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RESUMO 

 
 

Nos últimos anos, a qualidade tornou-se um fator competitivo crítico para o sucesso 

das empresas, inclusive no setor de desenvolvimento de software. Diversas pesquisas são 

realizadas com o intuito de desenvolver metodologias, ferramentas e modelos que contribuam 

para melhorar a qualidade dos produtos de software. 

Mais recentemente, estudos começaram a ser desenvolvidos com o intuito de 

compreender como os  fatores de caráter pessoal e social podem contribuir para melhorar a 

qualidade dos projetos de desenvolvimento de software. Dentre as diversas facetas dos 

estudos sobre os fatores humanos no desenvolvimento de software, destacam-se os estudos da 

influência do comportamento e da personalidade das pessoas na execução dos papéis 

funcionais do desenvolvimento de software. 

Esta pesquisa  realiza  uma investigação sobre as relações entre as necessidades 

funcionais para a área de Garantia da Qualidade de Software (Software Quality Assurance – 

SQA) e características de personalidade e comportamento dos profissionais desta área nas 

empresas de desenvolvimento de software. Esta investigação leva em consideração as 

relações entre a evolução da área de Garantia da Qualidade de Software e o nível de 

maturidade de processo da empresa de acordo com modelos de maturidade de processo. 

Os resultados desta pesquisa apresentam evidências sobre quais perfis comportamentais 

possuem melhor relação com a área de Garantia da Qualidade de Software, descobrindo as 

características que contribuem positivamente para o trabalho do SQA. Além disso, é realizada 

a caracterização da evolução da área de Garantia da Qualidade de Software em paralelo aos 

níveis de maturidade de processo das empresas de acordo com modelos de maturidade de 

processo. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE:  

Gestão de Pessoas. Aspectos Humanos. Garantia da Qualidade de Software. Nível de 

Maturidade. Perfil Comportamental. 
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ABSTRACT 

Quality has become a critical competitive factor for success of companies, 

including software development ones. Many researches have been done intending to develop 

methodologies, tools and models which contribute to better software products quality. 

Recently, studies have been made to understand how people's nature and social 

factors may contribute to better software development projects quality. Among the many 

facets of the studies about human factors in software development, those about how behavior 

acts on functional roles in software development outstand.  

This research investigates the relation between functional needs for Software 

Quality Assurance (SQA) and personality and behavioral characteristics of professionals in 

this area in the software development companies. This investigation considers the 

relationships between the evolution of the Software Quality Assurance area and the process 

maturity level of the companies according to process maturity models. 

This research presents evidences about what behavioral profiles have better 

relation to SQA, discovering characteristics which contribute positively to SQA work. 

Furthermore, the evolution of SQA area is characterized in parallel to process maturity levels 

of the companies according to process maturity models. 

 

KEY WORDS: 
People Management. Human Factors. Software Quality Assurance. Process Maturity 

Model. Behavioral profile. 
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INTRODUÇÃO 

 

Contextualização 

A alta competitividade nos mercados globalizados fez com que a qualidade dos 

produtos se tornasse um fator crítico nas diversas áreas econômicas, inclusive nas áreas 

associadas ao desenvolvimento de software.  

Diante deste cenário, pesquisas na área de computação têm sido desenvolvidas e 

diversas metodologias, padrões, modelos, técnicas e ferramentas têm sido criados com o 

intuito de melhorar a qualidade dos produtos de software. 

 Dentre estas pesquisas, destacam-se os estudos sobre os fatores de caráter pessoal e 

social que podem contribuir para melhorar a qualidade dos projetos de desenvolvimento de 

software. Os fatores pessoais influenciam não somente as habilidades dos profissionais da 

área de desenvolvimento de software, mas igualmente a maneira em que estes cooperam e 

colaboram com seus colegas em equipe.  

Diversos pesquisadores têm sugerido que para melhorar a qualidade do software é 

necessário enfatizar as questões pessoais, mais do que os conceitos metodológicos ou técnicos 

(Boehm, 1987; Brooks, 1987; Sommerville, 2007; DeMarco e Lister, 1999). Boehm (1987) 

argumenta que os atributos pessoais e as atividades humanas constituem a fonte de 

oportunidade para melhorar a produtividade no desenvolvimento de software.  

Portanto, as questões humanas tornaram-se fatores decisivos para o sucesso dos 

projetos de software. Esta visão é confirmada por um estudo  publicado pelo IEEE 

apresentado por Curtis, Krasner e Iscoe (1998, p. 1284,  tradução nossa) no qual os vice-

presidentes, de três importantes empresas de tecnologia, opinaram sobre o fator mais 

importante para um projeto de software bem-sucedido. As citações foram as seguintes: 

 Vice-Presidente 1: “Se tivesse que escolher a coisa mais importante 

em nosso ambiente eu diria que são as pessoas, e não as ferramentas 

que usamos.” 

 Vice-Presidente 2: “O ingrediente mais importante foi ter pessoal 

competente... pouca coisa a mais conta, em minha opinião... O 

sucesso de uma organização de desenvolvimento de software está 

muito associado com a capacidade de recrutar pessoal bom.” 

 Vice-presidente 3: “A minha única regra na gestão é garantir que eu 

possa contar com pessoal bom - pessoal realmente bom - desenvolver 
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pessoal bom - e oferecer um ambiente no qual esse pessoal possa 

produzir.” 

Desta forma, pode-se concluir que cada vez mais as organizações de software 

necessitam conhecer e valorizar seus profissionais, de forma a alcançar e manter sua 

competitividade. O diferencial destas organizações não ocorre apenas pela posse de 

tecnologias de ponta, mas sua fonte de vantagem competitiva é alcançada através das pessoas. 

E as organizações de software devem realizar a modernização de conceitos, premissas, 

técnicas e ferramentas para gerir suas pessoas mais adequadamente e com isso estarão 

atendendo as necessidades tanto das pessoas quanto das próprias organizações (Josko, 2004). 

Apesar de várias pesquisas demonstrarem que os fatores de caráter pessoal e social são 

críticos para o sucesso dos projetos de software, DeMarco e Lister (1999) afirmam que a 

gestão de pessoas na engenharia de software tem recebido baixa prioridade por parte dos 

gerentes. Segundo De Marco e Lister (1999), é mais fácil para os gerentes concentrar os 

esforços no lado mais técnico, visto que as interações humanas são complicadas e seus efeitos 

não são muito claros. Porém, esta deficiência na gestão de pessoas na indústria de software 

colabora significativamente para o fracasso dos projetos (Sommerville, 2007). 

 A deficiência na gestão de pessoas na área de Engenharia de Software é agravada pela 

dificuldade de realizar a alocação de pessoas aos papéis funcionais de forma adequada. A 

alocação da pessoa certa a um papel é uma tarefa complexa e existe pouco conhecimento para 

realizar esta tarefa apropriadamente (Acuna; Juristo; Moreno, 2006). 

Portanto, observa-se a necessidade de melhorar a gestão de pessoas na indústria de 

software, através de estudos que busquem criar modelos, ferramentas e metodologias que 

ajudem a tornar mais fácil o processo de alocação dos profissionais às funções do 

desenvolvimento de software. Estes modelos, ferramentas e metodologias podem contribuir 

ainda para tornar mais claras e mais fáceis as interações humanas. 

Enfoque 

É indiscutível  que os fatores de caráter pessoal e social tornaram-se críticos para o 

sucesso de projetos e para  melhorar o desempenho de equipes de desenvolvimento de 

software. Dentre as diversas facetas dos estudos sobre os fatores humanos no 

desenvolvimento de software, destacam-se os estudos da influência do comportamento e da 

personalidade das pessoas na execução dos papéis funcionais do desenvolvimento de 

software. 
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É neste contexto que esta dissertação se enquadra, uma vez que estuda as relações 

entre as necessidades funcionais e comportamentais para a área de Garantia da Qualidade de 

Software (Software Quality Assurance – SQA) em empresas de desenvolvimento de software.  

O estudo destas relações constitui um dos caminhos para melhorar a alocação de profissionais 

para a área de Garantia da Qualidade de Software, visto que buscam realizar o adequado 

casamento entre as necessidades funcionais e comportamentais para o papel funcional SQA.   

O estudo do comportamento esperado dos profissionais da área de SQA nesta 

dissertação leva em consideração as relações entre a evolução da área de Garantia da 

Qualidade de Software e o nível de maturidade dos processos da empresa de acordo com 

modelos de maturidade de processo. É realizada uma investigação para analisar como ocorre a 

evolução dos objetivos, atividades e habilidades da área de Garantia da Qualidade de 

Software associado ao nível de maturidade dos processos de desenvolvimento de software das 

empresas.  

Esta dissertação se integra a um conjunto de trabalhos que vem sendo produzido 

durante alguns anos no Centro de Informática da UFPE e que buscam estudar as influências 

do comportamento e da personalidade na construção e desenvolvimento de equipes de 

software (Fernandes; da Silva, 2007; Ferreira, da Silva, 2008; França; da Silva, 2007; 

Guimarães; da Silva, 2008). 

Esta linha de pesquisa no Centro de Informática da UFPE já conseguiu caracterizar os 

perfis comportamentais mais adequados para exercer diversos papéis funcionais, como: 

gerente de projetos, analista de sistema, arquiteto de software, implementador. Além disso, 

investigou os perfis comportamentais e os tipos de personalidade que influenciam a utilização 

de processos nas empresas e contribuem para as atividades de empreendedorismo. 

No entanto, não existia nenhum trabalho que buscasse compreender o perfil 

comportamental mais adequado para o papel funcional SQA e, desta forma, descobrir quais as 

características pessoais importantes para o trabalho na área de Garantia da Qualidade de 

Software. Esta área está intimamente relacionada com a busca contínua pela qualidade por 

parte das organizações de desenvolvimento de software. 

Esta busca contínua pela qualidade motivou o surgimento, nos últimos anos, de 

diversos modelos e normas internacionais e nacionais para o desenvolvimento de software, 

com o intuito de fornecer orientações para auxiliar as empresas a produzir produtos e serviços 

de software com alta qualidade. Um subconjunto destes modelos e normas foca a melhoria 

contínua do processo empregado durante o desenvolvimento de produtos e serviços de 

software (ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504, CMMI, mps.BR). 
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A área de Garantia da Qualidade de Software tornou-se então uma área essencial 

dentro das organizações que implementam estes modelos e normas nacionais e internacionais 

para melhoria contínua do processo, visto que tem como função assegurar que os produtos de 

trabalho e a execução dos processos estejam em conformidade com os planos, padrões e 

recursos pré-definidos. 

Tendo isto como motivação, esta dissertação ajudará a compreender as características 

pessoais que contribuem positivamente para um bom desempenho dos trabalhos da área de 

SQA. O entendimento destas características permite alocar profissionais para a área SQA com 

perfis mais adequados para o tipo de trabalho realizado. Isto é uma contribuição relevante, 

uma vez que geralmente a seleção das pessoas para executar algum tipo de tarefa é realizada 

baseada na experiência do gerente de software, conhecimento heurístico, percepção subjetiva 

e instinto (Acuna; Juristo; Moreno, 2006), além de fatores técnicos (França; Lucena; da Silva 

e Moura, 2008). 

 A equipe da gerência pode ainda potencializar pontos negativos do projeto, quando 

não for possível alocar pessoas para executar atividades da área SQA que possuam 

características positivamente relacionadas com o nível de maturidade dos processos de 

desenvolvimento de software da organização. Uma das possíveis ações para mitigar os efeitos 

destes riscos de projeto seria a criação de treinamentos, que possibilitem o desenvolvimento 

das características pessoais desejáveis para a realização de atividades da área SQA.  

Objetivos 

Esta dissertação tem como objetivo geral estudar as relações entre as necessidades 

funcionais para a área de Garantia da Qualidade de Software (Software Quality Assurance – 

SQA) e características de personalidade e comportamento dos profissionais desta área nas 

empresas de desenvolvimento de software. Este estudo leva em consideração as relações entre 

a evolução da área de Garantia da Qualidade de Software e o nível de maturidade dos 

processos da empresa de acordo com modelos de maturidade de processo. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar as habilidades funcionais necessárias à execução do papel funcional 

SQA nas empresas de desenvolvimento de software. 

2. Caracterizar o perfil comportamental mais adequado para exercer o papel 

funcional SQA nas empresas de desenvolvimento de software. 
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3. Caracterizar as relações entre a evolução dos objetivos, atividades e habilidades 

da área de Garantia da Qualidade de Software e o nível de maturidade dos 

processos da empresa de acordo com modelos de maturidade de processo. 

4. Verificar se o perfil comportamental mais adequado para exercer o papel 

funcional SQA muda à medida que evolui o nível de maturidade dos processos 

nas empresas de desenvolvimento de software. 

5. Avaliar se existe uma tendência de pessoas com os perfis comportamentais, 

positivamente relacionados com a área de SQA, efetivamente se interessarem 

em assumir estas funções na prática. 

Estes objetivos foram alcançados através de uma pesquisa qualitativa, que buscou 

compreender as práticas realizadas na área de Garantia da Qualidade de Software. A pesquisa 

qualitativa coletou informações através do envio de questionários a especialistas da área da 

Qualidade de Software. As informações coletadas foram utilizadas para criar modelos, que 

caracterizaram o comportamento mais adequado para o profissional da área de SQA e as 

principais mudanças que ocorrem na área de SQA com a evolução dos níveis de maturidade 

dos processos das empresas de software.  

Seleção das teorias e modelos base da dissertação 

 Esta pesquisa fundamenta-se então nas seguintes modelos teóricos: a Teoria dos 

Papéis em Time de Belbin, CMMI e mps.BR (Belbin, 1981; Belbin, 1993a; SEI, 2006; 

SOFTEX, 2007a). 

 A Teoria dos Papéis em Time de Belbin foi escolhida para caracterizar os perfis 

comportamentais dos profissionais da área SQA porque tem sido amplamente utilizada pelos 

gerentes para medir o desempenho de equipes, treinar equipes, compor equipes eficientes e 

rastrear problemas do trabalho em equipe nas organizações (Johansen, 2003). Além disso, a 

Teoria de Papéis é complementada por uma ferramenta chamada Team Role Self-Perception 

Inventory (TRSPI, Belbin (Belbin, 1981)), com a qual é possível identificar os papéis 

exercidos ou preferidos por um indivíduo em uma situação de trabalho em grupo. Esta 

ferramenta é bem simples, intuitiva e pode ser consultada no livro de Belbin (Belbin, 1981). 

 Os modelos mps.BR e CMMI foram utilizados nesta dissertação porque possuem 

níveis de maturidade equivalentes, são amplamente utilizados e contribuem para melhorar a 

qualidade nas organizações de desenvolvimento de software que os adotam. 
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 Organizações em todo o mundo têm investido com sucesso em melhoria de processo 

através da utilização do CMMI. Em 2006, foi produzido um relatório que apresentou 

evidências quantitativas da utilização do CMMI em 35 organizações. Todas as organizações 

no relatório atribuíram explicitamente suas realizações às orientações fornecidas pelo CMMI 

(Gibson; Goldenson; Kost, 2006).  

Os resultados do desempenho das organizações investigadas foram reunidos nas 

seguintes categorias: custo, cronograma, produtividade, qualidade e satisfação do cliente. Os 

resultados gerais destas categorias nas organizações participantes deste relatório é uma prova 

ampla do potencial da utilização do CMMI. 

A Tabela 1 apresenta o percentual de melhoria médio nas categorias discutidas acima, 

mostrando que ocorreu melhoria em todas as categorias. 

Tabela 1 - Melhorias de Desempenho por Categoria através da utilização do CMMI 
                     Fonte: Gibson; Goldenson; Kost, 2006, pg. 15 
 

Categoria de Desempenho Melhoria Média 

Custo 34% 

Cronograma 50% 

Produtividade 61% 

Qualidade 48% 

Satisfação do Cliente 14% 

 
 Travassos e Kalinowski (2008) comandaram o projeto iMPS, que objetivou 

compreender  o que acontecia com o desempenho das empresas desenvolvedoras de software 

que adotaram o modelo mps.BR. A primeira rodada do estudo planejada no iMPS foi 

finalizada em agosto de 2008 e apresentou resultados satisfatórios quanto à utilização do 

modelo mps.BR. Os resultados gerais indicam que as empresas que adotaram o modelo 

mps.BR mostraram maior satisfação dos seus clientes, maior produtividade e capacidade de 

desenvolver projetos maiores (Travassos; Kalinowski, 2008).  

 A Tabela 2 apresenta o total de avaliações mps.BR realizadas até o ano de 2008. Os 

dados desta tabela foram retirados do site oficial da Sociedade Softex (www.softex.br), e 

demonstram a ampla adoção do modelo mps.BR pelas empresas brasileiras. 

 

 

 

 

 



 

 21

Tabela 2 – Total de avaliações mps.BR 
                                                           Fonte: Site Softex (www.softex.br) 
 

Totais por Níveis 

Ano A B C D E F G Totais por ano 

2005 0 0 0 0 1 3 1 5 

2006 2 0 0 1 1 1 7 12 

2007 1 0 0 0 1 12 41 55 

2008 1 0 0 0 1 8 33 43 

Totais 4 0 0 1 4 24 82 115 

 

  

Problemas e Suposições 

A seleção das pessoas para os papéis de desenvolvimento pode ser encarada como um 

processo complexo e crucial para geração de equipes produtivas. Além disso, este processo 

permite criar competência sistemática de longo prazo dentro das organizações (Acuna; 

Juristo; Moreno, 2006). 

Esta dissertação pretende contribuir para a seleção de profissionais da área de Garantia 

da Qualidade de Software, e pretende resolver os seguintes problemas: 

Problema I: Quais perfis comportamentais apresentam relação positiva com o trabalho 

realizado pelo papel funcional SQA? 

Problema II: Como evoluem as necessidades da área de Garantia da Qualidade de 

Software em organizações de desenvolvimento de software que empregam modelos de 

maturidade de processo?  

Para responder o primeiro problema foi elaborada a seguinte suposição: 

Suposição I: Existem perfis comportamentais que são mais adequados para exercer o 

papel funcional SQA. 

Para responder o segundo problema foram elaboradas as seguintes suposições: 

Suposição II: Os objetivos, atividades e habilidades da área de Garantia da Qualidade de 

Software evoluem de forma acumulativa paralelamente à evolução dos níveis de maturidade 

do processo das organizações de desenvolvimento de software. 

Suposição III: Os perfis comportamentais adequados à área de Garantia da Qualidade de 

Software mudam à medida que os níveis de maturidade do processo evoluem nas 

organizações de desenvolvimento de software. 
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Esta dissertação apresentará evidências sobre quais perfis comportamentais possuem 

melhor relação com a área de Garantia da Qualidade de Software, descobrindo as 

características que contribuem positivamente para o trabalho do SQA. Além disso, a 

dissertação caracterizará as principais mudanças que ocorrem com os objetivos, atividades e 

habilidades da área de Garantia da Qualidade de Software à medida que evolui o nível de 

maturidade de processo nas empresas de desenvolvimento de software.  

Estrutura da dissertação 

O trabalho é estruturado em três partes2 principais: introdução, desenvolvimento e 

conclusão. O desenvolvimento, por sua vez, é dividido em três capítulos: Referencial Teórico, 

Metodologia,  Análise e Resultados. 

A introdução, apresentada neste capítulo, contém a contextualização, o enfoque da 

dissertação,  relevância do estudo, o objetivo geral e os objetivos específicos, justificativas 

para a escolha dos modelos e teorias que dão base a esta pesquisa e as suposições da 

dissertação. 

O capítulo 1 é o referencial teórico, contém a revisão dos modelos e teorias base da 

dissertação e trabalhos relacionados com a área em estudo. 

O capítulo 2 descreve a metodologia utilizada para realizar a experimentação das 

suposições e classifica o método empregado durante esta pesquisa, apresentando suas 

principais atividades. 

O capítulo 3 apresenta a análise e os resultados da dissertação. Este capítulo contém a 

descrição organizada dos dados catalogados, apresentação dos modelos construídos e análise 

dos resultados. 

A conclusão é a última parte da dissertação e contém as considerações finais do 

trabalho, as principais contribuições e os trabalhos futuros que podem ser gerados a partir 

desta pesquisa. 

                                                
2   Orientação da NBR 14724:2002 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo tem como meta apresentar uma revisão da literatura, apresentando os 

principais conceitos, modelos e teorias que fornecem sustentação a esta dissertação, e 

trabalhos relacionados à área de estudo. O capítulo contém as seguintes seções:  Modelos e 

Trabalhos Relacionados ao Estudo Comportamental e Psicológico,  Modelos de Maturidade 

de Processo e Garantia da Qualidade de Software.  

1.1. Modelos e Trabalhos Relacionados ao Estudo Comportamental e 

Psicológico 

Esta seção apresenta uma introdução sobre a influência de aspectos comportamentais e 

psicológicos no desenvolvimento de software. Após esta introdução é apresentada a Teoria 

dos Papéis em Time de Belbin (Belbin, 1981; Belbin, 1993a), que será empregada como uma 

das teorias base desta dissertação. Esta teoria reúne os resultados de estudos realizados por 

Belbin e uma equipe de pesquisadores sobre diferentes perfis de comportamento. E por fim, 

esta seção apresenta uma análise de como os estudos comportamentais e psicológicos estão 

sendo empregados para melhorar o desenvolvimento de software. 

1.1.1. Aspectos Comportamentais e de Personalidade do Desenvolvimento de Software 

Muitos pesquisadores têm sugerido que as questões pessoais representam o maior 

potencial para melhorar a qualidade do software e do processo de desenvolvimento, e estas 

são consideradas mais importantes que conceitos associados a aspectos tecnológicos ou 

metodológicos (Brooks, 1987; Boehm, 1987). Acreditam ainda que o entendimento da 

personalidade e comportamento, identificação das características chave e técnicas e questões 

gerenciais são áreas de destaque  que vêm atraindo interesse de pesquisas para produtividade 

e melhoria de qualidade. (Boehm, 1987; Weinberg, 1998, apud Cunha; Greathead, 2007, p. 

109). 

 Durante vários anos, pesquisadores desenvolveram e estudaram modelos 

comportamentais e de personalidade, com o intuito de ajudar a compreender, explicar as 

diferenças entre as pessoas e descobrir o que motiva cada pessoa. E a partir da identificação 

dos traços chave das pessoas, o conhecimento adquirido está sendo utilizado para desenvolver 

técnicas e modelos de gerenciamento que visem melhorar a produtividade das equipes de 

trabalho. 
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 É importante citar alguns dos principais modelos e teorias existentes: Myers-Briggs 

Type Indicator (MBTI), Kersei Temperament Sorter Model, Big Five Factors Personality 

Model (Big 5), DISC (Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousnes) Personality 

Theory, Team Role Self-Perception Inventory (TRSPI), Kirton’s Adaption-Innovation 

Inventory (KAI) (Chapman, 2005). Alguns destes modelos são complementados por testes de 

avaliação, que são aplicados para indicar o tipo predominante em um indivíduo. 

 As teorias e modelos citados acima foram criados utilizando diferentes perspectivas 

para avaliar o tipo psicológico das pessoas. As pessoas podem ser avaliadas em três aspectos: 

personalidade, comportamento e estilo cognitivo. Os modelos que empregam estudo da 

personalidade, com o MBTI, classificam as pessoas de acordo com a sua maneira habitual de 

ser, caráter e personalidade. 

O MBTI foi criado em 1942 por Isabel Briggs Myers e Katerine Cook Briggs. O 

propósito do MBTI é tornar a teoria de tipos psicológicos de Carl Gustav Jung entendível e 

útil para a vida das pessoas (Myers; Briggs, 2008). No MBTI, as preferências de 

personalidade são agrupadas em quatro grandes aspectos: a interação da pessoa em relação ao 

mundo e como obtém energia (Extrovertida/Introvertida – E/I); a percepção e assimilação de 

informações pelas pessoas (Sensitiva/Intuitiva – S/N); o caminho percorrido pelas pessoas 

para tomar decisões (Pensamento/Sentimento – T/F); e como a pessoa organiza sua vida 

(Julgamento/Percepção – J/P).  

As iniciais das letras referem-se às iniciais dos termos empregados em inglês, por 

exemplo, a letra F refere-se à inicial do termo feeling (sentimento). Cada pessoa tem 

preferência por cada um dos extremos dos quatro aspectos apresentados, sendo que o MBTI 

possui um total de 16 tipos psicológicos que resultam das interações entre as preferências. 

Já os modelos que estudam o comportamento, como a Teoria dos Papéis em Time de 

Belbin, analisam as ações que são realizadas em equipe e como cada indivíduo se comporta.  

Esta teoria será explicada mais detalhadamente na Seção 1.1.2.  

 E finalmente, as teorias e modelos que empregam estilos cognitivos, como KAI, 

analisam os indivíduos de acordo com os métodos de aquisição de conhecimento e 

interpretação de informações. 

A Teoria de Adaptação-Inovação de Kirton (1976) define que existem dois pólos 

diferentes para tomada de decisão e solução de problemas: estilo adaptativo e estilo inovativo. 

Os indivíduos que possuem estilo adaptativo procuram resolver problemas através de 

soluções derivadas de métodos conhecidos e já testados. Por outro lado, o estilo inovador 

busca maneiras novas e diferentes de resolver problemas. 
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 Estas teorias e modelos têm sido amplamente estudados com o intuito de melhorar o 

desempenho dos membros de uma equipe de várias maneiras (Bejanaro, 2005): 

• Revelam tendências naturais dos indivíduos, sendo que estas tendências podem ser 

utilizadas para motivar estes indivíduos obtendo deles um melhor desempenho no 

trabalho.  

• Ajudam a prevenir situações desmotivadoras, que podem causar prejuízos ao 

desempenho do indivíduo em uma equipe. 

• Ajudam a compor equipes mais produtivas, através da escolha de indivíduos com as 

características necessárias para o propósito do trabalho. 

• Ajudam na identificação das pessoas que melhor se adaptem a certas profissões ou 

funções numa empresa, o que possibilita o desenvolvimento de estratégias para 

formação e desenvolvimento de equipes;  

• Ajudam as pessoas a entender como podem contribuir para o trabalho em equipe e 

melhorar os relacionamentos dentro da equipe, através do entendimento de suas 

habilidades e fraquezas e também das características positivas e negativas de seus 

companheiros de equipe. Assim, promovem uma melhor harmonia e entrosamento 

dentro da equipe. 

• Ajudam a organização a implantar treinamentos com o propósito de desenvolver 

habilidades importantes para o desempenho dos membros de uma equipe. 

Diversas pesquisas foram e continuam sendo realizadas, empregando os modelos e 

teorias de comportamento e personalidade, para compreender o perfil das pessoas que se 

interessam por profissões relacionadas à área de Computação. Outros estudos tentam verificar 

quais os tipos de personalidade ou comportamentos são mais adequados para realizar 

determinados papéis desempenhados pelos profissionais da área de computação.  

As teorias e modelos de personalidade e comportamento também estão sendo 

utilizados para criar técnicas de ensino e aprendizagem mais adequadas (Capretz, 2006), 

técnicas para a contratação e desenvolvimento de pessoal dentro das organizações. Estas 

pesquisas representam uma preocupação com o aspecto humano do desenvolvimento de 

software, uma vez que procuram desenvolver modelos, ferramentas e técnicas que orientem 

os indivíduos a desempenhar funções e atividades mais relacionadas com o seu tipo 

psicológico ou perfil comportamental. 
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A próxima Subseção (Subseção 1.1.2) detalhará os conceitos principais da Teoria dos 

Papéis em Time de Belbin, que foi escolhida para caracterizar o comportamento mais 

adequado para os profissionais da área de SQA.   

1.1.2. Teoria de Papéis em Time de Belbin 

Montar times de trabalho para engenharia de software é uma tarefa complexa e 

envolve também realizar uma análise dos aspectos psicológicos e comportamentais 

envolvendo os membros dos times. Para auxiliar tal análise, pode-se empregar a Teoria de 

Papéis em time de Belbin (Belbin, 1981; Belbin, 1993a), que surgiu para ajudar a responder a 

seguinte questão: “Por que a gerência de alguns times falha e a de outros times obtém 

sucesso?”  

Para responder esta questão, Meredith Belbin comandou uma pesquisa que teve início 

em 1969 e teve duração de nove anos no Colégio Administrativo de Pessoas em Henley, 

Inglaterra. Durante esta pesquisa, Meredith Belbin utilizou ferramentas, como jogos e 

simulações baseadas em computador, assim como empregou ferramentas psicométricas para 

ajudar a compreender o porquê de determinados times falharem e outros obterem sucesso.  

Dentre os jogos empregados, destacam-se o EME (exercício de gerência executiva) e o 

Teampoly. Ambos os jogos refletiam o trabalho de pessoas em times, sendo que o Teampoly 

foi criado para ser um jogo mais semelhante à realidade, utilizando habilidades de negociação 

em um ambiente de considerável stress para o time. 

 As ferramentas psicométricas forneciam informações sobre a personalidade e a 

habilidade mental de cada membro, possibilitando assim a formação de tipos particulares de 

times com um padrão de entrada característico. Dentre as ferramentas psicométricas 

empregadas, as mais notáveis são: o Inventário de Personalidade de Cattell (ou 16PF), a 

Avaliação de Pensamento Crítico, o Questionário de Personalidade Ocupacional (OPQ) e o 

Questionário de Preferência Pessoal (PPQ) (Belbin, 1981). Por meio da utilização destas 

ferramentas, foi possível identificar os atributos pessoais e entender as características dos 

membros que faziam parte dos times de sucesso. 

   A pesquisa, comandada por Belbin, basicamente seguiu cinco estágios. Todos estes 

estágios possuíam duas características comuns: os membros dos times eram voluntários e o 

resultado financeiro de cada time era medido e utilizado como uma indicação de seu sucesso 

em alcançar os objetivos propostos para o time. 

 Durante o primeiro estágio, os membros que compunham a direção do Colégio eram 

responsáveis pela montagem dos times. O segundo estágio, por sua vez, caracterizava-se pela 
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composição de times com membros que possuíam características similares, com o intuito de 

observar o desempenho dos times compostos por pessoas com atributos pessoais similares.  

O terceiro estágio era considerado um estágio longo, visto que realizava testes com 

base em uma série de hipóteses construídas a partir do conhecimento adquirido nos dois 

primeiros estágios. Algumas previsões eram realizadas sobre os resultados dos times e todo 

comportamento variante era analisado para identificar o motivo da discrepância em relação às 

expectativas. 

 Durante o quarto estágio, os gerentes podiam exercer uma posição mais ativa ao 

projetar seus próprios times. E finalmente, o quinto estágio caracterizava-se pela utilização de 

condições experimentais similares com as empregadas no terceiro estágio. No entanto, os 

times eram mais sofisticados, uma vez que o conhecimento obtido até o momento era mais 

sólido que o conhecimento utilizado no terceiro estágio. 

Durante estes cinco estágios da pesquisa, Belbin observou o comportamento das 

pessoas trabalhando em times utilizando  técnicas de observação, ferramentas psicométricas e 

ferramentas para medir o sucesso dos times. E verificou que dentro de um contexto de 

trabalho em time todo indivíduo pode ser classificado de acordo com os seus conhecimentos e 

sua função técnica e também com a forma como tende a se comportar, a contribuir e se 

relacionar com outros integrantes (Belbin, 1981).  

Analisando os diferentes padrões de um indivíduo com relação aos outros, Belbin 

elaborou a Teoria de Papéis em Time (Team Role Theory). Esta teoria era composta 

inicialmente por oito papéis em time (1981), mas Belbin em 1993 incluiu um novo papel em 

time, “Specialist”, além de renomear alguns papéis.   

 Durante a pesquisa, Belbin observou ainda que o equilíbrio total dos papéis favorece a 

melhor oportunidade para obter um time de sucesso (Belbin, 1981). No entanto, também 

constatou que determinados tipos de situações e problemas são melhores endereçados por 

papéis em time particulares. Uma descrição mais detalhada dos nove papéis em time de 

Belbin será apresentada a seguir. 

1.1.2.1.  Co-ordinator 

O Co-ordinator é um papel de liderança e é caracterizado por ser calmo e confiante 

além de possuir uma capacidade entusiástica para motivar as outras pessoas. Possui ainda um 

grande senso de objetividade e consegue utilizar o potencial de contribuição de cada membro 

do time, visto que conhece as fraquezas e forças de cada um.   
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 Apesar de não apresentar conhecimento técnico comparável a outros papéis em time, 

ele consegue extrair o potencial de cada papel presente no time de forma a alcançar os 

objetivos do trabalho do time. Portanto, o Co-ordinator é um papel de liderança focado nos 

objetivos do time. 

