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EPÍGRAFE 

Miniteoria do poema 

 

“Farto da linguagem  

de antes, que exercia, 

despiu-se da imagem  

que, oca, construía.  

 

Artificial, externa,  

mais morta que viva,  

fê-la mais interna  

árdua, convulsiva.  

 

Com a dor morando  

 tanto como o amor   

penas vai portando, 

como o espaço a cor.  

 

Sem medo da rima,  

sem medo do verso,  

mesmo que a obra-prima  

saia pelo inverso.  

 

Que o poema seja  

novo, mas eterno  

(sem a moda andeja), 

nobre como o inverno.” 

(Tarcísio Meira César) 
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RESUMO 

 

Nos últimos anos, diversas pesquisas têm buscado aplicar teorias da psicologia à 

engenharia de software com o objetivo de obter teorias, técnicas e ferramentas 

específicas para projetos de software, em dois aspectos complementares: na alocação de 

pessoas a papéis funcionais (técnicos e gerenciais) do desenvolvimento de software; e 

na composição e gerenciamento das equipes de desenvolvimento. 

Dessa forma vários trabalhos começaram a ser desenvolvidos com o intuito de 

compreender os fatores de caráter pessoal e social. Onde de um lado podemos ter 

trabalhos como foco no indivíduo e do outro lado os que colocam o indivíduo no 

contexto do trabalho em equipe. Certamente as duas vertentes são importantes e 

complementares, uma vez que cada indivíduo isoladamente contribui para o trabalho em 

equipe e a equipe, por sua vez, cria um contexto social e organizacional que pode 

moldar ou ajustar o comportamento individual. 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar as relações entre a preferência individual por 

atividades técnicas e gerenciais do desenvolvimento de software (foco no indivíduo) e 

os perfis de comportamento individual no trabalho em equipe (foco no trabalho em 

equipe). 

Para alcançar este objetivo foi realizada uma pesquisa de campo (survey), de natureza 

quantitativa, cuja unidade experimental foi o engenheiro de software, estudante de 

cursos de graduação em engenharia de software. O universo da pesquisa é formado 341 

estudantes do Centro de Informática da UFPE e foram coletados dados de uma amostra 

de 100 estudantes (29% do universo) entre os meses de setembro de 2008 e março de 

2009. Os dados receberam tratamento estatístico através do cálculo da correlação de 

Spearman entre as preferências por atividades técnicas e o perfil de comportamento dos 

indivíduos entrevistados. Os resultados deste trabalho podem ser utilizados para auxiliar 

na alocação de pessoas aos papéis funcionais em uma equipe de desenvolvimento de 

software levando em consideração suas características comportamentais e pessoais. 

 

Palavras-Chave: Gestão de Pessoas, Desenvolvimento de Software, Atividades 

Técnicas, Perfis de Comportamento. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, several studies have tried to apply methods from psychology to software 

engineering to obtain specific theories, techniques and tools to software project, in two 

complementary aspects: the allocation of individuals to functional roles (technical and 

managerial) of the software development process; and the building, development and 

management of software teams. 

In this context, many works were developed aiming to understand personal and social 

character factors. In the one hand we have works focusing the individuals and on the 

other hand those which consider the individuals in the context of team work. Certainly 

both approaches are important and complementary, since the individual contributes, 

itself, to the work in a team and the team creates a social and organizational context that 

can shape and adjust individual behavior. 

The goal of this research is to study the relationships between individual’s preferences 

for technical and managerial activities in software development (individual focus) and 

individual’s behavioral profiles in team work (team work focus). 

To achieve this objective, a survey was carried out having undergraduate software 

engineering students as the experimental unit. The experimental universe is composed 

of 341 students from the Centre of Informatics of the Federal University of 

Pernambuco. From this universe, a sample of 100 students participated in the survey. 

Data collected through an objective questionnaire has been analyzed using statistical 

methods. The results show the correlations, using Spearman’s index, between 

preference for activities and behavioral profiles of the individuals. The results can be 

applied in the construction and development of software teams.  

Key words: People management, Software development, technical activities, behavioral 

profile 
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Capítulo 1  

 

 

Introdução 

 

 Atualmente, com o constante crescimento da Tecnologia de Informação, as empresas 

que atuam na área de desenvolvimento de software estão sendo compostas por uma série de 

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

gerentes de configuração, etc. Esta variedade de papéis demonstra que a área de 

desenvolvimento de software demanda pessoas com diferentes tipos de personalidade e 

comportamento (CAPRETZ, 2003).  

 O gerenciamento de pessoas é uma atividade reconhecidamente complexa. Para 

entender esta complexidade, o ponto de partida é a compreensão, já consolidada nos estudos 

da psicologia humana, de que as pessoas são diferentes em diversos aspectos. Por exemplo, na 

solução de problemas, na forma de obtenção de informação, na tomada de decisão, na relação 

com o ambiente e outras pessoas, no comportamento durante o trabalho em equipe, entre 

vários outros. Estas diferenças influenciam motivação, preferência por atividades 

profissionais, efetividade no trabalho em equipe e, em última instância, desempenho 

individual e coletivo. Além disso, as diversas atividades técnicas e gerenciais do 

desenvolvimento de software exigem diferentes níveis qualitativos e quantitativos de 

processos mentais e sociais, tais como, criatividade, atenção a detalhes, comunicabilidade, 

persistência, flexibilidade, liderança, etc. 
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 Uma pesquisa independente promovida pela SkillSoft1 em 2006 entrevistou 2800 

trabalhadores dos quais 11% trabalhavam em função da Tecnologia da Informação – TI e 

48,3% em setores públicos. A pesquisa revelou que 75% deles trocariam de emprego na 

primeira oportunidade (JAGGS, 2006). A pesquisa ainda revelou que um terço deles não é 

feliz no seu trabalho. As razões dessa infelicidade foram: 

• “Eu não ganho dinheiro suficiente”(30%); 

• “Eu estou aborrecido no meu trabalho”(23%); 

• “A empresa não usa o meu talento e habilidade” (18%); 

• “A empresa não está investindo em mim, proporcionando formação adequada” 

(14%); 

Estudos realizados (STANDISH GROUP, 1996; DEMARCO, 1997; GROUP, 1998; 

YETTON et al., 2000; KOLENSO, 2001; ALLAN, 2002; EWUSI-MENSAH, 2003) 

apontaram alguns aspectos que aumentam probabilidades de falhas dos projetos no 

desenvolvimento de software, entre estes destacam-se: 

• Falta de especificação e visão clara dos requisitos; 

• Expectativas irrealistas devido à má estimativa; 

• Falta de decomposição do projeto, ou seja, o nível de detalhe em que o projeto é 

decomposto não é o suficiente para realizar uma boa estimativa de âmbito, duração, 

recursos necessários e custos associados; 

• Má gestão de recursos humanos e de conflitos; 

O fator humano é um elemento importante em atividades na indústria do software. 

Boehm et.al (2000), afirma que depois do tamanho do produto, o fator pessoa tem a maior 

influência na determinação do esforço necessário para desenvolver um produto de software. 

Debou (1999) menciona que compreender e atuar sobre a dimensão humano do processo de 

melhoria é importante porque cerca de 2/3 dos projetos falham ou ficam aquém do esperado. 

 

                                                

1 A SkillSoft Corporation é uma empresa estadunidense que oferece serviços de educação à distância e produtos 
de software para negócios e profissionais de TI. Desde1999 é PMI® Registered Education Provider (Provedor 
oficial de serviços educacionais) (PMI, 2008). 
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Desse modo, a gestão de pessoas é especialmente importante para indústria de 

software, por três motivos: (1) o desenvolvimento de software é uma atividade mental e, 

portanto, intensiva em pessoas; (2) é, quase sempre, desenvolvido em equipe; e (3) é 

composto de diversas atividades técnicas cujo agrupamento define papéis funcionais distintos 

em uma equipe de desenvolvimento. Estas características, tanto de forma isolada quanto nas 

suas interações, aumentam a complexidade e a importância da gestão de pessoas no 

desenvolvimento de software quando comparada com setores menos intensivos em atividades 

mentais.  

Nos últimos anos, diversas pesquisas têm buscado aplicar teorias da psicologia à 

engenharia de software com o objetivo de obter teorias, técnicas e ferramentas específicas 

para projetos de software, em dois aspectos complementares: na alocação de pessoas a papéis 

funcionais (técnicos e gerenciais) do desenvolvimento de software; e na composição e 

gerenciamento das equipes de desenvolvimento. 

Entre estas pesquisas, de forma geral, podem ser distinguidas duas vertentes: 

1. trabalhos que têm como foco o indivíduo, sua personalidade e seus traços de 

comportamento, e como estes elementos influenciam o trabalho individual no 

desenvolvimento de software (CAPRETZ, 2002 e 2003; ESPÍNDOLA, 2003; 

ACUNA, JURISTO e MORENO, 2006; CUNHA e GREATHEAD, 2007). 

2. e trabalhos que colocam o indivíduo no contexto do trabalho em equipe, 

analisando as formas de interação e os papéis em equipe, e como estes elementos 

influenciam o trabalho em equipe em software (GORLA e LAM, 2004; YOUNG, 

2005; KARN e COWLING, 2006). 

Certamente as duas vertentes são importantes e complementares, uma vez que cada 

indivíduo isoladamente contribui para o trabalho em equipe e a equipe, por sua vez, cria um 

contexto social e organizacional que pode moldar ou ajustar o comportamento individual. Este 

trabalho busca contribuir com a interação destas duas vertentes. 

Esta dissertação tem como objetivo geral estudar as relações entre a preferência 

individual por atividades técnicas e gerenciais do desenvolvimento de software (foco no 

indivíduo) e os perfis de comportamento individual no trabalho em equipe (foco no trabalho 

em equipe). A partir deste objetivo, torna-se possível o estabelecimento dos seguintes 

objetivos específicos: 
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• Objetivo 1: Identificar os perfis de comportamento dos engenheiros de software 

em uma amostra aleatória; 

• Objetivo 2: Identificar as atividades técnicas preferidas dos engenheiros de 

software em uma amostra aleatória; 

• Objetivo 3: Caracterizar os perfis de comportamento e atividades técnicas que 

mais se destacam entre engenheiros de software; 

• Objetivo 4: Identificar e caracterizar as correlações significantes entre as 

preferências por atividades e os perfis de comportamentos dos engenheiros de 

software. 

E para atingir esses objetivos será realizada uma pesquisa de campo (survey) de natureza 

quantitativa, dando ênfase na abordagem hipotético-dedutiva. Sua finalidade é responder as 

seguintes perguntas: 

I. Existem atividades técnicas ou gerenciais no desenvolvimento de software mais 

preferidas pelos engenheiros de software? 

II. Existem perfis de comportamento no trabalho em equipe com maior tendência 

de ocorrência entre os engenheiros de software?  

III. Finalmente, existem correlações entre a preferência por atividades técnicas  os 

perfis de comportamento mais frequentes entre os engenheiros de software? 

Este documento além de possuir este capítulo introdutório, está organizado da seguinte 

forma. 

Primeiramente é apresentado, no Capítulo 2, o referencial teórico que contém a revisão 

da base teórica apresentando o que já existe de outros autores sobre o assunto, lacunas 

percebidas, preferências e comentários do autor. Em seguida o Capítulo 3 apresenta o quadro 

metodológico da pesquisa, mostrando e descrevendo as etapas da pesquisa e discutindo as 

suas limitações. Logo em seguida o Capítulo 4 apresenta a análise e os resultados da pesquisa 

que contém a descrição, organização dos dados e as informações geradas pelas análises com 

base nos dados coletados. Após o Capítulo 5 apresenta as considerações finais exibindo 

algumas conclusões e sugestão de trabalhos futuros. E por fim o Apêndice que apresenta o 

instrumento utilizado para realização desta dissertação.  
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Capítulo 2 

 

 

Referencial Teórico 

 

Neste capítulo apresentamos o arcabouço teórico utilizado na construção deste 

trabalho. Na Seção 2.1 serão a apresentados os principais conceitos, modelos e teorias. Após, 

Seção 2.2 Teoria de Papéis de Time de Belbin que proporcionam sustentação a este trabalho. 

Por fim, Seção 2.3 os testes de personalidade e de comportamento relacionados à área de 

estudo. 

 



 

19 

 

 

2.1 MODELOS DE COMPORTAMENTO E PERSONALIDADE 

 

Durante vários anos, pesquisadores desenvolveram e estudaram modelos de 

personalidade e comportamento, tendo como finalidade ajudar a compreender, explicar as 

diferenças entre as pessoas e descobrir o que as motiva.  

Diante disso, existem várias teorias e modelos que foram criados utilizando diferentes 

perspectivas para avaliar o tipo psicológico das pessoas. Dentre as teorias e modelos se 

destacam: Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Kirton’s Adaption- Innovation Inventory 

(KAI), Keirsey Temperament Sort Model, Team Role Self-Perception Inventory (TRSPI), Big 

Five Factors personality model (BIG5), Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness 

(DISC Personality theory), Riso Hudson Enneagram Type Indicator (RHETI), McClelland, 

Fundamental Interpersonal Relations Orientation-Behavior
TM  (FIRO-B Personality 

Assessment Model)  

Desse modo, as pessoas podem ser avaliadas em pelo menos três aspectos 

complementares: personalidade, comportamento e estilo cognitivo. Por exemplo, modelos que 

empregam estudo do tipo de personalidade, como o MBTI, classificam os indivíduos de 

acordo com a sua maneira habitual de ser, caráter e personalidade, já a Teoria de Papéis de 

Time de Belbin através do questionário TRSPI avalia o comportamento em time. O KAI 

mede a relação do indivíduo e seu estilo cognitivo de resolução de problemas.  

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): 

• Demonstram as tendências naturais dos indivíduos, de forma a motivá-los a obter 

um melhor desempenho no trabalho; 

• Colaboram na prevenção de situações desmotivadoras, que podem prejudicar o 

desempenho do indivíduo em uma equipe; 

• Ajudam na composição de equipes mais produtivas, por meio de indivíduos 

escolhidos de acordo com as características necessárias para o propósito do 

trabalho; 
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• Colaboram na identificação de pessoas que melhor se adéquem a certas profissões 

ou funções numa empresa, possibilitando a criação de estratégias para 

“montagem” e desenvolvimento de equipes; 

• Auxiliam na autocompreensão das pessoas de forma a contribuir na melhora dos 

relacionamentos dentro de uma equipe, por meio da percepção das habilidades e 

fraquezas, como também das características positivas e negativas dos demais 

membros da equipe; 

• Colaboram na implementação de treinamentos para desenvolver habilidades 

fundamentais para a evolução dos membros de uma equipe. 

Vários estudos foram e continuam sendo realizados, utilizando os modelos e teorias de 

comportamento e personalidade, de forma a compreender o perfil dos indivíduos que se 

interessam por profissões na área de Computação. Outros tentam avaliar quais as 

personalidades ou comportamentos mais adequados aos profissionais da área de computação 

em relação a alguns papéis (MEIRA, 2009). Ainda existem aquelas que utilizam esses 

modelos e teorias para criar técnicas de ensino e aprendizagem mais adequadas aos estudantes 

de informática (CAPRETZ, 2006), sem mencionar as tantas outras empregadas para a 

contratação e desenvolvimento dos indivíduos e equipes dentro de uma organização.  

Todas demonstram a preocupação com o aspecto humano no desenvolvimento de 

software, instigando, constantemente, o desenvolvimento de técnicas, modelos e ferramentas 

que guiem os indivíduos a executar atividades e funções de acordo com o seu tipo psicológico 

ou perfil de comportamento. 

Neste trabalho, a teoria utilizada é a Teoria de Papéis em Time de Meredith Belbin 

(1981), escolhida por um conjunto de razões: 

• A teoria é focada em papéis relacionados ao trabalho em equipe, atendendo a um 

requisito deste trabalho que é estudar o comportamento individual no trabalho em 

equipes de desenvolvimento de software; 

• A teoria e os instrumentos de avaliação (questionários e escalas de medição) 

passaram por um extenso trabalho de crítica teórica e testes experimentais, com a 

conclusão de que a teoria é consistente e os instrumentos são válidos conforme 

resumido por Aritzeta et. al. (2007), Senior (1998) e Senior e Swailes (1998); 
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• Existem diversos trabalhos na área de engenharia de software que utilizam a Teoria 

de Belbin, permitindo que os resultados deste trabalho possam ser comparados, entre 

eles (STEVENS, 1998; HENRY e STEVENS, 1999; SCHOENHOFF, 2001; 

RAJENDRAN, 2005; FRANÇA e DA SILVA, 2007; FERREIRA e DA SILVA, 2008, 

MEIRA, 2009); 

• Finalmente, apesar da Teoria de Belbin ter sido originalmente construída para times 

de gerentes, existem estudos que demonstram sua utilização consistente em times de 

quaisquer naturezas (FISHER et al., 2002). 

A Seção 2.2 detalhará os conceitos principais da Teoria dos Papéis em Time de 

Belbin, que foi escolhida para caracterizar o comportamento mais adequado para os 

engenheiros de software desta pesquisa. 

 

2.2 TEORIA DE PAPÉIS DE TIME DE BELBIN (BELBIN TEAM ROLE THEORY) 

 

Durante os anos 70, Belbin e sua equipe de pesquisadores da Henley Management 

College, na Inglaterra, estudaram vários comportamentos de gerentes vindos de todas as 

partes do mundo, num período de nove anos (BELBIN, 1981).  

Neste espaço de tempo, os gerentes foram submetidos a vários testes psicométricos 

para avaliar traços de personalidades, modos de interação, preferências intelectuais e estilos 

de comportamento. Os testes usados foram: o 16 Personality Factors (16PF), o Watson-Glaser 

Critical Thinking Appraisal (CTA) e o Personal Preference Questionnaire (PPQ). O teste 

16PF é um inventário da personalidade que avalia entre outros aspectos a inteligência, 

criatividade, flexibilidade e atitude (introversão/ extroversão). Já o CTA avalia o poder de 

criatividade, ou seja, a habilidade mental do indivíduo, além do poder de inferência, dedução, 

interpretação, entre outros. E o PPO é um complemento do 16PF com categorias como 

talento, personalidade, justiça e fatores subjetivos (empatia, reação, etc). A partir deles, os 

gerentes foram alocados em equipes de diversas composições, com o apoio de um grupo de 

observadores que registravam todas as ações. 

A partir dos resultados dos testes e da observação do comportamento dos indivíduos 

em situações de trabalho em equipe, vários grupos de comportamento foram identificados e 
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consistentemente relacionados ao sucesso ou fracasso das equipes. Os padrões de 

comportamento identificados foram classificados e nomeados, originalmente, em oito tipos de 

papéis em times (team roles)2: Company Worker, Team Worker, Monitor Evaluator, 

Chairman, Plant, Shaper, Resource Investigator e Completer Finisher. Belbin (1981) realizou  

este estudo com uma amostra de 78 gerentes. 

Na Teoria de Belbin, um papel em time é definido como “uma tendência para se 

comportar, contribuir e se relacionar com outros de uma forma particular em um trabalho em 

equipe”. A Teoria de Papéis em Time advoga que estes papéis quando alocados de forma 

balanceada em uma mesma equipe melhoram as chances de sucesso do trabalho coletivo uma 

vez que aumentam a coesão e sintonia entre os membros, criando equilíbrio entre as forças e 

fraquezas inerentes a cada papel individual. 

Belbin (1993a) apresenta uma extensão da Teoria de Papéis com a adição do papel de 

Specialist.  Além disso, foram alterados os nomes de dois papéis de time para melhor 

representar seu significado: Chairman passou a ser chamado Co-ordinator e Company 

Worker passou a Implementer. A utilização do papel Specialist possui críticas na literatura 

(SENIOR, 1998; SWAILES e ARITZETA, 2006) por não possuir poder discriminatório 

suficiente. Por esta razão, esta dissertação considera os oito papéis originais da Teoria, mas 

com os novos nomes Co-ordinator e Implementer. Estes papéis de comportamento podem ser 

classificados em três grupos de acordo com sua orientação: 

• Papéis orientados à ação: Shaper (SH), Implementer (IM) e Completer 

Finisher (CF); 

• Papéis orientados a pessoas: Co-ordinator (CO), Resource Investigator (RI) e 

Team Worker (TW); 

• Papéis cerebrais: Plant (PL), Monitor Evaluator (ME) e Specialist (SP). 

Os papéis orientados à ação são responsáveis pela realização das tarefas e atividades 

do projeto, e incluem as pessoas que traduzem em ações as idéias, conceitos e planejamentos 

do grupo. Já aqueles que possuem papéis orientados às pessoas têm uma habilidade de 

trabalhar a motivação e a efetividade da equipe de projetos para chegar a resultados. E por 

                                                

2 Neste trabalho serão mantidos os nomes originais em inglês dos papéis uma vez que uma tradução livre poderia 
causar distorções de significado e prejudicar o entendimento dos resultados. 
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fim, os papéis orientados ao raciocínio ou cerebrais possuem uma alta inteligência para propor 

novas idéias e soluções diferentes para os mais complexos problemas do projeto. 

Por se tratarem de conceitos-chave para este trabalho, os papéis de comportamento de 

Belbin são descritos detalhadamente a seguir. 

O Co-ordinator (CO) tem um perfil de liderança e é classificado como uma pessoa 

calma, controlada e autoconfiante, com um forte senso de objetivo. Possui uma boa 

capacidade para lidar com membros da equipe, tendo bom conhecimento das forças e 

fraquezas de cada membro e habilidade para extrair as melhores e maiores qualidades em 

cada um. É focado em uma liderança mais voltada para os objetivos do time de forma a 

alcançar tal objetivo da melhor maneira possível. 

Portanto, são confiáveis e compreensivos, possuindo uma grande habilidade em 

resolver conflitos logo, a equipe pode depositar demasiada confiança sobre ele e sobrecarregá-

lo. O CO pode passar o tempo todo tentando satisfazer as pessoas o que é algo um tanto 

complicado; 

O Shaper (SH) é a outra forma de liderança descrita por Belbin que demonstra estilo 

de gerência bastante distinta da maneira que um CO age. 

Um SH é mais baseado em ações e em questionar os membros do time a encontrarem 

as melhores soluções para os problemas. O estilo de liderança é fortemente caracterizado por 

estimular os membros a desafiar a inércia, a tranquilidade e modificar o ponto de equilíbrio do 

time. SH tende a ser nervoso, extrovertido, competitivo e propenso a debates; 

O Plant (PL) é um dos papéis responsáveis pela criação de idéias dentro do time: é o 

papel mais criativo e inventivo. É tipicamente introvertido, não ortodoxo e inteligente, mas 

inclinado a não considerar detalhes práticos ou relacionados a procedimentos. A essência de 

fazer um Plant contribuir com o time reside em reconhecer seu potencial, dando-lhe um 

escopo e uma função apropriada, além de evitar que tome linhas de raciocínio pouco 

produtivas para o time e ligadas apenas a sua vontade de criar idéias. 

Ele é o elemento criativo essencial para o sucesso da  equipe, uma fonte de 

originalidade. O “pensador” é sério e idealista, independente e visionário com uma boa 

imaginação, o PL prefere trabalhar sozinho e com grande concentração. Sua principal 

fraqueza é que despreza as implicações práticas dos problemas do time, além de criar uma 

forte relação pessoal com as suas idéias; 
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O Resource Investigator (RI) é outro membro criativo dentro dos times, mas ao 

contrário de um Plant, um RI costuma trazer inovações para o grupo não através de novas 

idéias e sim de contatos com fontes externas. Embora sejam bastante similares, PL e RI não 

são papéis complementares. A diferença crucial, como dito antes, é o fato de um RI usar 

fontes externas para gerar inovação.  

É uma fonte criativa, mas seu ponto forte é explorar idéias alheias. O RI é uma pessoa 

extrovertida, articuladora e cheia de recursos com uma forte atração por desafios. Esta é a 

pessoa que sai dos limites da equipe em busca de recursos – cheia de energia. Amigável e 

comunicativo, ele está por dentro de diferentes assuntos. Difícil de ser encontrado, porque 

está sempre ocupado em busca de encontrar e aproveitar uma boa oportunidade. 

Adoram negociar e argumentar. Podem, contudo, ficar desestimulados assim que as 

novidades acabam. Querem sempre estar fazendo algo novo diferente do último trabalho 

completado; 

O Monitor Evaluator (ME) é o papel complementar ao PL e também possui alta 

inteligência. Um Monitor Evaluator é o membro do time com boa capacidade para julgar 

calmamente as idéias, métodos ou abordagens que surgem. RI e PL são membros de grande 

valor para o time, mas eles não são as melhores pessoas para julgar as idéias e alternativas que 

surgem. Intelectualmente, ME é a única pessoa no time com capacidade para debater com o 

PL e fazê-lo mudar de idéia e ainda manter o respeito. O papel pode ser pouco apreciado por 

ter características não emocionais, com alto poder de critica e relutância em aceitar idéias 

entusiasticamente.  

Personalidade reservada com ar de calma e estabilidade é um pensador quieto e 

analítico. Não são produtores de grandes idéias, mas gostam de ter tempo para analisar 

questões a fundo, julgam os fatos, criticando friamente e por isso são as pessoas mais 

indicadas para tomar decisões cruciais e difíceis; 

O Completer Finisher (CF) é um dos papéis de equilíbrio em um time. É preciso, 

perfeccionista e busca sempre evitar erros, prestando muita atenção a todos os detalhes. É o 

papel que normalmente está disposto a levar o projeto até o fim. Funciona como um 

complemento ao Implementer. Há uma grande variedade de pessoas capazes de iniciar o 

projeto com entusiasmo, mas perdem a vontade de continuar o projeto ou o entusiasmo para 

terminá-lo.  
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Este papel considera como falha total o fato de não conseguir entregar um trabalho no 

tempo previsto. Introvertido, este membro é cuidadoso e super esforçado até mesmo em 

atenção a detalhes, focam em evitar erros e omissões da equipe; 

O Implementer (IM) conhecido também como Company Worker é o planejador 

lógico, a pessoa que transforma as idéias e as estratégias em planos de trabalho. Apresenta 

grande capacidade de organização, trabalha duro, autodisciplinado e possui um senso prático 

destacável. Normalmente conversador, dá mais importância para o resultado geral da 

companhia do que aos seus interesses pessoais. Este membro tem uma grande habilidade de 

identificar as necessidades da companhia, bem como de assumir responsabilidades que os 

outros evitam. 