 É importante salientar que o Co-ordinator é uma pessoa que se preocupa com o 

envolvimento de todos do time no trabalho, mostrando que cada um realiza uma tarefa 

importante para o sucesso do time. O Co-ordinator apresenta ainda uma grande habilidade na 

resolução de conflitos no time. Porém, é importante evitar que o time não deposite demasiada 

confiança sobre ele para não deixá-lo sobrecarregado.  

1.1.2.2. Shaper 

O Shaper também é um papel de liderança, porém é mais dinâmico e autoritário 

quando comparado ao Co-ordinator. Ao contrário do Co-ordinator, o Shaper é um líder que 

consegue alcançar os objetivos de trabalho por estimular os membros a desafiar a inércia, a 

tranqüilidade e modificar o ponto de equilíbrio do time. Este papel em time é caracterizado 

por ser: impaciente, nervoso, extrovertido, competitivo e propenso a debates.  

Co-ordinators e Shapers oferecem modos complementares de realizar a liderança em 

um time. O Co-ordinator, mais estável, age como um unificador na busca dos objetivos 

comuns. O Shaper, por outro lado, lidera na direção oposta: ele existe para mudar o ponto de 

equilíbrio, para desafiar, direcionar o time para ação, permitindo que ele escape da rotina. 

Apesar das diferenças de liderança, um Shaper também consegue fazer com que o time 

desenvolva bons resultados, mas é geralmente recomendado para posições temporárias, como 

a liderança de um projeto, que acaba quando o projeto está completo. Shapers também 

alcançam sucesso quando trabalham em situações caracterizadas pela presença de problemas 

persistentes e crises.  

1.1.2.3. Plant 

O Plant é considerado uma fonte de criatividade e originalidade do time, apresentando 

simpatia com a inovação e a resolução de problemas. Seu gênio, imaginação, intelecto e 

conhecimento são considerados suas qualidades positivas. No entanto, o Plant pode desprezar 

detalhes práticos ou protocolos, além de ter uma forte relação pessoal com suas idéias.  

O segredo de habilmente fazer um Plant contribuir com o time reside em reconhecer 

seu potencial, dando-lhe um escopo e uma função apropriada. Além disso, é aconselhável 

ainda evitar que tome linhas de raciocínio pouco produtivas para o time e ligadas apenas a sua 
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vontade de criar idéias (Belbin, 1981). Desta forma, um dos papéis em time que apresenta 

relação positiva com o Plant é o Co-ordinator, visto que pode ajudar o Plant a direcionar suas 

idéias, tornando-o mais produtivo para equipe. 

1.1.2.4. Resource Investigator 

 O Resource Investigator é um papel em time caracterizado pela extroversão, 

entusiasmo, curiosidade e comunicação. É um papel orientado a inovação dentro da equipe, 

que ao contrário do Plant, traz inovações para o grupo através de contatos com fontes 

externas. Eles são mais competentes em juntar fragmentos de idéias alheias e desenvolvê-las 

bem. 

 O Resource Investigator tem grande habilidade para realizar contato com pessoas e 

explorar coisas novas, e ainda possui habilidade para responder a desafios. É o papel que sai 

dos limites da equipe em busca de recursos. Amigável e comunicativo, ele está por dentro de 

diferentes assuntos. No entanto, perde o interesse quando a fascinação inicial pelo trabalho 

acaba. 

1.1.2.5. Monitor Evaluator 

O Monitor Evaluator é o papel em time que apresenta as seguintes características 

positivas: prudência e sobriedade. Uma de suas fraquezas relaciona-se ao fato de não 

apresentar relação emocional com o trabalho. Não são produtores de grandes idéias, mas são 

indicados para tomar as decisões mais difíceis e cruciais, por possuírem boa capacidade para 

julgar as questões a fundo e com calma.  

Por apresentar grande habilidade de julgamento, o Monitor Evaluator pode evitar que 

o time cometa erros conceituais apontando as falhas no planejamento antes de assumir algum 

tipo de compromisso, além de apontar os potenciais riscos. No entanto, o Monitor Evaluator 

apresenta como aspecto negativo sua falta de inspiração, bem como a falta de habilidade para 

motivar as outras pessoas. 

Resource Investigators e Plants são membros de grande valor para o time, mas eles 

não são as melhores pessoas para julgar as idéias e alternativas que surgem. Intelectualmente, 

Monitor Evaluator é a única pessoa no time com capacidade para debater com o Plant e fazê-

lo mudar de idéia (Belbin, 1981). 
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1.1.2.6. Completer Finisher 

 O Completer Finisher é um papel em time caracterizado pela precisão e pelo 

perfeccionismo, buscando sempre evitar erros. É a pessoa que leva o projeto até o final. A 

presença de entusiasmo no início dos projetos é normal, no entanto a habilidade de fazer com 

que as coisas sejam finalizadas é menos evidente entre as pessoas.  

Diante disto, verifica-se que existe uma grande variedade de pessoas com capacidade 

para iniciar um projeto com entusiasmo, mas o entusiasmo acaba antes da finalização do 

projeto. A falta de um Completer Finisher é facilmente notada em projetos nos quais o time 

parece preso ou incapaz de superar os últimos obstáculos para alcançar seus objetivos.  

  Manter o time focado nos seus objetivos e preocupado com o tempo e custo para 

realizar tarefas é um dos pontos positivos deste papel em time. Apesar de ser um papel em 

time de extrema importância, não é uma tarefa muito fácil encontrar pessoas com as 

qualidades deste papel. No entanto, as pessoas que apresentam o papel em time Completer 

Finisher preocupam-se demasiadamente com coisas pequenas e acabam tendo dificuldade 

para delegar atividades. 

1.1.2.7. Implementer 

O Implementer é um papel em time caracterizado pela capacidade organizacional, 

autodisciplina, trabalho duro e senso prático destacável.  É o papel em time responsável por 

transformar conceitos em procedimentos práticos e conduzir os planos de forma sistemática e 

eficiente. Esta é a pessoa que coleta os recursos certos na hora e no local certo. Leal e 

organizado, prefere a ordem tradicional hierárquica.   

Além disso, apresentam grande habilidade de identificar as necessidades da 

organização, bem como de assumir responsabilidades que os outros evitam, mesmo que elas 

não sejam interessantes ou prazerosas (Belbin, 1981). Porém, o Implementer pode ser 

conservador e inflexível com relação a idéias inovadoras. Ele pode também não ser tão 

amigável com as outras pessoas e não mostrar apreciação pelo trabalho dos outros. 

1.1.2.8. Team Worker 

 O Team Worker é considerado o papel mediador interno ao grupo, pois possui 

habilidade social e sensitiva com os sentimentos dos outros integrantes. É caracterizado pela 

extroversão e pelo forte interesse nas pessoas, especialmente interação e comunicação entre os 

membros do time. É responsável por manter a coesão de um time, visto que tem habilidade 
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para promover o espírito de equipe e atuar motivando os membros da equipe a trabalharem 

juntos em busca de um propósito comum. 

  No entanto, o Team Worker não é decisivo e focado o suficiente para controlar a 

execução de uma tarefa. Tentam evitar conflito e escondem problemas debaixo do tapete ao 

invés de enfrentá-los (Belbin, 1981). Costumam assumir que conhecem bem o que é melhor 

para os outros membros da equipe e podem se tornar desagradáveis – excessivamente 

educados e cuidadosos. 

1.1.2.9. Specialist 

O papel em time Specialist é o perfil que deve ser consultado sobre assuntos 

específicos do trabalho que está sendo desenvolvido. É geralmente introvertido e está sempre 

atento a detalhes de seu domínio de conhecimento. Entretanto, eles contribuem em um âmbito 

limitado na equipe, pois dominam profundamente um conjunto limitado de aspectos técnicos. 

Desta forma, podem não mostrar interesse pela tarefa geral sendo desenvolvida e não 

contribuir com assuntos não relacionados com sua especialidade.  

A Tabela 3 explora sucintamente as características típicas, as qualidades e as fraquezas 

de cada papel em time. Apesar da Tabela 3 apresentar as características dos nove papéis em 

time de Belbin, é importante ressaltar que o perfil Specialist não foi utilizado nesta dissertação 

para caracterizar o perfil comportamental mais adequado para o SQA. O perfil Specialista não 

foi empregado nesta pesquisa por três motivos principais:  

• Não existem estudos conclusivos sobre o poder de descriminação do papel em time 

Specialist. 

• O Questionário para Auto-Percepção dos Papéis em Time de Belbin (disponível no 

Anexo A), utilizado nesta dissertação, é apenas para 8 perfis e não inclui o perfil 

Specialist. Este questionário está disponível no livro de Belbin (Belbin, 1981), 

enquanto que o Questionário de Belbin para os nove perfis só pode ser utilizado 

através da afiliação aos Associados Belbin. 

• Existe uma quantidade maior de estudos envolvendo os 8 perfis inicias de Belbin, e 

isto permite a comparação de resultados.  
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Tabela 3 - Papéis em time, Descritores, Pontos Fortes e Possíveis Fraquezas. 
             Fonte: Belbin (1993a), pg. 22 

 
Papel em time Sigla Descritores Pontos Fortes Possíveis 

Fraquezas 
Completer 
Finisher 
 
  

CF Ansioso, consciencioso, 
introvertido, tem 
autocontrole, tem 
autodisciplina, submisso e 
preocupado. 
 

Meticuloso, 
consciencioso, procura 
por erros e omissões, 
entrega sem atraso. 

Tendência a se 
preocupar demais. 
Relutante a 
delegar. 

Implementer 
 

 

IMP Conservador, controlado, 
disciplinado, eficiente, 
inflexível, metódico, sincero, 
estável e sistemático. 
 

Disciplinado, confiável, 
conservador e eficiente, 
transforma idéias em 
ações práticas. 

Um tanto 
inflexível. Lento 
para responder a 
novas 
possibilidades. 

Team Worker 
 

TW Extrovertido, amigável, leal, 
estável, submisso, 
confortante, não assertivo e 
não competitivo. 
 

Cooperativo, suave, boa 
percepção e diplomático, 
escuta, constrói, evita 
atritos, acalma o clima. 

Indeciso em 
situações de 
conflito. 

Specialist SP Especialista, defensivo, não 
interessado nos outros, sério, 
tem autodisciplina, eficiente. 
 
 

Focado, dedicado, auto-
motivado, provê 
conhecimento e 
habilidades raros. 

Contribui somente 
em um único 
tópico. 

Monitor 
Evaluator 
 

ME Seguro, fidedigno, justo, 
introvertido, aberto a 
mudanças, sério, estável e 
sem ambições. 
 

Sóbrio, estratégico e 
perspicaz, visualiza todas 
as opções, julga com 
precisão. 

Não tem impulso 
e habilidade para 
inspirar outras 
pessoas. 

Co-ordinator 
 

CO Dominante, confia nos 
demais, extrovertido,  
maduro, positivo, tem 
autocontrole, tem 
autodisciplina, estável. 
 

Maduro, confiante, bom 
diretor, esclarece 
objetivos, promove a 
tomada de decisão, 
delega bem. 

Pode ser visto 
como 
manipulador. 
Sobrecarregado 
com trabalho. 

Plant 
 

PL Dominante, imaginativo, 
introvertido, original, 
pensamento radical, cheio de 
confiança, não se inibe. 
 

Criativo, não ortodoxo, 
soluciona problemas 
difíceis. 

Muito absorto em 
pensamentos; 
dificuldade para se 
comunicar 
efetivamente. 

Shaper 
 

SH Abrasivo, ansioso, arrogante, 
competitivo, dominante, 
irritável, emocional, 
extrovertido, impaciente, 
impulsivo, autoconfiante. 
 

Desafiador, dinâmico, 
prospera sob pressão, tem 
impulso e coragem para 
vencer obstáculos. 

Suscetível a 
provocações. 
Ofende o 
sentimento das 
pessoas. 

Resource 
Investigator 
 

RI Diplomático, dominante, 
entusiasta, extrovertido, 
flexível, inquisitivo, otimista, 
persuasivo, positivo, 
descontraído, social e estável. 
 

Extrovertido, 
comunicativo, explora 
oportunidades, 
desenvolve contatos.  

Excessivamente 
otimista. Perde 
interesse depois 
do entusiasmo 
inicial. 
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1.1.2.10. Ferramentas da Teoria de Papéis em Time de Belbin 

A Teoria dos Papéis em Time de Belbin é complementada por um sistema de 

gerenciamento de recursos humanos baseado em computador - o sistema Interplace, que é 

composto de duas ferramentas principais: o Inventário de Auto-Percepção dos Papéis em 

Time de Belibn (TRSPI – Belbin Team Role Self-Perception Inventory) e a Avaliação dos 

Observadores (ou Observer Assessments).  

Através do TRSPI, uma pessoa pode descobrir os papéis em time de Belbin que 

melhor endereçam seu tipo de comportamento no trabalho em time. No entanto, a auto-

avaliação pelo TRSPI pode não corresponder ao comportamento que os outros observam e, 

desta forma, outro instrumento é disponibilizado no sistema Interplace: a Avaliação de 

Observadores (OA), que corresponde a questionários respondidos por pessoas que trabalham 

ou tiveram a oportunidade de trabalhar com o indivíduo sendo avaliado. Desta forma, a 

Avaliação de Observadores possibilita uma avaliação 360° do perfil de Belbin de um 

indivíduo, através de avaliações e opiniões de seus supervisores, de seus pares, de seus 

subordinados e de suas próprias.   

Outra diferença importante entre as duas principais ferramentas que compõem o 

sistema Interplace é: o TRSPI está disponível no livro de Belbin (Belbin, 1981), enquanto a 

ferramenta OA só poderá ser utilizada através da afiliação aos Associados Belbin. Segundo 

Belbin (Belbin, 1993b), o Interplace é um sistema de gerência de recursos humanos baseado 

em computador que realiza uma série de atividades para identificação do papel de uma 

pessoa, como por exemplo: normaliza as entradas, identifica auto-relatos suspeitos, filtra as 

respostas dos observadores. Isto mostra que o processo aplicado para obtenção precisa do 

papel de uma pessoa não é tão simples e deve empregar todas as ferramentas disponíveis no 

sistema Interplace. 

A ferramenta TRSPI (versão original com oito papéis) é composta de sete questões 

que representam situações hipotéticas de trabalho. Cada questão é composta por oito 

respostas, que representam afirmações comportamentais associadas a cada situação. Para cada 

questão, o respondente deve distribuir exatamente dez pontos entre as oito possíveis respostas, 

de tal forma que a resposta que descreve mais adequadamente o comportamento do 

respondente receba mais pontos. É calculada então uma pontuação final para cada um dos 

papéis em time existentes.  

 No entanto, as pontuações não são utilizadas diretamente. Belbin criou uma tabela de 

normas, que classifica os papéis em time em uma escala de quatro níveis: Baixo (Low), Médio 

(Average), Alto (High) e Muito Alto (Very High). A análise é feita para cada papel em time, 
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portanto se um indivíduo apresenta pontuação classificada como Baixa ou Média para um 

determinado papel em time, isto implica que o indivíduo possui deficiência ou dificuldade em 

assumir o comportamento associado ao papel.  

Por outro lado, quando o indivíduo obtém uma pontuação classificada como Alta ou 

Muito Alta para um papel em time, isto demonstra que o indivíduo tende a exibir o 

comportamento descrito no papel. As normas criadas por Belbin podem ser visualizadas na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Tabela de Normas de Belbin 
                                            Fonte: Belbin, 1981 

 
Papel Baixo 

0 – 33 % 

Médio 

33 – 66 % 

Alto 

66 – 85 % 

Muito Alto 

85 – 100 % 

Média da 

Contagem 

IMP 0 – 6 7 – 11 12 – 16 17 – 23 10, 0 

CO 0 – 6 7 – 10 11 – 13 14 – 18 8,8 

SH 0 – 8 9- 13 14 – 17 18 – 36 11,6 

PL 0 – 4 5 – 8 9 – 12 13 – 29 7,3 

RI 0 – 6 7 – 9 10 – 11 12 – 21 7,8 

ME 0 – 5 6 – 9 10 – 12 13 – 19 8,2 

TW 0 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 25 10,9 

CF 0 – 3 4 – 6 7 – 9 10 – 17 5,5 

    
 

Apesar de a ferramenta TRSPI ser amplamente empregada (Stevens, 1998; 

Schoenhoff, 2001; Johansen, 2003), vários pesquisadores vêm realizando críticas com relação 

a sua validade. Furnham, Steele e Pendleton (1993a) realizaram uma avaliação psciométrica 

do TRSPI. Segundo eles, Belbin não realiza uma discussão extensiva de como o TRSPI foi 

desenvolvido e nem clarifica a teoria da estrutura por trás do questionário. Furnham, Steele, e 

Pendleton demonstraram que a ferramenta TRSPI não possui confiabilidade e consistência 

interna (Furnham; Steele; Pendleton, 1993a). 

Belbin (1993) contra-argumentou dizendo que a ferramenta nunca pretendeu ser um 

meio autônomo para avaliar o papel em time de uma pessoa e que o questionário TRSPI é 

somente uma parte do sistema utilizado para avaliar o papel em time de uma pessoa. 

Furnham, Steele, e Pendleton (1993b) continuaram criticando a ferramenta TRSPI e 

questionaram que esta ferramenta deve ser analisada como uma ferramenta psicométrica, 

devido a sua ampla utilização por gerentes em todo o mundo.  
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Furnham, Steele, e Pendleton (1993a) apresentaram outra crítica ao questionário de 

Beblin associada ao fato de que este constitui um teste de natureza “ipsativa”3. Justificaram 

suas críticas com base nos resultados de Johnson (1988) que publicou um manifesto 

enumerando as desvantagens associadas a este tipo de teste. 

Uma das desvantagens dos testes de natureza ipsativa é que os resultados de duas 

pessoas não podem ser diretamente comparados um com o outro. Se uma pessoa tem 

tendência a exibir o comportamento de dois papéis: Implementer e Completer Finisher, então 

ela deverá distribuir os pontos entre estas duas categorias, enquanto que uma pessoa que exibe 

o comportamento apenas do papel Implementer distribuirá mais pontos para esta categoria. 

Portanto, a quantidade de pontos atribuída pela segunda pessoa ao papel Implementer é bem 

maior que a quantidade atribuída pela primeira pessoa, apesar de ambas apresentarem 

tendência a exibir o comportamento descrito pelo papel; tornando difícil uma comparação 

direta entre as duas pessoas. 

Apesar de existir uma quantidade de críticas com relação à utilização do questionário 

TRSPI de Belbin, também existem várias razões para continuar realizando pesquisas 

utilizando esta ferramenta.  A primeira razão relaciona-se ao fato da ferramenta TRSPI estar 

disponível no livro “Management Teams: Why they succeed or Fail?” (Belbin, 1981), o que a 

torna bastante acessível a gerentes, pesquisadores, estudantes e profissionais que desejam 

utilizá-la.  O livro de Belbin contém também uma descrição de como aplicar e interpretar os 

resultados obtidos com a ferramenta TRSPI.  

Em segundo lugar, esta ferramenta  possui uma grande aceitação e uso por parte de 

gerentes de indústrias em todo o mundo (Stevens, 1998; Schoenhoff, 2001; Johansen, 2003; 

França; da Silva, 2007). Segundo Johansen (2003), a ferramenta TRSPI tem sido amplamente 

adotada pela gerência por causa de sua simplicidade e apelo intuitivo, demonstrando que 

existem estudos sendo realizados em diferentes tipos de indústrias para descobrir a melhor 

forma de aplicar esta ferramenta no gerenciamento e criação de suas equipes.  

E uma terceira e importante razão relaciona-se ao fato de que resultados significativos 

têm sido obtidos em pesquisas utilizando a ferramenta TRSPI de Belbin. Um dos resultados 

obtidos por Stevens (1998) apresenta evidências de que os papéis em time de Belbin podem 

ser utilizados para melhorar a efetividade das equipes de desenvolvimento de software. 

Experimentos realizados por Stevens (1998) mostraram, por exemplo, que times formados 

usando os papéis de Belbin possuem melhores resultados do que times formados 

                                                
3   Ipsativa denota a qualidade de um teste em que uma mudança em uma dimensão da medida afeta outra 
dimensão 



 

 36

randomicamente. Desta forma, Stevens confirmou a utilidade e aplicabilidade dos papéis em 

time de Belbin em avaliar e formar times de desenvolvimento de software. 

Além disso, Dierendonck e Groen (2008) realizaram um estudo para testar a validade 

de construção do sistema de medição dos Papéis em Time de Belbin, o programa Interplace II. 

Os resultados apresentaram uma confiabilidade e validade satisfatórias. 

As próximas Subseções (Subseção 1.1.3 a 1.1.5) apresentarão trabalhos que 

empregaram as teorias de personalidade e de comportamento para melhorar o 

desenvolvimento de software nas organizações. 

1.1.3 Tipos Psicológicos da Área de Computação 

Os profissionais da área de desenvolvimento de software são geralmente associados a 

um perfil um tanto estereotipado: pessoas que possuem baixa habilidade de interação social, 

necessidade elevada para desafio, baixa identificação com autoridade, baixa tolerância para 

conflitos interpessoal (Capretz, 2003). 

 No entanto, a área de desenvolvimento de software é composta por uma série de 

papéis funcionais: analistas, projetistas, testadores, gerentes, engenheiros de qualidade, 

gerentes de configuração. Esta variedade de papéis funcionais demonstra que a área de 

desenvolvimento de software demanda pessoas com diferentes tipos de personalidade e 

comportamento. 

 Diversos trabalhos foram produzidos com o intuito de identificar os perfis 

psicológicos e comportamentais dos profissionais que trabalham com a área de 

desenvolvimento de software (Bush; Schkade, 1985; Capretz, 2003; Cunha; Greathead, 2007; 

Moreira, 2003; Smith, 1989). A maioria das pesquisas desenvolvidas para este propósito 

empregou a Teoria de Personalidade do MBTI (Myers; Briggs, 2008). 

Em 1985, Bush e Schkade realizaram um estudo com 58 profissionais de uma 

companhia aeroespacial de alta tecnologia que estavam envolvidos com programação 

científica. O instrumento utilizado por Bush e Schkade (1985) foi o MBTI. Eles concluíram 

que o tipo mais comum entre os profissionais avaliado era o ISTJ (25 %), sendo que o 

segundo tipo era o INTJ (16 %).  

 Posteriormente, outro estudo realizado por Capretz em 2003 obteve resultados 

similares aos obtidos por Bush e Schkade. Capretz (2003) investigou o tipo psicológico, 

segundo o MBTI, mais presente em uma amostra de um grupo de 100 engenheiros de 

software que estudavam em universidades públicas ou privadas, ou trabalhavam para 

empresas de software privadas ou do governo. O tipo de personalidade mais proeminente 
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entre os engenheiros de software foi o tipo ISTJ (24%), mostrando que os engenheiros de 

software são orientados tecnicamente e preferem trabalhar com fatos e razão mais do que com 

pessoas. É importante observar também que o perfil ISTJ é mais freqüente entre os 

engenheiros de software do que entre a população geral adulta americana (11,6 %) (Capretz, 

2003). 

 Este tipo de investigação também foi realizado para outros papéis funcionais da área 

de desenvolvimento de software. Smith (1989) analisou o tipo psicológico, utilizando o 

MBTI, mais freqüente entre os analistas de sistemas. A pesquisa foi realizada com cinqüenta e 

quatro analistas de sistemas de uma grande companhia de seguros. O mais freqüente tipo 

também foi o ISTJ (35%), e em segundo lugar o ESTJ (30 %).  O tipo psicológico ESTJ entre 

os analistas investigados ressalta a importância da habilidade de comunicação com outras 

pessoas que os analistas devem possuir. 

 Trabalhos mais recentes, utilizando o MBTI, foram realizados para investigar os tipos 

psicológicos mais freqüentes entre os gerentes de configuração e revisores de código. Moreira 

desenvolveu em 2003 um estudo para investigar se existem traços comuns entre os 

profissionais que trabalham como gerentes de configuração e contou com a participação de 

144 gerentes de configuração.  

A análise dos dados recebidos indicou alguns números interessantes: 27% da amostra 

apresentaram o tipo de personalidade INTJ e 17% apresentaram o tipo de personalidade 

ENTJ. Portanto, o agrupamento NTJ representou 44% da amostra, mostrando que a intuição, 

o pensamento e julgamento podem ser adequados para o trabalho da gerência de 

configuração. As preferências “pensamento” e “julgamento” tendem a conduzir para 

melhorias contínuas e a “intuição” permite ver o potencial no futuro, que são valorizadas na 

Gerência de Configuração (Moreira, 2003). 

Estudo semelhante foi conduzido por  Cunha e Greathead em 2007. O objetivo deste 

estudo era investigar se existe algum tipo específico de personalidade que é correlacionado 

com o desempenho em uma tarefa de revisão de código.  A personalidade foi medida 

utilizando MBTI, e a tarefa de revisão de código foi realizada em um código em Java (em que 

existiam 16 erros semânticos). Os instrumentos para medir a personalidade e o desempenho 

na revisão de código foram aplicados a 64 estudantes do segundo ano da Universidade de 

Newscatle, sendo que todos os estudantes já tinham participado de um módulo de 

computação. 

Uma série de correlações entre o desempenho na tarefa de revisão de código e cada 

fator bipolar do MBTI (EI, SN, TF, e JP) foi realizada. E o único fator que mostrou uma 
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correlação significante com o desempenho na revisão de código era “SN”. A análise dos 

dados mostrou que pessoas com maior inclinação para a intuição desempenhavam melhor a 

tarefa de revisar código do que os tipos sensitivos. Outro tipo de análise foi realizado através 

da combinação de duas letras: SN e TF. E foi possível concluir que os NTs são melhores 

revisores de código. O NT percebe o mundo com sua intuição, sempre estão olhando as 

possibilidades, os relacionamentos teóricos, os padrões abstratos (Cunha; Greathead, 2007). 

1.1.4 Casamento entre Papel Funcional e Características Naturais do Indivíduo 

Os trabalhos descritos até momento representam iniciativas para a identificação dos 

tipos psicológicos mais freqüentes entre os profissionais que desempenham atividades 

associadas ao desenvolvimento de software.  Com exceção do trabalho de  Cunha e Greathead 

(2007), os estudos não mostraram nenhuma relação com sucesso na execução das atividades 

desempenhadas pelo papel em análise. Portanto, estes estudos não garantem que pessoas com 

os tipos psicológicos identificados desempenham melhor as atividades requeridas. 

 Para suprir esta deficiência, outros trabalhos foram realizados buscando investigar os 

tipos de personalidade e comportamentos mais adequados para realizar determinados papéis 

funcionais. Acuna, Juristo e Moreno desenvolveram em 2006 um procedimento que oferece 

suporte a seleção de pessoas, ao desenvolvimento pessoal e ao gerenciamento de recursos. De 

acordo com este procedimento, a seleção de pessoas deve ser realizada através de um 

processo de três passos: 

1. Caracterização dos indivíduos (identificação de suas capacidades pessoais); 

2. Definição dos papéis e as capacidades que são requeridas para sua execução; 

3. Casamento dos indivíduos com os papéis que melhor se adéquam. 

Para realizar a caracterização dos indivíduos pode ser utilizado um dos modelos e 

teorias de personalidade e comportamento discutidos na Subseção 1.1.1. A definição dos 

papéis e das capacidades requeridas para realizá-los depende fortemente do tipo do projeto e a 

organização de desenvolvimento. Após a definição dos papéis e de suas capacidades, é 

necessário fazer o relacionamento dos papéis e suas capacidades com os tipos psicológicos ou 

comportamentais do modelo escolhido no primeiro passo.  

Este relacionamento mostra que alguns tipos psicológicos ou comportamentais podem 

influenciar ou atrapalhar a possibilidade de uma pessoa desenvolver determinada capacidade. 

Finalmente, realiza-se o casamento dos indivíduos com os papéis que melhor se adéquam ao 

seu tipo psicológico ou comportamental.   
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É importante destacar que a decisão para direcionar uma pessoa quanto à carreira 

profissional não deve ser baseada apenas no procedimento apresentado como enfatizado por 

Acuna, Juristo e Moreno (2006). Outros aspectos que não são cobertos pelos testes 

psicológicos devem ser considerados, como por exemplo, preferências pessoais, 

conhecimento técnico, habilidade técnica, entre outros. 

 Seguindo esta mesma linha de pesquisa, vários trabalhos têm sido produzidos no 

Centro de Informática da UFPE, que buscam estudar as influências do comportamento e da 

personalidade na construção e desenvolvimento de equipes de software. 

 Fernandes e da Silva (2007) realizaram um estudo sobre relações entre as 

competências pessoais e tipos de personalidade do gerente de projetos. As relações foram 

realizadas entre os papéis em time da Teoria de Belbin com as competências pessoais para o 

gerente de projeto definidas no PMCD (Project Management Competency Development) 

Framework (PMI, 2001).  

Após a criação das relações e análise dos dados, concluiu-se que o papel em time de 

Belbin mais apropriado para o gerente de projeto, de acordo com as competências do PMCD, 

era o Co-ordiantor que é classificado como um papel de liderança na teoria de Belbin. Quanto 

ao outro papel de liderança de Belbin: o Shaper, os dados demonstraram que este não é tão 

ruim como gerente, mas também não é um dos melhores. Isto ocorre porque o Shaper 

apresenta algumas características consideradas negativas para um gerente, como por exemplo, 

não gosta de trabalhar com procedimentos e regras. 

Baseando-se também na Teoria dos Papéis de Belbin, França e da Silva (2007) 

buscaram identificar a adequação entre os perfis comportamentais e os diversos papéis 

funcionais existentes numa Fábrica de Software baseada no modelo de processos RUP. Os 

resultados deste trabalho mostraram que: o gerente de projeto deve possuir o perfil em time de 

Belbin Co-ordinator; é importante ter cuidado com gerentes que possuam o perfil Shaper; os 

perfis positivamente relacionados com o Analista de Sistema são: Resource Inverstigator, 

Team Worker e Co-ordinator; os perfis Completer Finisher e Implementer são importantes 

implementadores; os papéis associados à criatividade; Plant e Resource Investigator, são 

positivamente relacionados com o Arquiteto de Software. 

Guimarães e da Silva (2008) estudaram o comportamento de empreendedores da área 

de tecnologia da informação, trabalhando em equipe, durante as fases de criação e 

planejamento de seus negócios.  O objetivo deste trabalho era analisar como o sucesso das 

atividades envolvidas nas fases de criação e planejamento dos novos negócios é influenciado 
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pelos diferentes papéis em time da Teoria de Belbin. As atividades avaliadas foram: Geração 

de Idéias, Planejamento de Marketing, Planejamento Financeiro, Finalização e Apresentações.  

O principal resultado deste trabalho foi um modelo analítico que relaciona os papéis 

em time de Belbin com os comportamentos esperados do empreendedor ao executar as 

atividades associadas à criação e ao planejamento de negócios. Da análise do modelo 

construído conclui-se que os papéis recomendados para a Geração de Idéias são: Monitor 

Evaluator, Plant, Resource Investigator; para o Planejamento de Marketing são: Resource 

Investigator, Co-ordinator e Team Worker; para Planejamento Financeiro são: Implementer, 

Monitor Evaluator e Completer Finisher; para Finalização são: Completer Finisher e 

Implementer; para Apresentações: Resource Investigator, Team Worker e Co-ordinator. 

O trabalho produzido por Ferreira (2008, Ferreira; da Silva, 2008) mostrou uma  

preocupação com a influência das características pessoais na utilização de processos. A 

pesquisa analisou dados de nove projetos de software e a relação entre os perfis dos gerentes,  

dos líderes e da área da qualidade no uso dos Processos de Planejamento e Acompanhamento 

aderentes ao nível 2 do CMMI. Para avaliar as características pessoais foram utilizadas a 

Teoria de Papéis em Time de Belbin e a Teoria de Personalidades do MBTI. 

A análise dos dados mostrou que a área de qualidade apresentou tanto o papel em time 

como o tipo psicológico com características de pessoas organizadas, planejadas, críticas, 

sistemáticas e que contribuem para a utilização de processos. Os papéis em time que 

apresentaram características favoráveis à utilização de processo para a área de qualidade 

foram: Implementer, Co-ordinator e Completer Finisher; e o tipo de personalidade do MBTI 

foi STJ.  

Já os gerentes analisados que contribuíram para a utilização de processo apresentaram 

o papel em time Co-ordinator, que caracteriza pessoas dominantes, confiantes, controladas e 

disciplinadas. E o tipo de personalidade que apresentou maior uso do processo tem as letras 

FP, que identificam pessoas que estruturam informações de maneira pessoal e orientada a 

valores e têm uma vida espontânea e flexível. 