Este é o  papel que coleta os recursos certos na hora e no local certo. Leal e organizado, 

preferindo a ordem tradicional hierárquica. Provê a estabilidade necessária em uma equipe, 

porém podem ser inflexíveis, conservadores e não sabem lidar com idéias inovadoras. 

Mudanças bruscas ou oportunidades inesperadas podem deixá-los insatisfeitos. Eles podem 

também não ser tão amigáveis e não mostrar apreciação ao trabalho dos outros; 

O Team Worker (TW) é o membro leal da equipe. Está preocupado com a harmonia e 

os bons relacionamentos dentro da equipe. Extrovertido está preparado para cooperar e buscar 

novas táticas. Respeitam os outros e dão à devida atenção à comunicação de planos, idéias e 

sentimentos dentro da equipe. Uma excelente pessoa para elevar o espírito da equipe e 

motivar todos a trabalharem em prol de um objetivo comum. Um Team Worker (TW) é 

geralmente classificado como alguém bastante extrovertido e com forte interesse nas pessoas, 

especialmente interação e comunicação entre os membros do time. 

Em comparação com um RI, pode ser considerado como um negociador no sentido 

inverso, ou seja, enquanto um RI negocia fora do time para trazer recursos e inovações, um 

TW negocia dentro da equipe. Stevens (1998) indica que não importa o quanto a liderança 

funcione bem ou o quão bem sucedido seja o PL em trazer novas idéias, sem a figura do TW 

para fazer todos trabalharem juntos, o time não consegue ser efetivo. 

Pode não ser decisivo e focado o suficiente para controlar a execução de uma tarefa. 

Tenta evitar conflitos e esconder problemas debaixo do tapete ao invés de enfrentá-los. 

Costuma assumir que conhece bem o que é melhor para os outros membros da equipe e pode 

se tornar desagradável – excessivamente educado e cuidadoso. 
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A Tabela 1 descreve sucintamente as características dos papéis de comportamento, 

seus pontos fortes e fracos. 

Tabela 1 – Papéis em Time , Descritores, Pontos Fortes e Possíveis Fraquezas. 

Papel em time 
(Título Original) 

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 
(Company 
Worker) 
 

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. 

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 
(Chairman) 
 

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. 
 

Fonte: Belbin (1993a), pg. 22 
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A Subseção 2.2.1 explica o inventário de autopercepção dos Papéis de Time de Belbin 

(Apêndice) utilizado na identificação dos perfis de comportamento dos Engenheiros de 

Software desta pesquisa. 

 

2.2.1 Team Role Self-Perception-Inventory (TRSPI) 

 

A Teoria de Papéis de Belbin é complementada por uma ferramenta de análise 

chamada Team Role Self-Perception Inventory - TRSPI (BELBIN, 1981), com o qual é 

possível identificar os papéis exercidos ou preferidos por um indivíduo em uma situação de 

trabalho em grupo. O TRSPI (versão original com oito (8) papéis) é composto de sete (7) 

questões, com oito (8) itens por questão. Cada item descreve um comportamento relativo a 

uma situação de trabalho em grupo e está relacionada a um papel em time. O respondente 

deve atribuir 10 pontos entre os oito (8) itens em cada questão, de forma a refletir a sua 

autopercepção de como se comporta em cada situação descrita. O questionário traduzido de 

Belbin (1981) para português é apresentado no Apêndice (Parte 3).  

As pontuações não são utilizadas diretamente. Existe um quadro de normas, Tabela 2, 

que classifica a tendência ao comportamento de acordo com o papel em uma escala de quatro 

valores: Baixo (Low), Médio (Average), Alto (High) e Muito Alto (Very High). Com esta 

escala, indivíduos com pontuação nos níveis Alto e Muito Alto tendem a exibir o 

comportamento descrito no papel, enquanto aqueles com pontuação Baixo ou Médio terão 

deficiência ou dificuldades em assumir o comportamento descrito.  

Tabela 2 - Tabela de Normas de Belbin (Tamanho da amostra = 78) 

PAPEL BAIXO 
0 – 33 % 

MÉDIO 
33 – 66 % 

ALTO 
66 – 85 % 

MUITO ALTO 
85 – 100 % 

PONTUAÇÂO 
MÉDIA 

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 

Fonte: Belbin (1981) 
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Observa-se que é possível a existência de mais de uma classificação para cada um dos 

Papéis de Time de Belbin, visto que os 8 papéis devem ser distribuídos entre as 4 opções. 

Desta forma, há a possibilidade de um indivíduo apresentar mais de um papel com índice Alto 

e Muito Alto, e outros com Médio e Baixo. As pessoas podem possuir o mesmo papel de 

time, mas é importante verificar a escala de normas ao qual está associada, bem como a 

combinação e a dos outros papéis. 

Vale ressaltar que o TRSPI foi alvo de críticas sobre sua validade. Furnham, Steele e 

Pendleton (1993a, 1993b) alegam que a ferramenta não possui confiabilidade e consistência 

interna. As críticas foram rebatidas em Belbin (1993b) e os estudos de Aritzeta et. al. (2007), 

Senior (1998) e Senior e Swailes (1998) afirmam a validade e consistência do instrumento. O 

TRSPI será utilizado neste trabalho pelas seguintes razões:  

• Disponibilidade no livro “Management Teams: Why they succeed or Fail?” 

(BELBIN, 1981), o que a torna acessível a gerentes, pesquisadores, estudantes e 

profissionais que desejam utilizá-la, contendo explicações e interpretações dos 

resultados obtidos; 

• Possui uma grande aceitação e uso por parte de gerentes de indústrias em todo 

mundo (STEVENS, 1998; SCHOENHOFF, 2001; JOHANSEN, 2003; FRANÇA; 

DA SILVA, 2007); 

• Os seus resultados são significativos, exemplo: Stevens (1998) afirma que os 

Papéis de Time de Belbin podem ser utilizados para melhorar a efetividades das 

equipes de desenvolvimento de software; 

• Dierendonck e Groen (2008) em um estudo para testar a validade de construção da 

edição revisada do sistema de medição dos Papéis em Time de Belbin conhecida 

como programa Interplace II, deram como resultado da ferramenta ser confiável e 

ter validade satisfatória. 
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2.3 UTILIZAÇÃO DOS TESTES DE PERSONALIDADE E DE COMPORTAMENTO 

NA ÁREA DE COMPUTAÇÃO 

 

 Esta seção apresenta diversos trabalhos empregados para melhorar o desenvolvimento 

do software, divididos em duas subseções: trabalhos realizados com foco no indivíduo e 

trabalhos realizados com foco no trabalho em equipes. A maioria destes trabalhos foi 

empregada no Capítulo 5 (Análise e Resultados), para exprimir alguns resultados deste 

trabalho. 

 

2.3.1 Trabalhos Realizados com Foco no Indivíduo 

 

 A Tecnologia da Informação é um domínio que cresce com popularidade, contudo a 

adequação dos perfis de comportamento individual às atividades técnicas a serem 

desempenhadas em uma empresa ainda é pouco investigada. Isto é um parâmetro importante, 

porque hoje o software está presente em quase todas as atividades da sociedade moderna, o 

que faz da indústria de software um amplo campo de estudo (CAPRETZ, 2003). 

 Desse modo diversos trabalhos foram desenvolvidos tendo como finalidade identificar 

a personalidade e traços de comportamento no desenvolvimento de software como foco no 

indivíduo (CAPRETZ, 2003; ESPÍNDOLA, 2003; ACUNA, JURISTO e MORENO, 2006; 

CUNHA e GREATHEAD, 2007). A maioria das pesquisas desenvolvidas para este fim 

utilizou a Teoria de Personalidade do MBTI (MYERS, 2008). 

O MBTI é um instrumento de personalidade que foi criado em 1942 por Isabel Briggs 

Myers e Katerine Cook Briggs baseado na teoria de Carl Gustav Jung para identificar e 

categorizar  um indivíduo e suas preferências. No MBTI, as preferências de personalidade são 

agrupadas em quatro aspectos: 

• Extrovertida/Introvertida (Extraversion/ Introversion) – E/I: que é  a interação da 

pessoa em relação ao mundo e como obtém energia; 

•  Sensitiva/Intuitiva (Sensing/iNtuition) – S/N: que é a percepção e assimilação de 

informações pelas pessoas; 
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• Pensamento/Sentimento (Thinking/Feeling) – T/F: que é o caminho percorrido 

pelas pessoas para tomar decisões; 

• Julgamento/Percepção (Judging/Perceiving) – J/P: que é como a pessoa organiza 

sua vida. 

As letras iniciais de cada par das categorias, exceto iNtuition que utiliza a segunda 

letra, formam combinações que identificam a personalidade da pessoa, resultando em um 

código de quatro letras formando um total de 16 tipos psicológicos que resultam das 

interações das preferências de cada indivíduo. 

Capretz (2003) investigou o tipo psicológico em uma amostra de 100 engenheiros de 

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

empresas de software privadas ou do governo, utilizando o  MBTI. O tipo de personalidade 

mais presente 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 ressaltar  também que o perfil ISTJ é mais freqüente 

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

Chegando a resultados similares aos obtidos por Capretz (2003). Espíndola (2003) 

investigou o tipo psicológico, utilizando o questionário de Keirsey, relacionado ao MBTI, 

num grupo de 540 profissionais de informática atuantes em várias entidades e organizações 

vinculadas a área de informática de nível universitário, dividindo estes profissionais em três 

categorias distintas: analistas de sistemas, programadores e administradores (de redes, bancos 

de dados, mainframes), entre outros. Por meio de um estudo descritivo chegou-se a conclusão 

que o tipo psicológico mais frequente entre estes é o INTJ (18,65%), e em termos de 

categorias destacou-se que para os analistas de sistemas os mais frequente é o ENTJ 

(20,45%), para os programadores ISTJ (28,49%) e por ultimo para os administradores o ESTP 

(20,66%).  

 Entretanto, os trabalhos citados até então não garantem que indivíduos com tipos 

psicológicos identificados desempenhem melhor as atividades prestadas, de modo que 

pudesse investigar os tipos de personalidade e comportamentos mais adequados para realizar 

determinados papéis funcionais, outras pesquisas estão sendo desenvolvido para que se possa 

suprir essa necessidade. 
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  Acuna, Juristo e Moreno (2006) desenvolveram um procedimento que oferece suporte 

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

este afirma que para atribuir os papéis as pessoas é necessário seguir três etapas: a primeira é 

caracterização dos indivíduos (identificação de suas capacidades pessoais) podendo utilizar 

um dos modelos e teorias citados na Subseção 2.1.1; em seguida a definição dos papéis e das 

capacidades que são requeridas para sua execução a qual depende fortemente do tipo de 

projeto e da organização de desenvolvimento. Assim definido os papéis e as capacidades é 

necessário relacioná-los com os tipos psicológicos ou comportamentais escolhido na primeira 

etapa. Estes relacionamentos mostram que alguns tipos  psicológicos ou comportamentais 

podem influenciar ou atrapalhar a possibilidade de uma pessoa desenvolver determinada 

capacidade. Por ultimo o casamento dos indivíduos com os papéis que melhor se adéquam.  

 Acuna, Juristo e Moreno (2006) destaca que a decisão para direcionar uma pessoa 

quanto à carreira profissional não deve ser baseada apenas no procedimento apresentado. 

Cunha e Greathead (2007) detectaram que alguns profissionais apresentaram mais 

habilidade do que outros. Os autores utilizaram o MBTI para identificar o tipo de 

personalidade em 64 estudantes da Universidade de New Castle, Reino Unido, que tinha 

como objetivo verificar se havia um relacionamento entre um tipo de personalidade com o 

desempenho na atividade de revisão de código. 

Para este trabalho, Cunha e Greathead ( 2007), realizaram uma série de correlações 

entre o desempenho na tarefa de revisão de código e cada fator bipolar do MBTI (EI, SN, TF, 

e JP).  O “SN” foi o ultimo fator que mostrou uma correlação significante com o desempenho 

na revisão de código. Através da analise de dados chegou à conclusão que indivíduos com 

maior inclinação para intuição desempenhavam melhor a tarefa de revisar código do que os 

tipos sensitivos. Em outra análise através da combinação de duas letras “SN” e  “TF”. Pode-se 

concluir que os NTs são melhores revisores de código. Logo o NT percebe o mundo com sua 

intuição, sempre de olho nas possibilidades, relacionamentos teóricos e padrões abstratos.  
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2.3.2 Trabalhos Realizados com Foco no Trabalho em Equipe 

 

Diversos trabalhos colocam os indivíduos no contexto do trabalho em equipe 

analisando as formas de interação e os papéis em equipe. Através destes é possível determinar 

quais papéis em times ou tipos de personalidade se adéquam mais a determinadas atividades e 

com isso fornece informações para melhorar a alocação de indivíduos no setor de recurso 

humano no desenvolvimento de software (STEVENS, 1998, SCHOENHOFF, 2001, 

FERNANDES E DA SILVA,2007, FRANÇA E DA SILVA, 2007, FERREIRA E DA 

SILVA, 2008, MEIRA, 2009). 