E finalmente, os resultados do trabalho conduzido por Ferreira (2008) identificaram 

que os líderes com os papéis em time Completer Finisher, Implementer ou Monitor Evaluator 

e tipo psicológico STJ contribuem para a utilização de processos.  
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1.1.5 Utilização das Teorias de Personalidade e Comportamentais para Melhorar a 

Produtividade das Equipes de Software 

Na indústria de software altamente competitiva, melhorar a produtividades das equipes 

de desenvolvimento de software pode ser um fator crítico para o sucesso das companhias. 

Alguns estudos buscam analisar como teorias de personalidade ou comportamento podem ser 

empregadas na formação e avaliação de equipes de desenvolvimento de software. 

Stevens (1998) conduziu um estudo em Virginia Tech com o intuito de explorar a 

possibilidade de aplicar papéis em time de Belbin para a formação de equipes de 

desenvolvimento de software.  O estudo foi composto por experimentos com equipes de 

estudantes projetando e implementando soluções para um dado problema. O objetivo destes 

experimentos era entender a contribuição de três papéis específicos em uma equipe: Shaper, 

Plant e Monitor-Evaluator. Estes papéis foram escolhidos pela relação de suas características 

com os aspectos relevantes da disciplina de Engenharia de Software: liderança para uma 

equipe, criatividade e tomada de decisões. 

O primeiro experimento de Stevens construiu equipes de software com foco na 

liderança. A análise dos experimentos demonstrou que equipes com um único tipo 

identificável de líder (Shaper) possuem melhores resultados do que outros tipos de equipes 

(com múltiplos líderes ou com nenhum líder).  

O segundo experimento de Stevens testou equipes de software com foco na 

criatividade. Os dados deste experimento demonstraram que as equipes formadas inteiramente 

por Plants obtiveram um desempenho melhor do que as outras combinações (nenhum Plant ou 

alguns Plant). 

E finalmente, o último foco do trabalho de Stevens foi o papel Monitor-Evaluator. 

Stevens concluiu que, dentro dos limites de sua amostra, o impacto de um Monitor-Evaluator 

em uma equipe de engenharia de software não poderia ser estatisticamente provado como 

significativo. E ainda concluiu que o Monitor Evaluator pode não ser benéfico ou necessário 

dentro de equipes de Engenharia de Software. 

Desta forma, o estudo conduzido por Stevens demonstrou que os papéis em time 

Shaper e Plant são papéis importantes em uma equipe de desenvolvimento de software. E 

principalmente confirmou a utilidade e aplicabilidade da Teoria dos Papéis em Time de 

Belbin na formação e avaliação de equipes de desenvolvimento de software. 

Schoenhoff em 2001 também realizou um estudo semelhante ao estudo realizado por 

Stevens (1998). Ele investigou a importância do papel em time Implementer para as equipes 
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de desenvolvimento de software. Esta pesquisa foi também realizada em Virginia Tech, e um 

de seus principais propósitos era verificar se a presença e o número de Implementers em uma 

equipe de engenharia de software afetavam o sucesso, efetividade e viabilidade da equipe. 

O estudo conduzido por Schoenhoff (2001) foi realizado com 27 estudantes de Ciência 

da Computação e foram criadas nove equipes experimentais para avaliar a importância do 

papel Implementer em equipes de desenvolvimento de software. Os membros das equipes 

tinham o mesmo problema e o mesmo tempo para resolvê-lo e ainda passaram por dois tipos 

de experimentos. As equipes tinham que projetar e implementar uma solução para o problema 

apresentado.  

Após apresentarem as soluções, estas passavam por um conjunto de testes para 

verificar se a solução estava correta. O conjunto de testes era o mesmo para todas as equipes. 

E se a solução era considerada correta, o tempo de término da equipe era considerado como 

parâmetro na avaliação do desempenho da equipe. 

Os dados dos experimentos demonstraram que a presença de um Implementer pode 

tornar a equipe menos previsível. O desempenho da equipe, medido em termos do tempo de 

conclusão e número de conclusões bem sucedidas, torna-se menos previsível quando o 

número de Implementers aumenta na equipe. 

1.2. Modelos de Maturidade de Processo 

Esta seção apresenta dois modelos para melhoria da maturidade dos processos 

utilizados no desenvolvimento de serviços e produtos de software: CMMI e mps.BR. Estes 

modelos são utilizados nas organizações com o intuito de  tornar seus processos mais capazes, 

e desta forma criar produtos com uma qualidade melhor. 

1.2.1 CMMI (Capability Maturity Model Integration) 

O CMMI (Capability Maturity Model Integration) é um modelo da maturidade da 

melhoria do processo para o desenvolvimento de produtos e serviços (SEI, 2006). Este 

modelo foi desenvolvido pelo SEI (Software Engineering Institute) e contém um conjunto de 

melhores práticas, que são utilizadas pelas organizações para implementar um melhoria 

contínua em seus processos de desenvolvimento de produtos e serviços. No entanto, este 

modelo não descreve processo algum, ele contém orientações definidas através das práticas 

especificadas (Vasconcelos, 2005).  

O CMMI descreve orientações para melhoria dos processos em uma organização. O 

CMMI constitui tanto um modelo de capacidade como um modelo de maturidade. O modelo 
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dentro de uma empresa pode ser implementado em etapas consecutivas, representando a idéia 

de maturidade ou também de maneira contínua.  

1.2.1.1 Origem do CMMI  

 O CMMI - Capability Maturity Model Integration foi construído sobre a estrutura do 

CMM (Capability Maturity Model) - o modelo de melhoria de processo mais utilizado e 

difundido na comunidade de software (Vasconcelos, 2005).  Foi desenvolvido com o objetivo 

inicial de combinar os seguintes três modelos em um único: SW-CMM (Capability Maturity 

Model for Software), SECM-EIA (Interim Standard 731 – System Engineering Capability 

Model), IPD-CMM (Integrated Product Development Capability Maturity Model). 

 Além disso, buscava-se através do CMMI tornar o CMM compatível com a norma 

internacional para a avaliação de processos – ISO/IEC 15504 (ISO/IEC 15504- 2, 2003), e 

ainda minimizar problemas como: terminologia não padronizada nos CMMs (modelos 

possuíam números diferentes de níveis e até formas diferentes de avaliar o processo); falta de 

uma estrutura padrão para todos os modelos CMMs; organizações que utilizavam vários 

modelos CMMs apresentavam alto custo com treinamento, avaliação e harmonização (SEI 

2006; Kasse Initiatives 2001). 

 A primeira versão do CMMI (versão 1.0) foi lançada em agosto de 2000, e a versão 

1.1 foi lançada em março de 2002. A versão atual do CMMI é a 1.2 e foi lançada em 2006. 

Atualmente, a versão 1.2 apresenta dois modelos: CMMI for Development (CMMI-DEV) que 

é destinada ao processo de desenvolvimento de produtos e serviços; CMMI for Acquisition 

(CMMI-ACQ) que é responsável pelos processos de aquisição e terceirização de bens e 

serviços. Esta dissertação utilizou o modelo CMMI for Development (CMMI-DEV). 

1.2.1.2 Componentes do Modelo CMMI 

O modelo CMMI é composto por diversos componentes, que foram criados para 

facilitar a implementação das orientações fornecidas nas diversas organizações. Estes 

componentes podem ser visualizados na Figura 1 e são classificados em três categorias: 

requeridos, esperados e informativos. 

Dentre os componentes apresentados na Figura 1, é importante ressaltar os conceitos 

de: área de processo, objetivos específicos e genéricos, práticas específicas e genéricas. 

De acordo com a definição do CMMI (SEI, 2006, p. 18):  

Cada área de processo corresponde a um cluster de práticas 

relacionadas em uma área, sendo que a implementação coletiva destas 



 

 44

práticas satisfazem um conjunto de objetivos que são considerados 

importantes para o processo de melhoria daquela área. 

 

 
Figura 1 - Componentes do Modelo CMMI. 

Fonte: CMMI for Development versão 1.2 (SEI, 2006), página: 29. 
 

Cada área de processo possui seus objetivos específicos. Os objetivos específicos 

descrevem quais características devem estar presentes em uma organização para que esta 

possa implementar a área de processo. Cada objetivo específico está associado com práticas 

específicas, que descrevem o que uma organização dever realizar para atingir cada objetivo 

específico. 

Ao contrário dos objetivos específicos que são aplicáveis a uma área de processo, os 

objetivos genéricos são aplicáveis a múltiplas áreas de processo. Os objetivos genéricos 

descrevem características que devem estar presentes em uma organização para que ocorra a 

institucionalização de qualquer área de processo. Cada objetivo genérico está associado com 
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práticas genéricas, que descrevem atividades que são consideradas relevantes para que o 

objetivo genérico seja satisfeito (SEI, 2006). 

1.2.1.3 Níveis de maturidade 

 
Os níveis de maturidade do modelo CMMI foram utilizados para definir os níveis de 

maturidade desta dissertação. Estes níveis são utilizados na representação em estágios do 

CMMI, na qual a melhoria é realizada através de uma abordagem estruturada e sistemática. 

Cada nível de maturidade reúne um conjunto de áreas de processo que devem ser 

implementadas na organização.  

A Figura 2 apresenta a estrutura da representação em estágios, mostrando que existem 

objetivos e práticas de dois tipos: específicas a uma determinada área de processo e genéricas 

aplicáveis indistintamente a todas as áreas de processo. 

 
 
                         

 
Figura 2 - Estrutura do CMMI para a Representação em Estágio 

                     Fonte: Adaptado de (Vasconcelos, 2005). 
 

De acordo com o modelo CMMI (SEI, 2006, p. 35): 

O nível de maturidade de uma organização provê um caminho 

para predizer o desempenho futuro de uma organização dentro de uma 

dada disciplina ou um conjunto de disciplinas. Cada nível estabiliza 

uma importante parte dos processos da organização.  Os níveis de 

maturidade permitem a organização traçar um plano bem definido do 

caminho para seu amadurecimento.  

A seguir são definidos os cinco níveis de maturidade do CMMI: 

Nível de Maturidade 

Área de Processo Área de Processo Área de Processo 

Objetivos Genéricos Objetivos Específicos 

Práticas Genéricas Práticas Específicas 
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• Nível de Maturidade 1 (Inicial): As organizações neste nível caracterizam-se por não 

proverem um ambiente estável para execução dos processos. Desta forma, os 

processos são caóticos e geralmente ad hoc. Os produtos e serviços desenvolvidos 

geralmente funcionam, no entanto o orçamento e o cronograma são excedidos. E o 

sucesso não decorre do uso controlado de processos, e sim do conhecimento e 

competências das pessoas. 

•  Nível de Maturidade 2 (Gerenciado):  As organizações neste nível possuem processos 

que são executados e gerenciados, garantindo a repetição do sucesso alcançado. O 

foco neste nível é o gerenciamento básico do processo.  

• Nível de Maturidade 3 (Definido):  As organizações neste nível possuem processos 

bem caracterizados e entendidos, e são descritos em padrões, procedimentos, 

ferramentas, e métodos. O foco neste nível é a padronização dos processos.   

• Nível de Maturidade 4 (Gerenciado Quantitativamente): As organizações neste nível 

possuem processos controlados e medidos.  Objetivos quantitativos para qualidade e 

desempenho do processo são estabelecidos e usados como critérios na gerência dos 

processos.  

• Nível de maturidade 5 (Em otimização):  As organizações neste nível possuem 

processos que são continuamente melhorados. As melhorias são definidas e 

implementadas através do conhecimento quantitativo das causas comuns de variações 

inerentes ao processo e através de inovações tecnológicas. O foco neste nível é a 

melhoria contínua do desempenho do processo.  

1.2.2 mps.BR (Melhoria do Processo de Software Brasileiro) 

O mps.BR (Melhoria do Processo de Software Brasileiro) é um modelo para melhoria e 

avaliação dos processos de software das empresas brasileiras, que faz parte de um programa 

coordenado pela Softex (Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro) 

(Softex, 2007a). 

1.2.2.1 Origem do mps.BR 

 Desde 1993, o Brasil já se preocupava com a melhoria da qualidade do software, 

principalmente através da criação do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade de 

Software (PBQP Software) (Weber et al., sa). No entanto, estudos do Massachussets Institute 
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of Techonology (MIT) constataram que a preocupação com melhoria de processos  de 

software no Brasil ainda era muito recente e que a maioria das empresas brasileiras 

apresentava certificação ISO 9000 (VELOSO et al., 2003).  

Outro estudo foi realizado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) em 2003, e 

mostrou que apenas trinta empresas brasileiras apresentavam certificado SEI/CMU de 

avaliações CMM. E que destas trinta empresas, 24 estavam no nível 2, cinco no nível 3, uma 

no nível 4 e nenhuma no nível 5 do CMM (Weber; Araújo, 2006). 

Estes dados evidenciavam que a maioria das empresas certificadas pelo SEI/CMU 

estavam nos níveis mais inferiores da maturidade, e ainda correspondiam principalmente à 

micro, pequenas e médias empresas.  

Diante deste cenário, surgiu o programa mps.BR que objetivava principalmente 

melhorar os processos de software das empresas brasileiras, dedicando especial atenção as 

micro, pequenas e médias empresas para que estas conseguissem aumentar sua maturidade e a 

capacidade de seus processos a custos mais acessíveis. 

O programa mps.BR teve início em dezembro de 2003, e foi coordenado pela 

Sociedade Softex (Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro). O 

principal resultado deste programa foi a criação de um modelo brasileiro para melhoria 

contínua e avaliação dos processos de software das empresas brasileiras. 

1.2.2.2 Estrutura do Modelo 

O modelo mps.BR foi desenvolvido em conformidade e para ser compatível com os 

principais modelos e normas internacionais. A base técnica para construção do modelo 

mps.BR é composta  pelas normas: ISO 12207 – Processo de Ciclo de Vida de Software 

(ISO/IEC 12207, 1995) e suas emendas 1 (ISO/IEC 12207 / Amd 1, 2002) e 2 (ISO/IEC 

12207 / Amd 2, 2004), e a norma ISO/IEC 15504 (ISO/IEC 15504-2, 2003) – Avaliação de 

Processo e o modelo CMMI-DEV (SEI, 2006) – modelo para melhoria contínua dos 

processos de desenvolvimento de produtos e serviços. 

A Figura 3 apresenta a estrutura do mps.BR, mostrando que é formado por três 

componentes principais: Modelo de Referência (MR-MPS), Método de Avaliação (MA-MPS) 

e Modelo de Negócio (MN-MPS). Cada componente é descrito por meio de guias e/ou de 

documentos do mps.BR. 

O Modelo de Referência é responsável pela descrição de orientações para a 

implementação dos processos em uma organização, contribuindo assim para a melhoria 

contínua dos processos em uma organização. A implementação contínua dos processos em 
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uma organização seguindo o Modelo de Referência do mps.BR tem como base três 

importantes conceitos: níveis de maturidade, processos e capacidade. Os níveis de maturidade 

foram empregados na definição dos níveis de maturidade de processo abordados nesta 

dissertação e serão descritos mais detalhadamente na Subseção 1.2.2.3. 

 

 
Figura 3  - Componentes do mps.BR 

                                              Fonte: SOFTEX, 2007a, p.13 
 

1.2.2.3 Níveis de Maturidade 

 Os níveis de maturidade correspondem a uma combinação entre processos e 

capacidade. Estes níveis são utilizados para caracterizar e atribuir um selo às organizações 

que são avaliadas utilizando o Método de Avaliação do mps.BR. Segundo o Guia Geral do 

mps.BR(SOFTEX, 2007a, p. 16):  

Um nível de maturidade permite realizar previsões quanto ao 

desempenho futuro de uma organização ao executar um ou mais 

processos. Isso ocorre porque os níveis de maturidade representam 

estágios contínuos de evolução na execução do processo, permitindo a 

organização implantar um programa para melhoria dos seus 

processos. 

 Para uma organização atingir um determinado nível de maturidade do Modelo de 

Referência do mps.BR é necessário que ela implemente o conjunto de processos estabelecido 

para aquele nível, ou seja, o propósito e os resultados esperados do conjunto de processos 

deve ser satisfeito; e ainda este conjunto de processos deve apresentar uma determinada 

capacidade associada ao nível de maturidade desejado. 
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 Os sete níveis de maturidade evoluem do nível mais baixo (G) até o nível mais 

elevado (A), e serão descritos com mais detalhes abaixo: 

• Nível G (Parcialmente Gerenciado): A organização para ser caracterizada com o nível 

de maturidade G deve ser capaz de gerenciar parcialmente seus projetos de 

desenvolvimento de software. Os principais desafios deste nível são: entendimento do 

conceito de “projeto” dentro da organização, e estabelecimento de uma cultura 

organizacional de valorização da melhoria contínua dos processos (SOFTEX, 2007b). 

• Nível F (Gerenciado): Esse nível adiciona novos processos que apóiam a gestão de 

processos, fornecendo uma maior visibilidade da construção e status dos produtos de 

trabalho. O foco neste nível é garantir que a execução dos processos e construção dos 

produtos de trabalho são gerenciados (SOFTEX, 2007c). 

• Nível E (Parcialmente Definido): Esse nível de maturidade preocupa-se com a 

definição de processos padrão para a organização, o que favorece uma padronização 

na organização. Além disso, outras preocupações neste nível são: a integração de 

todos os processos, a manutenção das bases históricas e de conhecimento 

organizacional, a criação de uma biblioteca de ativos de processo e de guias de 

adaptação dos processos padrão (SOFTEX, 2007d). 

• Nível D (Largamente Definido): Esse nível não apresenta mudança quanto à 

capacidade dos processos. O foco neste nível é a implementação de processos da 

Engenharia de Software (SOFTEX, 2007e). 

• Nível C (Definido): Esse nível também não apresenta mudança quanto à capacidade 

dos processos, mas foca o tratamento mais racional dos problemas, através da 

utilização de um processo formal que apóie a tomada de decisão (SOFTEX, 2007f). 

• Nível B (Gerenciado Quantitativamente): Esse nível permite a organização ter um 

controle estatístico da execução de seus processos, estabelecendo objetivos de 

qualidade e de desempenho para os seus processos. O foco neste nível é diminuir a 

variabilidade na execução dos processos (SOFTEX, 2007g). 

• Nível A (Em Otimização): Esse nível é caracterizado pela realização de mudanças nos 

processos visando a implementação de melhorias. Estas mudanças são propostas com 

base no entendimento de causas comuns de variação nos processo e através de 

inovações tecnológicas (SOFTEX, 2007h). 
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1.3 Garantia da Qualidade de Software 

A idéia da qualidade do software não é uma idéia nova; a qualidade vem sendo 

estudada desde o surgimento da crise do software em 1960. A alta competitividade nos 

mercados globalizados fez com que a qualidade dos produtos se tornasse um fator importante 

nas diversas áreas econômicas, inclusive nas áreas associadas ao desenvolvimento de 

software.  

 No entanto, não é uma tarefa simples assegurar a qualidade do software resultante, 

visto que este possui alguns aspectos diferentes dos outros tipos de produto, como por 

exemplo, (Brooks, 1987): 

• Complexidade: Produtos de software são mais complexos do que qualquer outra 

construção humana. 

• Conformidade: Não existem “leis físicas” com as quais o software deva apresentar 

conformidade. Ao invés, existem diferentes interfaces e estruturas que o software tem 

que unificar. 

• Mutabilidade: É fácil mudar um software, mas as conseqüências de uma mudança são 

freqüentemente negligenciadas. 

• Invisibilidade: Software é invisível, possui diversas abstrações que tem diversas 

dimensões, como por exemplo, fluxo de controle, fluxo de dados, padrões de 

dependência. 

 Para garantir a qualidade final dos produtos de software é necessário analisar diversos 

aspectos. Dentre estes aspectos, a IEEE 1990 destaca que a qualidade do software depende 

tanto da qualidade do produto final (satisfação aos requisitos especificados), quanto da 

qualidade do processo (grau em que o processo garante a qualidade do produto resultante). 

Isto pode ser observado na seguinte definição de qualidade: “o grau no qual um sistema, 

componente ou processo satisfaz os requisitos especificados e as necessidades e expectativas 

do cliente/usuário” (IEEE, 1990). 

 Portanto, a qualidade do produto de software resultante depende da execução correta 

dos processos empregados durante o seu desenvolvimento (Pimentel; Salume; Silva, 2006). E 

a Garantia da Qualidade de Software fornece métodos que garantem que os produtos de 

trabalho e processos estão sendo executados em conformidade com os padrões, 

procedimentos e métodos estabelecidos. 



 

 51

1.3.1 Garantia da Qualidade em Modelos de Melhoria de Processos 

A garantia da qualidade de software é referenciada por diversos modelos e normas 

internacionais e nacionais, como por exemplo, o CMM (Paulk et al, 1993), CMMI-DEV (SEI, 

2006), o mps.BR (SOFTEX, 2007a),  a ISO/IEC 12207 (ISO/IEC 12207, 1995). Estes 

modelos e normas são usado pelas organizações como guias para definir seus processos de 

software e orientar um trabalho de melhoria destes processos. 

Segundo o CMMI-DEV e o Modelo de Referência do mps.BR, os objetivos principais 

da Garantia da Qualidade do Software são: 

• Avaliar objetivamente os processos executados, produtos de trabalho e serviços em 

relação à descrição de processos aplicáveis, padrões e procedimentos; 

• Identificar e documentar itens de não-conformidades; 

• Prover feedback para a equipe do projeto e gerentes como resultado das atividades de 

Garantia da Qualidade; e 

• Assegurar que as não-conformidades são corrigidas. 

 Conforme o CMM (Paulk et al, 1993), o SQA tem como propósito proporcionar à 

gerência uma visibilidade apropriada sobre o processo que está sendo usado pelo projeto de 

software e  dos produtos que estão sendo desenvolvidos. Desta forma, o SQA deve revisar e 

auditar produtos de software e atividades para verificar se estão de acordo com os 

procedimentos e padrões definidos, e informar os resultados destas revisões e auditorias aos 

gerentes envolvidos. Algumas atividades, segundo o CMM, que o SQA deve executar são: 

1. Preparar um plano de qualidade para o projeto; 

2. Desempenhar as atividades planejadas de acordo com o plano definido; 

3. Participar no planejamento do projeto e na definição dos procedimentos e padrões a 

serem adotados; 

4. Revisar as atividades do projeto; 

5. Auditar os produtos/artefatos de software; 

6. Reportar periodicamente os resultados de suas atividades aos gerentes; 

7. Documentar os desvios identificados; 

8. Conduzir uma revisão das suas atividades com o SQA da área do cliente, quando 

apropriado. 

  A norma internacional ISO/IEC 12207 (ISO/IEC 12207, 1995) estabelece uma 

estrutura comum para o ciclo de vida dos processos de software visando ajudar as 

organizações a compreenderem todos os componentes presentes na aquisição e fornecimento 
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de software. De acordo com esta norma, um dos processos que deve estar presente durante o 

ciclo de vida do software é o Processo de Garantia da Qualidade de Software, que segundo a 

Norma ISO/IEC 12207 garante que os processos e produtos de software estejam em 

conformidade com os requisitos e planos estabelecidos. 

  O gerenciamento da qualidade do projeto constitui uma das nove áreas de 

conhecimento do PMBOK (Project Management Body of Knowledge) (PMI, 2005). O Guia 

PMBOK é um guia que identifica um subconjunto de conhecimentos em gerenciamento de 

projetos que seria amplamente reconhecido como boa prática na maioria dos projetos na 

maior parte do tempo. De acordo com o PMBOK, a área de conhecimento gerenciamento da 

qualidade do projeto tem como objetivo garantir que o projeto será concluído dentro da 

qualidade desejada, garantindo a satisfação das necessidades de todos os envolvidos. Para 

tanto, o gerenciamento da qualidade é dividido em três processos: planejamento da qualidade, 

garantia da qualidade, e controle da qualidade. E mais especificamente, o processo da garantia 

da qualidade é responsável pela aplicação das atividades de qualidade planejadas e 

sistemáticas para garantir que o projeto emprega todos os processos necessários para atender 

aos requisitos. 

1.3.2 Trabalhos Relacionados à Área de Garantia da Qualidade de Software 

 Além de ser referenciada em diversos modelos e normas nacionais e internacionais de 

qualidade e melhoria de processos, a área de Garantia da Qualidade de Software também tem 

sido objeto de estudo de diversos pesquisadores. Diversas pesquisas foram e continuam sendo 

realizadas com o propósito de elucidar os conceitos associados a esta área, mostrando a sua 

relevância na produção de software de qualidade e tentando mudar estereótipos com relação 

aos profissionais que trabalham nesta área. Estes profissionais ainda continuam sendo 

considerados como profissionais dispensáveis e encarados como policiais burocráticos do 

processo. 

 Um exemplo desta visão distorcida da importância dos profissionais que 

desempenham as atividades associadas à área da Garantia da Qualidade de Software é 

exemplificada em um estudo realizado por Henry e Blasewitz em 1994 (Henry; Blasewitz, 

1994). Este estudo pretendia verificar qual era a opinião que alguns papéis do 

desenvolvimento de software possuíam com relação à contribuição de um Grupo de Garantia 

da Qualidade de Software  para a qualidade do software. Esta questão foi direcionada aos 

seguintes papéis: SQA, Gerente, Engenheiro de Sistema, Desenvolvedor e Cliente. Os cinco 

papéis apresentaram pontos de vistas bem diferentes. 
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 A visão do SQA não é surpreendente, eles acreditam que são vitais, indispensáveis, 

parte da organização. Os Gerentes, por sua vez, apresentaram uma postura de tolerância: Se a 

função do SQA melhora o processo em maneiras mensuráveis, então o gerente aceita o papel 

do SQA. Caso a melhoria não possa ser observada, então o SQA é dispensável e o Gerente 

acha que os recursos poderiam ser gastos com outras prioridades na organização.  

Os Desenvolvedores, por sua vez, vêem os SQAs como um grupo a se evitar, e 

argumentam que sua criatividade no desenvolvimento de soluções para software é restringida 

pelos padrões que são fiscalizados pelos SQAs. Para os Engenheiros de Sistema, o grupo 

SQA não acrescenta nada e ainda quer se aproveitar do sucesso alheio. E finalmente, os 

clientes gostam da presença de um grupo dentro da organização que trabalhe para garantir a 

qualidade do produto. 

 Alguns destes estereótipos apresentados acima estão relacionados, por exemplo, com a 

falta de visibilidade dos resultados das atividades do grupo de Garantia da Qualidade de 

Software. Um estudo foi realizado em 1998 para analisar a utilização do departamento de 

SQA como meio para melhorar a qualidade de software (Wheeler; Duggins, 1998). Os 

instrumentos utilizados nesta pesquisa incluíram um questionário online e entrevista, sendo 

que a entrevistada era uma auditora da ISO 9000.  

 Durante a análise das respostas, as organizações foram categorizadas quanto à 

presença ou não de um departamento de SQA. Apesar de a pesquisa não ter concluído 

positivamente que organizações que apresentem departamentos de SQA produzem os 

melhores produtos, ela mostrou que estas organizações possuem uma base melhor para 

produzir um produto superior. A pesquisa demonstrou que as organizações com departamento 

de SQA utilizam mais padrões, técnicas de validação e verificação, preocupam-se mais com a 

satisfação de seus clientes, e ainda planejam mais que as organizações que não possuem 

departamento de SQA. 

 Com o intuito de tornar o trabalho dos departamentos de SQA nas organizações mais 

claro, alguns trabalhos desenvolveram modelos que orientam como deve ser realizada a 

implementação de um departamento de SQA e a definição das atividades realizadas por estes. 

O estudo conduzido por Wheeler e Duggins em 1998 apresentou ainda um programa 

de dez passos para construir um departamento de SQA efetivo (Wheeler; Duggins, 1998). O 

programa apresentado baseou-se em quatro componentes principais: treinamento e 

planejamento; auditorias, inspeções e revisões; padrões e procedimentos; e métricas. 

Em 2000, Drabick apresentou um modelo genérico da Garantia da Qualidade de 

Software (SQA) para ser utilizado nas organizações como uma ferramenta para treinamento; 
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um modelo a ser utilizado para realizar estimativas; um modelo a ser utilizado com base na 

seleção ou desenvolvimento de padrões e templates para as atividades do grupo SQA 

(Drabick, 2000). O modelo proposto por Drabick é composto por oito sub-processos: revisar 

os planos do nível do projeto/programa; desenvolver o plano de garantia da qualidade; 

coordenar métricas; coordenar programas de riscos; realizar auditorias; coordenar encontros 

de revisão; facilitar programa de melhoria; monitorar programa de teste. 

Katsurayama e da Rocha (2007) também definiram um processo de Garantia da 

Qualidade aderente aos principais modelos de qualidade, CMMI (SEI, 2006) e mps.BR 

(SOFTEX, 2007a). Este processo é composto pelos seguintes sub-processos: definição de 

uma estratégia para garantia da qualidade; planejamento e monitoração de garantia da 

qualidade; avaliações de conformidade de garantia da qualidade; auditoria independente de 

garantia da qualidade; gerenciamento de ações corretivas; e relato periódico das atividades de 

garantia da qualidade. 

O processo desenvolvido por Katsurayama e da Rocha (2007) faz parte de um estudo 

mais abrangente para elaboração de uma abordagem que apóie as atividades de Garantia da 

Qualidade de Software  no âmbito organizacional e no de projetos. Esta abordagem incluiu o 

desenvolvimento de uma ferramenta de apoio à Garantia da Qualidade de Software. Para o 

desenvolvimento desta ferramenta foi feito um estudo sobre as principais dificuldades 

encontradas na execução de algumas atividades Garantia da Qualidade de Software. Através 

do levantamento destas dificuldades foram definidos os requisitos para implementar a 

ferramenta. 

Com o advento de modelos e normas nacionais e internacionais para a melhoria do 

processo de software, outros trabalhos surgiram com o intuito de tornar a implementação da 

Garantia da Qualidade de Software compatível com estes modelos e normas. Em 2001, Baker 

propôs um cenário de evolução do papel SQA com base no modelo de melhoria de processo 

CMM, que era composto pelos seguintes passos evolutivos (Baker, 2001): 

• No nível 2 do CMM,  o papel SQA precisa trabalhar a atitude da organização em 

relação à aceitação da disciplina de processo e ainda precisa agir como polícia 

cobrando a conformidade do processo. 

• No nível 3 do CMM, o  papel SQA ainda precisa dedicar atenção à conformidade do 

processo, mas começa a assumir a responsabilidade pela coleta e análise de métricas 

do processo. 
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• No nível 4 do CMM, a disciplina de processo já passa a ser uma maneira de vida, 

portanto, o SQA não precisa se preocupar tanto com a conformidade do processo. O 

SQA pode dedicar-se ao monitoramento estatístico da execução do processo, o que 

permite a identificação de desvios no processo e implementação de ações corretivas. 

• No nível 5 do CMM, o SQA também se preocupa com o entendimento da execução do 

processo para propor mudanças na tecnologia ou  no processo. 

Magalhães (2006) também mostrou que é importante notar que as atividades de 

Garantia da Qualidade de Software evoluem junto com a organização, de forma acumulativa, 

paralelamente ao seu amadurecimento. A análise da evolução das atividades da Garantia da 

Qualidade de Software realizada por Magalhães (2006) teve como base o modelo de Melhoria 

do Processo de Software Brasileiro (mps.BR). Segundo Magalhães, a evolução da garantia da 

qualidade de software ocorre da seguinte forma: 

1. Em uma organização imatura: a qualidade é um desafio pessoal e nem sempre existe 

uma área de qualidade na organização. 

2. Até o estabelecimento da Garantia da Qualidade de Software na organização (nível F 

do mps.BR) ocorrem três fases: 

a) Escrita dos Processos: O SQA é visto como “chato”, “preguiçoso” e “prepotente”. 

Ele só fica cobrando o cumprimento de prazos e ainda quer tirar o poder dos 

gerentes. 

b)  Institucionalização do Processo: O SQA começa a apontar defeitos ao auditar o 

processo, e isso começa a gerar certa resistência. Seu trabalho é combatido pelo 

gerente, que pensa estar perdendo espaço para o SQA. Existem ainda focos de 

resistência à aplicação dos processos, e desta forma o SQA tem que atuar como 

“psicólogo” para a aceitação dos processos. 

c) Processos já estão institucionalizados: A equipe já entende melhor os benefícios 

que o papel SQA pode trazer à organização e o SQA é encarado como um canal 

direto e oficial com a gerência sênior. 

3. Nível E: Além da preocupação com a verificação da conformidade com o processo, 

padrões e procedimentos, o Grupo de Garantia da Qualidade de Software começa a se 

envolver na instanciação do processo padrão da organização para projeto. 
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4. Nível D: O SQA necessita possuir maior conhecimento técnico para acompanhar os 

processos de Engenharia de Software incluídos neste nível. 

5. Nível C: O SQA começa a colaborar na implementação de um ambiente favorável à 

tomada de decisões. 

6. Nível B: O SQA começa a ajudar no controle estatístico da execução do processo, 

acompanhando a baseline da capacidade dos processos, buscando uma menor variação 

de desempenho e um aumento da visibilidade e confiança da gerência nos resultados.  

7. Nível A: A Garantia da Qualidade de Software aprimora-se como um canal de 

comunicação para propostas de melhoria e inovação, com o intuito de aperfeiçoar 

continuamente os processos e as tecnologias empregadas. 

Além de apresentar a evolução da garantia da qualidade de software, com base no 

modelo mps.BR, Magalhães (2006) também preocupou-se em elucidar conceitos associados 

ao papel SQA, apresentando as características do SQA que ajudam ou atrapalham a execução 

do seu papel em uma organização. Este trabalho representa uma preocupação com as questões 

pessoais envolvendo a área de Garantia da Qualidade de Software. 

As características do SQA foram analisadas com relação a três aspectos diferentes: 

comportamento humano, conduta profissional e conduta na auditoria. Por exemplo, quanto ao 

aspecto humano: honestidade, confiança, perseverança, ética são características que ajudam o 

profissional SQA a executar seu papel; enquanto que arrogância, ironia, insegurança, 

autoritarismo são características do comportamento humano que atrapalham o profissional 

SQA. 

Os trabalhos apresentados sobre a área de Garantia da Qualidade de Software 

mostraram preocupação com a definição dos objetivos e atividades importantes para o 

adequado funcionamento desta área nas empresas de desenvolvimento de software. No 

entanto, durante o estudo do referencial teórico não foi identificado nenhum trabalho que 

contribuísse para a identificação das habilidades importantes para os profissionais da área de 

Garantia da Qualidade de Software. 
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2. METODOLOGIA E MÉTODO  

 

Neste capítulo apresentamos o método de abordagem, os métodos de procedimento e o 

paradigma utilizado para realizar a experimentação das suposições desta dissertação,  as 

limitações e as atividades da pesquisa. As atividades da pesquisa são as seguintes: estudo do 

referencial teórico; estudo qualitativo e modelagem inicial; elaboração de instrumentos para 

coleta de dados; definição da população para coleta de dados; coleta dos dados; análise dos 

dados e modelagem; avaliação do perfil comportamental dos profissionais da área de SQA. 

Estas atividades são apresentadas na Figura 4, que ressalta ainda os artefatos  e 

resultados gerados em cada atividade. As atividades são mostradas em seqüência para facilitar 

o entendimento do processo em geral. As atividades de “elaboração de instrumentos para 

coleta de dados” e a “coleta de dados”, por exemplo, foram realizadas em dois momentos 

distintos da pesquisa. Este fato aconteceu porque os dados da primeira coleta foram utilizados 

para criar o segundo instrumento para coleta de dados. 

 

 
Figura 4 – Diagrama do Processo da metodologia da Pesquisa 
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2.1. Classificação da Pesquisa 

Foi utilizada como base a taxonomia presente em (Marconi; Lakatos, 2001) para 

classificar esta pesquisa quanto ao método de abordagem e aos métodos de procedimento 

adotados. 

O método de abordagem adotado para esta pesquisa foi o hipotético-dedutivo. Os 

métodos de abordagem descrevem as etapas mais gerais de uma pesquisa, sendo que o método 

de abordagem hipotético-dedutivo  é composto basicamente pelas seguintes etapas (Marconi; 

Lakatos, 2001): 

• Surgimento do problema 

• Formulação da(s) suposição(ões) (ou hipóteses no caso da utilização do 

paradigma quantitativo); 

• Inferência das conseqüências preditivas da(s) suposição(ões); 

• Teste da(s) suposição(ões), através da experimentação, a fim de confirmar ou 

refutar a(s) suposição(ões). 

Enquanto o método de abordagem descreve a estrutura geral da pesquisa, os métodos 

procedimentais concentram-se nas técnicas utilizadas em etapas mais específicas da pesquisa  

e são utilizados durante a etapa de teste das suposições. Os métodos de procedimento 

utilizados são o comparativo e o estruturalista.  

O método comparativo foi empregado para encontrar similaridades e explicar 

diferenças entre práticas realizadas na área de Qualidade de Software. Os resultados da 

utilização do método comparativo foram empregados pelo método estruturalista com o intuito 

de construir os modelos da pesquisa. 

A construção destes modelos faz parte do processo utilizado para realizar a 

experimentação das suposições desta dissertação. Esta experimentação foi realizada utilizando 

o paradigma qualitativo. Segundo Strauss e Corbin (1990, apud Hoepfl, 1997), a pesquisa 

qualitativa caracteriza-se por não empregar procedimentos estatísticos ou outros meios de 

quantificação para produzir resultados.  

Este tipo de paradigma procura entender fenômenos em contextos específicos com a 

utilização de uma abordagem mais naturalística (Hoepfl, 1997). Segundo Flick (2002), a 

pesquisa qualitativa, ao contrário da pesquisa quantitativa, preocupa-se mais com o processo 
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utilizado para direcionar os passos da investigação. Flick (2002) ainda ressalta que a pesquisa 

qualitativa e seus resultados são influenciados pelos interesses e formações dos envolvidos, e 

pelas particularidades temporais e locais. 

Este tipo de paradigma foi selecionado para guiar esta pesquisa porque esta abordagem 

é a mais apropriada para obter um entendimento mais profundo de alguns ambientes e 

comportamentos, obter visões de pessoas sobre um determinado assunto (Paterniti, sa). No 

caso particular desta pesquisa, uma abordagem mais naturalística ajudou a compreender os 

comportamentos esperados dos profissionais que executam as funções da área de Garantia da 

Qualidade de Software. O entendimento destes comportamentos foi possível através das 

visões de diferentes especialistas da área de Qualidade de Software sobre o assunto.  

2.2. Limitações do estudo 

As limitações são inerentes ao paradigma adotado, visto que o paradigma qualitativo 

está sujeito às limitações humanas por utilizar informações baseadas nas experiências de 

pessoas. A pesquisa qualitativa é totalmente dependente das pessoas, sendo influenciada pelos 

valores pessoais tanto do pesquisador quanto dos entrevistados que participam dela. Isto pode 

ocorrer, por exemplo, se o entrevistado não responder adequadamente aos questionários por 

falta de comprometimento. 

Embora a pesquisa qualitativa consiga descrever mais totalmente um fenômeno 

(Hoepfl, 1997), existem algumas críticas com relação à sua utilização. Em (Paterniti, sa;  

Mays; Pope, 1995) são citados alguns aspectos negativos da pesquisa qualitativa: tamanho da 

amostra pode ser pequena porque técnicas de levantamento e análise de dados exigem 

trabalho intensivo; os resultados podem ser influenciados pelo pesquisador; a análise de dados 

empregada pode não ser tão rigorosa, impedindo a reprodutibilidade e generalização dos 

dados. 

No entanto, existem algumas estratégias que podem ser empregadas para garantir o 

rigor em uma pesquisa qualitativa (Mays; Pope, 1995). A estratégia básica para garantir o 

rigor nesta pesquisa qualitativa compreendeu: descrever o método e os dados de forma clara e 

independente, de modo que outro pesquisador possa ter essencialmente as mesmas 

conclusões; produzir uma explanação coerente do fenômeno em análise; descrição clara e 

justificativa da estratégia de amostragem empregada e dos procedimentos para coleta e análise 

dos dados. 

Em relação à coleta de dados, focando no instrumento de pesquisa, consideramos que 

os questionários são úteis para ampliar o alcance dos entrevistados na pesquisa.  No entanto,  
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a utilização de questionário não permite o contato direto entre o pesquisador e o entrevistado. 

Este contato é importante porque o pesquisador é capaz de coletar informações adicionais 

importantes para a pesquisa que podem ser extraídas do ambiente de trabalho. 

Em relação ao número de respondentes ao questionário, verifica-se que a quantidade 

de questionários respondidos recebida foi aparentemente significativa, pois foi recebido um 

total de 23 questionários respondidos: sete (7) respostas para o Questionário de Requisitos da 

Profissão (Anexo B); oito (8) respostas para o Questionário para Caracterização dos 

Objetivos, Atividades e Habilidades da Área de SQA (Apêndice A); oito (8) respostas para o 

Questionário para Classificação das Habilidades para a Área de SQA (Apêndice B). No 

entanto, este número foi suficiente para alcançar a saturação teórica, ou seja, as informações 

coletadas conseguiriam cobrir todas as categorias importantes da pesquisa (Strauss; Corbin, 

2008). 

Outra limitação deste estudo está relacionada à utilização de questionários de auto-

avaliação para caracterização dos perfis comportamentais dos SQAs participantes desta 

pesquisa. Uma das desvantagens dos questionários de auto-avaliação é que as pessoas 

geralmente respondem o que desejam ser e não o que realmente são. Esta limitação poderia 

ter sido suprida com a utilização de técnicas de observação do comportamento dos SQAs. No 

entanto, esta técnica não pôde ser utilizada nesta pesquisa porque os SQAs envolvidos neste 

estudo estavam em diferentes localizações geográficas. 

2.3. Atividades da Pesquisa 

Nesta seção serão apresentadas as atividades que guiaram a experimentação desta 

pesquisa, descrevendo os passos de sua realização. 

2.3.1. Estudo do Referencial Teórico 

Nesta atividade foi realizado um levantamento do referencial teórico base para a 

pesquisa e para a escolha dos modelos e teorias base da pesquisa. O referencial teórico incluiu 

livros, artigos, teses, dissertações, monografias, relatórios técnicos, textos em sites, entre 

outros. 

O referencial teórico desta pesquisa contém trabalhos que retratam de forma mais 

geral a importância de fatores humanos e sociais na engenharia de software, teorias e modelos 

de personalidade, comportamento e estilos cognitivos. E mais especificamente, o referencial 

teórico contém textos que descrevem as teorias e modelos base para esta pesquisa: Teoria dos 
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Papéis em Time de Belbin, os modelos de maturidade de processo (Capability Maturity 

Model Integration – CMMI, Melhoria do Processo de Software Brasileiro – mps.BR). 

O referencial teórico inclui também textos sobre o estado da arte, citando trabalhos 

que descrevem como as teorias de personalidade e de comportamento estão sendo aplicadas 

para melhorar as equipes de desenvolvimento de software, os principais desafios e problemas 

enfrentados pelo Grupo de Garantia da Qualidade de Software. É composto ainda por 

trabalhos que estão sendo realizados para melhorar o desempenho deste grupo nas empresas 

de desenvolvimento de software. 

Enfim, o referencial teórico é utilizado para obter informações de fundamentação dos 

assuntos, bem como para confirmar a ausência de estudos e de literatura da abordagem que é 

do interesse específico desta investigação. 

2.3.2. Estudo Qualitativo e Modelagem Inicial 

Esta atividade teve como objetivo a identificação dos papéis em time de Belbin que 

são mais adequados à execução das atividades de SQA. Esta pesquisa inicial compreendeu o 

envio do Questionário de Requisitos da Profissão (Belbin, 1993a) a sete (7) especialistas da 

área de Qualidade de Software para levantar as habilidades consideradas por estes 

especialistas como sendo importantes para os profissionais da área de SQA.  

Após a consolidação das respostas dos  sete (7) especialistas ao Questionário de 

Requisitos da Profissão, o pesquisador criou uma relação analítica entre os papéis em time de 

Belbin e as habilidades consideradas importantes para executar o papel SQA. Este modelo 

analítico caracterizou os papéis em time de Belbin mais adequados à execução do papel SQA, 

de acordo com as habilidades mais importantes para o trabalho do SQA identificadas por 

especialistas da área da Qualidade de Software. 

Este estudo qualitativo e a modelagem inicial mostraram que existem perfis 

comportamentais mais adequados para executar as funções da área de SQA. Este resultado 

inicial serviu como base para uma investigação mais ampla envolvendo a característica 

evolutiva da área de Garantia da Qualidade de Software. 

Esta investigação mais ampla foi influenciada também pelos resultados do estudo do 

referencial teórico, que demonstraram que não era necessário apenas identificar o perfil 

comportamental mais adequado para o SQA. Com o advento dos modelos de maturidade e 

melhoria de processo, alguns trabalhos na área de Qualidade de Software têm demonstrado 

que a área de Garantia da Qualidade de Software é uma área que deve estar em constante 

evolução (Baker, 2001; Magalhães, 2006).  
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Portanto, novas lacunas foram surgindo e criaram a necessidade de caracterização de 

das principais mudanças que acontecem com a área de Garantia da Qualidade de Software em 

paralelo à evolução dos níveis de maturidade dos processos das empresas de software.  

2.3.3. Elaboração de Instrumentos de Coleta de Dados 

Para investigar as relações entre a evolução da área de Garantia da Qualidade de 

Software e o nível de maturidade dos processos da empresas, foi necessário desenvolver 

instrumentos para coletar dados. Existem várias técnicas para a coleta de dados em uma 

pesquisa qualitativa. Dentre as principais técnicas destacam-se: entrevistas – assuntos são 

investigados em entrevistas particulares; observações diretas – o observador torna-se parte da 

população em estudo; grupos focais – um pequeno grupo discute o tópico de interesse.  

Para esta pesquisa a coleta de dados foi realizada através de entrevista estruturada 

com a utilização de questionários, que facilitou o acesso à amostra da pesquisa. Os 

questionários constituem um instrumento de investigação que visa coletar dados de uma 

amostra representativa para os objetivos da pesquisa, sendo que não existe interação direta 

entre o pesquisador e os integrantes da amostra da pesquisa (Amaro; Macedo; Povoa, 

2004/2005). 

 Esta atividade foi responsável pela elaboração dos instrumentos de coleta dos dados 

para a pesquisa: o questionário que caracteriza os objetivos, atividades e habilidades das 

funções da área de SQA para cada nível de maturidade dos processos e o questionário para 

classificação das habilidades para a área de SQA em cada nível de maturidade dos processos. 

Os questionários construídos para esta pesquisa podem ser visualizados mais detalhadamente 

nos Apêndices A e B. 

Os questionários foram construídos em momentos distintos da pesquisa. O primeiro 

questionário construído foi o questionário para a caracterização dos objetivos, atividades e 

habilidades requeridas para as funções da área de SQA para cada nível de maturidade de 

processo.  

Por meio da análise parcial das respostas do primeiro questionário foi realizado um 

levantamento das habilidades importantes para executar as funções da área de SQA. Estas 

habilidades foram utilizadas para construir o segundo questionário, que tinha como objetivo 

classificar as habilidades da área de SQA para cada nível de maturidade de processo.  

Portanto, não foi utilizado o Questionário de Requisitos da Profissão (Belbin, 1993a) como no 

estudo qualitativo e modelagem inicial.  
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A decisão de não utilizar o Questionário de Requisitos da Profissão nesta fase deve-

se principalmente ao fato que este questionário aborda habilidades gerais para diferentes tipos 

de profissão; e o objetivo agora era verificar se as habilidades, consideradas importantes pelos 

especialistas da área de Qualidade de Software para executar as funções da área de SQA,  as 

quais mudam seu nível de importância de acordo com o nível de maturidade de processo. 

Os dois instrumentos para coleta de dados construídos nesta fase são compostos por 

três partes principais: uma parte introdutória com informações sobre cada parte do 

questionário, sigilo das informações, agradecimentos; a segunda parte possui itens para 

identificação do entrevistado: nome, sexo, faixa etária, instituição de trabalho, formação de 

maior grau, entre outros; e a terceira parte é composta de questões que buscam investigar 

aspectos relacionados a cada questionário. Os questionários podem ser visualizados no 

Apêndice A e B. 

O primeiro questionário é composto por questões abertas que visam investigar o que 

acontece com os objetivos, atividades e habilidades da área de Garantia da Qualidade de 

Software associado aos modelos de maturidade e melhoria de processo (Apêndice A). As 

questões abertas foram empregadas na elaboração do primeiro questionário porque permitiam 

adquirir informações variadas e mais representativas sobre o assunto em estudo (Frary, 2003). 

E desta forma, seria possível caracterizar com mais precisão as funções da área de SQA para 

os diferentes níveis de maturidade de processo. 

O segundo questionário é responsável pela classificação das habilidades - levantadas 

pelo primeiro questionário - consideradas importantes para executar as funções da área de 

SQA para os diferentes níveis de maturidade de processo (Apêndice B). As habilidades são 

classificadas no segundo questionário, segundo uma escala que varia de 1 a 5 pontos: 1 - a 

habilidade é pouco importante; 2 – a habilidade é parcialmente importante; 3 – a habilidade é 

largamente importante; 4 – a habilidade é  importante; 5 -  a habilidade é muito importante. 

Uma questão importante na construção do segundo questionário está relacionada à 

seleção da quantidade de pontos na escala. Segundo Guilford (1954 apud Dyba, 2000, p. 369), 

se poucos pontos são escolhidos, a escala fica grosseira e informação pode ser perdida, uma 

vez que a escala não é capaz de capturar os poderes discriminatórios dos respondentes. Ao 

contrário, se são utilizados muitos pontos, a escala ultrapassa os limites dos poderes de 

discriminação dos respondentes. Portanto, a escala escolhida para o segundo questionário é 

composta de cinco pontos, pois Likert e Roslow (1934 apud Dyba, 2000, p.369) investigaram 

a confiabilidade das escalas, e concluíram que a escala de 5 pontos possuía a confiabilidade 

mais elevada quando comparada com as escalas de 7 e 3 pontos. 
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A elaboração dos questionários seguiu algumas recomendações para elaboração de 

bons questionários (Burgess, 2001, Amaro; Macedo; Povoa, 2004/2005). Recomendações 

com relação a organização e seqüência das questões; apresentação do questionário; utilização 

de linguagem clara, concisa, não-ambígua e neutra; e questões coerentes com o propósito do 

questionário. Além disso, tanto o primeiro quanto o segundo questionário passaram por um 

pré-teste com um especialista da área de Qualidade de Software, e algumas alterações foram 

propostas e implementadas. 

2.3.4. Definição da População para Coleta de Dados 

Esta atividade foi responsável pela definição do grupo de especialistas em Qualidade 

de Software que responderiam aos questionários. O grupo de especialistas em Qualidade de 

Software foi escolhido para a coleta de dados porque o propósito desta pesquisa é 

compreender o comportamento esperado dos profissionais da área de SQA nos diferentes 

níveis de maturidade. 

Ao contrário da pesquisa quantitativa que utiliza predominantemente a amostragem 

probabilística - amostra aleatória e representativa da população maior, a pesquisa qualitativa 

utiliza técnicas de amostragem não-probabilística. Segundo Hoepfl (1997), a estratégia de 

amostragem dominante na pesquisa qualitativa é a amostragem decidida. Flick (2002) afirma 

que a seleção da amostra para a pesquisa qualitativa leva em consideração a relevância das 

pessoas para o assunto da pesquisa.  

A amostragem decidida procura os casos ricos em informações que podem ser 

estudadas em profundidade, julgando o que deve ser mais útil e representativo (Patton 1990, 

apud Hoepfl, 1997; Partiniti, sa). No entanto, este tipo de amostragem pode introduzir alguns 

erros: distorções podem ser causadas pelo insuficiente tamanho da amostra, por mudanças no 

tempo, e levantamento superficial de dados (Hoepfl,1997). 

A amostragem decidida foi escolhida para esta pesquisa porque o intuito desta 

pesquisa era compreender aspectos funcionais e comportamentais da área de Garantia da 

Qualidade de Software associado aos diferentes níveis de maturidade e não realizar análises 

estatísticas e generalizações sobre os dados. Portanto, a amostra deveria fornecer informações 

importantes e úteis para a compreensão do fenômeno em estudo. 

Os especialistas foram selecionados com base em alguns critérios. Para compor a lista 

de especialistas da área de Qualidade de Software foi realizada uma busca de nomes de 

profissionais da área de Qualidade de Software em Comitês de Congressos Brasileiros 

(SBQS, SBES), e em publicações na área de Qualidade de Software. Com a lista inicial foi 
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realizada uma verificação do Currículo Lattes para confirmar a experiência na área de 

Qualidade de Software: tempo de formação; especialização, mestrado ou doutorado na área de 

Qualidade de Software, com foco principalmente em melhoria de processo de software; 

experiência com os principais modelos e normas para melhoria do processo de software: 

CMMI, mps.BR, ISO 12207, entre outros. 

 Além disso, o questionário também foi enviado para a  lista de discussão “spin-recife-

l”. Esta lista contém membros que estão interessados em discutir assuntos relacionados com a 

melhoria do processo de software: qualidade do produto e do processo de software. A lista 

final continha 32 especialistas da área de Qualidade de Software e os membros da lista de 

discussão spin-recife-l. Esta lista foi utilizada tanto para o primeiro quanto para o segundo 

questionário. 
 

2.3.5 Coleta de Dados 

A coleta dos dados foi realizada através do envio dos questionários para a amostra da 

população selecionada na fase anterior. O objetivo desta fase foi obter os dados para análise e 

criação dos modelos.  

Para realizar a coleta de dados foi empregado o seguinte procedimento: para cada 

especialista da lista criada na atividade anterior foi enviado um e-mail de convite para 

participar da pesquisa; apresentando o pesquisador, explicando o objetivo da pesquisa e as 

suas necessidades, bem como o questionário. Caso o especialista mostrasse interesse na 

pesquisa, ele mandava um email confirmando a sua participação e tinha um prazo para 

encaminhar o questionário respondido ao pesquisador. 

A coleta dos dados foi realizada em dois momentos diferentes. A primeira coleta teve 

como objetivo a obtenção de dados sobre as atividades, objetivos e habilidades da área de 

SQA nos diferentes níveis de maturidade. E a segunda coleta teve como objetivo a obtenção 

de dados sobre a importância das habilidades da área de SQA, obtidas durante a primeira 

coleta, para os diferentes níveis de maturidade de processo. Do total de 32 especialistas de 

Qualidade de Software pesquisados, oito (8) responderam o primeiro questionário e oito (8) 

responderam o segundo questionário. 

Esta fase permitiu capturar diferentes visões sobre o funcionamento da área de SQA 

nos diferentes níveis de maturidade de processo. E estas visões foram úteis durante a análise e 

foram utilizadas para caracterizar o comportamento esperado dos profissionais da área de 

SQA para os diferentes níveis de maturidade. 



 

 66

2.3.6 Análise dos Dados e Modelagem 

Esta atividade foi responsável pela análise dos dados obtidos na atividade anterior e 

criação de modelos. A análise dos dados utilizou dois métodos de procedimento importantes: 

o método comparativo e o método estruturalista. 

O método comparativo foi utilizado para analisar os dados e encontrar similaridades e 

explicar diferenças entre práticas realizadas na área de qualidade de software, e para 

classificar as habilidades importantes para executar funções da área de SQA nos diferentes 

níveis de maturidade de processo. O método estruturalista foi empregado para construir os 

modelos do trabalho descrito nesta dissertação. 

A análise de dados de uma pesquisa qualitativa é definida como "o trabalho com 

dados, organizando-os, quebrando-os em unidades manejáveis, sintetizando-os, procurando 

por padrões, descobrindo o que é importante e o que deve ser aprendido, e decidindo o que 

será informado aos outros" (Bogda; Biklen, 1982, apud Hoepfl, 1997). A finalidade da análise 

é compreender os dados coletados, confirmar ou refutar o pressuposto, responder questões já 

formuladas e ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado. 

 Portanto, a análise de dados de uma pesquisa qualitativa é um processo que requer 

muito cuidado e criatividade porque é necessário categorizar os dados crus de forma que 

tenham algum significado. Além disso, a análise é muito trabalhosa porque envolve grande 

quantidade de dados. 

O pesquisador possui um papel muito importante nesta fase e deve apresentar 

sensibilidade teórica. Segundo Strauss e Corbin (1990, apud Hoepfl, 1997): “a sensibilidade 

teórica se refere a uma qualidade pessoal do pesquisador. Indica uma consciência da sutileza 

do significado dos dados… A habilidade de atribuir significado aos dados, a capacidade para 

compreender e a capacidade para separar o pertinente daquilo que não é.” 

Após esta primeira análise foi realizado um re-exame das categorias e padrões obtidos 

para determinar o quanto eram coesos, identificar novos padrões e categorias e, 

conseqüentemente, adquirir novos conhecimentos do assunto em análise. Os dados 

organizados e categorizados foram utilizados para criar modelos desta dissertação. 

2.3.7 Avaliação do Perfil Comportamental dos Profissionais da Área de SQA 

O principal objetivo desta atividade foi realizar uma investigação dos papéis em time 

de Belbin  que aparecem com maior freqüência entre os profissionais que desempenham o 

papel funcional SQA em empresas de desenvolvimento de software que possuíam certificados 
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CMMI ou mps.BR.  Esta investigação foi realizada através de uma pesquisa de campo com 

profissionais da área de SQA que trabalham em empresas de software que possuíam CMMI 

ou mps.BR. 

A pesquisa de campo serviu para mostrar se existe uma tendência de pessoas com os 

papéis em time de Belbin, positivamente relacionados com a área de SQA, efetivamente se 

interessarem em assumir estas funções na prática.  

Esta atividade foi dividida nas seguintes sub-atividades: seleção das empresas de 

desenvolvimento de software; adesão à pesquisa; solicitação para resposta do Questionário de 

Auto-Percepção dos Papéis em Time de Belbin contido em (Belbin, 1981); análise dos 

questionários respondidos; comparação com os perfis comportamentais mais adequados para 

a área de SQA. 

2.3.7.1. Seleção das empresas de desenvolvimento de software 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa sobre as empresas de desenvolvimento de 

software brasileiras que possuíam certificado CMMI ou mps.BR. Esta pesquisa permitiu criar 

uma lista com os nomes das empresas e seus respectivos contatos, sendo que o contato 

poderia ser realizado através de email ou através de formulários dos sites das empresas. 

2.3.7.2. Adesão à Pesquisa 

 Para cada empresa da lista obtida na sub-atividade anterior foi enviado um e-mail de 

convite ou uma mensagem de convite no site da empresa apresentando o pesquisador, 

explicando o objetivo da pesquisa e as suas necessidades.  Caso o convite fosse aceito o 

destinatário respondia a mensagem informando o (s) email (s) da (s) pessoa (s) envolvida (s) 

no departamento de Garantia da Qualidade de Software dentro da empresa. Estas pessoas 

foram contatadas através de email para responder ao Questionário de Auto-Percepção dos 

Papéis em Time de Belbin. 

2.3.7.3. Solicitação para resposta do Questionário de Auto-Percepção dos Papéis em 

Time de Belbin 

 O Questionário de Auto-Percepção dos Papéis em Time de Belbin foi enviado aos 

profissionais da área de Garantia da Qualidade de Software que aceitaram participar da 

pesquisa na sub-atividade anterior. Foi estabelecido um tempo limite para o preenchimento do 

Questionário para Auto Percepção dos Papéis em Time de Belbin pelos SQAs das empresas 

participantes da pesquisa.  
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2.3.7.4. Análise dos Questionários Respondidos 

 Após o término do tempo limite pré-estabelecido para o preenchimento do 

questionário, foi realizada uma análise das respostas. Através desta análise foi possível 

caracterizar os papéis em time de Belbin que são mais freqüentes entre os profissionais da 

área de Garantia da Qualidade de Software. Estes profissionais trabalhavam em empresas que 

possuíam certificação CMMI ou mps.BR. 

2.3.7.5. Comparação com os Perfis Comportamentais Adequados para a Área de SQA 

 Por último foi realizada uma comparação os perfis comportamentais mais adequados 

para a área de SQA, sendo que estes perfis foram identificados durante a pesquisa e são 

caracterizados pelos modelos descritos na Seção 3.1 e na Seção 3.3. Esta comparação 

permitiu verificar se os profissionais que trabalham na área de SQA exibiam o 

comportamento adequado para realizar as funções desta área nas empresas de 

desenvolvimento de software. Além disso, esta comparação permitiu concluir se existe uma 

tendência dos profissionais com papéis em time de Belbin, positivamente relacionados com a 

área de SQA, se interessarem em assumir esta função  na prática. 
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3. ANÁLISE E RESULTADOS 

Este capítulo tem como meta apresentar os dados e  resultados da pesquisa.  Ele é 

composto pelas seguintes seções: modelo inicial para caracterização do perfil comportamental 

do SQA; modelo para Caracterização dos Objetivos, Atividades e Habilidades da Área de  

SQA associado aos diferentes níveis de maturidade do CMMI e mps.BR; modelo para 

caracterização do perfil comportamental do SQA associado aos diferentes níveis de 

maturidade do CMMI e mps.BR; e uma pesquisa de campo. 

A Tabela 5 apresenta as pesquisas realizadas na dissertação, destacando para cada 

modelo e para a pesquisa de campo os seguintes elementos: público-alvo, amostra (n° de 

participantes, instituições, período de realização. 

Tabela 5: Tabelas de Pesquisas 
 
 Público-

Alvo 

Amostra  Instituições
4
 Período 

Modelo I5 Especialistas 

de 

Qualidade 

de Software 

7 CPqD, UFRJ, UFRPE, UFPE e SIDI/Samsung. Dezembro 

de 2007 – 

Janeiro de 

2008 

Modelo II6 Especialistas 

de 

Qualidade 

de Software 

8 Instituto de Pesquisas Eldorado, Samsung/SIDI, 

FUCAPI - Fundação Centro de Análise, Pesquisa e 

Inovação Tecnológica, CESAR – Centro de Estudos 

e Sistemas Avançados do Recife, CPqD, COPPE / 

UFRJ, 

Julho de 

2008 – 

Agosto de 

2008 

Modelo III7 Especialistas 

de 

Qualidade 

de Software 

8 Instituto de Pesquisas Eldorado, Samsung/SIDI, 

FUCAPI - Fundação Centro de Análise, Pesquisa e 

Inovação Tecnológica, CPqD, COPPE / UFRJ,  

UFG – Universidade Federal de Goiás, e PUCRS - 

Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul. 

Setembro de 

2008 – 

Novembro 

de 2008 

Pesquisa de 

Campo 

Profissionais 

da área de 

SQA 

29 Cesar, Marlin, MV Sistemas, INFOX, Kenta 

Infomática, Illegra, Guenka Software, Procenge, 

IMA, NST, Sênior Sistemas, UFMG, MSA 

Informática,Conectt S/A,  Itautec, CSI 

Setembro de 

2008 – 

Novembro 

de 2008 

 

                                                
4   Serão apenas disponibilizados os nomes das instituições que permitiram sua identificação na pesquisa. 
5   Modelo I – Modelo Inicial para Caracterização do Perfil Comportamental do SQA. 
6  Modelo II – Modelo para Caracterização dos Objetivos, Atividades e Habilidades da Área de SQA associado 
aos diferentes níveis de maturidade do CMMI e mps.BR. 
7  Modelo III – Modelo para Caracterização do Perfil Comportamental do SQA associado aos diferentes níveis 
de maturidade do CMMI e mps.BR. 
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3.1. Modelo Inicial Para Caracterização do Perfil Comportamental do SQA 

Esta seção apresenta o modelo inicial para caracterização do perfil comportamental do 

SQA. Este modelo foi construído para caracterizar como o SQA deve comportar-se para 

realizar seu trabalho adequadamente. A partir deste modelo é possível identificar os papéis em 

time de Belbin que possuem relações positivas com o comportamento esperado dos 

profissionais da área de Garantia da Qualidade de Software. 

3.1.1. Construção do Modelo  

O modelo inicial para caracterização do perfil comportamental do SQA foi construído 

com o intuito de compreender o comportamento esperado dos profissionais que exercem as 

atividades da área de Garantia da Qualidade de Software. Para compreender tal 

comportamento, o modelo estabelece relações entre os papéis em time de Belbin e as 

habilidades disponibilizadas pelo Questionário de Requisitos da Profissão (Belbin, 1993). O 

Questionário de Requisitos da Profissão pode ser visualizado no Anexo B. 

Para construir este modelo, o Questionário de Requisitos da Profissão (Belbin, 1993) 

foi enviado a especialistas da Área de Qualidade de Software para classificar as habilidades, 

quanto ao seu nível de relevância para o trabalho exercido pelos profissionais da área de SQA. 

Os especialistas classificaram a habilidade como: crítico (A), importante (B), útil (C), 

irrelevante (D), e inútil (E). Desta forma, seria possível compreender quais habilidades um 

profissional deveria possuir para trabalhar na área de Garantia da Qualidade de Software. 

O questionário foi respondido por 7 especialistas da Área de Qualidade de Software, 

sendo que estes especialistas representam as seguintes instituições: um (1) CPqD, três (3) 

UFRJ, um (1) UFRPE, um (1) UFPE e um (1) SIDI/Samsung. As respostas dos especialistas 

podem ser visualizadas na Tabela 6. Além das respostas de cada especialista, a Tabela 6 

contém o resultado geral com a consolidação das respostas.  