Stevens (1998) realizou um estudo com 24 estudantes de programação divididos em 8 

equipes que tinha com finalidade de explorar as possibilidades de aplicar a Teoria de Papéis 

de Time de Belbin  para a formação de equipes de desenvolvimento de software. Cuja 

importância está na causa e efeito das relações que podem ser utilizadas para melhorar ou para 

formar boas equipes de desenvolvimento de software.  

O estudo foi composto por experimentos com equipes de estudantes projetando e 

implementando soluções para um dado problema de modo que através destes experimentos 

pudessem entender a contribuição de três papéis específicos em uma equipe: Shaper (SH), 

Plant (PL) e Monitor Evaluator (ME). É importante ressaltar o foco do experimento em 

solução de problemas e não no desenvolvimento de projetos de médio ou longo prazo onde 

outras atividades, como relacionamento com clientes, negociação de recursos, planejamento, 

etc. estão envolvidas. 

A escolha desses papéis se dá pela relação de suas características apresentarem 

relevância na disciplina de Engenharia de Software: liderança, criatividade e tomada de 

decisões, respectivamente. 

O estudo foi divido em três etapas: 

• 1ª etapa com foco na liderança: os experimentos mostraram que equipes com 

um único tipo identificável de líder (Shaper) apresentaram melhores resultados que 

aquelas com múltiplos líderes ou com nenhum. Vale ressaltar que a Teoria de Papéis 

de Belbin utiliza dois tipos de lideres que podem ser complementadores, onde o Co-
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ordinator (CO) observa a equipe, conhece os pontos fortes e fracos de cada membro e 

consequentemente sabe tirar vantagens em cima desse recurso. Já o SH lida com a 

parte prática da equipe, fazendo os membros tomarem decisões e fazer esforços extra 

no trabalho. Portanto, essa experiência se concentrou sobre tipos de lideres Shaper e 

também por no estudo realizado ser escasso a presença de lideres CO; 

• 2ª etapa com foco na criatividade: os experimentos demonstraram que as 

equipes formadas inteiramente por Plant tiveram um melhor desempenho que outras 

com alguns ou nenhum Plant. Ou seja, as equipes formadas por PL todos os seus 

membros são inovadores que tendem não só a chegar a muitas e diferentes idéias, mas 

a compreender outras idéias mais facilmente; 

• 3ª etapa com foco nas tomadas de decisão: Stevens concluiu que, dentro de sua 

amostra, não poderia provar estatisticamente que o papel de Monitor Evaluator 

apresenta significância em uma equipe de engenharia de software. Chegando até a 

conclusão, que o papel de Monitor Evaluator poderia não ser benéfico ou necessário 

dentro das equipes. 

Sendo assim, o estudo de Stevens demonstrou que os papéis de Shaper e Plant são 

importantes dentro de uma equipe de desenvolvimento de software tanto na sua formação 

quanto nas avaliações das equipes, comprovando, desta forma, a utilidade e aplicabilidade da 

Teoria de Papéis de Belbin. 

 Schoenhoff (2001) realizou um estudo semelhante ao de Stevens (1998) cuja 

finalidade era investigar a importância do Papel de Time de Belbin Implementer (IM) para as 

equipes de desenvolvimento de software. Esta pesquisa envolveu 27 estudantes de Ciências da 

Computação que tinha como objetivo verificar se a presença e o número de IM em uma 

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

Desse modo para avaliar a importância do IM em equipes de desenvolvimento de 

software foram criadas nove equipes experimentais onde os membros das equipes tinham o 

mesmo problema e o mesmo tempo para resolvê-los. Assim, as equipes tinham que projetar e 

implementar uma solução para o problema apresentado. Em seguida passavam por um 

conjunto de testes, que era o mesmo para todas as equipes, para verificar se a solução estava 

correta. Caso a solução fosse considerada correta, o tempo de término da equipe era 

considerado como parâmetro na avaliação do desempenho da equipe.  
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 Os resultados dos experimentos  demonstraram que a presença de IM pode tornar a 

equipe menos previsível. A previsibilidade baseia-se na taxa de sucesso de uma equipe, esta 

taxa é medida em termos de tempo de conclusão e número de conclusões bem sucedidas, que 

se torna menos previsível quando o número de IM aumenta na equipe.  

Em 2007, Fernandes e da Silva realizaram um estudo correlacionando as competências 

pessoas e os tipos de personalidades de gerentes de projetos e chegaram às seguintes 

conclusões: 

• De acordo com as competências do PMCD (Project Management Competency 

Development), o papel em time de Belbin mais apropriado aos gerentes de projeto 

é o Co-ordinator, classificado com um papel de liderança.  

• Em relação ao outro papel de liderança de Belbin, o Shaper, os dados mostram 

que ele não é um das melhores opções, por este apresentar algumas características 

negativas para um gerente, a exemplo de não gostar de trabalhar com 

procedimentos e regras. 

Rajendram (2005) apresentou um estudo que visa analisar a eficácia das equipes de 

desenvolvimentos de software por meio da formação de equipes, com base também a Teoria 

de  Papéis de Time de Belbin, investigando porque uma equipe que tem muitos talentos 

individuais não faz necessariamente uma equipe de sucesso.  

Para esta análise foram escolhidas três equipes em ambientes diferentes: uma com 4 

pessoas de uma líder industrial de telecomunicação, outra com 9 pessoas de uma pequena 

empresa de desenvolvimento de software e por fim uma com 5 pessoas de um simpósio em 

“Studio de Design” que é parte de um mestrado em Engenharia de software. O procedimento 

adotado foi que as equipes selecionadas respondessem o questionário de autopercepção de 

Belbin, o TRSPI, e entrevistasse o líder de cada equipe a fim de obter uma análise 

independente e verificar a capacidade de autopercepção olhando para as tendências nos dados.  

E por fim comparar a análise das respostas do questionário com a entrevista. Alguns 

resultados desta análise foram: o forte indício de PL é uma qualidade positiva no 

desenvolvimento de software, o excesso de SH pode criar conflitos na equipe e prejudicar o 

desenvolvimento de software; a ausência de CF leva uma equipe a ter dificuldades em atender 

a prazos e observar detalhes; 
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Rajendran (2005) concluiu na análise realizada que equipes de desenvolvimento de 

software dentro das indústrias demonstraram que a ferramenta de autopercepção de Belbin 

pode ser usada para reconhecer aspectos positivos e negativos em equipes. Assim, 

características positivas podem ser incentivadas e aspectos negativos podem ser evitados ou 

sanados. 

França e Da Silva (2007) em um estudo envolvendo 40 profissionais de três fábricas 

de software  do Recife - PE buscaram identificar as relações entre os Papéis de Time da 

Teoria de Belbin e os diversos papéis funcionais do RUP.  

O principal resultado deste trabalho foi um modelo analítico construído através de uma 

análise reflexiva na qual as competências tidas como necessárias nos papéis funcionais do 

RUP foram relacionadas com as características dos Papéis de Time de Belbin. Os resultados 

deste trabalho mostraram que:  

• O gerente de projeto deve possuir o Papel em time de Belbin Co-ordinator: o 

papel de CO foi apontado no modelo como o que mais possui relação positiva 

com as habilidades do gerente de projeto definidas pelo RUP; 

• É importante ter cuidado com gerentes que possuam o papel Shaper: Franca e Da 

Silva (2007) afirmam que: 

...indivíduos com preferência por um comportamento do tipo Shaper tendem a 
assumir posições de liderança em times, de acordo Belbin, mas suas características 
negativas dificultam o relacionamento interpessoal dentro e fora do time. Apesar de 
Shapers poderem ser importantes em projetos com necessidade de lideranças fortes e 
“enérgicas”, é necessário ter cuidado com os potenciais conflitos que podem surgir, 
principalmente se outros membros do time tiverem tendências ao mesmo papel. 
 

• Os papéis positivamente relacionados com o Analista de Sistema são: Resource 

Investigator, Team Worker e Co-ordinator;  

• Os papéis Completer Finisher e Implementer são importantes desenvolvedores; 

• Os papéis associados à criatividade, Plant e Resource Investigator, são 

positivamente relacionados com o Arquiteto de Software. 

Desse modo o estudo apresentado por França e Da Silva (2007) apresenta um conjunto 

de recomendações para se montar times de software na prática, baseado em um modelo 

analítico e que apresenta foco nas habilidades necessárias de alguns papéis funcionais do RUP 

com comportamento dos Papéis de Time de Belbin. 
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O trabalho produzido por Ferreira e Da Silva (2008) mostrou uma preocupação com a 

influência das características pessoais na utilização do processo de desenvolvimento de 

software. 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 os perfis 

que se destacaram na área de qualidade foram o IM, CO e CF e o tipo psicológico mais 

significativo  possuem as letras STJ. Estas descrições indicam que são pessoas organizadas, 

planejadas, controladas, disciplinadas, metódicas, estáveis, responsáveis, cumprem os 

compromissos e que contribuem para a utilização de processos. 

Meira (2009) realizou um estudo com 29 profissionais da área da Garantia da 

Qualidade de Software sobre as relações entre as necessidades funcionais e as características e 

comportamentos dos profissionais dessa área nas empresas de desenvolvimento de software. 

Através da criação de um modelo analítico caracterizou os perfis comportamental dos 

profissionais associado aos diferentes níveis de maturidade de processo do CMMI (Software 

Quality Assurance) e mps.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro).  De modo que 

pudessem responder as três suposições abaixo:  

• Existem perfis comportamentais que são mais adequados para exercer o papel 

funcional SQA (Software Quality Assurance); 

• 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;  

• 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. 

Meira (2009) chegou à conclusão de que existe uma relação positiva entre os  Papéis 

de Time de Belbin CO e CF para os profissionais da área de SQA no desenvolvimento de 

software. O CO é um papel focado na liderança, mas que possui ótima comunicação e 

relacionamento pessoal com os membros de sua equipe, sendo capaz de motivar as outras 

pessoas, tem poder de persuasão. O CF por sua vez, é minucioso, persistente, tem capacidade 

de análise. Através dos níveis de maturidade foi possível mostrar que os objetivos, atividade e 

habilidades são acumulativas, onde foi possível entender os pontos principais na evolução da 

área de SQA. E por fim foi verificado que o perfil de SQA não muda com a evolução dos 



 

37 

 

níveis de maturidade de processo. Ou seja, os perfis de CO e CF são os mais adequados para o 

papel funcional SQA em todos os níveis de maturidade dos processos analisados nessa 

pesquisa. 

Assim, os trabalhos apresentados sobre a área de Desenvolvimento de Software 

mostraram preocupação com a definição dos objetivos e atividades importantes para o 

adequado funcionamento desta área nas pesquisas acadêmicas e em empresas de 

desenvolvimento de software. No entanto, durante o estudo do referencial teórico não foi 

identificado nenhum trabalho que contribuísse para a identificação das atividades técnicas, 

perfis de comportamento e correlações destes para os engenheiros de software na área de 

desenvolvimento de software. 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste capítulo foi apresentado o “Estado da Arte” considerado para referencial 

teórico. Primeiramente, foi abordada a Teoria de Papéis de Time de Belbin onde foi realizado 

um amplo estudo sobre os seus perfis de comportamento e uso de sua ferramenta TRSPI. Por 

fim, foram apresentadas alguns trabalhos realizadas na área de computações e no próprio 

Centro de Informática – CIn da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE que confirmam 

a utilização e aplicabilidade dos modelos de comportamento e personalidades inclusive da 

Teoria dos Papéis de Belbin na formação, avaliação de equipes e estudos acadêmicos na área 

de desenvolvimento de software. 
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Capítulo 3 

 

 

Descrição das Atividades Técnicas  

 

Este capítulo expõe a Norma ISO 12207 e o processo de desenvolvimento Rational 

Unified Process (RUP), Seção 3.1 e 3.2, que foram utilizados para definir, identificar e 

descrever as atividades técnicas usadas neste trabalho. E por último, Seção 3.3, onde são 

descritas e caracterizadas as atividades técnicas. 
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3.1 NORMA ISO/IEC 12207 

 

A Norma ISO/IEC NBR 12207 foi criada pela ISO (Institute of Organization for 

Standardization) e o IEC (International Electrotechnical Commission) dentro de um conjunto 

de esforços dessas organizações.  

A ISO/IEC 12207 teve seu desenvolvimento proposto em 1988 e, em agosto de 1995, 

ela foi publicada como norma internacional. Em 1998, foi publicada a sua versão brasileira 

que tem o mesmo nome que a internacional, somente acrescida das iniciais NBR 

(MACHADO, 2006). É a primeira Norma internacional que descreve, em detalhes, os 

Processos, Atividades e Tarefas que envolvem o fornecimento, desenvolvimento, operação e 

manutenção de Produtos de Software. 

A ISO/IEC 12207 tem como objetivo estabelecer uma estrutura comum para os 

processos de ciclo de vida de software, com uma terminologia bem definida, que pode ser 

referenciada pela indústria de software. A estrutura da ISO 12207 contém processos, 

atividades e tarefas que servem para ser aplicadas durante a aquisição de um sistema que 

contém software, de um produto de software independente ou de um serviço de software, e 

durante o fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção de produtos (NBR 

ISO/IEC 12207, 1998). 

O escopo da ISO/IEC 12207 abrange todo o ciclo de vida de software, desde sua 

concepção até a descontinuidade do projeto de software, e por todos os envolvidos com 

produção, manutenção e operação do software. A norma pode ser aplicada para toda a 

organização, mas existem casos de aplicação em projetos específicos por imposição contratual 

ou nas fases iniciais de implantação (NBR ISO/IEC 12207, 1998). 

Os processos da ISO/IEC 12207 são agrupados de acordo com sua natureza, ou seja, o 

seu objetivo principal no ciclo de vida de software. Este agrupamento resultou nas três classes 

de processos a seguir: Processos Fundamentais, de Apoio e Organizacionais. A Figura 1 

apresenta os processos de cada classe.  
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Figura 1-  Processos do ciclo de vida do software. 

Fonte: ISO/IEC 12207 

 

Portanto, este trabalho escolheu a norma ISO 12207 pelas seguintes razões: 

• Define claramente as atividades técnicas e gerencias do desenvolvimento de 

software; 

• Por ser uma norma formalmente estabelecida e que possui ampla utilização prática. 

A Seção 3.1.1 descreve algumas atividades do processo do ciclo de vida do software, 

pois nem todas as atividades da ISO 12207 foram utilizadas como base para esta pesquisa. 

 

 

 

 



 

41 

 

3.1.1 Descrição das Atividades da ISO 12207 

 

 Os Processos Fundamentais são aqueles que envolvem todas as atividades de uma 

empresa sob a execução dos serviços de criação, manutenção ou operação de software (NBR 

ISO/IEC 12207, 1998). Os Processos Fundamentais são representados pelos Processos de: 

Aquisição, Fornecimento, Desenvolvimento, Operação e Manutenção. 

Os Processos de Apoio são aqueles que têm como objetivo auxiliar outros processos 

com a finalidade de manter a qualidade e o sucesso do projeto (NBR ISO/IEC 12207, 1998). 

Os Processos de Apoio são representados pelos Processos de: Documentação, Gerência de 

Configuração, Garantia da Qualidade, Verificação, Validação, Revisão Conjunta, Auditoria e 

Resolução de Problemas. 

Os Processos Organizacionais são aqueles que  têm como objetivo garantir e melhor 

os processos dentro da organização (NBR ISO/IEC 12207, 1998). Os Processos 

Organizacionais são representados pelos Processos de: Gerência, Infraestrutura, Melhoria e 

Treinamento. 

Para este trabalho foram utilizados alguns conceitos das atividades descritas no 

Processo de Desenvolvimento que pertence aos Processos Fundamentais, por isso não foram 

expostas as atividades dos outros processos. Estes expõem especificamente algumas 

definições empregadas no instrumento desta pesquisa que serão detalhadas na Seção 3.3. A 

Tabela 3 descreve estas atividades. 
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Tabela 3 - Descrição das Atividades do Processo de Desenvolvimento da ISO 12207 

ATIVIDADES  DEFINIÇÃO 
Implementação do processo Consiste na definição ou seleção de um modelo de ciclo 

de vida de software apropriado ao escopo, magnitude e 
complexidade do projeto e na execução de documentação 
dos resultados. 
 

Análise dos requisitos do sistema Descreva as funções  e capacidades do sistema, requisitos 
de negocios, organizacionais e de usuários entre outros. 
 

Projeto da arquitetura do sistema Consiste em transformar os requisitos em uma 
arquitetura de alto nível e identificar os componentes de 
software. 
 

Análise dos requisitos do software Consiste na garantia a qualidade do produto entregue. 
 

Projeto da arquitetura do software Consiste em transformar os requisitos em uma 
arquitetura que descreve sua estrutura de alto nível e 
identifica os componentes de software. 
 

Projeto detalhado do software É o detalhamento do software para cada componente do 
software. Os componentes de software devem ser 
refinados em mais níveis mais baixos, contendo unidades 
de software que possam ser codificados, compiladas e 
testadas. 
 

Codificação e testes do software É o desenvolvimento e documentação de cada unidade de 
software com base em procedimentos a serem definados. 
Os testes devem garantir que os requisitos documentos 
sejam atendidos. 
 

Integração do software É a integração das unidades e componentes de software 
que inclui requisitos de testes, procedimentos, dados, 
responsabilidades e cronograma. 
 

Teste de qualificação do software É o desenvolviemnto e documentação dos requisios de 
qualificação de software e elaborar casos de teste e 
procedimentos de teste. 
 

Integração do sistema Consiste na integração dos item de configuração do 
software devem ser integrados ao sistema com itens de 
configuração de hardware, onde o sistema integrado deve 
ser avaliado.  
 

Instalação do software Consiste na execução do plano para instalar o produto do 
software no ambiente alvo conformo designado no 
contrato. 
 

Apoio á aceitação Consiste na garantia do apoio da a revisão de aceitação 
do adquirente e testes do produto de software. 

Fonte: ISO/IEC 12207 
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3.2 RATIONAL UNIFIED PROCESS - RUP 

 

O Rational Unified Process - RUP - é um processo de engenharia de software, que tem 

como meta garantir que o software será produzido com qualidade, tempo e custo previsíveis. 

Garantir a qualidade do software, para o RUP, significa desenvolver um produto seguindo as 

especificações do usuário (RUP, 2008). 

O RUP utiliza uma metodologia que identifica as quatro fases, cada uma com os 

respectivos marcos de finalização definidos, chamados milestones. Os milestones são os 

indicadores de progresso do projeto, e são usados como base para decisões para continuar, 

abortar, ou mudar o rumo do projeto. As fases do RUP são: 

• Início (Inception): determinação do escopo do desenvolvimento, sendo levantada 

uma visão do produto final a partir de um caso de uso (básico) definido; 

• Elaboração (Elaboration): planejamento de atividades e recursos necessários, 

onde são definidas funcionalidades e a arquitetura a ser desenvolvida; 

• Construção (Construction): implementação do software e construção do código. 

Em projetos grandes, esta fase pode ser segmentada em várias iterações, visando a 

divisão em partes menores e mais facilmente gerenciadas; 

• Transição (Transition): o produto é passado aos usuários. Nesta fase ocorre 

treinamento dos usuários (e possíveis mantenedores) e a avaliação do produto 

(“beta-testing”). 

O RUP apresenta uma arquitetura de projetos a qual é dividida em duas dimensões. O 

eixo horizontal define aspectos dinâmicos, como ciclos, fases, iterações e marcos 

(milestones), já a vertical define os aspectos estáticos, como atividades, disciplinas, artefatos e 

papéis mostrados, como especificados na Figura 2. 
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Figura 2 – Metodologia de desenvolvimento do RUP 

Fonte: RUP, 2008 
 

O RUP estrutura as disciplinas em termos de fluxos de trabalho, atividades, artefatos e 

papéis, objetivando denotar a responsabilidade de cada ator do processo.  

Logo, este trabalho escolheu o processo de desenvolvimento RUP pelos seguintes 

motivos: 

• Por ser um modelo de processo largamente utilizado na prática; 

• Por abranger descrições de um amplo número de papéis funcionais; precisamente 

32 papéis;  

• Por apresentar uma definição precisa das atividades do desenvolvimento de 

software. 

A Seção 3.2.1 descreve alguns papéis e atividades do RUP. 

 

3.2.1 Identificação dos papéis e atividades no RUP 

 

Um papel é uma definição abstrata de um conjunto de atividades executadas e dos 

respectivos artefatos, Figura 3. Dessa forma, os papéis têm um conjunto de atividades 

coerentes por eles executadas, de modo que, essas atividades são estreitamente relacionadas e 

combinadas em termos de funcionalidade, e é recomendável que elas sejam executadas pela 

mesma pessoa. (RUP, 2008). 
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Figura 3 - Um papel, sua atividade e artefato 

Fonte: RUP, 2008 
 

 Uma disciplina é um conjunto de atividades relacionadas a uma “área de interesse” 

importante em todo o projeto. Portanto, algumas disciplinas serão descritas a seguir, em 

termos de objetivos, papéis e responsabilidades. 

Desse modo, para este trabalho foram utilizados alguns conceitos das disciplinas e 

papéis funcionais do RUP que descrevem também algumas definições utilizadas na 

construção do instrumento desta pesquisa. 

Analista e design: tem como objetivo transformar os requisitos em um design do 

sistema a ser criado. Os papéis que se destacam são: Arquiteto de Software, Designer, 

Designer de Banco de Dados, Revisor de Arquitetura e Revisor de Design. As atividades 

exercidas pelos papéis da disciplina de Análise estão detalhadas na Figura 4 (RUP, 2008). 

 

Figura 4 -  Papéis e Atividades da Disciplina de Análise e Design 

Fonte: RUP, 2008 

 



 

46 

 

Implementação: tem como objetivo a codificação de sistema. Os papéis que se 

destacam são: Arquiteto de Software, Implementador, Integrador e Revisor de Código. As 

atividades exercidas pelos papéis da disciplina de Implementação estão detalhadas na Figura 5 

(RUP, 2008). 

 

Figura 5 -  Papéis e Atividade da disciplina de Implementação 

Fonte: RUP, 2008 
 

Teste: atua em vários aspectos como uma provedora de serviços para as outras 

disciplinas. O teste enfatiza principalmente a avaliação da qualidade do produto. Os papéis 

que se destacam são: Gerente de Testes, Analista de Teste, Designer de Teste e Testador. As 

atividades exercidas pelos papéis da disciplina de Teste estão detalhadas na Figura 6 (RUP, 

2008). 

 

Figura 6 -  Papéis e Atividade da disciplina de Teste 

Fonte: RUP, 2008 

 

Gerenciamento de Projeto: tem como objetivo fornecer diretrizes práticas para 

planejar, montar a equipe, executar e monitorar os projetos; controlar os objetivos específicos 



 

47 

 

de cada processo concorrente do projeto, gerenciar seus riscos. Os papeis que se destacam 

são: Gerente de Projeto e Revisor de Projeto. As atividades referidas à disciplina de 

Gerenciamento de Projeto estão detalhadas na Figura 7 (RUP, 2008). 

 

Figura 7 -  Papéis e Atividade da disciplina de Gerenciamento de Projeto 

Fonte: RUP, 2008 

 

 As Tabelas 4, 5, 6 e 7 descrevem as funções dos papéis funcionais dos Analistas, 

Desenvolvedores, Testadores e Gerenciadores. Os papéis Adicionais descritos também pelo 

RUP não foram citados, pois nenhum dos conceitos dos seus papéis foi citado nesta pesquisa. 
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Tabela 4: Função dos Papéis de Analista 

PAPÉIS FUNCIONAIS FUNÇÂO 
Analista de sistema Liderar e coordenar a identificação de requisitos e 

a modelagem de casos de uso, delimitando o 
sistema e definindo sua funcionalidade. 
 

Designer de negócios Detalhar a especificação de uma parte da 
organização, descrevendo o fluxo de trabalho de 
um ou vários casos de uso de negócios. 
 

Revisor do modelo de negócios 
 

Participação das revisões formais do modelo de 
casos de uso de negócios e do modelo de objetos 
de negócios. 
 

Analista do processo de negócios 
 

Liderar  e coordenar a modelagem de casos de uso 
de negócios, definindo e delimitando a 
organização que está sendo modelada, 
determinando também a arquitetura de negócios. 
 

Revisor de requisitos Planejar e conduzir a revisão formal do modelo de 
casos de uso. 
 

Especificador de requisitos Detalhar a especificação de uma parte da 
funcionalidade do sistema descrevendo aspectos de 
requisitos de um  ou vários casos de uso e outros 
requisitos de software de apoio. 
 

Analista de Teste Identificar e definir testes necessários, monitorar a 
abrangência dos testes  e avaliar a qualidade geral 
obtida ao testar os itens alvo. 
 

Designer de interface de usuário Liderar e coordenar a construção do protótipo e o 
design da interface do usuário capturando os 
requisitos da interface do usuário, incluindo 
requisitos de usabilidade, construindo protótipo da 
interface e revisando e fornecendo feedback  sobre 
a implementação. 
 

Fonte: RUP, 2008 
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Tabela 5 – Funções dos Papéis de Desenvolvedor 

PAPÉIS FUNIONAIS FUNÇÕES 
Designer de cápsula Assegurar que o sistema possa responder  a 

eventos de acordo com os requisitos de 
simultaneidade. 
 

Revisor de código Garantir a qualidade do código fonte, além de 
planejar e conduzir revisões do código fonte.  
 

Designer de banco de dados Definir tabelas, índices, visões, restrições, triggers 
etc necessárias para armazenar, recuperar e excluir 
objetos persistentes. 
 

Implementador Desenvolver e testar componentes de acordo com 
os padrões adotados para o projeto com a 
finalidade de integração com subsistemas maiores. 
 

Integrador Combinar componentes testados em um espaço de 
trabalho de integração para criar um build e 
planejar a integração que ocorre no subsistema e 
no sistema. 
 

Arquiteto de software Liderar e coordenar as atividades e os artefatos 
técnicos no decorrer do projeto e estabelecer a 
estrutura geral de cada visão de arquitetura. 
 

Revisor de arquitetura Planejar e conduzir as revisões formais da 
arquitetura de software em geral. 
 

Revisor de design Planejar e conduzir as revisões formais do artefato 
do modelo de design. 
 

Designer Definir as responsabilidades, operações, atributos e 
os relacionamentos de um ou várias classes e 
determinar como serão ajustados para o ambiente 
de implementação. 
 