O resultado geral da consolidação das respostas dos especialistas foi obtido a partir da 

constatação da resposta com maior freqüência entre as respostas dos especialistas. Por 

exemplo, quatro especialistas classificaram a habilidade diplomacia como importante (B) e 

três como crítico (A), então a habilidade diplomacia foi classificada no resultado final como 

importante (B). 
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Tabela 6 - Respostas dos Especialistas ao Questionário de Requisitos da Profissão de Belbin 
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R
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d
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Demanda de 

Tarefas 

Autonomia A A B A C A B A 

Assiduidade A B C C C B A C 

Minuciosidade/ 

Meticulosidade 

A B A B B B A B 

Preparação A A B A B A B A 

Lidar com Pessoas Ascendência A B B C C C A C 

Coordenação B A C A B B A B 

Diplomacia A B B A B A B B 

Realizar Contatos B C C A B A C C 

Condições de 

Trabalho e 

Restrições 

Robustez / Força B B C C D B B B 

Tolerância de Rotina B C C A B A B B 

Tolerância de Incerteza B C C C C C A C 

Compartilhar 

Responsabilidades 

B C B B C C C C 

Demandas em 

habilidade mental, 

experiência e 

treinamento 

Originalidade B C C C B C  C 

Análise B B B A B B  B 

Experiência e 

Especialidade 

B A B A B A  A 

Visão Geral Estratégica B B B B B C  B 

 
 

O modelo foi construído relacionando cada papel em time de Belbin com as 

habilidades e suas respectivas classificações resultantes das respostas dos especialistas; e as 

relações podem ser visualizadas na Tabela 9. Durante a construção deste modelo era preciso 

identificar o tipo de relacionamento existente entre o papel em time de Belbin e a habilidade, 

sendo que os tipos possíveis de relação são: 

• Positiva (+): É possível identificar nos descritores ou nos pontos fortes do papel em 

time uma combinação direta com a habilidade e, além disso, as descrições do papel 

em time, principalmente as fraquezas, não são antagônicas à habilidade. 
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• Negativa (-): Não é possível identificar nos descritores ou nos pontos fortes do papel 

em time uma combinação direta com a habilidade e, além disso, as descrições do 

papel em time, principalmente as fraquezas, são antagônicas à habilidade. 

• Indiferente (0): Não é possível estabelecer nenhuma relação positiva ou negativa 

entre os descritores, pontos fortes e possíveis fraquezas do papel em time e a 

habilidade. 

A classificação de cada habilidade no Questionário de Requisitos da Profissão de Belbin 

era realizada através da atribuição de letras que representavam o nível de importância da 

habilidade. No entanto, para construir o modelo, foi necessário associar pontos a cada nível de 

importância para as habilidades. A Tabela 7 apresenta cada nível de importância e sua 

pontuação correspondente. 

Tabela 7 - Correspondência entre Nível e Pontuação 
 

Nível  Pontuação 
Crítico (A) 4 
Importante (B) 3 
Útil ( C ) 2 
Irrelevante (D) 1 
Inútil (E) 0 

 
 

A pontuação é utilizada para obter um somatório total de pontos para cada papel em 

time de Belbin. Este somatório é utilizado para verificar quais perfis são mais adequados para 

exercer o papel funcional SQA, ou seja, quais perfis apresentam relações positivas com as 

habilidades importantes para exercer funções da área de Garantia da Qualidade de Software. 

O modelo construído mostra as relações entre os papéis em time de Belbin com as habilidades 

classificadas por especialistas da área de Qualidade de Software. Este modelo pode ser 

visualizado na Tabela 9.  

Para exemplificar a construção do modelo será mostrado o processo empregado para  

criar a associação entre a habilidade “Compartilhar Responsabilidades” e o papel em time de 

Belbin Completer Finisher. 

O primeiro passo foi entender o comportamento do papel em time de Belbin 

Completer Finisher, através da análise de seus pontos fortes, seus descritores e suas possíveis 

fraquezas. Estas informações podem ser visualizadas na Tabela 8. 
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Tabela 8- Descritores, Pontos Fortes e Possíveis Fraquezas do Completer Finisher 
 

 Descritores Pontos Fortes Possíveis Fraquezas 

Completer Finisher Ansioso, consciencioso, 
introvertido, tem 
autocontrole, tem 
autodisciplina, 
submisso e preocupado. 
 

Meticuloso, 
consciencioso, procura 
por erros e omissões, 
entrega sem atraso. 

Tendência a se 
preocupar demais. 
Relutante a delegar. 

 

Analisando a tabela acima, é possível identificar que a habilidade “Compartilhar 

Responsabilidades” corresponde a uma das possíveis fraquezas do papel em time de Belbin 

Completer Finisher. Portanto, o tipo de relação entre a habilidade “Compartilhar 

Responsabilidades” com o papel em time de Belbin Completer Finisher é negativa. 

O segundo passo é consultar a classificação da importância da habilidade 

“Compartilhar Responsabilidades” para o trabalho do SQA. Consultando a Tabela 6, verifica-

se que a habilidade “Compartilhar Responsabilidades” foi classificada como útil ( C ). E por 

fim, identificar na Tabela 7 a pontuação correspondente ao nível de importância útil, 

indicando que a pontuação 2 deve ser utilizada. 

 Como foi identificado que o tipo de relação entre a habilidade “Compartilhar 

Responsabilidade” e o papel em time de Belbin Completer Finisher é do tipo negativa, então 

este papel em time recebe uma pontuação com o valor negativo 2.  
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Tabela 9 - Modelo Inicial da Caracterização do Perfil Comportamental do SQA 
 
 IMP CO SH PL RI ME TW CF 

Demanda de 

Tarefas 

Autonomia 0 +4 +4 +4 +4 0 0 0 

Assiduidade +2 0 0 0 0 0 0 +2 

Minuciosidade/ 

Meticulosidade 

+3 0 0 -3 -3 0 0 +3 

Preparação +4 0 0 0 0 0 0 +4 

Lidar com 

Pessoas 

Ascendência 0 +2 +2 0 0 0 0 0 

Coordenação 0 +3 +3 0 0 -3 0 0 

Diplomacia 0 +3 -3 -3 0 0 +3 0 

Realizar Contatos -2 +2 -2 -2 +2 0 +2 0 

Condições de 

Trabalho e 

Restrições 

Robustez / Força 0 +3 +3 +3 +3 +3 -3 0 

Tolerância de Rotina +3 0 0 0 0 +3 0 +3 

Tolerância de 

Incerteza 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Compartilhar 

Responsabilidades 

0 +2 0 0 0 0 0 -2 

Demandas 

em 

habilidade 

mental, 

experiência e 

treinamento 

Originalidade -2 -2 -2 +2 +2 0 0 0 

Análise 0 0 0 0 0 +3 0 +3 

Experiência e 

Especialidade 

0 0 0 +4 0 +4 0 0 

Visão Geral 

Estratégica 

0 +3 0 0 0 -3 0 0 

Total de Pontos +8 +20 +5 +5 +8 +7 +2 +13 

 

A partir da análise do modelo acima é possível verificar os papéis em time de Belbin 

que apresentam relações mais adequadas com as habilidades importantes para exercer o papel 

SQA. O Gráfico 1 apresenta os papéis em time com maiores pontuações. 
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Gráfico 1 - Pontuações dos Papéis em Time de Belbin 

 

Com base no modelo exposto algumas conclusões foram feitas sobre o perfil 

comportamental esperado dos profissionais que exercem o papel funcional SQA: 

• Um dos papéis mais adequados para o SQA é o Co-ordinator: o modelo aponta o 

papel de time Co-ordinator como sendo um dos que mais possui relacão positiva com 

as habilidades importantes para o papel SQA. O Co-ordinator possui autonomia no 

trabalho, diplomacia no relacionamento com outras pessoas e é um perfil de liderança, 

que são habilidades importantes para executar atividades da área de Garantia da 

Qualidade de Software.  

• O SQA deve ser minucioso no trabalho: A minuciosidade é considerada uma 

habilidade importante para o papel SQA. Esta habilidade é relevante porque o SQA é 

responsável por avaliar objetivamente os processos executados, produtos de trabalho 

e serviços em relação à descrição de processos aplicáveis, padrões e procedimentos. 

E, portanto, o SQA deve observar todos os detalhes. Esta é uma das razões que 

levaram o CF a apresentar-se como um papel em time adequado para realizar o 

trabalho de um SQA. 

• Falta de diplomacia pode prejudicar o trabalho do SQA: Como o SQA é o 

responsável por identificar não-conformidades na execução do trabalho dos membros 

de uma equipe e prover feedback a estas pessoas sobre o resultado de sua avaliação, 

então uma habilidade importante para o SQA é a diplomacia no relacionamento com 

outras pessoas. Portanto, se o SQA apresentar um papel em time de Belbin que possui 
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a diplomacia como uma fraqueza, como por exemplo, o SH e o PL, pode não 

contribuir positivamente para o sucesso do trabalho em equipe. 

• O Team Worker é o menos adequado para executar o papel funcional SQA: Ele 

apresenta habilidades importantes para o trabalho do SQA, por exemplo, diplomacia e 

bom relacionamento como outras pessoas; no entanto, o Team Worker tenta evitar 

conflito com outras pessoas. Este perfil não seria capaz  de relatar as não-

conformidades dos outros membros da equipe para não provocar uma situação 

desconfortável. Portanto, a presença do Team Worker como o perfil menos adequado 

está relacionado ao fato de que a combinação das habilidades deste perfil não ser 

relevante para o papel funcional SQA. 

Este modelo apresenta uma caracterização do perfil comportamental para o papel 

funcional SQA. Como o papel funcional está diretamente associado a modelos para melhoria 

de processo de desenvolvimento de produtos e serviços de software, alguns trabalhos na área 

de Garantia da Qualidade de Software têm mostrado o SQA como um papel que deve evoluir 

à medida que as organizações tornam-se mais maduras. 

Diante deste cenário, surgiu a necessidade de verificar se o perfil comportamental do 

papel SQA muda à medida que as organizações evoluem através dos patamares de 

maturidade. Para suprir tal necessidade, este trabalho investigou o que acontece com o perfil 

comportamental dos profissionais da área de SQA paralelamente à evolução dos níveis de 

maturidade de processo. 

 A construção do modelo que caracterizou o comportamento esperado dos profissionais 

da área de SQA associados aos diferentes níveis de maturidade baseou-se na criação de 

relações entre os papéis em time de Belbin e habilidades importantes para o papel funcional 

SQA. Mas ao contrário do primeiro modelo que se baseou nas habilidades presentes no 

Questionário de Requisitos para a Profissão de Belbin (Belbin, 1993), o novo modelo baseou-

se em outro conjunto de habilidades.  

Estas habilidades foram levantadas através de uma investigação realizada com 

especialistas da área de Qualidade de Software. A investigação ocorreu com a aplicação do 

Questionário para Caracterização dos Objetivos, Atividades e Habilidades da Área de SQA 

para os diferentes níveis de maturidade de processo; sendo que os níveis de maturidade de 

processo foram baseados nos modelos de melhoria de processo CMMI-DEV e no Modelo de 

Referência do mps.BR. 

As diferentes visões dos especialistas juntamente com o conhecimento disponível nos 

modelos de melhoria de processo CMMI e mps.BR foram consolidadas e utilizadas para criar 
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o modelo apresentado na próxima seção. A construção deste modelo correspondeu ao 

primeiro passo para entender como os profissionais da área de SQA devem se comportar à 

medida que os níveis de maturidade vão evoluindo. 

3.2. Modelo para Caracterização dos Objetivos, Atividades e Habilidades 

da Área de  SQA associado aos diferentes níveis de maturidade do CMMI e 

mps.BR 

Na seção anterior conhecemos o modelo inicial para caracterização do perfil 

comportamental do SQA.  Mas nesta seção iremos apresentar o modelo que mostra as 

mudanças que acontecem com os objetivos, atividades e habilidades da área de SQA à medida 

que o nível de maturidade dos processos das organizações evolui. 

3.2.1.  Objetivo do Modelo 

A construção deste modelo teve como objetivo a identificação e documentação dos 

objetivos, atividades e habilidades da área de SQA associados aos diferentes níveis de 

maturidade de processo. A partir deste modelo é possível identificar o propósito para o grupo 

de SQA, o que o grupo de SQA deve realizar para alcançar o propósito e, por fim, quais 

habilidades são consideradas importantes para que o grupo de SQA consiga alcançar o 

propósito associado aos níveis de maturidade de processo. 

 O modelo foi elaborado a partir das respostas de especialistas da área de Qualidade de 

Software para o Questionário sobre a Caracterização dos Objetivos, Atividades e Habilidades 

da Área de SQA nos diferentes níveis de maturidade de processo (Apêndice A). O 

questionário investiga como os objetivos, atividades e habilidades relevantes para executar o 

processo de Garantia da Qualidade de Software evoluem associados aos níveis de maturidade 

de processo. 

Alguns dos especialistas da área de Qualidade de Software (quatro dos oito que 

responderam ao questionário) deixaram claro em suas respostas que possuíam pouca 

experiência com os níveis mais altos (nível 4 e nível 5).  Desta forma, a elaboração do modelo 

foi realizada com as visões dos especialistas da área de Garantia da Qualidade de Software e 

complementado pelo conhecimento disponível nos modelos CMMI e mps.BR. 

 Os níveis de maturidade empregados na pesquisa abrangem os níveis de maturidade  

de processo equivalentes dos modelos CMMI-DEV e o Modelo de Referência do mps.BR, e 

receberam a seguinte identificação: 
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• Nível 2: representa o nível de maturidade 2 do CMMI-DEV ou os níveis G e F do 

modelo de Referência do mps.BR. 

• Nível 3: representa o nível de maturidade 3 do CMMI-DEV ou os níveis E, D e C do 

modelo de Referência do mps.BR. 

• Nível 4: representa o nível de maturidade 4 do CMMI-DEV ou o nível B do  modelo 

de Referência do mps.BR. 

• Nível 5: representa o nível de maturidade 5 do CMMI-DEV ou o nível A do modelo 

de Referência do mps.BR. 

3.2.2.  Caracterização dos Respondentes do Primeiro Questionário 

O questionário foi enviado a 32 especialistas da área de Qualidade de Software e aos 

membros da lista de discussão spin-recife-l – uma lista para discutir assuntos relacionados 

com a melhoria do processo de software: qualidade do produto e do processo de software. 

Foram recebidos oito questionários respondidos, cujas respostas foram analisadas e utilizadas 

para a elaboração do modelo.  

Os especialistas que participaram da construção deste modelo estão distribuídos nas 

seguintes instituições: dois (2) Instituto de Pesquisas Eldorado, um (1) Samsung/SIDI, um (1) 

FUCAPI - Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica, um (1) CESAR – 

Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, um (1) CPqD, um (1) COPPE / UFRJ, e 

um especialista não informou a instituição.   

Dos oito (8) especialistas da área de Qualidade de Software que contribuíram com a 

construção deste modelo, sete (7) são do sexo feminino e apenas um (1) é do sexo masculino. 

Quanto à formação, três (3) são mestres, um (1) faz mestrado, um (1) tem especialização, e 

três (3) possuem superior completo. 

 A seguir é apresentado o modelo com a caracterização dos objetivos, atividades e 

habilidades da área de SQA nos diferentes níveis de maturidade. 

3.2.3.  Construção do modelo 

O modelo foi construído com base na análise de quatro (4) cenários principais, visto 

que seu objetivo é representar o que acontece com a área de Garantia da Qualidade de 

Software quando a organização adota modelos de maturidade de processos de 

desenvolvimento de software e vai evoluindo a maturidade destes processos. 
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 A descrição do modelo foi realizada por cenários, as respostas dos especialistas foram 

apresentadas para cada cenário e o resultado da consolidação dos dados foi apresentado no 

final. As respostas dos especialistas são apresentadas por tema comum, por exemplo, são 

apresentadas juntamente as respostas dos especialistas da área de Qualidade de Software que 

citaram o seguinte objetivo da área de SQA para o nível de maturidade 2: “Fornecer 

visibilidade para a alta administração e para a equipe sobre o andamento dos processos”. 

Em cada cenário são analisadas questões envolvendo os elementos centrais do modelo: 

objetivos, atividades e habilidades relevantes para o trabalho dos profissionais da área de 

Garantia da Qualidade de Software.  

Para todos os elementos do modelo são apresentadas evidências, que indicam se 

determinado elemento foi incluído no modelo através da análise das visões dos especialistas 

ou através do conhecimento disponível na literatura sobre os modelos de maturidade de 

processo utilizados nesta pesquisa. As evidências numeradas (E1 a E8) refletem visões de 

cada um dos oito (8) especialistas que contribuíram com este trabalho, e a evidência EM 

reflete que o objetivo foi incluído através da análise dos modelos de maturidade de processo 

CMMI-DEV e modelo de Referência do mps.BR. 

 

a) Cenário 1: A área de Garantia da Qualidade de Software (SQA) em organizações 

que possuem maturidade de processos de desenvolvimento de software 

compatível com o nível 2 do CMMI-DEV ou nível equivalente no Modelo de 

Referência do mps.BR 

 

O nível 2 de maturidade constitui o primeiro degrau em busca da institucionalização e 

posterior melhoria dos processos de desenvolvimento de produtos e serviços de software. 

Portanto, este nível é crítico para a implantação de programas de melhoria de processos nas 

organizações, visto que é responsável pela criação de uma base sólida para os próximos níveis 

de maturidade. 

As questões envolvendo os elementos centrais do modelo: objetivos, atividades e 

habilidades para este cenário serão exemplificadas com algumas das respostas dos 

participantes da pesquisa; e por fim serão apresentadas as respostas consolidadas no modelo. 

 

(P1-C1)8 − Quais são os objetivos da área de SQA? 

                                                
8  P1-C1, significa:  Pergunta 1 do Cenário 1. 
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 “Garantir aderência ao processo institucionalizado.” 

   Especialista 1 

 

“Assegurar a conformidade dos produtos de trabalho e processos com relação a 

padrões, procedimentos e modelos estabelecidos pela organização.” 

Especialista 2 

 

“Garantir a aderência dos projetos de software aos processos estabelecidos pela 

organização.” 

Especialista 4 

 

“Verificar se os padrões, processos e procedimentos estabelecidos estão sendo 

seguidos pela equipe de projeto.” 

Especialista 5 

 

“Ajudar na garantia da qualidade do software a ser entregue ao cliente.” 

Especialista 6 

 

“Avaliar objetivamente os processos utilizados, bem como produtos de trabalho em 

relação aos padrões estabelecidos.” 

Especialista 7 

 

“Avaliar a adequação dos produtos de trabalhos aos padrões estabelecidos.” 

Especialista 8 

 

“Avaliar a adequação dos processos às diretrizes estabelecidas.” 

Especialista 8 

 

“Relatar a situação dos processos executados.” 
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Especialista 2 

 

“Fornecer visibilidade para a alta administração sobre o andamento dos 

processos.” 

Especialista 7 

 

“Relatar a situação dos projetos e dos processos à alta gerência.” 

Especialista 8 

 

“Sensibilizar o alto escalão da organização sobre a importância das atividades de 

qualidade e ganhar seu apoio para as práticas típicas da área.” 

Especialista 3 

 

“Realizar o fechamento das atividades de garantia da qualidade de um determinado 

projeto.” 

Especialista 5 

 

“Garantir a independência dos dados reportados a alta gerência com relação a 

qualidade dos produtos realizados na organização;” 

Especialista 1 

 

 A Tabela 10 apresenta as respostas consolidadas dos especialistas sobre quais são os 

objetivos da área de Garantia da Qualidade de Software para este cenário.  
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Tabela 10 - Objetivos do Grupo de SQA para o nível de maturidade 2 
 

Elemento Itens Evidência 
Objetivo 

Assegurar a conformidade dos produtos de trabalho e processos com 
relação a padrões, procedimentos e modelos estabelecidos pela 
organização. 

E1, E2, E3, 
E4, E5, E6, 
E7, E8 

Fornecer visibilidade para a alta administração e para a equipe sobre o 
andamento dos processos.  

E1, E2, E3, 
E7, E8 

Obter apoio da alta gerência da organização para a implementação das 
práticas típicas da área de qualidade de software. 

E3,     E6 

Realizar o fechamento das atividades de SQA e divulgar os resultados 
destas atividades. 

E5 

Garantir que as atividades do processo de Garantia da Qualidade de 
Software sejam realizadas de forma objetiva, com base em critérios 
pré-estabelecidos e bem definidos. 

E1 

 
 

A partir dos objetivos expostos acima, é possível verificar que o grupo de Garantia da 

Qualidade de Software ajuda a garantir que os processos de desenvolvimento de produtos e 

serviços de software sendo executados e gerenciados. No entanto, o objetivo principal da área 

de SQA é assegurar disciplina por meio do seguimento de políticas e aplicação dos processos 

estabelecidos, provendo à gerência visibilidade em relação a processos e produtos. 

 

(P2-C1) − Quais as atividades desempenhadas pelos profissionais da área de SQA? 

  

“Realizar auditorias nos produtos de trabalho, processos e nas atividades dos 

times.” 

Especialista 1 

 

“Avaliar os produtos desenvolvidos com base em critérios objetivos.” 

Especialista 2 

 

“Avaliar o seguimento aos processos utilizados para o desenvolvimento do produto 

com base em critérios objetivos.” 

Especialista 2 
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“Realizar auditorias de QA nos projetos de software.” 

Especialista 4 

 

“Auditorias de processo, produto e release.” 

Especialista 6 

 

“Executar as avaliações planejadas.” 

Especialista 7 

 

“Avaliar os produtos de trabalho anteriormente estabelecidos do projeto e relatar 

as não-conformidades encontradas.” 

Especialista 8 

 

“Avaliar os processos anteriormente estabelecidos e relatar as não-conformidades 

encontradas.” 

Especialista 8 

 

“Relatar a situação dos processos à gerência de alto nível da organização.” 

Especialista 2 

 

“Planejar Avaliações, Executar Avaliações, Planejar Correções das Avaliações, 

Verificar Correções, etc.” 

Especialista 5 

 

“Planejar as atividades e periodicidade de auditorias nos projetos (plano da 

qualidade).” 

Especialista 1 

 

“Planejar as atividades de QA, durante o planejamento do projeto.” 
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Especialista 4 

 

“Elaborar Plano da Qualidade do Projeto.” 

Especialista 5 

 

“Planejar as atividades de garantia da qualidade.” 

Especialista 7 

 

“Fornecer treinamentos na área de qualidade.” 

Especialista 3 

 

“Prover suporte aos times dos projetos, com relação à aplicação do processo.” 

Especialista 4 

 

“Coletar e analisar métricas de QA.” 

Especialista 4 

 

“Coletar dados e analisar indicadores definidos para a área – exemplo: número de 

não conformidades registradas; esforço planejado/realizado; etc” 

Especialista1 

 

“Coleta e análise de métricas de qualidade.” 

Especialista 6 

 

“Registrar e acompanhar itens identificados como não conformes.” 

Especialista 1 

 

“Geração de relatórios de conformidade de projetos.” 

Especialista 3 
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“Monitorar as ações corretivas identificadas nas avaliações de produto e 

processos.” 

Especialista 2 

 

“Executar Fechamento das atividades de SQA no Projeto.” 

Especialista 5 

 

“Participar das Lições Aprendidas dos projetos” 

Especialista 6 

  

A Tabela 11 apresenta as atividades que os profissionais da área de SQA devem 

executar para alcançar o propósito da Garantia da Qualidade de Software no nível de 

maturidade 2. As atividades descritas na Tabela 11 foram definidas com base nas evidências 

dos especialistas e dos modelos de maturidade de processo empregados nesta pesquisa. 

 

 

Tabela 11 - Atividades do Grupo de SQA para o nível de maturidade 2 
 

Elemento Itens Evidência 
Atividade Avaliar objetivamente processos, produtos de trabalho e serviços para 

identificar e resolver as não-conformidades e acompanhar as ações de 
correção. A avaliação é realizada segundo o plano para execução do 
Processo de SQA. 

E1, E2, E3, 
E4, E5, E6, 
E7, E8 

Relatar os resultados das avaliações à gerência e aos stakeholders 
envolvidos. 

E1, E2, E3, 
E4, E5,      
E8 

Estabelecer e manter um plano para a execução do Processo de 
Garantia da Qualidade de Software. 

E1, E4, E5,      
E7 

Fornecer suporte e treinamento a outras equipes na empresa sobre a 
aplicação dos processos e questões da área de Qualidade. 

E3, E4, E6,      
E7 

Estabelecer Métricas para o Processo de Garantia da Qualidade de 
Software e Produtos de Trabalho Associados e Realizar Análise das 
Métricas. 

E1, E4, E6 

Finalizar e manter registro das lições aprendidas das atividades do 
Processo SQA. 

E2, E5, E6 

Identificar não-conformidades durante as avaliações, gerar relatórios 
das não-conformidades, criar e monitorar a execução de ações 
corretivas para as não conformidades. 

E1, E2, E3 

Estabelecer uma política organizacional para planejar e executar o 
Processo de Garantia da Qualidade de Software. 

EM 

Realizar a gerência de configuração de itens do Processo de Garantia 
da Qualidade de Software e produtos de trabalho associados. 

EM 

Controlar e Monitorar o Processo de Garantia da Qualidade de 
Software. 

EM 
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As atividades podem ser dividas em duas categorias: atividades relacionadas com a 

garantia da conformidade dos processos e produtos de trabalho em relação a padrões, modelos 

e procedimentos estabelecidos; e atividades associadas com o gerenciamento do próprio 

processo de Garantia da Qualidade de Software.  

 
 

(P3-C1) − Quais as habilidades necessárias para os profissionais da área de SQA? 

 
 

“Comunicação” 

Especialista 3, Especialista 5 

 

“Boa comunicação verbal e escrita” 

Especialista 7 

 

“Boa Comunicação” 

Especialista 8 

 

“Não ser arrogante: este profissional não pode pretender ser o dono da verdade, 

este comportamento dificulta a colaboração das pessoas.” 

Especialista 3 

 

“(...) relacionar-se bem com as pessoas, interagindo e respeitando suas 

necessidades, idéias, opiniões e características individuais (...).” 

Especialista 5 

 

“Bom relacionamento com pessoas para saber lidar com as equipes.” 

Especialista 6 

 

“Facilidade de relacionamento interpessoal, social.” 

Especialista 1 
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“Persistência.” 

 Especialista 4, Especialista, Especialista 8 

 

“Capacidade de persuasão” 

Especialista 2, Especialista 3, Especialista 4 

 

“Ter bom poder de persuasão.” 

Especialista 6 

 

“Detalhista, Perfeccionista, Metódico.” 

Especialista 1, Especialista 2 

 

“Capacidade de resolver conflitos.” 

Especialista 7 

 

“Capacidade de síntese (para entender e explicar os problemas encontrados).” 

Especialista 7 

 

“Espírito de equipe e colaboração.” 

Especialista 4 

 

“(...) Comprometido com os resultados da equipe, compartilhar e comemorar metas 

atingidas e resultados alcançados.” 

Especialista 5 

 

“Capacidade de motivação” 

Especialista 2 

 

“Ser um motivador.” 

 Especialista 3 
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“Habilidade de adaptar-se e trabalhar eficazmente com diversidade de situações.” 

Especialista 5 

 

“Flexibilidade.” 

Especialista 6 

 

“Orientação para Clientes.” 

Especialista 5 

 

“Comprometido com os resultados da equipe, agindo com iniciativa e pró-atividade 

para buscar os resultados mais eficazes.” 

Especialista 5 

 

“Capacidade de Execução.” 

Especialista 5 

 

“Ordenar, priorizar e controlar a execução das suas tarefas de acordo com o 

planejado, bem como os recursos sob sua responsabilidade...” 

Especialista 5 

 

“Imparcial.” 

Especialista 1 

 

“Ter visão analítica.” 

Especialista 3  

 

“Raciocínio lógico.” 

Especialista 7 
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“Visão holística do projeto (para entender os relacionamentos intra-projeto)” 

Especialista 7 

As habilidades apresentadas acima foram reunidas, organizadas e consolidadas e são 

descritas na Tabela 12. Esta tabela reflete as habilidades que são consideradas importantes 

pelos especialistas para executar as atividades especificadas anteriormente. 

Tabela 12  − Habilidades do Grupo de SQA para o nível de maturidade 2 
 

Elemento Itens Evidência 
Habilidade Comunicação: habilidade para captar e transmitir idéias e 

informações. 
E3, E5, E7,      
E8 

Diplomacia: habilidade para relacionar-se bem com outras pessoas, 
interagindo e respeitando suas idéias, necessidades e ouvindo as 
opiniões de todos. Uma pessoa diplomática não é grosseira nem 
arrogante. 

E1, E3, E5,      
E6 

Persistência: habilidade para continuar atividades quando o projeto 
não vai bem, adotando soluções alternativas. 

E4, E5, E7,      
E8 

Poder de Persuasão: habilidade para convencer outras pessoas de que 
suas idéias estão certas, convencê-las a seguir determinado caminho. 

E2, E3, E4,      
E6 

Minuciosidade/ Meticulosidade: habilidade para observar todos os 
detalhes referentes às tarefas sob sua responsabilidade, ser metódico 
e perfeccionista.  

E1, E2, E4 

Capacidade para resolver conflitos: habilidade para conseguir 
resolver conflitos em situações de trabalho e que envolvam stress. 

E4,      E7 

Credibilidade: habilidade para fazer com que as outras pessoas 
acreditem que ele efetivamente entende do assunto e sabe o que está 
fazendo. 

E3,      E7 

Capacidade de síntese: habilidade para chegar a uma conclusão 
através da combinação dos elementos mais simples. 

E3,      E7 

Trabalho em equipe: habilidade para cooperar com outras pessoas em 
equipe. 

E4,     E5 

Capacidade motivacional: habilidade para conseguir motivar as 
outras pessoas, mostrando pra elas o que podem oferecer de melhor 

E2,      E3 

Versatilidade/Flexibilidade: habilidade para adaptar-se e trabalhar 
eficazmente com diversidade de situações e diante de mudanças 

E5,      E6 

Orientação para o Cliente: habilidade para identificar e atender as 
necessidades de seus clientes (neste caso, o cliente do SQA é a alta 
administração). 

E5 

Orientação para Resultados: habilidade para alcançar e/ou superar 
metas e/ou objetivos propostos. 

E5 

Capacidade de Execução: habilidade para realizar corretamente as 
tarefas que lhe foram atribuídas e no prazo correto. 

E5 

Organização: habilidade para ordenar, priorizar e controlar a 
execução das suas tarefas de acordo com o planejado, bem como os 
recursos sob sua responsabilidade.  

E5 

Imparcialidade: não sacrificar a verdade e a justiça para valorizar 
considerações particulares. 

E1 

Capacidade de análise: habilidade para entender e explicar problemas 
através da decomposição deste problema em subproblemas mais 
simples. 

E3 

Visão holística: habilidade para entender de forma geral os 
relacionamentos importantes para execução do seu trabalho. 

E7 

Raciocínio Lógico: habilidade para resolver um problema através do 
entendimento dos dados do problema e das relações lógicas 
existentes entre estes dados. 

E7 
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O conjunto de habilidades apresentadas na Tabela 12 é considerado relevante e 

contribui positivamente para o trabalho esperado dos profissionais da área de Garantia da 

Qualidade de Software. Este conjunto contém habilidades importantes para o relacionamento 

com outras pessoas: trabalho em equipe, diplomacia, versatilidade/flexibilidade, capacidade 

motivacional, credibilidade; para a execução das atividades: comunicação, persistência, 

orientação para o cliente, orientação para os resultados, poder de persuasão, capacidade de 

execução, minuciosidade/meticulosidade; que requerem habilidades mentais e experiência: 

capacidade de síntese, capacidade de análise, raciocínio lógico, visão holística; e para lidar 

com situações especiais: capacidade para resolver conflitos, imparcialidade. 

 

b)  Cenário 2: A área de Garantia da Qualidade de Software (SQA) em 

organizações que estão evoluindo a maturidade de seus processos de 

desenvolvimento de software do nível 2 para o nível 3 do CMMI-DEV ou entre 

níveis equivalentes no Modelo de Referência do mps.BR. 

 

Quando as organizações evoluem seu nível de maturidade do nível 2 para o nível 3, os 

processos já estão institucionalizados e já existe uma infra-estrutura para planejamento e 

gerenciamento da execução dos processos. 

 A preocupação com as avaliações de aderências aos padrões, modelos e 

procedimentos permanece. No entanto, ocorrem mudanças no foco destas avaliações, e novas 

atividades devem ser executadas pela equipe de SQA. As principais mudanças que ocorrem 

durante esta transição serão apresentadas e discutidas. 