Designer de teste Definir a abordagem de teste e assegurar sua 
correta implementação e identificar as técnicas, 
ferramentas e diretrizes apropriadas para 
implementar os testes necessários. 

Fonte: RUP, 2008 
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Tabela 6 – Funções do Papel do Testador 

PAPÉIS FUNCIONAIS FUNÇÃO 
Testador3 Identificar a abordagem de implementação  mais 

apropriada para um dado teste, implementar testes 
individuais, configurar e executar testes e verificar 
a execução dos testes, e analisar erros de execução 
e recuperar-se deles. 
 

Fonte: RUP, 2008 

 
Tabela 7 – Funções dos Papéis do Gerente 

PAPÉIS FUNCIONAIS FUNÇÃO 
Engenheiro de Processo Configurar o processo antes da inicialização do 

projeto e aprimorar o processo regularmente 
durante o esforço de desenvolvimento, sendo 
responsável pelo processo de desenvolvimento. 
 

Gerente de Projeto Alocar recursos, ajustar as prioridades, coordenar 
interações com clientes e usuários e tentar manter 
a equipe de projeto concentrada na meta certa, 
garantindo a integridade e a qualidade dos 
artefatos do projeto. 
 

Gerente de controle de mudanças Supervisionar o processo de controle de mudanças.  
 

Gerente de configuração Disponibilizar o ambiente e a infra-estrutura geral 
de Gerenciamento de Configuração (CM) para a 
equipe de desenvolvimento do produto. 
 

Gerente de implantação Planejar a transição do produto para a comunidade 
de usuários e registrar estes processos em vários 
documentos associados. 

Revisor do projeto Avaliar os artefatos de planejamento e  de avaliar o 
projeto nos principais pontos de revisão do ciclo 
de vida do projeto.  
 

Gerente de testes Defender a qualidade e os testes, planejar e 
gerenciar recursos e resoluções de problemas que 
representam um obstáculo para o esforço de teste. 

Fonte: RUP, 2008 
 

                                                

3  O papel de testador é encontrado nos demais papéis organizados pelas habilidades básicas  
que estendem aos papéis, por exemplo: Gerentes, Design, Analista.  
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3.3 ATIVIDADES TÉCNICAS E GERENCIAIS 

  

Como visto nas Seções 3.1 e 3.2 a ISO/IEC 12207 abrange todo o ciclo de vida de 

software, desde sua concepção até a descontinuidade do projeto de software, e os processos 

são agrupados em três classes: Fundamentais, de Apoio e Organizacionais. E o RUP é um 

processo genérico para engenharia de software, que descreve atividades e papéis funcionais 

que servem de base para implantação de processos de desenvolvimento em uma ampla 

variedade de organizações que desenvolvem software. 

Desse modo, para a construção do instrumento desta pesquisa foi selecionada um 

pequeno grupo de atividades técnicas de modo que fosse capaz de cobrir a maioria das 

atividades do processo de desenvolvimento de software. O agrupamento de atividades 

utilizado nesta pesquisa é: Análise, Desenvolvimento, Teste, Revisão e Gerenciamento, as 

quais foram descritas conforme especificados na norma ISO 12207 e processo do RUP. A 

Tabela 8 expõe os objetivos e características utilizadas na construção do instrumento desta 

pesquisa que será discutido no Capítulo 4, Subseção 4.2.3. 



 

52 

 

 

Tabela 8 – Atividades de Desenvolvimento de Software e Consolidadas 

ATIVIDADES OBJETIVOS CARACTERÍSTICAS 

Análise Identificar as 
necessidades dos 
usuários e avaliação e 
concepção do sistema. 

1.  Identificação requisitos e modelagem de caso de uso; 

2.  Especificar dados e avaliar resultados; 

3.  Detalhar as funcionalidades do sistema; 

4.  Entender o domínio da aplicação; 

5.  Investigar o que o cliente deseja. 

Desenvolvimento Transformar 
especificações em 
código. 

1.  Identificação dos componentes do software; 

2.  Definir abordagem de teste e assegurar sua correta 
implementação; 

3.  Seguir padrões adotados para o projeto; 

4.  Seguir o projeto e a arquitetura definida; 

5.  Realizar testes unitários. 

Teste Executar teste em 
programas ou sistemas 
de programação com a 
finalidade de encontrar 
erros. 

1.  Buscar falhas no sistema; 

2.  Verificar os requisitos quanto a sua consistência, 
completude e previsão; 

3.  Avaliar a qualidade global da interface; 

4.  Gerar relatório de teste; 

5.  Verificar os componentes gerados. 

Revisão Avaliar os artefatos de 
planejamento e do 
projeto nos pontos 
principais de revisão do 
ciclo de vida do 
projeto. 

1.  Planejar e conduzir as revisões; 

2.  Verificar código fonte; 

3.  Observar detalhes; 

4.  Revisar requisitos; 

5.  Revisar código. 

Gerenciamento Planejar e gerenciar os 
riscos do projeto. 

1.  Coordenar as interações com cliente e usuários; 

2.  Analisar decisões; 

3.  Manter a equipe de projeto concentrada na meta 
certa. 

4.  Acompanhar atividades; 

5.  Procurar alternativas quando surge algum problema. 

Fonte: Autora 
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3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste capítulo foi apresentado a Norma ISO/IEC 12207 e processo de 

desenvolvimento RUP que foram à base para identificação e descrição das atividades técnicas 

desta pesquisa. Por último foi apresentado o grupo de atividades técnicas com seus objetivos e 

características. 
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Capítulo 4 

 

 

Metodologia e Método 

 

Neste capítulo apresentamos o quadro metodológico da pesquisa. Na Seção 4.1 é 

apresentada a classificação da pesquisa com a abordagem metodológica, procedimento, 

natureza das variáveis e objetivo. Após, na Seção 4.2 são apresentadas as etapas da pesquisa: 

estudo do referencial teórico, determinação do universo da amostra, elaboração dos 

instrumentos da pesquisa, coleta, tratamentos de dados e o procedimento de análise dos 

resultados e por fim na Seção 4.3 as limitações da pesquisa.  
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4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

De acordo com a concepção de Gil (2002), uma “pesquisa é desenvolvida mediante o 

concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e 

outros procedimentos”. Esta pesquisa segue uma metodologia quantitativa, sendo, portanto, 

apoiada por procedimentos estatísticos, dando ênfase na abordagem hipotético-dedutiva, 

cujo fim é descritiva e exploratória, e de variáveis do tipo quantitativas de caráter discreta. 

 Dessa forma, Lakatos e Marconi (2007) definem uma metodologia quantitativa por: 

...Caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de 
informação quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas.  

 

 Segundo Portela (2004), na metodologia quantitativa os pesquisadores buscam 

exprimir as relações de dependência funcional entre variáveis para tratarem “o como” dos 

fenômenos. Eles procuram identificar os elementos constituintes do objeto estudado, 

estabelecendo a estrutura e a evolução das relações entre os elementos. Seus dados são 

métricos (medidas, comparação/padrão/metro) e as abordagens são experimentais, hipotético-

dedutiva, verificatória. Eles têm como base as metateorias formalizantes e descritivas. Traz 

como vantagens a automaticidade e precisão, e como limites a determinação prévia de 

resultados. 

 Desse modo, Gil (1999) afirma que a abordagem hipotético-dedutiva consiste na 

adoção da seguinte linha de raciocínio:  

...quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são insuficientes 
para a explicação de um fenômeno, surge o problema. Para tentar explicar a 
dificuldades expressas no problema, são formuladas conjecturas ou hipóteses. Das 
hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou 
falseadas. Falsear significa tornar falsas as consequências deduzidas das hipóteses. 
Enquanto no método dedutivo se procura a todo custo confirmar a hipótese, no 
método hipotético-dedutivo, ao contrário, procuram-se evidências empíricas para 
derrubá-la.  

 

 Nesta pesquisa, os fenômenos examinados são as atividades técnicas e os perfis de 

comportamento, em uma amostra limitada estudante de cursos de graduação em engenharia de 

software. A pesquisa é caracterizada como de campo, por consistir na observação dos fatos, 



 

56 

 

que ocorrem de maneira espontânea durante a coleta de dados e no registro das variáveis 

presumíveis para posteriores análises. 

 Quanto ao objetivo, é descritiva porque busca descrever o comportamento dos 

fenômenos e é usada para identificar e obter informações sobre as características de um 

determinado problema (COLLIS E HUSSEY, 2005). Também de caráter exploratória, por 

procurar descobrir novas relações. 

 Apresenta o tipo de variável quantitativa, por ser expressa em números, cujo limite é 

discreto, assumindo valores pertencentes a um conjunto enumerável (valores dos escores das 

pontuações das identificações das atividades preferidas e Papéis de Time de Belbin).  

A Tabela 9 exibi o resumo da classificação da pesquisa. 

Tabela 9- Classificação da Pesquisa 

 

Fonte: Autora 
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4.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Nesta seção serão apresentadas as etapas que conduziram o encadeamento da pesquisa, 

descrevendo os passos de sua realização. 

A Figura 8 ilustra as sequências das etapas da pesquisa de modo a facilitar o 

entendimento de todo processo metodológico. 

 

Figura 8 - Etapas da Pesquisa 

Fonte: Autora 
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4.2.1 Estudo do Referencial Teórico 

 

Esta pesquisa teve início com uma revisão da literatura pesquisada que envolvia 

teorias, tipos de personalidades, teorias de estilos de comportamento, testes psicológicos e 

outros que falam sobre as atividades do desenvolvimento de software e a norma do processo 

de desenvolvimento de software. Assim foram considerados artigos científicos, dissertações 

de mestrado e livros, monografias, relatórios técnicos e textos em sites. De modo que foram 

analisados individualmente, identificando similaridades e divergências dessa literatura a fim 

de formar o referencial teórico.  

O referencial teórico desta pesquisa citou várias teorias e modelos que utilizam 

diferentes perspectivas para avaliar o tipo psicológico das pessoas ajudando a melhorar o 

desempenho dos membros de uma equipe de várias maneiras. Abordamos de forma especial a 

Teoria de Papéis de Belbin, sua ferramenta de estudo TRSPI, que são pontos chaves dessa 

pesquisa, como também o processo de desenvolvimento de Software RUP e a Norma 

ISO/IEC 12207 utilizados com base teórica para construção do questionário alvo. Por fim 

foram citados trabalhos que descrevem como as teorias de personalidade e de comportamento 

estão sendo aplicadas para melhorar as equipes de desenvolvimento de software. 

 

4.2.2 Determinação do Universo da Pesquisa 

 

Esta etapa da pesquisa foi responsável pela definição dos estudantes de cursos de 

graduação em engenharia de software que responderiam ao questionário desta pesquisa. De 

forma que, através desse estudo, possam-se criar alternativas para incentivar a descoberta dos 

perfis de comportamento e atividades técnicas. Colaborando com o desenvolvimento e 

alocação de atividades antes mesmo destes ingressarem no mercado de trabalho. 

Desse modo, esta pesquisa utiliza uma amostragem probabilística estratificada que, 

segundo Selltiz et. al ( 1960): 

“ ...é um tipo de atividade na qual a amostra passa a ser planejada com o objetivo de 

que um determinado número de itens do universo seja escolhido em cada estrato, ou 

seja, é subdividido em grupos (estratos), mas que em conjunto inclui todos os itens 

do universo e a seleção de cada estrato deve ser aleatória.” 
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, 

 Está amostragem foi utilizada por oferecer, segundo Oliveira (2004), a vantagem de 

conduzir à pesquisa a estimativa mais correta do que as obtidas por outros métodos. E 

Festinger e Katz (1974) estabelecem que a base para a construção dos estratos são os dados 

particulares de cada pessoa, tais como: idade, sexo, etnia, nacionalidade, dentre outros. Esta 

pesquisa partiu da construção de estratos por sexo por ser um dos dados dos elementos mais 

representativos do universo da pesquisa. Portanto, para se definir uma amostra estratificada 

temos 3 etapas: 

• Definir os estratos; 

• Selecionar os elementos dentro de cada estrato mediante um processo aleatório 

simples; 

• Conjugar os elementos selecionados em cada estrato, que na sua totalidade 

constituem a amostra. 

Este método tem vantagem de ser mais eficiente do que os métodos de amostragem 

simples4 ou sistemática5 (SELLTIZ et.al, 1960) e fornece resultados com menor probabilidade de 

erro associada. 

Neste contexto, a unidade experimental da pesquisa foram os estudantes de engenharia 

de software dos cursos de graduação em Ciência e Engenharia de Computação do Centro de 

Informática da UFPE, localizado em Recife – PE. Para caracterizar formalmente o universo 

amostral, foram considerados como parte da população da pesquisa os estudantes que já 

haviam completado com sucesso (aprovação) a disciplina de Engenharia de Software quando 

responderam ao questionário. Para validar esta caracterização foi realizada uma verificação 

dos respondentes no sistema de informação SIGA da UFPE. 

De acordo com os dados fornecidos pela Coordenação de Graduação do CIn - UFPE a 

população compreendia na época da coleta de dados 341 estudantes (135 de Engenharia da 

Computação e 206 de Ciências da Computação). Esta população está segmentada por gênero 

                                                

4 Segundo Selltiz et.al (1960) corresponde a um método de seleção dos elementos da amostra, em que cada um 

deles tem uma probabilidade igual (e não nula) de ser selecionado do Universo. 