 

(P1-C2)9 − Existem objetivos adicionais para a área de SQA? Se sim, quais são os 

objetivos novos para a área de SQA? 

 

“(...) entender mais o contexto dos projetos, identificando particularidades e 

possíveis customizações necessárias – desvios de processo (...)” 

Especialista 1 

 

                                                
9  P1-C2, significa:  Pergunta 1 do Cenário 2. 
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“Começar a extrair mais informação qualitativa do sistema de medições, 

possivelmente também mediado por alguma ferramenta a fim de realimentar a 

melhoria dos processos” 

Especialista 2 

 

“Ajuda na definição e alteração do processo através de pontos de melhorias” 

Especialista 6 

 

“Assegurar a institucionalização das atividades organizacionais” 

Especialista 2 

 

“(...) haverá um processo definido para organização e também haverá coleta de 

dados para melhoria desse processo.” 

Especialista 7 

 

“Definição de processos” 

Especialista 3 

 

Tabela 13 - Objetivos do Grupo de SQA para o nível de maturidade 3 
  

Elemento Itens Evidência 
Objetivo Extrair informações qualitativas do sistema de medição para 

identificação de melhorias para os produtos do processo e para o 
próprio processo de Garantia de Qualidade de Software na 
organização. 

E1, E3,  E6, 
E7  

Estabelecer e manter um processo definido para a Garantia da 
Qualidade de Software na organização. 

E2, E3, E7  

Auxiliar nas customizações dos processos, através do entendimento das 
necessidades e particularidades de cada projeto. 

E2 

 

As principais mudanças nos objetivos observadas na transição do nível 2 para o nível 3 

de maturidade podem ser agrupadas em dois pontos principais: padronização dos processos, 

melhorias para os processos com base em informações qualitativas da utilização  destes  

processos. 

 O foco no nível de maturidade 3 é garantir que os processos estejam padronizados 

dentro das organizações. Os SQAs devem também estabelecer e manter um processo padrão 
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de Garantia da Qualidade de Software, assim como critérios para instanciação e adequação 

deste processo para as necessidades de cada projeto. 

 O sistema de medição estabelecido no nível 2 de maturidade começa a ser empregado 

pelas equipes no nível 3 de maturidade. Os profissionais de SQA começam a utilizar os dados 

coletados para extrair informações qualitativas da execução do processo de Garantia da 

Qualidade de Software e encontrar pontos de melhoria neste processo. Desta forma, a 

organização já está mais madura no nível de maturidade 3 e as equipes começam a mostrar 

mais interesse pela melhoria contínua dos processos utilizados na organização. 

  

(P2-C2) − Alguma mudança com relação aos seguintes aspectos ocorreu: 

introdução de novas atividades, alteração nas atividades anteriores (forma de execução, 

freqüência de execução), ou remoção de algumas atividades? Se sim, quais são as mudanças? 

 
 

“As áreas de engenharia e medições passam a exigir conhecimentos técnicos mais 

avançados dos integrantes da área.” 

Especialista 3 

 

“Coleta e análise de métricas consolidadas das atividades de QA.” 

Especialista 4 

 

“Mais análise deve ser investida a fim de criar as condições para a manutenção da 

melhoria contínua dos processos.” 

Especialista 3 

 

“Começar a comprovar e medir os resultados das práticas de qualidade executadas 

dentro da organização contra a qualidade final do produto conforme percebida pelo 

usuário final.” 

Especialista 3 

 

“Introdução de novas atividades organizacionais referentes aos processos de 

Definição do Processo Organizacional, Avaliação e Melhoria do Processo 

Organizacional, Gerência de Recursos Humanos e Gerência de Reutilização.” 

Especialista 2 
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“(...) definição e alteração do processo através de pontos de melhorias.” 

Especialista 6 

 

Tabela 14 - Atividades do Grupo de SQA para o nível de maturidade 3 
 

Elemento Itens Evidência 
Atividade Coletar e Analisar dados do Processo Padrão de Garantia da Qualidade 

de Software e Produtos de Trabalho Associados. 
E3, E4 

Identificar Melhorias para o Processo Padrão de Garantia da Qualidade 
de Software. As melhorias para o processo são identificadas a partir de 
um entendimento qualitativo da execução do processo de SQA. 

E3, E6 

Implementar Melhorias para o Processo Padrão de Garantia da 
Qualidade de Software, e avaliar se estas melhorias realmente 
contribuem para a qualidade do produto final. 

E3 

Definir o processo padrão de Garantia da Qualidade de Software E2, E3 
Definir Critérios e Orientações para Adequação do Processo Padrão de 
Garantia da Qualidade de Software. 

EM 

Estabelecer Ambiente Padrão de Trabalho para executar as atividades 
do Processo de SQA. 

EM 

 

Para atender os objetivos adicionais do nível de maturidade 3, algumas novas 

atividades são necessárias. Estas novas atividades podem ser divididas em dois grupos 

principais: as atividades voltadas para a criação de um ambiente padronizado de trabalho 

dentro da organização; e atividades direcionadas para a melhoria contínua do Processo de 

Garantia da Qualidade de Software através do entendimento qualitativo da execução dos 

processos. 

 
(P3-C2) − Existem habilidades adicionais necessárias para os profissionais da área 

de SQA? Se sim, quais são as novas habilidades? 

 
 De acordo com a visão dos especialistas da área de Qualidade de Software não são 

necessárias novas habilidades para os profissionais que trabalham na área de SQA. As 

mudanças que ocorrem na transição do nível de maturidade 2 para o nível de maturidade 3 

estão relacionadas com a importância das habilidades definidas para o nível 2.  No entanto, a 

análise das variações da importância das habilidades será realizada a partir do Modelo para 

Caracterização do Perfil Comportamental do SQA associados aos diferentes níveis de 

maturidade, que será apresentado na próxima seção. 
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c) Cenário 3: A área de Garantia da Qualidade de Software (SQA) em organizações 

que estão evoluindo a maturidade de seus processos de desenvolvimento de 

software do nível 3 para o nível 4 do CMMI ou entre níveis equivalentes no 

Modelo de Referência do mps.BR. 

 

Uma organização no nível de maturidade 4 já possui uma cultura de processo 

solidificada na organização, garante que os processos são executados e gerenciados com base 

nos padrões, procedimentos e modelos definidos para toda a organização e melhorias já 

começaram a ser identificadas. 

No entanto, estas melhorias foram definidas e implementadas a partir de informações 

qualitativas da execução e utilização dos processos. Ao evoluir para o nível de maturidade 4, a 

organização precisa garantir que seus processos sejam mais estáveis, capazes e previsíveis 

dentro de limites de variação de desempenho pré-definidos.  

É importante ressaltar que as evidências para os objetivos, atividades e habilidades da 

área de SQA no Cenário 3 são necessárias se o processo de Garantia da Qualidade de 

Software for selecionado para gestão quantitativa na organização. 

 

(P1-C3)10 − Existem objetivos adicionais para a área de SQA? Se sim, quais são os 

objetivos novos para a área de SQA? 

 

“Necessidade de análise quantitativa dos dados coletados.” 

Especialista 1 

 

“Garantir estabilidade e capacidade do processo de QA.” 

Especialista 4 

 

Tabela 15 - Objetivos do Grupo de SQA para o nível de maturidade 4 
 

Elemento Itens Evidência 
Objetivo Gerenciar quantitativamente o Processo de Garantia da Qualidade de 

Software, garantindo sua estabilidade e capacidade. 
E1,       E4 

 

 A preocupação com a estabilidade, capacidade e previsibilidade dos processos no 

nível de maturidade 4 faz com que o foco do propósito da área de Garantia da Qualidade de 

                                                
10  P1-C3, significa:  Pergunta 1 do Cenário 3. 
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Software mude. A equipe de SQA passa a preocupar-se com o gerenciamento quantitativo da 

execução do Processo de Garantia da Qualidade de Software. 

 O grupo de profissionais da área de Garantia da Qualidade de Software também se 

preocupa com o acompanhamento da capacidade dos outros processos, de forma a buscar um 

menor variação no desempenho e conseqüentemente prover um feedback mais transparente à 

gerência sobre a situação dos processos e produtos de trabalho.  

  

(P2-C3) − Alguma mudança com relação aos seguintes aspectos ocorreu: 

introdução de novas atividades, alteração nas atividades anteriores (forma de execução, 

freqüência de execução), ou remoção de algumas atividades? Se sim, quais são as mudanças? 

 

“Introdução de novas atividades organizacionais referentes aos processos de nível 

4 do CMMI.” 

Especialista 2 

 

“Avaliação dos produtos de trabalho e dos processos por amostragem.” 

Especialista 2 

 

“Gerenciamento estatístico do processo organizacional de QA.” 

Especialista 4 

 

“Gerenciamento estatístico de desempenho de processo.” 

Especialista 4  

Tabela 16 - Atividades do Grupo de SQA para o nível de maturidade 4 
 

Elemento Itens Evidência 
Atividade Estabelecer objetivos de qualidade e de desempenho para o Processo 

de Garantia da Qualidade de Software 
E2,       E4 

Gerenciar estatisticamente o Processo de Garantia da Qualidade de 
Software. 

E2,       E4 

Monitorar o desempenho do Processo de Garantia da Qualidade de 
Software. 

E2,       E4 

Avaliar os processos e os produtos de trabalho por amostragem. E2 

 
 Para garantir que o processo de Garantia da Qualidade de Software seja gerenciado 

estatisticamente, a equipe de SQA precisa executar novas atividades voltadas para: o 

estabelecimento de objetivos de qualidade e de desempenho para o Processo de Garantia da 
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Qualidade de Software; o estabelecimento de limites de variação para o desempenho do 

processo de Garantia da Qualidade de Software; monitoramento deste desempenho; e análise 

de causas especiais de variação. 

 E desta forma, assegurar a estabilidade, capacidade e previsibilidade do processo de 

Garantia da Qualidade de Software, e que as variações do desempenho deste processo são 

controladas dentro dos limites de variação pré-definidos. No nível de maturidade 4, os SQAs 

devem preocupar-se com a diminuição da variabilidade dos processos. 

 

(P3-C3) − Existem habilidades adicionais necessárias para os profissionais da área 

de SQA? Se sim, quais são as novas habilidades? 

“Conhecimentos estatísticos.” 

Especialista 1 

 

“Gerenciamento estatístico.” 

Especialista 4 

 

“Controle estatístico.” 

Especialista 7 

 

“Capacidade de predição para antecipar ações.” 

Especialista 1 

Tabela 17 - Habilidades do Grupo de SQA para o nível de maturidade 4 
 

Elemento Itens Evidência 
Habilidade Raciocínio Estatístico: habilidade para explicar problemas ou a 

ocorrência de determinados eventos através das teorias probabilísticas, 
com o objetivo de entender a aleatoriedade e incerteza da ocorrência 
dos problemas ou eventos. 

E1, E4, E7 

Julgamento: habilidade para julgar alternativas e tomar decisões com 
precisão. 

E2 

Predição: habilidade para realizar previsões sobre a ocorrência de 
determinados fenômenos ou comportamentos futuros. 

E1 

 

 Quanto às novas habilidades, os profissionais da área de SQA precisam apresentar 

habilidades que facilitem o gerenciamento estatístico do Processo de Garantia da Qualidade 

de Software. Para tanto, os especialista da área de Qualidade de Software relataram que as 
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seguintes habilidades são importantes no nível de maturidade 4: raciocínio estatístico, 

julgamento e predição. 

 

d) Cenário 4: A área de Garantia da Qualidade de Software (SQA) em organizações 

que estão evoluindo a maturidade de seus processos de desenvolvimento de 

software do nível 4 para o nível 5 do CMMI ou entre níveis equivalentes no 

Modelo de Referência do mps.BR. 

 

No nível 5 de maturidade, a organização já possui processos padronizados, capazes, 

estáveis e previsíveis. As causas especiais de variação dos processos já são identificadas, 

analisadas e corrigidas. No entanto, ao evoluir para o nível 5 que representa o mais alto nível 

de maturidade de processos, a organização precisa garantir que seus processos estejam em 

constante otimização. 

Os objetivos, atividades e habilidades incorporados para área de SQA no nível de 

maturidade 5 são relevantes se o processo de Garantia da Qualidade de Software for 

selecionado para realização de melhorias contínuas na organização. 

 

(P1-C4)11 − Existem objetivos adicionais para a área de SQA? Se sim, quais são os 

objetivos novos para a área de SQA? 

 

“Começar a investir em práticas mais avançadas de melhoria de processos como a 

investigação da causa raiz dos problemas.” 

 Especialista 3 

 

“Melhoria de processos com práticas alternativas.” 

Especialista 6 

 
Tabela 18 - Objetivos do Grupo de SQA para o nível de maturidade 5 

 
Elemento Itens Evidência 
Objetivo Melhorar continuamente o processo de Garantia da Qualidade de 

Software a partir da análise de causas comuns de variação de seu 
desempenho e inovações para sua definição e implementação. As 
melhorias neste nível são realizadas a partir do entendimento 
quantitativo da execução do processo de Garantia da Qualidade de 
Software. 

E3,  E6 

                                                
11  P1-C4, significa:  Pergunta 1 do Cenário 4. 
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 A área de Garantia da Qualidade de Software contribui para que as organizações 

consigam realizar a melhoria contínua de seus processos. Esta área preocupa-se com busca 

contínua de maior efetividade e eficiência da organização (tecnológica e de processos).  

 

(P2-C4) − Alguma mudança com relação aos seguintes aspectos ocorreu: 

introdução de novas atividades, alteração nas atividades anteriores (forma de execução, 

freqüência de execução), ou remoção de algumas atividades? Se sim, quais são as mudanças? 

 

“(...) analisar e aprovar ações propostas para resolução de problemas através da 

identificação de causa raiz.” 

Especialista 1 

 

“Introdução de novas atividades organizacionais referentes aos processos de nível 

5 do CMMI.” 

Especialista 2 

 

“Envolvimento em projeto interno para melhoria do desempenho de processo.” 

Especialista 3 

 

“Apoio à organização na identificação de oportunidades de melhoria ou inovação – 

OIDs do processo padrão da organização.” 

Especialista 3 

 

“Monitoramento e acompanhamento da condução de Análises Causais e Resoluções 

– CARs nos projetos.” 

Especialista 3 

 

“Aplicação de Análises Causais e Resoluções – CARs no processo de QA nos 

projetos.” 

Especialista 3 

 



 

 99

 

Tabela 19 - Atividades do Grupo de SQA para o nível de maturidade 5 
 

Elemento Itens Evidência 
Atividade Analisar causas comuns de variação no desempenho do Processo de 

Garantia da Qualidade de Software. 
E1, E2,     
E3 

Definir Propostas para Melhoria do Processo de Garantia da Qualidade 
de Software. 

E2,     E3 

Identificar Inovações para o Processo de Garantia da Qualidade de 
Software. 

E2,     E3 

Verificar as Melhorias Selecionadas para o Processo de Garantia da 
Qualidade de Software em projetos pilotos. 

E2,     E3 

Implementar Melhorias no Processo de Garantia da Qualidade de 
Software. 

E2,     E3 

Analisar os Efeitos da Implementação das Melhorias no Processo de 
Garantia da Qualidade de Software. 

E2 

 

 As atividades adicionadas no nível 5 de maturidade para o grupo de SQA podem ser 

reunidas em dois grupos principais: atividades voltadas para identificação de melhorias no 

Processo de SQA através da análise de causas comuns de variação do processo, e através de 

inovações tecnológicas; e atividades voltadas para implantação das melhorias e análise dos 

efeitos desta implantação. 

 

 (P3-C4) − Existem habilidades adicionais necessárias para os profissionais da área 

de SQA? Se sim, quais são as novas habilidades? 

 

“Capacidade para identificação de oportunidades de melhoria e inovação para o 

processo padrão da organização.” 

Especialista 4 

 
Tabela 20 - Habilidades do Grupo de SQA para o nível de maturidade 5 

 
Elemento Itens Evidência 

Habilidade Originalidade: habilidade para identificar e criar novas idéias, 
oportunidades de melhoria e inovações para o processo padrão da 
organização. 

E4 

 

 Ao evoluir para o nível de maturidade 5, os profissionais da área de Garantia da 

Qualidade de Software devem ser capazes de criar oportunidades de melhoria para o processo 

e garantir que estas melhorias realmente possuem um efeito positivo  na qualidade do produto 

final. 
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3.3. Modelo para Caracterização do Perfil Comportamental do SQA 

associado aos diferentes de níveis de maturidade do CMMI e mps.BR 

Esta seção apresenta o modelo que caracteriza o perfil comportamental do SQA 

associado aos diferentes níveis de maturidade de processo do CMMI e mps.BR. Este modelo 

identifica como o SQA deve comportar-se à medida que a maturidade dos processos na 

organização aumenta. 

3.3.1. Objetivo do Modelo 

A construção deste modelo teve como objetivo a caracterização do perfil 

comportamental dos profissionais da área de SQA associado aos diferentes níveis de 

maturidade do modelo CMMI-DEV e do modelo de Referência do mps.BR. A partir deste 

modelo é possível compreender o comportamento esperado dos profissionais da área de SQA, 

paralelamente à evolução da maturidade dos processos da organização onde trabalham.  

 As habilidades levantadas no modelo apresentado na seção anterior (Seção 3.2) foram 

agrupadas e utilizadas para criar o Questionário para Classificação das habilidades para a área 

de SQA (Apêndice B). As habilidades deveriam ser classificadas de acordo com o seu nível 

de importância para o trabalho dos profissionais da área de SQA nos níveis de maturidade. Os 

níveis de maturidade são os mesmos empregados no modelo exposto na seção anterior e 

possuem a mesma identificação. 

A classificação foi realizada através da atribuição de pontos que variam de 1 a 5, 

sendo que 1 indica que a habilidade é pouco importante e 5 indica que a habilidade é muito 

importante. Por exemplo, um respondente do questionário indicou que o nível de importância 

da habilidade predição para o nível de maturidade 2 é 1, para o nível de maturidade 3 é 2, para 

o nível de maturidade 4 é 4, e finalmente para o nível de maturidade 5 é 5. 

A criação deste questionário foi baseada no Questionário para Requisitos da Profissão 

de Belbin, que foi utilizado para criação do modelo inicial. Este novo questionário foi criado 

porque contém um conjunto de habilidades consideradas importantes para o trabalho do SQA, 

ao contrário do que acontece com o Questionário de Requisitos da Profissão de Belbin que 

contém habilidades que podem ser importantes para qualquer profissão. 

Outra diferença entre os dois questionários é com relação à escala de níveis de 

importância: a escala no Questionário de Requisitos da Profissão de Belbin é representa por 

letras que variam sua relevância de inútil a crítico; por sua vez a escala do Questionário para 
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Classificação das habilidades para a área de SQA é representada por pontos que variam sua 

importância de pouco importante a muito importante. O Questionário para Classificação das 

habilidades para a área de SQA contém habilidades importantes para o trabalho do SQA, 

portanto, foi necessário criar uma nova escala de níveis de importância porque não era lógico 

classificar as habilidades como inútil ou irrelevante. 

O modelo criado nesta etapa corresponde a uma evolução, segundo novos aspectos, do 

modelo inicial do comportamento esperado dos profissionais da área de SQA (o modelo 

inicial está descrito na Seção 3.1 deste capítulo). Enquanto o modelo inicial apresenta o perfil 

comportamental mais adequado para os SQAs, o modelo que será apresentado nas próximas 

subseções mostra o que acontece com  perfil comportamental do SQA à medida que muda o 

nível de maturidade dos processos nas empresas de desenvolvimento de software. 

3.3.2.  Caracterização dos Respondentes do Segundo Questionário 

 

O questionário também foi enviado ao mesmo conjunto de  32 especialistas da área de 

Qualidade de Software e aos membros da lista de discussão spin-recife-l. E foram recebidos 

oito questionários respondidos, cujas respostas foram analisadas e utilizadas para a elaboração 

do modelo. Destes oito especialistas, cinco já tinham contribuído para a construção do 

Modelo para Caracterização dos Objetivos, Atividades e Habilidades da Área de SQA para os 

diferentes níveis de maturidade de processo do CMMI e mps.BR.  

Dos oito (8) especialistas da área de Qualidade de Software que participaram da 

construção deste modelo, cinco (5) são do sexo feminino e três (3) são do sexo masculino. 

Com relação à formação acadêmica: um (1) possui doutorado, um (1) está fazendo doutorado, 

três (3) possuem mestrado, um (1) está fazendo mestrado, e dois (2) possuem superior 

completo. 

As instituições participantes são: um (1) Instituto de Pesquisas Eldorado, um (1) 

Samsung/SIDI, um (1) FUCAPI - Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação 

Tecnológica, um (1) CPqD, dois (2) COPPE / UFRJ,  um (1) UFG – Universidade Federal de 

Goiás, e um (1) PUCRS - Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul. 

3.3.3.  Classificação das Habilidades pelos Especialistas 

As opiniões dos especialistas da área de Qualidade de Software sobre a importância 

das habilidades levantadas no modelo para Caracterização dos objetivos, atividades e 

habilidades são mostradas nas Tabelas abaixo. 
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Existe uma tabela para cada nível de maturidade de processo, sendo que em cada 

tabela são apresentadas as visões de todos os especialistas sobre a relevância das habilidades 

para o trabalho dos profissionais da área de Garantia da Qualidade de Software. 

 Além disso, as tabelas contêm a classificação final das habilidades de acordo com a 

visão dos especialistas. A classificação final foi obtida através da média das pontuações 

fornecidas por cada especialista. 

Tabela 21 - Classificação dos Especialistas para as Habilidades e Resultado Consolidado da Classificação 
para o Nível de Maturidade 2 

 
Nível de Maturidade 2 
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Comunicação 5 5 4 5 5 4 5 5 4,75 

Trabalho em Equipe 5 5 4 5 5 3 1 5 4,13 

Diplomacia 5 5 4 5 4 5 3 5 4,5 

Capacidade motivacional 4 4 3 5 5 4 2 3 3,75 

Orientação para o Cliente 3 5 2 5 3 4 1 5 3,5 

Orientação para Resultados 3 5 1 5 5 3 2 5 3,63 

Capacidade de Execução 4 5 4 5 5 4 5 5 4,63 

Organização 5 5 4 5 5 4 4 5 4,63 

Versatilidade/Flexibilidade 5 4 2 5 4 3 2 3 3,5 

Persistência 5 4 4 5 5 4 5 5 4,63 

Minuciosidade/ Meticulosidade 5 5 4 3 3 4 5 4 4,13 

Imparcialidade 5 5 5 5 5 4 5 5 4,88 

Poder de Persuasão 4 1 5 5 5 5 2 4 3,88 

Capacidade para resolver conflitos 3 4 2 5 4 4 3 5 3,75 

Capacidade de síntese 5 4 2 5 3 3 3 4 3,63 

Capacidade de análise 3 4 1 5 3 4 3 4 3,38 

Credibilidade 5 4 4 5 5 5 5 5 4,75 

Visão holística 3 3 1 5 4 3 3 4 3,25 

Raciocínio Lógico 4 3 1 5 4 3 1 4 3,13 

Julgamento 4 3 1 5 5 4 2 3 3,38 

Raciocínio Estatístico 2 3 1 3 1 3 2 1 2 

Predição 2 2 1 3 2 3 1 1 1,88 

Originalidade 2 2 1 5 4 3 1 3 2,63 
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Tabela 22 - Classificação dos Especialistas para as Habilidades e Resultado Consolidado da Classificação 
para o Nível de Maturidade 3 

 
Nível de Maturidade 3 
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Comunicação 5 5 4 5 5 4 4 5 4,63 

Trabalho em Equipe 5 5 4 5 5 4 2 5 4 

Diplomacia 5 5 4 5 5 5 1 4 4,25 

Capacidade motivacional 4 4 4 5 5 4 2 3 3,88 

Orientação para o Cliente 3 5 2 5 4 4 3 5 3,88 

Orientação para Resultados 3 5 2 5 5 3 2 5 3,75 

Capacidade de Execução 4 5 4 5 5 4 4 5 4,5 

Organização 5 5 4 5 5 4 3 5 4,5 

Versatilidade/Flexibilidade 5 4 2 5 4 3 3 3 3,63 

Persistência 5 4 4 5 5 4 4 5 4,5 

Minuciosidade/ Meticulosidade 5 5 4 4 5 4 3 4 4,25 

Imparcialidade 5 5 5 5 5 4 5 5 4,88 

Poder de Persuasão 4 1 4 5 4 5 3 4 3,75 

Capacidade para resolver conflitos 3 4 2 5 4 4 3 5 3,75 

Capacidade de síntese 5 4 2 5 3 3 4 4 3,75 

Capacidade de análise 3 4 2 5 3 4 4 4 3,63 

Credibilidade 5 4 4 5 5 5 4 5 4,63 

Visão holística 4 3 1 5 5 3 3 4 3,5 

Raciocínio Lógico 4 3 1 5 4 3 3 4 3,38 

Julgamento 4 3 1 5 4 4 2 3 3,25 

Raciocínio Estatístico 3 3 2 3 4 4 2 2 2,88 

Predição 3 2 2 3 3 3 1 1 2,25 

Originalidade 2 2 2 5 4 3 1 4 2,88 
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Tabela 23 - Classificação dos Especialistas para as Habilidades e Resultado Consolidado da Classificação 
para o Nível de Maturidade 4 

 

Nível de Maturidade 4 
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Comunicação 4 5 5 5 5 4 3 5 4,5 

Trabalho em Equipe 4 5 4 4 5 5 2 5 4,25 

Diplomacia 4 5 3 5 5 5 1 3 3,88 

Capacidade motivacional 4 4 4 3 5 5 2 3 3,75 

Orientação para o Cliente 5 5 4 5 4 4 5 5 4,63 

Orientação para Resultados 5 5 4 5 5 3 2 5 4,25 

Capacidade de Execução 4 5 5 5 5 5 3 5 4,63 

Organização 5 5 5 5 5 5 2 5 4,63 

Versatilidade/Flexibilidade 5 4 3 5 4 3 4 3 3,88 

Persistência 3 4 3 3 5 5 3 3 3,63 

Minuciosidade/ Meticulosidade 5 5 3 5 5 5 4 4 4,5 

Imparcialidade 5 5 5 5 5 4 5 5 4,88 

Poder de Persuasão 2 1 3 3 4 4 4 3 3 

Capacidade para resolver conflitos 5 4 3 4 4 5 4 5 4,25 

Capacidade de síntese 4 4 3 5 3 3 5 4 3,88 

Capacidade de análise 4 4 4 5 3 4 5 4 4,13 

Credibilidade 4 4 5 5 5 5 3 5 4,5 

Visão holística 5 3 2 5 5 3 5 4 4 

Raciocínio Lógico 4 3 3 5 4 4 4 4 3,88 

Julgamento 4 3 3 5 4 5 3 3 3,75 

Raciocínio Estatístico 5 5 5 4 4 5 5 4 4,63 

Predição 5 2 5 4 3 5 2 4 3,75 

Originalidade 5 2 2 5 4 5 3 5 3,88 
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Tabela 24 - Classificação dos Especialistas para as Habilidades e Resultado Consolidado da Classificação 
para o Nível de Maturidade 5 

 

Nível de Maturidade 5 
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Comunicação 4 5 5 5 5 4 3 5 4,5 

Trabalho em Equipe 4 5 4 4 5 5 2 5 4,25 

Diplomacia 4 5 3 5 5 5 1 3 3,88 

Capacidade motivacional 4 4 4 3 5 5 2 3 3,75 

Orientação para o Cliente 5 5 5 5 4 4 5 5 4,75 

Orientação para Resultados 5 5 5 5 5 3 2 5 4,38 

Capacidade de Execução 4 5 5 5 5 5 3 5 4,63 

Organização 5 5 5 5 5 5 2 5 4,63 

Versatilidade/Flexibilidade 5 4 3 5 4 3 5 3 4 

Persistência 3 4 3 3 5 5 2 3 3,5 

Minuciosidade/ Meticulosidade 5 5 3 5 5 5 5 4 4,63 

Imparcialidade 5 5 5 5 5 4 5 5 4,88 

Poder de Persuasão 2 1 3 3 4 3 5 3 3 

Capacidade para resolver conflitos 5 4 3 4 4 5 4 5 4,25 

Capacidade de síntese 4 4 4 5 3 3 5 4 4 

Capacidade de análise 5 4 4 5 3 4 5 4 4,25 

Credibilidade 4 4 5 5 5 5 3 5 4,5 

Visão holística 5 3 3 5 5 3 5 4 4,13 

Raciocínio Lógico 4 3 3 5 4 4 4 4 3,88 

Julgamento 4 3 3 5 4 5 5 3 4 

Raciocínio Estatístico 5 5 5 5 4 5 5 4 4,75 

Predição 5 2 5 5 3 5 5 4 4,25 

Originalidade 5 2 3 5 5 5 5 5 4,38 
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3.3.4.  Construção do modelo 

 
 Para criar os modelos que caracterizam o perfil comportamental dos profissionais da 

área de SQA associado aos diferentes níveis de maturidade de processo foi realizado o 

seguinte processo: 

• Verificar o tipo de relacionamento entre os papéis em time de Belbin e o conjunto de 

habilidades presentes no Questionário para Classificação das Habilidades para a área 

de SQA (Apêndice B). As relações entre os papéis em time de Belbin e as habilidades 

podem ser de três tipos: 

o Positiva (+): É possível identificar nos descritores ou nos pontos fortes do 

papel em time uma combinação direta com a habilidade e, além disso, as 

descrições do papel em time, principalmente as fraquezas, não são antagônicas 

à habilidade. 

o Negativa (-): Não é possível identificar nos descritores ou nos pontos fortes do 

papel em time uma combinação direta com a habilidade e, além disso, as 

descrições do papel em time, principalmente as fraquezas, são antagônicas à 

habilidade. 

o Indiferente (0): Não é possível estabelecer nenhuma relação positiva ou 

negativa entre os descritores, pontos fortes e possíveis fraquezas do papel em 

time e a habilidade. 

• Criar para cada nível de maturidade de processo, uma tabela com as relações obtidas 

anteriormente entre os papéis em time de Belbin e o conjunto de habilidades. 

• Associar em cada tabela os resultados da classificação dos níveis de importância das 

habilidades correspondentes aos seus níveis de maturidade. Desta forma, cada papel 

em time terá associado a cada habilidade uma pontuação positiva, negativa ou zero. 

• Obter para cada nível de maturidade de processo a pontuação final de cada papel em 

time de Belbin. 

Para exemplificar o processo realizado para criação do modelo, será apresentada a 

criação da associação entre a habilidade minuciosidade/meticulosidade e o papel em time de 

Belbin Completer Finisher  para o nível de maturidade 2. 

O primeiro passo foi identificar os pontos fortes, os descritores e as possíveis 

fraquezas do papel em time Completer Finisher. Estes dados podem ser visualizados na 

Tabela 8. 
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Analisando a Tabela 8, é possível identificar que a habilidade meticulosidade/ 

minuciosidade possui uma combinação direta com os descritores e pontos fortes do papel em 

time de Belbin Completer Finisher. Portanto, o tipo de relação entre a habilidade 

minuiciosidade/meticulosidade com o papel em time de Belbin Completer Finisher é positiva. 

O segundo passo é verificar o nível de maturidade de processo em análise, neste caso é 

o nível de maturidade 2. Esta informação permite consultar a pontuação resultante da 

classificação da importância da habilidade minuciosidade/meticulosidade para o trabalho do 

SQA no nível de maturidade 2. Consultando a Tabela 21, verifica-se que a habilidade 

minuciosidade/ meticulosidade possui pontuação igual a 4,13. 

 Como foi identificado que o tipo de relação entre a habilidade minuciosidade/ 

meticulosidade e o papel em time de Belbin Completer Finisher é do tipo positiva, então este 

papel em time recebe uma pontuação com o valor positivo 4,13. Mas se o tipo de relação 

fosse indiferente, o papel em time receberia uma pontuação zero; e se fosse do tipo negativa, 

o papel em time receberia uma pontuação com o valor negativo -4,13. 

As tabelas abaixo apresentam os relacionamentos entre os papéis em time e as 

habilidades juntamente com a classificação das habilidades em cada nível de maturidade de 

processo. Além disso, as tabelas apresentam ainda a pontuação total de cada papel em time. A 

pontuação total de cada papel em time representa o quanto este papel é adequado para exercer 

o papel funcional SQA em cada nível de maturidade de processo. 
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Tabela 25 - Relacionamento entre os Papéis em Time de Belbin e as Habilidades para o nível de 
maturidade 2 

 
Nível de Maturidade 2 

 IMP CO SH PL RI ME TW CF 
Comunicação 0 4,75 0 -4,75 4,75 0 4,75 0 

Trabalho em Equipe 0 4,13 0 -4,13 0 0 4,13 -4,13 

Diplomacia -4,5 4,5 -4,5 0 4,5 0 4,5 0 

Capacidade motivacional -3,75 3,75 0 0 0 -3,75 3,75 0 

Orientação para o Cliente 3,5 3,5 3,5 0 0 0 0 3,5 

Orientação para Resultados 3,63 3,63 3,63 0 0 0 0 3,63 

Capacidade de Execução 4,63 0 4,63 0 0 0 -4,63 4,63 

Organização 4,63 0 0 0 0 0 0 4,63 

Versatilidade/ Flexibilidade -3,5 0 0 -3,5 3,5 0 0 0 

Persistência 0 0 4,63 0 -4,63 0 0 4,63 

Minuciosidade/ 

Meticulosidade 

4,13 0 0 -4,13 -4,13 0 0 4,13 

Imparcialidade 0 4,88 -4,88 0 0 0 0 0 

Poder de Persuasão 0 3,88 3,88 0 3,88 0 0 0 

Capacidade para resolver 

conflitos 

0 3,75 -3,75 0 0 0 0 0 

Capacidade de síntese 0 0 0 3,63 3,63 3,63 0 0 

Capacidade de análise 0 0 0 3,38 0 3,38 0 0 

Credibilidade 4,75 4,75 0 4,75 0 4,75 0 0 

Visão holística 0 3,25 0 0 0 3,25 0 0 

Raciocínio Lógico 0 -3,13 0 3,13 0 0 0 0 

Julgamento 0 0 0 0 0 3,38 0 0 

Raciocínio Estatístico 0 0 0 2 0 0 0 0 

Predição 0 0 0 0 0 1,88 0 0 

Originalidade 0 -2,63 -2,63 2,63 2,63 -2,63 0 0 

Total de Pontos 13,52 39,01 4,51 3,01 14,13 13,89 12,5 21,02 

 
A partir das pontuações da Tabela 25 obteve-se uma ordem dos perfis comportamentais 

mais adequados para executar as funções da área de SQA no nível de maturidade 2. As 

pontuações dos papéis em time de Belbin podem ser visualizadas no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Pontuações dos Papéis em time de Belbin para o nível de maturidade 2 

 
O Gráfico 2 demonstra que os papéis em time de Belbin mais adequados para executar 

as tarefas dos profissionais da área de SQA no nível de maturidade 2 são: Co-ordinator e o 

Completer Finisher. 

É importante ressaltar que o resultado do modelo inicial (descrito na Seção 3.1 deste 

capítulo) é muito semelhante ao resultado obtido para o nível de maturidade 2, exceto para o 

papel Team Worker. Isto se deve ao fato de que os especialistas tendem a ter mais 

conhecimento sobre este nível e sempre que se referem às habilidades (no caso geral do 

primeiro modelo) estão implicitamente assumindo as necessidades do nível 2.  

 No nível de maturidade 2, o SQA tem um papel importantíssimo na institucionalização 

dos processos dentro da organização. Esta institucionalização não é tão simples, porque as 

pessoas não estão acostumadas com a cultura de processo, não conhecem os benefícios da 

utilização e seguimento de padrões, processos e procedimentos.   

 Neste contexto, o SQA deve apresentar boa comunicação, deve ter um bom 

relacionamento social com as outras pessoas, deve ser imparcial nas situações, valorizar e 

incentivar o trabalho em equipe. Enfim, o SQA precisa convencer as pessoas da importância 

da utilização dos processos. E o papel Co-ordinator é um papel em time bastante 

comunicativo, que possui um bom relacionamento com as outras pessoas, e que consegue 

extrair de forma positiva os potenciais das outras pessoas. 

 Por outro lado, o SQA também deve assegurar a qualidade do produto final através da 

avaliação do seguimento de políticas e aplicação dos processos estabelecidos. E o papel 

Completer Finisher é importante para garantir que as avaliações são realizadas de forma 

minuciosa, com persistência e com organização. 
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Tabela 26 - Relacionamento entre os Papéis em Time de Belbin e as Habilidades para o nível de 
maturidade 3 

 
Nível de Maturidade 3 

 IMP CO SH PL RI ME TW CF 
Comunicação 0 4,63 0 -4,63 4,63 0 4,63 0 

Trabalho em Equipe 0 4 0 -4 0 0 4 -4 

Diplomacia -4,25 4,25 -4,25 0 4,25 0 4,25 0 

Capacidade motivacional -3,88 3,88 0 0 0 -3,88 3,88 0 

Orientação para o Cliente 3,88 3,88 3,88 0 0 0 0 3,88 

Orientação para 

Resultados 

3,75 3,75 3,75 0 0 0 0 3,75 

Capacidade de Execução 4,5 0 4,5 0 0 0 -4,5 4,5 

Organização 4,5 0 0 0 0 0 0 4,5 

Versatilidade/ 

Flexibilidade 

-3,63 0 0 -3,63 3,63 0 0 0 

Persistência 0 0 4,5 0 -4,5 0 0 4,5 

Minuciosidade/ 

Meticulosidade 

4,25 0 0 -4,25 -4,25 0 0 4,25 

Imparcialidade 0 4,88 -4,88 0 0 0 0 0 

Poder de Persuasão 0 3,75 3,75 0 3,75 0 0 0 

Capacidade para resolver 

conflitos 

0 3,75 -3,75 0 0 0 0 0 

Capacidade de síntese 0 0 0 3,75 3,75 3,75 0 0 

Capacidade de análise 0 0 0 3,63 0 3,63 0 0 

Credibilidade 4,63 4,63 0 4,63 0 4,63 0 0 

Visão holística 0 3,5 0 0 0 3,5 0 0 

Raciocínio Lógico 0 -3,38 0 3,38 0 0 0 0 

Julgamento 0 0 0 0 0 3,25 0 0 

Raciocínio Estatístico 0 0 0 2,88 0 0 0 0 

Predição 0 0 0 0 0 2,25 0 0 

Originalidade 0 -2,88 -2,88 2,88 2,88 -2,88 0 0 

Total de Pontos 13,75 38,64 4,62 4,64 14,14 14,25 12,26 21,38 

 

A partir das pontuações da Tabela 26 obteve-se uma ordem dos perfis comportamentais 

mais adequados para executar as funções da área de SQA no nível de maturidade 3. O Gráfico 

3 demonstra as pontuações de cada papel em time de Belbin. 
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Gráfico 3 - Pontuações dos Papéis em time de Belbin para o nível de maturidade 3 

 
 O Gráfico 3 demonstra que os papéis em time mais adequados para exercer o papel 

funcional SQA continuam os mesmos: Co-ordinator e Completer Finisher. 

 No entanto, duas mudanças ocorrem na transição do nível de maturidade 2 para o nível 

de maturidade 3. A primeira mudança  reside na observação de que o papel em time de Belbin 

Monitor Evaluator sobe da quarta posição para a terceira na ordem de adequação dos perfis 

comportamentais. O aumento na pontuação do papel Monitor Evaluator foi pequeno e não 

tem relevância estatística. 

 Este aumento da adequação deste papel deve-se ao fato de que o Monitor Evaluator é 

um papel que julga com precisão durante uma situação de tomada de decisão. A habilidade 

para realizar julgamentos com precisão começa a ser valorizada no nível de maturidade 3, 

uma vez que melhorias começam a ser identificadas para os processos na organização. 

 A segunda mudança relevante durante a transição entre os níveis de maturidade 2 e 3 

está no fato de que o papel em time Shaper representar o papel menos aconselhável para 

trabalhar na equipe de Garantia da Qualidade de Software. 

 Apesar de também ser um papel voltado para a liderança, o Shaper não possui 

habilidade para ter bom relacionamento com outras pessoas, é arrogante e provocativo, e 

atrapalha nas situações de conflito dentro da equipe. 
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Tabela 27 - Relacionamento entre os Papéis em Time de Belbin e as Habilidades para o nível de 
maturidade 4 

 
Nível de Maturidade  4 

 IMP CO SH PL RI ME TW CF 
Comunicação 0 4,5 0 -4,5 4,5 0 4,5 0 

Trabalho em Equipe 0 4,25 0 -4,25 0 0 4,25 -4,25 

Diplomacia -3,88 3,88 -3,88 0 3,88 0 3,88 0 

Capacidade motivacional -3,75 3,75 0 0 0 -3,75 3,75 0 

Orientação para o Cliente 4,63 4,63 4,63 0 0 0 0 4,63 

Orientação para 

Resultados 

4,25 4,25 4,25 0 0 0 0 4,25 

Capacidade de Execução 4,63 0 4,63 0 0 0 -4,63 4,63 

Organização 4,63 0 0 0 0 0 0 4,63 

Versatilidade/ 

Flexibilidade 

-3,88 0 0 -3,88 3,88 0 0 0 

Persistência 0 0 3,63 0 -3,63 0 0 3,63 

Minuciosidade/ 

Meticulosidade 

4,5 0 0 -4,5 -4,5 0 0 4,5 

Imparcialidade 0 4,88 -4,88 0 0 0 0 0 

Poder de Persuasão 0 3 3 0 3 0 0 0 

Capacidade para resolver 

conflitos 

0 4,25 -4,25 0 0 0 0 0 

Capacidade de síntese 0 0 0 3,88 3,88 3,88 0 0 

Capacidade de análise 0 0 0 4,13 0 4,13 0 0 

Credibilidade 4,5 4,5 0 4,5 0 4,5 0 0 

Visão holística 0 4 0 0 0 4 0 0 

Raciocínio Lógico 0 -3,88 0 3,88 0 0 0 0 

Julgamento 0 0 0 0 0 3,75 0 0 

Raciocínio Estatístico 0 0 0 4,63 0 0 0 0 

Predição 0 0 0 0 0 3,75 0 0 

Originalidade 0 -3,88 -3,88 3,88 3,88 -3,88 0 0 

Total de Pontos 15,63 38,13 3,25 7,77 14,89 16,38 11,75 22,02 

 

O Gráfico 4 mostra que poucas mudanças podem ser observadas quanto aos perfis 

comportamentais mais adequados para o SQA quando uma organização evolui do nível de 

maturidade 3 para o nível de maturidade 4. 
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Gráfico 4 - Pontuações dos Papéis em time de Belbin para o nível de maturidade 4 

 
 Os papéis em time Co-ordinator e Completer Finisher continuam na liderança como os 

mais adequados para o papel funcional SQA. No entanto, observa-se que o papel Monitor 

Evaluator vai ganhando mais espaço à medida que a maturidade dos processos da organização 

aumenta. 

 O papel Implementer ganha uma posição na ordem de adequação dos perfis 

comportamentais em relação ao nível anterior. Este aumento deve-se ao fato de que quanto 

mais madura a organização, maior deve ser o comprometimento da equipe com os resultados, 

com a satisfação dos clientes. E o Implementer é um papel organizado, metódico e que tem 

grande habilidade para identificar as necessidades da organização. 

Outro fator interessante nesta transição é que a pontuação do papel em time de Belbin 

Plant teve um aumento significativo. No nível de maturidade 4, exigem-se cada vez mais 

habilidades mentais como: raciocínio lógico, capacidade de síntese, capacidade de análise e 

raciocínio estatístico.  

O raciocínio estatístico é extremamente importante, visto que no nível 4 a equipe de 

Garantia da Qualidade de Software deve preocupar-se com o gerenciamento estatístico do 

Processo de SQA e com o controle dos limites de variação do desempenho deste processo. 
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Tabela 28-  Relacionamento entre os Papéis em Time de Belbin e as Habilidades para o nível de 

maturidade 5 
 

Nível de maturidade 5 
 IMP CO SH PL RI ME TW CF 
Comunicação 0 4,5 0 -4,5 4,5 0 4,5 0 

Trabalho em Equipe 0 4,25 0 -4,25 0 0 4,25 -4,25 

Diplomacia -3,88 3,88 -3,88 0 3,88 0 3,88 0 

Capacidade motivacional -3,75 3,75 0 0 0 -3,75 3,75 0 

Orientação para o Cliente 4,75 4,75 4,75 0 0 0 0 4,75 

Orientação para 

Resultados 

4,38 4,38 4,38 0 0 0 0 4,38 

Capacidade de Execução 4,63 0 4,63 0 0 0 -4,63 4,63 

Organização 4,63 0 0 0 0 0 0 4,63 

Versatilidade/ 

Flexibilidade 

-4 0 0 -4 4 0 0 0 

Persistência 0 0 3,5 0 -3,5 0 0 3,5 

Minuciosidade/ 

Meticulosidade 

4,63 0 0 -4,63 -4,63 0 0 4,63 

Imparcialidade 0 4,88 -4,88 0 0 0 0 0 

Poder de Persuasão 0 3 3 0 3 0 0 0 

Capacidade para resolver 

conflitos 

0 4,25 -4,25 0 0 0 0 0 

Capacidade de síntese 0 0 0 4 4 4 0 0 

Capacidade de análise 0 0 0 4,25 0 4,25 0 0 

Credibilidade  4,5 4,5 0 4,5 0 4,5 0 0 

Visão holística 0 4,13 0 0 0 4,13 0 0 

Raciocínio Lógico 0 -3,88 0 3,88 0 0 0 0 

Julgamento 0 0 0 0 0 4 0 0 

Raciocínio Estatístico 0 0 0 4,75 0 0 0 0 

Predição 0 0 0 0 0 4,25 0 0 

Originalidade 0 -4,38 -4,38 4,38 4,38 -4,38 0 0 

Total de Pontos 15,89 38,01 2,87 8,38 15,63 17 11,75 22,27 

 

O Gráfico 5 apresenta as pontuações dos perfis comportamentais para o papel 

funcional SQA no nível de maturidade 5. Através da análise deste Gráfico, verifica-se que não 

houve nenhuma alteração na ordem de adequação dos papéis em time quando comparado com 

o nível de maturidade 4. 
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Gráfico 5 - Pontuações dos Papéis em time de Belbin para o nível de maturidade 5 

 

Um ponto de destaque na transição entre os níveis de maturidade 4 e 5 é o crescimento 

da importância do papel em time de Belbin Plant. Este papel ganha cada vez mais relevância 

nos níveis mais altos de maturidade. 

 Um dos fatores que contribui para o aumento da pontuação do papel em time Plant 

está relacionado ao aumento da importância da habilidade originalidade. Esta habilidade é 

extremamente valiosa no nível de maturidade 5, no qual os profissionais da área de SQA 

precisam ter habilidade para identificar melhorias tecnológicas  para o processo de Garantia 

da Qualidade de Software. 

3.3.5.  Caracterização do Perfil Comportamental do SQA associado aos diferentes níveis 

de maturidade 

Através das análises realizadas sobre os perfis comportamentais mais adequados para 

exercer o papel funcional SQA para os diferentes níveis de maturidade de processo, é possível 

concluir que o perfil comportamental esperado dos profissionais da área de SQA não muda 

com a evolução dos níveis de maturidade de processo. 

 Os papéis em time de Belbin Co-ordinator e Completer Finisher são os mais 

adequados para o papel funcional SQA em todos os níveis de maturidade de processo 

analisados neste trabalho. Estes papéis também foram considerados os mais adequados no 

modelo inicial apresentado neste trabalho. 

 Apesar de os perfis comportamentais não mudarem com a evolução dos níveis de 

maturidade de processo, foi possível observar que à medida que os níveis vão mudando, o 
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profissional SQA deverá desenvolver novas habilidades e algumas habilidades tornam-se 

menos relevantes. 

 A próxima subseção fará uma análise das variações das habilidades entre os níveis de 

maturidade. 

3.3.6.  Análise das Variações das Habilidades entre os Níveis de Maturidade 

Será realizada agora uma análise das mudanças na importância das habilidades do 

SQA com a evolução da maturidade dos processos das empresas que desenvolvem software. 

3.3.6.1.  Evolução entre o Nível 2 e o Nível 3 de Maturidade 

 Através da análise das respostas dos especialistas da área de Qualidade de Software e 

dos modelos apresentados acima, é possível observar que quando uma organização evolui 

para o nível de maturidade 3 ocorrem mudanças na importância de algumas habilidades.  

 De acordo com a visão dos especialistas da área de Qualidade de Software que 

participaram desta pesquisa, durante a evolução entre os níveis 2 e 3 de maturidade verifica-se 

que determinadas habilidades tornam-se mais importantes e outras menos importantes para a 

execução das atividades da área de SQA. O Gráfico 6 apresenta as habilidades que 

apresentaram maior variação entre os níveis de maturidade em análise. 
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Gráfico 6 - Variação das Habilidades na transição entre os níveis de maturidade 2 e 3 

 
 O Gráfico 6 mostra que as habilidades que apresentam maior variação durante a 

evolução do nível 2 para o nível 3 de maturidade são: orientação para o cliente, capacidade de 

análise, visão holística, raciocínio lógico, raciocínio estatístico, predição, diplomacia e 

originalidade. 

 Quando a organização evolui do nível 2 para o nível 3 de maturidade, a execução dos 

processos já é gerenciada e monitorada e já existe uma infra-estrutura  que apóia a execução 
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destes processos. Ao evoluir para o nível de maturidade 3, ainda existe a preocupação com a 

avaliação da conformidade dos produtos de trabalho e processos em relação padrões, 

procedimentos e modelos. 

No entanto, as avaliações são realizadas de acordo com os processos padrões definidos 

para a organização. Desta forma, os profissionais da área de SQA necessitam ter uma visão 

mais ampla dos elementos e relacionamentos dos processos padrões da organização, o que 

justifica um aumento da importância da habilidade visão holística. 

No nível 3 de maturidade, os benefícios do trabalho dos profissionais da área de SQA 

são mais visíveis e não existe tanta relutância das pessoas em aceitar as atividades da área de 

Garantia de Qualidade de Software, visto que a cultura de processo na organização já está 

mais consolidada.  

As pessoas na organização já começam a reconhecer a importância do papel do SQA, 

o que justifica uma queda na importância da habilidade diplomacia. Esta habilidade continua 

sendo relevante para o trabalho do SQA, mas não é tão relevante quando comparada com sua 

importância para o nível 2 de maturidade. 

Os SQAs podem preocupar-se também com a definição do processo padrão de 

Garantia da Qualidade de Software e com o entendimento qualitativo da execução do 

processo padrão. Este entendimento é obtido através da análise das métricas coletadas durante 

a execução do processo de Garantia da Qualidade de Software, e é utilizado para identificar 

melhorias para o processo de Garantia da Qualidade de Software.  

A necessidade de análise e entendimento das métricas, identificação de melhorias 

justifica então a variação da importância das seguintes habilidades: raciocínio lógico, 

capacidade de análise, predição, raciocínio estatístico e originalidade. A habilidade raciocínio 

estatístico deve começar a ser desenvolvida pelos profissionais da área de SQA, que precisam 

se familiarizar com as técnicas de análise estatística que serão aplicadas no  nível de 

maturidade 4. 

A habilidade orientação para o cliente apresenta aumento significativo porque à 

medida que uma organização torna-se mais madura, os benefícios da qualidade tornam-se 

mais claros e a importância de satisfazer as necessidades dos clientes é mais aceita entre os 

profissionais da empresa.  

3.3.6.2.  Evolução entre o Nível 3 e o Nível 4 de Maturidade  
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 A transição entre o nível 3 e  o nível 4 de maturidade é marcada principalmente pela 

preocupação com o gerenciamento estatístico dos processos. Desta forma, o SQA deve ser 

capaz de garantir que o Processo de Garantia da Qualidade de Software seja controlado dentro 

de limites de variação previamente estabelecidos. O comportamento da execução do processo 

de SQA torna-se mais previsível, o que permite estimar prazos e custos com maior precisão.  

 Estas mudanças justificam o crescimento na importância das seguintes habilidades: 

raciocínio estatístico e predição. As variações podem ser visualizadas no Gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Variação das Habilidades na transição entre os níveis de maturidade 3 e 4 

 
Existem outras duas importantes habilidades que ganham destaque durante esta 

transição: originalidade e orientação para o cliente. Os profissionais da área de SQA já devem 

ir desenvolvendo a habilidade originalidade que será bastante utilizada no nível 5. Quanto à 

habilidade orientação para o cliente, observa-se que quanto maior o nível de maturidade maior 

é o comprometimento com a qualidade e com a satisfação do cliente. 

Durante a transição do nível de maturidade 3 e 4, nota-se uma queda na importância 

das seguintes habilidades: poder de persuasão- o SQA não precisa mais convencer as pessoas 

da organização da relevância da utilização de processos, padrões e procedimentos; e da 

habilidade persistência. 

3.3.6.3.  Evolução entre o Nível 4 e o Nível 5 de Maturidade  

 O Gráfico 8 apresenta as habilidades que apresentaram maior variação com a evolução 

do nível 4  para o nível 5 de maturidade, que são elas: julgamento, predição e originalidade. 
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Gráfico 8 - Variação das Habilidades na transição entre os níveis de maturidade 4 e 5 

 
 A evolução para o nível 5 de maturidade é marcada pela preocupação constante com a 

melhoria dos processos na organização. Os profissionais da área da Garantia da Qualidade de 

Software devem ser capazes de desenvolver, julgar e implementar melhorias para o processo 

de SQA. Desta forma, a necessidade de profissionais com capacidade para criar novas idéias e 

julgar estas idéias com primor é crucial neste nível. 

 

3.4. Pesquisa de Campo com Profissionais da Área de SQA 

Esta seção apresenta o resultado de uma pesquisa de campo com profissionais que 

trabalham na área de Garantia da Qualidade de Software. O objetivo desta pesquisa foi 

identificar os papéis em time de Belbin com maior freqüência na área de SQA. Esta 

informação seria utilizada para fazer uma comparação com os papéis em time de Belbin mais 

adequados para trabalhar nesta área. 

3.4.1.  Caracterização dos Participantes da Pesquisa de Campo 

Os profissionais que participaram da pesquisa de campo trabalham em empresas de 

desenvolvimento de software que possuem certificado CMMI ou mps.BR e responderam o 

Questionário de Auto-Percepção dos Papéis em Time de Belbin (Anexo A). Além disso, as 

empresas certificadas no nível G do mps.BR que participaram da pesquisa possuíam um 

departamento estabelecido para a área de Garantia da Qualidade de Software. 

Este questionário foi respondido por 29 profissionais da área de Garantia da Qualidade 

de Software, sendo que estes profissionais representavam 16 empresas de desenvolvimento de 

software e uma universidade. Dentre as empresas, cinco representam empresas do nível 3 de 
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maturidade:  três do nível 3 do CMMI, 1 nível D do mps.BR e 1 nível E do mps.BR; e onze 

representam empresas do nível 2 de maturidade: 1 do nível 2 do CMMI, 7 do nível G do 

mps.BR e 3 do nível F do mps.BR. O Gráfico 9 demonstra a distribuição das empresas quanto 

ao seu nível de maturidade. 
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Gráfico 9 -Nível de maturidade das empresas participantes da pesquisa de campo. 

 

Do total de 29 profissionais que responderam ao Questionário de Auto-Percepção dos 

Papéis em Time de Belbin, 19 são do sexo feminino e dez do sexo masculino. O Gráfico 10 

mostra a distribuição dos profissionais quanto ao gênero. 
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Gráfico 10 - Gênero dos SQAs da Pesquisa de Campo 

 

Quanto à formação acadêmica de maior grau: quatro possuem mestrado, 3 estão 

fazendo mestrado, doze possuem especialização, e nove possuem somente nível superior. E 

com relação à faixa etária dos SQA da pesquisa de campo, a maioria está na faixa entre 26 e 

30 anos. O Gráfico 11 apresenta a formação de  maior grau dos profissionais SQAs da 

pesquisa de campo, e o Gráfico 12 apresenta a distribuição quanto à faixa etária dos 

respondentes. 
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Gráfico 11 - Formação Acadêmica dos SQAs da Pesquisa de Campo 
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Gráfico 12 -  Faixa etária dos SQAs da Pesquisa de Campo 

 

3.4.2.  Papéis em time de Belbin com maior Freqüência entre os SQAs entrevistados 

 Após o período para preenchimento do Questionário para Auto-Percepção, os dados 

foram organizados e analisados. Cada respondente recebeu uma pontuação para cada um dos 

papéis em time de Belbin. Para verificar qual o perfil comportamental de cada respondente, 

foi necessário comparar a pontuação obtida com uma Tabela de Normas. A Tabela de Normas 

utilizada foi a de Belbin e pode ser visualizada na Tabela 29. 

A tabela de normas classifica a tendência ao comportamento de acordo com o papel em uma 

escala de quatro valores: Baixo (Low), Médio (Average), Alto (High), Muito Alto (Very High).  

Através da análise da tabela, se o indivíduo apresentar nível Alto ou Muito Alto para um 

determinado perfil significa que deve possuir as características, os pontos fracos e fortes desse 

papel ou perfil comportamental.  

Por outro lado, se for o nível Baixo ou Médio significa que o indivíduo não apresentará 

correspondência com aquele papel/perfil ou terá deficiência ou dificuldade em assumí-los 
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(França e da Silva, 2007). Geralmente, um indivíduo pode apresentar tendências fortes para 

vários papéis. 

 

Tabela 29 – Tabela de Normas para o SPI do Belbin 
                                 Fonte: Belbin (1981, p. 158) 

 
Papel Baixo 

(Low) 

0 – 33 % 

Médio 

(Average) 

33 – 66 % 

Alto 

(High) 

66 – 85 % 

Muito Alto 

(Very High) 

85 – 100 % 

Pontuação 

Média 

(Average Score) 

IMP 0 – 6 7 – 11 12 – 16 17 – 23 10, 0 

CO 0 – 6 7 – 10 11 – 13 14 – 18 8,8 

SH 0 – 8 9- 13 14 – 17 18 – 36 11,6 

PL 0 – 4 5 – 8 9 – 12 13 – 29 7,3 

RI 0 – 6 7 – 9 10 – 11 12 - 21 7,8 

ME 0 – 5 6 – 9 10 – 12 13 – 19 8,2 

TW 0 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 25 10,9 

CF 0 – 3 4 – 6 7 – 9 10 – 17 5,5 

 
O Gráfico 13 abaixo apresenta os papéis em time de Belbin que são mais freqüentes 

entre os profissionais da área de Garantia da Qualidade de Software. Foram utilizados os 

papéis em time que apresentaram nível Alto e Muito Alto na avaliação dos profissionais da 

área de SQA que responderam ao Questionário de Auto-Percepção do Papéis em Time de 

Belbin. 
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Gráfico 13 - Papéis em time com pontuação Alto e Muito Alto entre os profissionais da área de SQA 
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Uma análise do Gráfico 13 permite concluir que os papéis em time de Belbin, com 

nível Muito Alto, mais freqüentes entre os profissionais da área de SQA são: Completer 

Finisher, Implementer, Co-ordinator e Monitor Evaluator. Estes papéis contêm os papéis em 

time considerados mais adequados para a área de SQA pelo Modelo para Caracterização do 

Perfil Comportamental do SQA exposto nesta dissertação: Co-ordinator e Completer Finisher.  

No entanto, verifica-se também uma freqüência grande do papel em time Implementer 

entre os profissionais da área. Este perfil apresenta de acordo com o Modelo para 

Caracterização do Perfil Comportamental do SQA desta dissertação uma adequação 

intermediária, ou seja, o perfil apresenta algumas características importantes para o SQA e 

outras que podem atrapalhar a execução das tarefas típicas da área de Garantia da Qualidade 

de Software.  

Entre os papéis em time com nível Alto mais freqüente entre os profissionais da área 

de SQA estão: Completer Finisher, Implementer, Plant, Resource Investigator e Co-ordinator. 

Novamente, observa-se que estes papéis contêm os papéis mais adequados para executar o 

trabalho da área de SQA.  

No entanto, é importante destacar a presença do papel Plant, que de acordo com o 

modelo para caracterização do perfil comportamental é um dos papéis com menor adequação 

para executar o papel funcional SQA.  

3.4.3.  Papéis em time de Belbin com maior Freqüência entre os SQAs entrevistados por 

nível de maturidade 

 Foi realizada a mesma análise dos papéis em time de Belbin mais freqüentes entre os 

profissionais de Garantia da Qualidade de Software de acordo com o nível de maturidade de 

processo. 

 O Gráfico 14 apresenta os papéis em time de Belbin com nível Muito Alto e Alto entre 

os profissionais da área de SQA que trabalham em empresas com certificação no nível de 

maturidade 3 (nível 3 do CMMI-DEV, níveis C, D ou E do modelo de Referência do 

mps.BR). 
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Gráfico 14 - Papéis em time de Belbin mais freqüentes nas empresas com nível de maturidade 3 

 

 Verifica-se que as empresas com nível de maturidade 3 possuem profissionais da área 

de SQA que apresentam perfis comportamentais mais adequados para exercer as funções do 

papel funcional da área de SQA. 

 No entanto, não se verifica tal correspondência ao analisar o Gráfico 15 que apresenta 

os papéis em time de Belbin mais freqüentes entre os profissionais de empresas no nível de 

maturidade 2.  
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Gráfico 15 - Papéis em time de Belbin mais freqüentes nas empresas com nível de maturidade 2 

 

 De acordo com o Gráfico 15, as empresas com nível de maturidade 2 possuem 

profissionais com perfil comportamental Completer Finisher, considerado pelo modelo como 

um dos mais adequados para o papel funcional SQA. No entanto, a ocorrência de 

profissionais com papel em time Co-ordinator não foi muito significativa. Além disso, a 
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quantidade relevante de profissionais que apresentam o papel Shaper com nível Muito Alto e 

o papel em time Plant com pontuação Alta é preocupante.  

O nível G do modelo de Referência do mps.BR não exige a implementação do 

processo de Garantia da Qualidade de Software, e muitas vezes pode não existir um grupo de 

Garantia da Qualidade de Software na organização. Mas quando existe este grupo, ele pode 

ter sido criado com pessoas mais técnicas, que deveriam estar alocadas em outros papéis 

dentro da empresa. 

Foi verificado que a maior parte dos profissionais que apresentaram o papel em time 

Shaper com nível Muito Alto pertencia a empresas com certificação no nível G. E entre os 

quatro profissionais com nível Alto para o papel em time Plant, três também pertenciam a 

empresas com certificação no nível G do modelo de Referência do mps.BR. 

Este fato demonstra que as empresas no nível G de maturidade do modelo de 

Referência do mps.BR devem preocupar-se mais com a implementação de um departamento 

de Qualidade mais sólido, com profissionais que apresentem habilidades mais adequadas para 

desenvolver as atividades da área de SQA. 
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CONCLUSÃO 

 
 O objetivo principal desta dissertação foi estudar as relações entre as necessidades 

funcionais e comportamentais para a área de Garantia da Qualidade de Software em empresas 

de desenvolvimento de software. As necessidades funcionais e comportamentais da área de 

SQA foram investigadas considerando as relações entre a evolução da área de Garantia da 

Qualidade de Software e o nível de maturidade dos processos da empresa de acordo com 

modelos de maturidade de processo. 

Os resultados desta dissertação confirmam as suposições I e II e parcialmente  refutam a 

suposição III, levantadas no início da pesquisa. As suposições I, II e III são apresentadas a 

seguir: 

Suposição I: Existem perfis comportamentais que são mais adequados para exercer o 

papel funcional SQA. 

Suposição II: Os objetivos, atividades e habilidades da área de Garantia da Qualidade de 

Software evoluem de forma acumulativa paralelamente à evolução dos níveis de maturidade 

do processo das organizações de desenvolvimento de software. 

Suposição III: Os perfis comportamentais adequados a área de Garantia da Qualidade de 

Software mudam à medida que os níveis de maturidade do processo evoluem nas 

organizações de desenvolvimento de software. 

Os resultados da dissertação podem então ser resumidos nos seguintes tópicos: 

I. O estudo das relações entre as necessidades funcionais e comportamentais para a área 

de Garantia da Qualidade de Software demonstrou que existem perfis comportamentais mais 

adequados para exercer o papel funcional SQA. Os perfis comportamentais foram 

caracterizados utilizando a Teoria de Papéis em Time de Belbin. 

Os papéis em time de Belbin que possuem relação positiva e de maior destaque com o 

trabalho esperado dos profissionais da área de Garantia da Qualidade de Software são: Co-

ordinator e Completer Finisher. O Co-ordinator é um papel focado na liderança, mas que 

possui ótima comunicação e relacionamento pessoal com os membros de sua equipe. Além 

disso, é um papel capaz de motivar as outras pessoas, tem poder de persuasão e apresenta 

outras características consideradas importantes para o trabalho do SQA. O Completer 

Finisher, por sua vez, é minucioso, persistente, tem capacidade de análise, que são 

características positivamente relacionadas com a área de SQA. 
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II. A área de Garantia da Qualidade de Software é uma área que deve estar em constante 

evolução. Este trabalho analisou as relações entre a evolução da área de SQA e os níveis de 

maturidade de processo das empresas de desenvolvimento de software. Os níveis de 

maturidade de processo foram definidos com base nos modelos CMMI-DEV e o Modelo de 

Referência do mps.BR. 