5 Segundo Selltiz et.al (1960) a amostragem aleatória sistemática é uma variante da amostragem aleatória 

simples que se usa quando os elementos da população estão organizados de forma sequencial. 
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em ambos os cursos da seguinte forma: 91% de estudantes do sexo masculino e 9% do sexo 

feminino. 

A pesquisa utilizou uma amostra estratificada, proporcional à segmentação por gênero 

da população, de 100 estudantes de informática, correspondendo a 29% da população usando 

o nível de significância 0.05. 

 

4.2.3 Elaboração dos Instrumentos da Pesquisa 

 

A seleção do instrumento da pesquisa, segundo Oliveira (2004), “está diretamente 

relacionado com o problema a ser pesquisado, a escolha dependerá dos vários fatores 

relacionado à pesquisa”. Neste caso está relacionado ao objetivo da pesquisa. 

 Desse modo, a fim de investigar as relações entre a preferência por atividades e os 

perfis de comportamento de Belbin, foi necessário utilizar uma ferramenta e desenvolver 

instrumentos para coletar dados. Existem várias técnicas para a coleta de dados em uma 

pesquisa quantitativa, dentre estas à entrevista por meio do questionário.  

O questionário é um instrumento que serve de apoio ao pesquisador para coleta de 

dados e apresenta os seguintes aspectos, segundo Oliveira (2004): 

• É a espinha dorsal de qualquer levantamento; 

• Precisa reunir todas as informações necessárias, nem mais nem menos; 

• Cada levantamento é uma situação nova; 

• Necessidade de preparação da amostra (conhecer estatísticas); 

• Linguagem adequada, certa dose de visão psicológica introspectiva para apanhar o 

pensamento das pessoas; 

• Possuir imaginação; 

• Experiência; 

• Conhecimento. 

Oliveira (2004) ainda menciona que ao preparar um questionário deve-se levar em 

consideração a finalidade da pesquisa, organizações das questões, de tal forma que leve à 

obtenção das respostas necessárias. Este ainda fala que o questionário deve ter uma extensão e 
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um escopo limitado e não se deve prolongar muito além de meia hora para não cansar o 

entrevistado. 

Portanto, nesta etapa foi elaborado o instrumento de coleta de informações de campo 

foi um questionário estruturado (Apêndice A) com perguntas objetivas (fechadas) composto 

de três partes: (I) informações de controle; (II) preferência por atividades; e (III) perfil de 

comportamento no trabalho em equipe, que leva em torno de 30 minutos para ser respondido.  

A parte II foi desenvolvida neste trabalho tomando por base as atividades técnicas e 

gerenciais descritas na norma ISO/IEC 12207 e no processo do RUP. Esta parte é composta 

de cinco questões, com cinco itens por questão. Cada questão descreve uma situação do 

desenvolvimento de software e cada item descreve uma preferência dentro desta situação e 

está relacionada a uma atividade técnica ou gerencial. A Figura 9 apresenta uma das questões 

como exemplo. 

 

Questão 1 - Em relação à obtenção, estruturação e desenvolvimentos dos requisitos de um 

sistema de software, eu geralmente gosto de realizar atividades relacionadas a: 

 

 (a) Identificar requisitos e modelar casos de uso. 

 (b) Transformar os requisitos em uma arquitetura que descreve a sua estrutura 

de alto nível e identifique os componentes de software. 

 (c) Varrer as funcionalidades do sistema em busca de falhas. 

 (d) Planejar e conduzir as revisões formais da arquitetura de software em 

geral. 

 (e) Coordenar as interações com cliente e usuários, buscando manter a equipe 

de projeto concentrada na meta certa. 
 

Figura 9- Questionário de Preferência por Atividades Técnicas e Gerenciais 

 

O respondente deve atribuir sete pontos (números inteiros) entre os cinco itens em 

cada questão, de forma a refletir a sua autopercepção de preferência em cada situação. Assim, 

para cada atividade do desenvolvimento de software a pontuação no questionário varia entre o 

mínimo de 0 e o máximo de 35. A pontuação definida para Parte 2 (Identificação das 

Atividades Técnicas) foi, portanto, de 0 a 7 para cada questão, onde Dybá (2000) explica que 
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se adotarmos uma pontuação baixa, a escala de resposta será obviamente grosseira e muitas 

informações são perdidas, porque não capturam os poderes discriminatórios que os 

respondentes são capazes de produzir. Consequentemente, usando uma escala de muitos 

pontos, esta pode avaliar com precisão o que está além do respondente, limitando os poderes 

de discriminação. 

 Para identificar os perfis de comportamento no trabalho em equipe foi utilizada a 

Teoria de Papéis em Time de Belbin apresentada em (BELBIN, 1981) e, desta forma, a parte 

III do questionário é o instrumento associado a esta teoria, denominado Team Role Self-

Perception Inventory (TRSPI), que é fornecido em Belbin (1981). O TRSPI (versão original 

com oito papéis) é composto de sete questões, com oito itens por questão. Cada item descreve 

um comportamento relativo a uma situação de trabalho em equipe e está relacionada a um 

papel em time. A Figura 10 apresenta uma das questões como exemplo. 

 

Questão 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. 
 

Figura 10 - Questionário de Preferência por Atividades Técnicas e Gerenciais 

 

O respondente deve atribuir 10 pontos (números inteiros) entre os oito itens em cada 

uma das 7 questões, de forma a refletir a sua autopercepção de como se comportaria em cada 
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situação descrita. Assim, para cada papel em time a pontuação no questionário varia entre o 

mínimo de 0 e o máximo de 70. 

 

4.2.3.1 Pré-teste do questionário 

 

O pré-teste é o procedimento cuja utilidade é averiguar, junto a uma pequena amostra 

do universo da pesquisa, possíveis problemas na formulação do questionário. Tendo por 

objetivo avaliar o entendimento das questões evitando perguntas ambíguas ou mal 

formuladas, verificar a viabilidade de tempo para pesquisa, diagnosticar tendências de 

respostas equivocadas evitando que a pesquisa chegue a um falso resultado, antes de ser 

aplicado definitivamente. Portanto, Oliveira (2004) afirma que: “seu objetivo é verificar até 

que ponto esses instrumentos têm, realmente, condições de garantir resultados isentos de 

erros”. 

 Dessa forma Oliveira explica que é suficiente realizar a mensuração em 5% ou 10% do 

tamanho da amostra, dependendo, é obvio, do número absoluto dos processos mensurados. 

Assim o pré-teste ocorreu no período de 29 e 30 de agosto de 2008 no Centro de 

Informática (CIn) da UFPE, aplicado a 10 estudantes que não fizeram parte deste estudo. 

Foi necessário também fazer uma mudança na parte II (Atividade Técnica) do 

questionário que inicialmente a pontuação variava de 0 a 5 passando para 0 a 7 pontos, 

conforme explicado na subseção anterior (Subseção 4.2.3). Portanto, adotou-se essa escala de 

pontuação por oferecer mais confiança nas respostas fornecidas pelos estudantes de 

engenharia de software.  
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4.2.4 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de setembro de 2008 e março de 2009, em 

duas iterações, e envolveu um total de 100 estudantes de graduação do Centro de Informática 

– CIn da UFPE, em Recife, PE. Esta coleta foi realizada utilizando um questionário objetivo 

(Apêndice) descrito detalhes de sua elaboração na Subseção 4.2.3. 

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

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

resposta são frequentemente obtidas quando os questionários são enviados através do correio, 

ou mesmo por e-mail. Para contornar o problema da não resposta, esta pesquisa optou por 

distribuir os questionários impressos nas mãos dos próprios estudantes do CIn.  

Para esta etapa verificaram-se os seguintes aspectos: 

• Se os estudantes cursavam do sexto período em diante dos cursos de graduação em 

Ciência da Computação e Engenharia da Computação; 

• Se os estudantes tinham cursado pelo menos uma disciplina relacionada à área de 

Engenharia de Software; 

• Se os números de estudantes que responderam o questionário correspondiam às 

porcentagens da população em relação aos sexos de cada curso de graduação 

especificado dentro da pesquisa.  

A Subseção 4.2.5 detalhará o procedimento da análise dos resultados.  

 

4.2.5 Procedimento de Análise dos Resultados 

 

Esta etapa foi responsável pela análise de dados obtidos na etapa anterior, a fim de que 

se pudesse atingir o objetivo deste trabalho. Dessa forma a análise de dados foi dividida em 

três fases: validação e tabulação dos dados, definições de variáveis e escalas e modelos e 

ferramentas estatísticas. 
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4.2.5.1 Validação e Tabulação dos Dados 

 

Esta fase foi responsável pela validação e tabulação dos dados coletados. Oliveira 

(2004), afirma que antes da análise e interpretação dos dados devem-se seguir os seguintes 

procedimentos: 

• Seleção: que é o exame detalhado dos dados. Portanto, aqui foi realizada a 

verificação crítica dos questionários recolhidos, verificando se houve o 

preenchimento dos campos obrigatórios, procurando-se também detectar falhas ou 

erros de modo a conferir se as pontuações estipuladas não foram ultrapassadas; 

• Codificação: é a técnica operacional utilizada para categorizar os dados que se 

relacionam, onde classifica se os dados agrupando em categorias do tipo sexo 

atividades e perfis; 

• Tabulação: é à disposição dos dados em tabelas, possibilitando maior facilidade na 

verificação entre eles. Assim, os questionários selecionados eram tabulados na 

ferramenta Microsoft Office Excel 2007 e para as análises estatísticas foi usado o 

software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 13.0.  

 

4.2.5.2 Definições de Variáveis e Escalas 

 

O principal objetivo dessa etapa é mostrar as variáveis independentes desta pesquisa 

que são a preferência por atividades técnicas extraídas da norma ISO/IEC 12207 e os papéis 

em time de Belbin, sumarizadas na Tabela 10.  



 

66 

 

 

Tabela 10  – Variáveis independentes 

Atividades Técnicas Perfis de Comportamento de Belbin 
AN Análise IM Implement 

DE Desenvolvimento CO Co-ordinator 

TE Teste SH Shaper 

RE Revisão PL Plant 

GE Gerenciamento RI Resource Investigator 

  ME Monitor Evaluator 

  TW Team Worker 

  CF Completer Finisher 

Fonte: Autora 

 

Na Teoria de Tipos de Belbin, os papéis em time são medidos utilizando uma escala 

razão com valores inteiros que variam entre 0 e 70. As pontuações são normalizadas para 

refletir as tendências específicas de cada universo experimental. Belbin (1981) utiliza uma 

normalização para uma escala ordinal de quatro valores Baixo, Médio, Alto e Muito Alto, 

obtida a partir dos percentuais apresentados na Tabela 2, Subseção 2.2.1 (p. 27). 

Esta normalização reflete as tendências específicas de determinadas amostras de 

apresentarem ocorrências maiores ou menores de determinados perfis. Estas tendências 

representam características sócio-culturais que não seriam capturadas na utilização direta dos 

valores. A mesma normalização foi utilizada na amostra desta pesquisa e será apresentada na 

no Capítulo 5 - Análise e Resultados. 
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4.2.5.3 Métodos e Ferramentas Estatísticas 

 

Esta última fase tem como objetivo mostrar os testes que foram utilizados para analise 

dos dados desta pesquisa.  

Primeiramente falaremos das hipóteses que consistem em considerações acerca das 

probabilidades das populações que podem ser ou não verdadeiras, denominadas hipóteses 

estatísticas, e para estas usaremos sempre os termos de hipótese nula representada por H0 e 

hipótese alternativa representada por H1. Assim, caso deseje, por exemplo, decidir qual 

processo é melhor que outro, formula-se a hipótese onde não há diferença entre esses 

processos (SIEGEL, 1985) denominada de hipótese nula, ou seja, é aquela que se quer rejeitar 

logo a hipótese alternativa, representada por H1 é a que se tem por objetivo testar. 

Os testes estatísticos foram: teste de Comparação Múltiplas de Bonferroni e 

Correlação de Postos de Spearman. 

 O teste de comparação múltiplas de Bonferroni foi utilizado para identificar onde 

estavam as diferenças das médias das atividades técnicas e dos perfis de comportamento dos 

engenheiros de software. O intervalo de Bonferroni é um procedimento estatístico utilizado 

quando se deseja realizar comparações múltiplas de médias para diferentes grupos, sem 

aumentar o erro do teste (WESTFALL E TOBIAS, 2000). O nível de significância de 

Bonferroni é determinado por “alfa” (α).  A margem de erro empregado na decisão foi de 

0,05. Para avaliar a distribuição das atividades técnicas e perfis de comportamento dos 

engenheiros de software sobre as porcentagens de rejeição da hipótese de nulidade dos 

contrastes entre médias dos grupos homogêneos. Portanto o teste segue o seguinte 

procedimento: 

• Primeiro é estabelecida à hipótese de comparação das médias da população “µ” 

das: 

o  Atividades técnicas ”A”, onde  “i” e “j” são as atividades: 

H01: µAi = µAj, onde: i ≠ j = 1, ..., 5; 

H11: µAi ≠ µAj. 
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o Perfis de comportamento “P”, onde “k” e “l” são os perfis: 

H01: µPk = µPl, onde: k ≠ l = 1, ..., 8; 

H11: µPk≠ µPl. 