Esta dissertação contém um modelo que demonstra como os objetivos, atividades e 

habilidades da área de Garantia da Qualidade de Software evoluem associados aos níveis de 

maturidade de processo utilizados na dissertação. A análise deste modelo permite entender os 

pontos principais na evolução da área de SQA, sendo que esta evolução ocorre de forma 

acumulativa.  

 O nível 2 de maturidade constitui o primeiro degrau em busca da institucionalização e 

melhoria dos processos de desenvolvimento de produtos e serviços de software. Neste nível, a 

área de Garantia da Qualidade de Software preocupa-se em solidificar a cultura de processo 

na organização, e assegurar disciplina por meio do seguimento de políticas e aplicação dos 

processos estabelecidos, provendo à gerência visibilidade em relação a processos e produtos. 

Ao evoluir para o nível de maturidade 3, a área de SQA foca na realização de 

avaliações com base nos processos padrões definidos para a organização, e na realização de 

melhorias para o processo de Garantia da Qualidade de Software a partir de informações 

qualitativas extraídas do sistema de medição. 

A evolução do nível 3 de maturidade para o nível 4 de maturidade é caracterizada pela 

preocupação com o controle estatístico da execução do processo de Garantia da Qualidade de 

Software. Desta forma, a equipe de Garantia da Qualidade de Software deve planejar com 

antecedência o treinamento em ferramentas de análise estatística, assim como a contratação de 

profissionais que apresentem habilidades para analisar e compreender os dados estatísticos. 

 E por fim, ao alcançar o nível de maturidade 5 a área de Garantia da Qualidade de 

Software foca na melhoria contínua do processo de Garantia da Qualidade de Software. Estas 

melhorias são introduzidas com base no entendimento quantitativo das variações no 

desempenho do processo e através de inovações tecnológicas. 

 III. O perfil comportamental esperado dos profissionais da área de SQA não muda 

com a evolução dos níveis de maturidade de processo. Os papéis em time de Belbin Co-

ordinator e Completer Finisher são os mais adequados para o papel funcional SQA em todos 

os níveis de maturidade de processo analisados. 
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 No entanto, a pesquisa demonstrou que à medida que o nível de maturidade de 

processo muda, o profissional da área de SQA deve desenvolver novas habilidades e algumas 

habilidades tornam-se menos relevantes. 

            Durante evolução do nível 2 para o nível 3 de maturidade, as seguintes habilidades 

apresentaram variação significativa no seu nível de importância: orientação para o cliente, 

capacidade de análise, visão holística, raciocínio lógico, raciocínio estatístico, predição e 

originalidade. 

 As habilidades predição, originalidade, orientação para o cliente e raciocínio 

estatístico destacaram-se na evolução do nível 3 para o nível 4 de maturidade, sendo que a 

habilidade para raciocínio estatístico foi a que apresentou o maior aumento no nível de 

importância.  

E a evolução do nível 4 para o nível 5 de maturidade teve como destaque as seguintes 

habilidades: predição, julgamento e originalidade.  A mudança na importância das habilidades 

com os níveis de maturidade está intimamente relacionada com as mudanças que ocorrem 

com a evolução da área de Garantia da Qualidade de Software para se adequar às novas 

necessidades introduzidas pela evolução dos níveis de maturidade de processo. 

 A pesquisa qualitativa foi utilizada então para investigar as suposições deste trabalho. 

Além disso, foi realizada uma pesquisa de campo com profissionais da área de Garantia da 

Qualidade de Software que trabalham em empresas de desenvolvimento de software 

certificadas pelo CMMI ou mps.BR. 

    Esta pesquisa de campo teve como objetivo verificar se existe uma tendência das 

pessoas com os perfis comportamentais, positivamente relacionados com a área de Garantia 

da Qualidade de Software, efetivamente se interessarem em trabalhar nesta área. 

 A pesquisa demonstrou que empresas com níveis de maturidade de processo mais altos 

possuem um número maior de profissionais da área de Garantia da Qualidade de Software que 

apresentam perfis comportamentais considerados mais adequados para exercer as funções do 

papel funcional SQA. 

 Além disso, esta pesquisa demonstrou que as empresas com níveis de maturidade mais 

baixos devem preocupar-se mais com a seleção de profissionais da área de Garantia da 

Qualidade de Software. Esta preocupação é decorrente do número significativo de 

profissionais apresentado por estas empresas com perfis comportamentais que não possuem 

relação positiva com o trabalho da área de SQA.  
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Contribuições 

Αs principais contribuições desse estudo foram: 

1. Identificação das habilidades importantes para o papel funcional SQA nas empresas de 

desenvolvimento de software; 

2. Caracterização dos perfis comportamentais mais adequados para executar o papel 

funcional SQA; 

3. Identificação das principais mudanças que ocorrem com os objetivos, atividades e 

habilidades da área de Garantia da Qualidade de Software à medida que evolui o nível 

de maturidade de processo nas empresas de desenvolvimento de software.  

4. Identificação das mudanças que ocorrem no nível de importância das habilidades para 

a área de Garantia da Qualidade de Software quando muda o nível de maturidade de 

processo das empresas, demonstrando quais habilidades tornam-se mais importantes e 

quais diminuem sua relevância. 

5. Identificação dos perfis comportamentais mais freqüentes entre os profissionais da 

área de Garantia da Qualidade de Software, levando em consideração o nível de 

maturidade de processo da empresa onde trabalham. 

Com estes resultados é possível ajudar a alocação e a capacitação de profissionais para 

a área de SQA em empresas de desenvolvimento de software que empregam modelos de 

maturidade de processo.  Além disso, a dissertação apresenta informações que são relevantes 

para a área de SQA durante a mudança dos níveis de maturidade dos processos dentro das 

organizações. Por exemplo, se o processo de Garantia da Qualidade de Software for 

selecionado para gestão quantitativa no nível de maturidade 4, então a área de SQA deve 

preocupar-se com controle estatístico da execução do processo de Garantia da Qualidade de 

Software. Desta forma, a equipe de Garantia da Qualidade de Software deve planejar com 

antecedência o treinamento em ferramentas de análise estatística, assim como a contratação de 

profissionais que apresentem habilidades para analisar e compreender os dados estatísticos. 

 

Trabalhos Futuros 

 Alguns trabalhos futuros podem ser explorados a partir deste estudo. São eles: 

1. Realizar uma pesquisa quantitativa em um universo representativo para investigar se 

os perfis comportamentais considerados adequados para o papel funcional SQA 

(papéis em time Co-ordinator e Completer Finisher) contribuem para melhorar o 

desempenho dos profissionais na área de Garantia da Qualidade de Software, 
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aumentando a eficiência de produtividade das empresas. Esta pesquisa deve levar em 

consideração que o desempenho do SQA não depende só dele, mas também da equipe 

auditada. 

2. Realizar uma pesquisa qualitativa com técnicas de observação e entrevista para 

compreender melhor o funcionamento da área de Garantia da Qualidade de Software 

nos níveis de maturidade mais altos (nível 4 e nível 5). 

3. Realizar uma pesquisa mais abrangente e significativa com empresas de 

desenvolvimento de software com o intuito de caracterizar os perfis comportamentais 

mais freqüentes entre os profissionais da área de Garantia da Qualidade de Software. 

Esta pesquisa deve realizar esta caracterização levando em consideração o nível de 

maturidade de processo das empresas, com o intuito de verificar se as empresas mais 

maduras realizam a tarefa de alocação de profissionais mais adequadamente. 

4. Realizar um estudo que caracterize os tipos psicológicos e os estilos cognitivos mais 

adequados para exercer o papel funcional SQA. 

5. Estudo para criação de um framework que defina para cada nível de maturidade de 

processo os seguintes elementos: os objetivos, as atividades, principais artefatos de 

entrada e saída, habilidades do processo de Garantia da Qualidade de Software. Além 

disso, este framework deve demonstrar quais habilidades contribuem para realização 

de uma determinada atividade. 

6. Investigar outras variáveis (diferente de modelos de qualidade) que possam influenciar 

no perfil comportamental do SQA. Estas variáveis podem ser: tipo de metodologia 

(ágil, clássica), duração do projeto (curto, médio, longo), entre outros. 

7. Investigar se existe predominância do gênero feminino entre os profissionais da área 

de Garantia da Qualidade de Software, verificando se esta predominância está 

associada ao perfil comportamental mais adequado para o SQA. 
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APÊNDICE A – Questionário para Caracterização dos Objetivos, 

Atividades e Habilidades da Área de SQA 

 
 

Projeto As Influências do Comportamento e da Personalidade na Construção e 
Desenvolvimento de Equipes de Software. 

Sub-
projeto 

Um estudo qualitativo sobre as relações entre necessidades funcionais e 
comportamentais para a área de Garantia da Qualidade de Software (Software 
Quality Assurance – SQA) em empresas de desenvolvimento de software 

Fase Fase 2 – Elaboração de Modelo 
Atividade Pesquisa qualitativa sobre objetivos, atividades e habilidades das funções da 

área de SQA. 
Tarefa Coleta de informações. 
Documento Questionário Aberto: Objetivos, Atividades e Habilidades da Área de SQA 
Referência QA-01/2008 
Autor Aliny Figueirêdo Meira 
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Sobre o Documento 
 

Este questionário é direcionado a especialistas da área de qualidade de software. O seu 
objetivo é coletar de forma estruturada informações qualitativas sobre os objetivos, as 
atividades e as habilidades associadas ao desempenho das funções relacionadas à área de 
garantia da qualidade de software (Software Quality Assurance – SQA).  
O questionário é estruturado em duas partes: 

• Parte 1 - Identificação do Entrevistado: informações gerais sobre o especialista 
entrevistado. 

• Parte 2 - Caracterização dos Objetivos, Atividades e Habilidades da Área de SQA: 
informações a serem fornecidas pelo especialista. 

 

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 a aluna de mestrado Aliny Figueirêdo 
Meira 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 1 – Identificação do Entrevistado 
 

Nome 
Completo 

 

Nome em 
Citações 

 

Sexo (  ) Feminino                         (   ) Masculino 
Instituição de 
vínculo 

 

Formação de 
maior grau 

(   ) Técnico 
(   ) Superior Completo 
(   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 
(   ) Pós-doutorado 

Ano da 
conclusão da 
formação de 
maior grau. 
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Parte 2 – Caracterização dos Objetivos, Atividades e Habilidades 
da Área de SQA 
 
Para a resposta às perguntas abaixo, utilize como referência as definições: 

• O papel funcional descreve as habilidades necessárias e as responsabilidades que as 
pessoas têm em um processo (Kruchten, 2003).  

• Em termos semânticos, uma definição de habilidade é: Qualidade de hábil; e a definição 
de hábil é: 1- Que tem aptidão para alguma coisa, 2- Competente, apto, capaz, 3- Que tem 
capacidade legal para certos atos (Aurélio, 1995, p.335). Lezana (2000, p. 34 e 39) define 
habilidades como a capacidade que o indivíduo possui, física ou mentalmente, 
manifestada através de ações executadas a partir do seu conhecimento. À medida que se 
pratica uma determinada situação, a resposta vai se incorporando ao sistema cognitivo da 
pessoa. 

• As habilidades podem ser tanto gerenciais quanto técnicas. Alguns exemplos de 
habilidades: facilidade de adaptação a mudanças, capacidade de motivar as outras pessoas 
da equipe, capacidade de persuadir as outras pessoas, liderança, entre outras. 

 
Perguntas 
 
Considere uma organização que atingiu maturidade de processos de desenvolvimento de 
software compatível com o nível 2 do CMMI ou nível equivalente no Modelo de Referência 
do mps.BR. Nesta organização, considere a área responsável pelos processos e atividades 
relacionados à garantia da qualidade de software (SQA). Para os profissionais que trabalham 
nesta área e que desempenham tarefas relacionadas à SQA, responda as perguntas abaixo. 

P1. Quais são os objetivos da área de SQA? (adicionar mais itens caso necessário) 

P2. Quais as atividades desempenhadas pelos profissionais da área de SQA? (adicionar mais 
itens caso necessário) 

P3. Quais as habilidades necessárias para os profissionais da área de SQA? (adicionar mais 
itens caso necessário) 

 
Considere uma organização que evoluiu a maturidade de seus processos de desenvolvimento 
de software do nível 2 para o nível 3 do CMMI ou entre níveis equivalentes no Modelo de 
Referência do mps.BR. Nesta organização, considere a área responsável pelos processos e 
atividades relacionados à garantia da qualidade de software (SQA). Para os profissionais que 
trabalham nesta área e que desempenham tarefas relacionadas à SQA, responda as perguntas 
abaixo. 

P4. Existem objetivos adicionais para a área de SQA? Se sim, quais são os objetivos novos 
para a área de SQA? (adicionar mais itens caso necessário) 

P5. Alguma mudança com relação aos seguintes aspectos ocorreu: introdução de novas 
atividades, alteração nas atividades anteriores (forma de execução, freqüência de 
execução), ou remoção de algumas atividades? Se sim, quais são as mudanças? (adicionar 
mais itens caso necessário) 
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P6. Existem habilidades adicionais necessárias para os profissionais da área de SQA? Se sim, 
quais são as novas habilidades? (adicionar mais itens caso necessário) 

 
Considere uma organização que evoluiu a maturidade de seus processos de desenvolvimento 
de software do nível 3 para o nível 4 do CMMI ou entre níveis equivalentes no Modelo de 
Referência do mps.BR. Nesta organização, considere a área responsável pelos processos e 
atividades relacionados à garantia da qualidade de software (SQA). Para os profissionais que 
trabalham nesta área e que desempenham tarefas relacionadas à SQA, responda as perguntas 
abaixo. 

P7. Existem objetivos adicionais para a área de SQA? Se sim, quais são os objetivos novos 
para a área de SQA? (adicionar mais itens caso necessário) 

P8. Alguma mudança com relação aos seguintes aspectos ocorreu: introdução de novas 
atividades, alteração nas atividades anteriores (forma de execução, freqüência de 
execução), ou remoção de algumas atividades? Se sim, quais são as mudanças? (adicionar 
mais itens caso necessário) 

P9. Existem habilidades adicionais necessárias para os profissionais da área de SQA? Se sim, 
quais são as novas habilidades? (adicionar mais itens caso necessário) 

 

Considere uma organização que evoluiu a maturidade de seus processos de desenvolvimento 
de software do nível 4 para o nível 5 do CMMI ou entre níveis equivalentes no Modelo de 
Referência do mps.BR. Nesta organização, considere a área responsável pelos processos e 
atividades relacionados à garantia da qualidade de software (SQA). Para os profissionais que 
trabalham nesta área e que desempenham tarefas relacionadas à SQA, responda as perguntas 
abaixo. 

P10. Existem objetivos adicionais para a área de SQA? Se sim, quais são os objetivos  
novos para a área de SQA? (adicionar mais itens caso necessário) 

P11. Alguma mudança com relação aos seguintes aspectos ocorreu: introdução de novas 
atividades, alteração nas atividades anteriores (forma de execução, freqüência de 
execução), ou remoção de algumas atividades? Se sim, quais são as mudanças? (adicionar 
mais itens caso necessário) 

P12. Existem habilidades adicionais necessárias para os profissionais da área de SQA? Se 
sim, quais são as novas habilidades? (adicionar mais itens caso necessário) 
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APÊNDICE B – Questionário para Classificação das Habilidades para a 

Área de SQA 

 
 

Projeto As Influências do Comportamento e da Personalidade na Construção e 
Desenvolvimento de Equipes de Software. 

Sub-projeto Um estudo qualitativo sobre as relações entre necessidades funcionais e 
comportamentais para a área de Garantia da Qualidade de Software (Software 
Quality Assurance – SQA) em empresas de desenvolvimento de software 

Fase Fase 2 – Elaboração de Modelo 
Atividade Pesquisa qualitativa para classificação das habilidades para a área de SQA 
Tarefa Coleta de informações. 
Documento Questionário Fechado: Classificação das habilidades para a área de SQA 
Referência QA-02/2008 
Autor Aliny Figueirêdo Meira 
Data 02/10/2008 
Revisão André Santos (06/08/2008): sugestão de incorporar definição das habilidades, 

e retirar algumas habilidades que não são importantes para a área de garantia 
da qualidade de software (SQA).  
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Sobre o Documento 
 
Este questionário é direcionado aos especialistas da área de qualidade de software. O seu 
objetivo é classificar as habilidades associadas ao desempenho das funções relacionadas à 
área de garantia da qualidade de software (Software Quality Assurance – SQA).  
O questionário é estruturado em duas partes: 

• Parte 1 - Identificação do Entrevistado: informações gerais sobre o especialista 
entrevistado. 

• Parte 2 – Classificação das Habilidades associadas ao desempenho na área de SQA: 
informações a serem fornecidas pelo especialista. 

 

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 a aluna de mestrado Aliny Figueirêdo 
Meira 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 1 – Identificação do Entrevistado 
 

Nome 
Completo 

 

Nome em 
Citações 

 

Sexo (   ) Feminino                         (   ) Masculino 
Instituição de 
vínculo 

 

Formação de 
maior grau 

(   ) Técnico 
(   ) Superior Completo 
(   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 
(   ) Pós-doutorado 

Ano da 
conclusão da 
formação de 
maior grau. 
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Parte 2 – Classificação das Habilidades da Área de SQA 
 
Instruções: 
 

• Cada habilidade deve ser classificada quanto ao seu nível de importância para o trabalho 
da área de SQA em cada nível de maturidade. 

• A classificação das habilidades será realizada através da atribuição de pontos para cada 
habilidade nos níveis de maturidade. Os pontos caracterizam a relevância de determinada 
habilidade para a execução de funções da área de SQA em cada nível de maturidade.  

• A escala de pontuação varia de 1 a 5 pontos: 1 representa que a habilidade é pouco 
importante e 5 representa uma habilidade muito importante para o trabalho do SQA. 

• Os níveis de maturidade estão rotulados na tabela da seguinte forma: 

• Nível 2: representa o nível de maturidade 2 do CMMI ou níveis equivalentes do 
mps.BR. 

• Nível 3: representa o nível de maturidade 3 do CMMI ou níveis equivalentes do 
mps.BR. 

• Nível 4: representa o nível de maturidade 4 do CMMI ou níveis equivalentes do 
mps.BR. 

• Nível 5: representa o nível de maturidade 5 do CMMI ou níveis equivalentes do 
mps.BR. 

• Para responder ao questionário, utilize as seguintes definições das habilidades: 

• Comunicação: habilidade para captar e transmitir idéias e informações. 

• Trabalho em equipe: habilidade para cooperar com outras pessoas em equipe. 

• Diplomacia: habilidade para relacionar-se bem com outras pessoas, interagindo e 
respeitando suas idéias, necessidades e ouvindo as opiniões de todos. Uma pessoa 
diplomática não é grosseira nem arrogante. 

• Capacidade motivacional: habilidade para conseguir motivar as outras pessoas, 
mostrando pra elas o que podem oferecer de melhor. 

• Orientação para o Cliente: habilidade para identificar e atender as necessidades de seus 
clientes (neste caso, o cliente do SQA é a alta administração). 

• Orientação para Resultados: habilidade para alcançar e/ou superar metas e/ou objetivos 
propostos. 

• Capacidade de Execução: habilidade para realizar corretamente as tarefas que lhe foram 
atribuídas e no prazo correto. 

• Organização: habilidade para ordenar, priorizar e controlar a execução das suas tarefas 
de acordo com o planejado, bem como os recursos sob sua responsabilidade.  

• Versatilidade/Flexibilidade: habilidade para adaptar-se e trabalhar eficazmente com 
diversidade de situações e diante de mudanças. 

• Persistência: habilidade para continuar atividades quando o projeto não vai bem, 
adotando soluções alternativas. 

•  Minuciosidade/ Meticulosidade: habilidade para observar todos os detalhes referentes 
às tarefas sob sua responsabilidade, ser metódico e perfeccionista.  
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• Imparcialidade: não sacrificar a verdade e a justiça para valorizar considerações 
particulares. 

• Poder de Persuasão: habilidade para convencer outras pessoas de que suas idéias estão 
certas, convencê-las a seguir determinado caminho. 

• Capacidade para resolver conflitos: habilidade para conseguir resolver conflitos em 
situações de trabalho e que envolvam stress. 

• Capacidade de síntese: habilidade para chegar a uma conclusão de determinado assunto 
através da combinação de elementos mais simples. 

• Capacidade de análise: habilidade para entender e explicar problemas através da 
decomposição deste problema em subproblemas mais simples. 

• Credibilidade: habilidade para fazer com que as outras pessoas acreditem que ele 
efetivamente entende do assunto e sabe o que está fazendo. 

•  Visão holística: habilidade para entender de forma geral os relacionamentos 
importantes para execução do seu trabalho. 

• Raciocínio Lógico: habilidade para resolver um problema através do entendimento dos 
dados do problema e das relações lógicas existentes entre estes dados. 

• Julgamento: habilidade para julgar alternativas e tomar decisões com precisão. 

• Raciocínio Estatístico: habilidade para explicar problemas ou a ocorrência de 
determinados eventos através das teorias probabilísticas, com o objetivo de entender a 
aleatoriedade e incerteza da ocorrência dos problemas ou eventos. 

• Predição: habilidade para realizar previsões sobre a ocorrência de determinados 
fenômenos ou comportamentos futuros. 

• Originalidade: habilidade para identificar e criar novas idéias, oportunidades de 
melhoria e inovações para o processo padrão da organização. 
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As seguintes habilidades devem estar presentes em todos os níveis de maturidade do CMMI 
ou níveis equivalentes do mps.BR para executar as funções da área de SQA. Classifique-as 
para os níveis de maturidade especificados. 

 
Habilidade Nível 2   Nível 3 Nível 4 Nível 5 
Comunicação     

Trabalho em Equipe     

Diplomacia     

Capacidade motivacional     

Orientação para o Cliente     

Orientação para Resultados     

Capacidade de Execução     

Organização     

Versatilidade/Flexibilidade     

Persistência     

Minuciosidade/ Meticulosidade     

Imparcialidade     

Poder de Persuasão     

Capacidade para resolver 

conflitos 

    

Capacidade de síntese     

Capacidade de análise     

Credibilidade     

Visão holística     

Raciocínio Lógico     

Julgamento     

Raciocínio Estatístico     

Predição     

Originalidade     
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ANEXO A -  Questionário Team Role Self-Perception Inventory 

Tradução livre de Management Teams: Why They Succeed or Fail. R. Meredith Belbin. 

Butterworth Heinemann, 1981. 

 
 

Projeto As Influências do Comportamento e da Personalidade na Construção e 
Desenvolvimento de Equipes de Software. 

Sub-projeto Um estudo qualitativo sobre as relações entre necessidades funcionais e 
comportamentais para a área de Garantia da Qualidade de Software 
(Software Quality Assurance – SQA) em empresas de desenvolvimento 
de software 

Fase Fase 2 – Elaboração de Modelo 

Atividade Pesquisa qualitativa para identificação do perfil dos profissionais da área 
de Belbin 

Tarefa Coleta de informações. 

Documento Questionário de Auto-Percepção dos Papéis em Time 

Referência QA-03/2008 

Autor Aliny Figueirêdo Meira 
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Sobre o Documento 
 

Este questionário é direcionado a profissionais que trabalham na área de garantia da qualidade 
de software. O seu objetivo é identificar o perfil comportamental dos profissionais que 
trabalham na área de garantia da qualidade de software (SQA). 
 
O questionário é estruturado em duas partes: 

• Parte 1 - Identificação do Entrevistado: informações gerais sobre o especialista 
entrevistado. 

• Parte 2 – Identificação do papel em time da Teoria de Belbin. 

 

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 a aluna de mestrado Aliny Figueirêdo 
Meira 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 1 – Identificação do Entrevistado 
 

Nome Completo  

Nome em 
Citações 

 

Email  

Sexo (   ) Feminino                         (   ) Masculino 

Instituição de 
vínculo 

 

Formação de 
maior grau 

(   ) Técnico 
(   ) Superior Completo 
(   ) Especialização 
(   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 

(   ) Pós-doutorado 

Faixa Etária (   ) 15 a 20 
(   ) 21 a 25 
(   ) 26 a 30 
(   ) 31 a 35 
(   ) 36 a 40 

(   ) acima de 41 
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Parte 2 – Identificação do Papel em Time da Teoria de Belbin 
 
 
 
Instruções: 

• Para cada seção, distribua um total de dez pontos entre as sentenças que você acredita que 
melhor descrevem seu comportamento. Esses pontos podem ser distribuídos entre várias 
sentenças: nos casos extremos eles talvez sejam distribuídos entre todas as sentenças ou os 
10 pontos podem ser dados a uma única sentença. Para facilitar as respostas, anote os 
pontos na caixa a esquerda das sentenças.  

 

Perguntas 
 

 

 
1. Com o que eu acredito que posso contribuir com um time de trabalho: 
 
 
 

 (a) Acho que posso rapidamente ver e tirar vantagem de novas oportunidades. 

 (b) Posso trabalhar bem com uma grande variedade de pessoas. 

 

 (c) Produzir idéias é um dos meus dons naturais. 

 

 (d) Minha habilidade está em ser capaz de fazer as pessoas falarem se eu 
percebo que elas têm algo de valor a contribuir com os objetivos do grupo. 

 (e) Minha capacidade de levar o trabalho até o final tem muito a ver com a 
minha efetividade pessoal. 

 (f) Estou pronto para encarar falta de popularidade temporária se isso levar a 
resultados que valham a pena no final. 

 (g) Percebo rápido o que pode dar certo em uma situação com a qual já estou 
familiarizado. 

 (h) Posso oferecer opinião equilibrada para alternativas possíveis de ação sem 
introduzir viés ou preconceito. 
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2. Se eu tiver uma possível deficiência no trabalho em grupo, esta pode ser: 
 
 

 (a) Eu não fico a vontade a menos que as reuniões sejam bem estruturadas e 
coordenadas e geralmente bem administradas. 

 (b) Sou inclinado a ser muito generoso com outros que têm pontos de vista 
válidos, mas que ainda não tenham sido discutidos. 

 (c) Tenho a tendência de falar muito sempre que o grupo se engaja em novas 
idéias. 

 (d) Minha atitude objetiva torna difícil para eu aderir prontamente e com 
entusiasmo com meus colegas. 

 (e) Algumas vezes pareço enfático e autoritário se existe a necessidade de 
conseguir que algo seja feito. 

 (f) Acho difícil liderar talvez porque eu seja muito sensível e compreensível 
com a atmosfera do grupo. 

 (g) Tenho tendência de me prender demais com as idéias que me ocorrem e por 
isso perder a atenção sobre o que está acontecendo. 

 (h) Meus colegas tendem a me ver como alguém desnecessariamente 
preocupado com detalhes e com a possibilidade de que as coisas dêem 
errado. 

 

 

 

  

3. Quando envolvido em um projeto com outras pessoas: 
 

 (a) Tenho atitude de influenciar as pessoas sem pressioná-las 

 

 (b) Minha vigilância evita que omissões ou erros por descuido sejam cometidos 

 (c) Estou pronto para pressionar para ter certeza que reuniões não 
desperdiçarão tempo ou perderão o foco no objetivo principal 

 (d) Podem contar comigo para contribuir com algo original 

 

 (e) Estou sempre pronto para apoiar boas sugestões em favor do interesse 
comum 

 (f) Sou muito interessado em procurar as ultimas novidades de idéias e 
desenvolvimentos. 

 (g) Acredito que minha capacidade para julgar calmamente é apreciada pelos 
outros 

 (h) Podem contar comigo para verificar que todo o trabalho essencial é 
organizado 
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4. Minha abordagem característica para trabalho em grupo é: 
 

 (a) Tenho interesse em conhecer melhor meus colegas. 

 (b) Não reluto em desafiar o ponto de vista dos outros ou sustentar um ponto de 
vista minoritário próprio. 

 (c) Posso normalmente encontrar uma linha de raciocínio para refutar 
propostas inconsistentes. 

 (d) Acho que tenho talento para fazer as coisas funcionarem uma vez que um 
plano tenha que ser colocado em operação. 

 (e) Tenho a tendência de evitar o obvio e de produzir o inesperado. 

 (f) Eu trago um toque de perfeccionismo para qualquer trabalho de equipe que 
eu faça. 

 (g) Estou pronto para utilizar contatos fora do próprio grupo. 

 (h) Apesar ser interessado em todas as visões, não hesito em chegar a uma 
conclusão uma vez que uma decisão tem que ser tomada. 

 

 

 
5. Eu tenho satisfação em um trabalho porque: 
 
 

 (a) Gosto de analisar situações e ponderar sobre todas as possíveis escolhas. 

 (b) Sou interessado em encontrar soluções praticas para os problemas. 

 (c) Gosto de sentir que estou dando suporte a boas relações de trabalho. 

 (d) Posso ter uma forte influência nas decisões. 

 (e) Posso encontrar pessoas que tem algo de novo para oferecer. 

 (f) Posso fazer as pessoas concordarem com um encaminhamento necessário 
das ações. 

 (g) Sinto-me bem onde eu posso dar a uma tarefa minha completa atenção. 

 

 (h) Eu gosto de encontrar um campo que desenvolva minha imaginação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 154

 
 
 
6. Se eu repentinamente recebo uma tarefa difícil, com tempo limitado e pessoas não 

familiares: 
 

 (a) Sentiria vontade de me retirar para algum canto e planejar uma saída para o 
impasse antes de desenvolver uma linha de ação. 

 (b) Estaria pronto para trabalhar com a pessoa que apresentasse a abordagem 
mais positiva, por mais difícil que esta pessoa possa ser. 

 (c) Encontraria um modo de reduzir o tamanho da tarefa estabelecendo o que 
os diferentes indivíduos poderiam contribuir melhor. 

 (d) Meu senso natural de urgência ajudaria a garantir que não falhássemos em 
cumprir o cronograma. 

 (e) Acredito que poderia permanecer tranqüilo e manter minha capacidade de 
pensar claramente. 

 (f) Manteria uma estabilidade de objetivos apesar das pressões. 

 

 (g) Estaria preparado para tomar uma posição de liderança se sentisse que o 
grupo não estava progredindo. 

 (h) Abriria uma discussão para estimular novos pensamentos e iniciar algum 
desenvolvimento de ações. 

 

 
7. Em relação a problemas com os quais estou sujeito quando trabalho em grupo: 
 

 (a) Estou pronto para mostrar minha impaciência com aqueles que estão 
obstruindo o progresso do trabalho. 

 (b) Os outros podem me criticar por ser muito analítico e insuficientemente 
intuitivo. 

 (c) Meu desejo de garantir que o trabalho seja feito corretamente pode atrasar o 
desenvolvimento. 

 (d) Eu tendo a ficar entediado facilmente e me apoio em algum participante 
estimulante para me motivar. 

 (e) Acho difícil começar o trabalho a menos que os objetivos estejam claros. 

 

 (f) Às vezes não consigo explicar e esclarecer pontos complexos que me 
ocorrem. 

 (g) Tenho consciência para demandar dos outros tarefas que eu não posso fazer 
eu mesmo. 

 (h) Hesito em expressar minhas opiniões quando me deparo com uma oposição 
real. 
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ANEXO B -  Questionário para Requisitos da Profissão de Belbin 

Disponível em: Team Roles at Work. R. Meredith Belbin. Elsevier Butterworth 

Heinemann, 1993. 

 
Rating Key: A – Critical / B - Important / C –Useful / D – Irrelevant / E – Unhelpful 
 
Section II TASK DEMANDS 
 A B C D E 
1. AUTONOMY      
2. ASSIDUITY      
3. METICULOUSNESS      
4. PREPAREDNESS      

 
Section II DEALING WITH PEOPLE 

 A B C D E 

5. ASCENDENCY      

6. CO-ORDINATION      

7. DIPLOMACY      

8 MAKING CONTACTS      

 
Section III WORK CONDITIONS AND CONSTRAINTS 

 A B C D E 

9. ROBUSTNESS      

10.TOLERANCE OF ROUTINE      

11. TOLERANCE OF 
UNCERTAINTY 

     

12. SHARED RESONSIBILITIES      

 
Section IV DEMANDS ON MENTAL ABILITY 

EXPERIENCE AND TRAINING 

 A B C D E 

13. ORIGINALITY      

14. ANALYSIS      

15. EXPERIENCE AND EXPERTISE      

16.STRATEGIC OVERVIEW      
 
OF THE SIXTEEN FACTORS ASSESSED THE THREE MOST 
IMPORTANT IN THIS JOB ARE (BY FACTOR NUMBER 

FIRST  
 

SECOND THIRST 

 
 