Em seguida, são calculadas as médias amostrais “m” considerando uma 

comparação uma a uma de cada atividade técnica e cada perfil de 

comportamento, e apresentadas em uma tabela.  

• Cálculo da média amostral: 

 

• Calcular o valor do α dado pela fórmula da sentença: 

 

 
Em que: 

   n = o tamanho da amostra, portanto; X (i -1)  ≤ X (i) (i = 2,..., n); 

 

E para verificar se existe correlação entre a preferência de um estudante de informática 

por certas atividades técnicas do desenvolvimento de software e seu perfil em equipe na 

Teoria de Papéis de Time de Belbin foi utilizado o coeficiente correlação de Posto de 

Spearman, onde Siegel (1975) define como: 

“... uma medida de associação que exige que ambas as variáveis se apresentem em 
escala de mensuração pelo menos ordinal, de modo que os objetos ou indivíduos em 
estudo possam dispor-se por postos em duas séries ordenadas.” 
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Portanto, esta pesquisa utilizou o coeficiente por Posto de Spearman que é a versão 

não-paramétrica do coeficiente linear (TRIOLLA, 1999). A correlação por postos tem 

algumas vantagens sobre o método paramétrico de correlação linear que, segundo Triolla 

(1999) são:  

• Pode ser usado em uma variedade mais ampla de circunstância do que o método 

paramétrico da correlação linear. Com a correlação por postos, analisamos dados 

emparelhados que podem ser ordenados em postos, mas não medidos. Os métodos 

que utilizam à correlação linear exigem distribuições normais, não se aplicando, 

assim, a dados que consistem em postos.  

• A correlação por postos pode ser usada para detectar algumas relações que não são 

lineares; 

• Os cálculos para a correlação por postos são muito mais simples do que os de 

correlação linear. 

Deste modo, este coeficiente não é sensível a assimetrias na distribuição, nem à 

presença de outliers, não exigindo, portanto que os dados provenham de duas populações 

normais. O coeficiente de correlação de Spearman, normalmente designado “rho” (ρ). É 

importante ressaltar que o teste estatístico de correlação não determina a relação de causa e 

efeito relativamente entre duas variáveis, mas mede a intensidade, ou grau, do nível dos 

relacionamentos entre as variáveis (TRIOLLA, 1999). 

Portanto, para verificar as correlações existentes temos o seguinte procedimento: 

• Primeiramente é estabelecida a hipótese de correlação, onde X são as atividades 

técnicas e Y os perfis de comportamento: 

H03: Não existe correlação entre X e Y ou ρXY = 0; 

H13: Existe correlação entre X e Y ou ρXY ≠ 0. 
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• Em seguida são calculados os postos das variáveis Xi pelo Ri e das Yj pelo Cj 6: 

 

• Logo após, são calculados os coeficientes dos valores emparelhados em uma 

amostra e disposta em uma tabela. 

• Calcular o valor de ρ com auxílio da fórmula abaixo (OLIVEIRA, 2007; SPSS 

2009): 

 

1 ≤  ρ ≤  +1 

Em que: 

 n = representa o número de pares (Xi, Yj); 

  d = diferença entre os postos para as duas observações dentro de um par 

((postos de Xi dentro os valores de X) – (postos de Yj dentro os valores de Y)). 

 Σ = denota a adição dos itens indicados; 

O coeficiente ρ de Spearman varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo estiver destes 

extremos, maior será a associação entre as variáveis. O sinal negativo da correlação significa 

                                                

6 Fórmula dos postos retirada do próprio sistema de base de pesquisa do SPSS, versão 13.0. 
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que as variáveis variam em sentido contrário, isto é, as categorias mais elevadas de uma 

variável estão associadas a categorias mais baixas da outra variável. 

 

4.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 Apesar de todo rigor metodológico, esta pesquisa apresenta algumas limitações. Uma 

delas é que teve o foco apenas em estudantes de cursos de graduação em engenharia de 

software do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn/UFPE). 

 Quanto aos perfis de comportamento dos Engenheiros de Software, estes foram 

obtidos a parti da Parte 3 (Apêndice) instrumento de auto-avaliação (TRSPI), o qual este 

trabalho restringe-se ao seu uso, que não contempla avaliação de outras pessoas ou da 

efetividade das respostas, visto que os testes pisicométricos são avaliações subjetivas. Uma 

das desvantagens, é que as pessoas geralmente respondem o que desejam ser e não o que 

realmente são. Este efeito é chamado de Forer Effect conhecido como efeito de validação 

subjetiva ou efeito de validação pessoal que ocorre quando a mente foca a sua atenção nas 

evidências que tendem a comprovar o contrário, ou seja, são relacionados com esperança, 

influência dos desejos e tendências em procurar sentido nas experiências, embora o Forer 

Effect ser baseado na credulidade humana (FORER, 1949).  

 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste capítulo foi apresentado, primeiramente, o quadro metodológico desta pesquisa 

que consistiu em uma metodologia quantitativa, sendo, portanto, apoiada por procedimentos 

estatísticos, dando ênfase na abordagem hipotético-dedutiva, cujo fim é descritiva e 

exploratória. Em seguida foram mostradas as etapas da pesquisa que apresentou: estudo do 

referencial teórico, determinação e elaboração dos instrumentos da pesquisa, a coleta e 

tratamento dos dados e por último o procedimento de análise dos resultados que abordou a 

validação e tabulação da pesquisa, definições de variáveis e escalas e por fim métodos e 

ferramentas estatísticas. E para finalizar foi apresentada uma das limitações da pesquisa. 
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Capítulo 5 

 

 

Análise e Resultados 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os dados e resultados da pesquisa. Ele é 

composto pelas seguintes seções: distribuições dos participantes, normalização e escalas, 

tendências nas frequências por atividades e pelos papéis em time, correlações entre as 

preferências por atividades e perfis de comportamento e por último a análise das questões do 

problema da pesquisa.  

Vale ressaltar que a propriedade de significância desta pesquisa, como visto no 

Capítulo 3 (Metodologia e Método), pode ser classificada como aceitável para a população 

dos engenheiros de software do CIn da UFPE de Recife – PE. Portanto, os resultados são 

válidos para esta população. Assim como os métodos empregados nesta pesquisa podem ser 

utilizados em pesquisas futuras para comparação ou adaptação destes resultados para outras 

populações. 
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5.1 DISTRIBUIÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 

 A pesquisa envolveu um total de 100 estudantes de informática, da área de 

desenvolvimento de software, considerando apenas os respondentes válidos. Como visto no 

Capítulo 4 - Metodologia e Método, esta pesquisa foi realizada com a participação dos 

estudantes dos cursos de Engenharia de Computação e Ciências da Computação. 

A Tabela 11 exibe o sexo do universo e amostra da pesquisa o qual utiliza como 

especificado na Subseção 4.2.2 uma amostra estratifica dos estudantes de informática do CIn 

em relação aos cursos de Engenharia de Computação e Ciências da Computação.  

 

Tabela 11 – Universo e Amostra da Pesquisa 

Curso Masculino % Feminino % Total 
Universo 

Ciência da Computação 215 91% 21 9% 236 
Engenharia da Computação 123 91% 12 9% 135 

Amostra 
Ciência da Computação 61 91% 6 9% 67 
Engenharia da Computação 30 91% 3 9% 33 

 

5.2 NORMALIZAÇÃO E ESCALAS  

 

Conforme explicado na Subseção 4.2.3 (p.60), os valores das variáveis independentes 

devem ser normalizadas para refletir as características específicas da amostra da pesquisa. 

Assim, utilizando o procedimento definido por Belbin (1981), duas tabelas de normas foram 

construídas para as variáveis das atividades técnicas e Papéis em Time e estão apresentadas 

respectivamente nas Tabelas 12 e 13.  
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Tabela 12 – Normas para as Preferências por Atividades  

Atividade 
Técnica 

Baixo 
0 – 33 % 

Médio 
33 – 66 % 

Alto 
66 – 85 % 

Muito Alto 
85 – 100 % 

Média Desvio 
Padrão 

NA 0-7 8-10 11-13 14-19 9,2 3,9 

DE 0-6 7-9 10-12 13-19 8,1 3,6 

TE 0-4 5-8 9-10 11-18 7,0 3,6 

RE 0-3 4-5 6-8 9-12 4,9 2,8 

GE 0-3 4-7 8-10 11-17 5,9 4,0 

Fonte: Autora 

 

Tabela 13 – Normas para os Papéis em Time  

Papel 
em 

Time 

Baixo 
0 – 33 % 

Médio 
33 – 66 % 

Alto 
66 – 85 % 

Muito Alto 
85 – 100 % 

Média 
Desvio 
Padrão 

IMP 0-8 9-11 12-15 16-22 10.7 3,9 

CO 0-6 7- 9 10-13 14-21 8.8 4,4 

SH 0-7 8-11 12-14 15-22 8.5 4,5 

PL 0-6 7-10 11-13 14-20 8.5 4,6 

RI 0-5 6-8 9-11 12-18 7.2 3,7 

ME 0-5 6-8 9-12 13-23 7.7 4,3 

TW 0-7 8-11 12-15 16-36 10.7 4,9 

CF 0-5 6-9 10-11 12-20 7.9 4,3 

Fonte: Autora 

 

A Tabela 14 compara as médias apresentadas por Belbin (1981) e as obtidas neste  

estudo. É importante ressaltar três diferenças significativas: 

• Existe uma diminuição nos valores para o papel SH, demonstrando que a amostra 

exibe este papel associado à liderança em menor nível que no estudo original de 

Belbin; 

• Existe um aumento nos valores para o papel PL, que pode ser considerado 

consistente com o fato de que a amostra é composta de sujeitos com perfil de 

criação e solução de problemas complexos;  

• E existe um considerável aumento nos valores do papel CF, considerado um perfil 

que possui baixa ocorrência na população em geral. Este perfil, de acordo com 
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Ferreira e da Silva (2008) está associado aos processos de garantia de qualidade e 

aderência a processos. 

 

Tabela 14– Ocorrência de Alto e Muito Alto para Preferência por Atividades  

Papel em Time 
Média de 

Belbin 
(A) 

Média deste 
Trabalho  

 (B) 

Diferença 
Numérica  
(C=A-B) 

Diferença 
Percentual 

(C/A) 
IMP 10,0 10.7 0,7 -7% 

CO 8,8 8.8 0,0 0% 

SH 11,6 8.5 -3,1 26% 

PL 7,3 8.5 1,2 -16% 

RI 7,8 7.2 -0,6 7% 

ME 8,2 7.8 0,4 5% 

TW 10,9 10.7 0,2 2% 

CF 5,5 7.8 2,4 -43% 

 

5.3 TENDÊNCIAS NA PREFERÊNCIA POR ATIVIDADES E PELOS PAPÉIS EM 

TIME 

 

A primeira análise que se faz necessário realizar sobre os dados da pesquisa de campo, 

diz respeito à frequência de ocorrência de valores Alto e Muito Alto para as duas variáveis 

independentes. Numa tentativa de responder às perguntas da pesquisa I e II: 

I. Existem atividades técnicas ou gerenciais no desenvolvimento de software mais 

preferidas pelos engenheiros de software? 

II. Existem perfis de comportamento no trabalho em equipe com maior tendência 

de ocorrência entre os engenheiros de software?  

Logo em seguida foram criadas as seguintes hipóteses como explicadas na Subseção 

4.2.5.3, ressaltando que “µ” é a média amostral da população. Onde  hipótese nula (H01)   

refere-se à primeira (I) pergunta da pesquisa e hipótese nula (H02) a segunda(II) pergunta. 

 

H01: µAi = µAj, onde: i ≠ j = 1, ..., 5; 

H11: µAi ≠ µAj. 
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H01: µPk = µPl, onde: k ≠ l = 1, ..., 8; 

H11: µPk≠ µPl. 

. 

 

 As Tabelas 15 e 16 mostram o número absoluto e o percentual sobre a amostra nos 

dois casos. Note que os percentuais em cada tabela somam mais de 100% pois um mesmo 

indivíduo pode apresentar pontuação Alta ou Muito Alta em mais de uma atividade de sua 

preferência ou tendência para papel em time. 

 

Tabela 15– Ocorrência de Alto e Muito Alto para Preferência por Atividades  

Preferência por 
Atividade 

Alto Muito Alto Total % do Total sobre 
a Amostra 

AN 23 15 38 38% 
DE 22 12 34 34% 
TE 21 12 33 33% 
RE 19 13 32 32% 
GE 16 15 31 31% 

Fonte: Autora 

 

Tabela 16 – Ocorrência de Alto e Muito Alto para Papéis em Time  

Papéis em Time Alto Muito Alto Total % do Total sobre 
a Amostra 

CO 28 10 38 38% 
ME 27 10 37 37% 
TW 23 12 35 35% 
CF 22 13 35 35% 
IMP 21 11 32 32% 
RI 22 9 27 27% 
SH 17 8 25 25% 
PL 10 12 22 22% 

Fonte: Autora 

 

Em ambos os casos, é possível ordenar as ocorrências dos valores Alto e Muito Alto. 

Porém, uma inspeção simples destas ocorrências não permite concluir se existem tendências 

na amostra para determinadas preferências ou papéis. Isto é particularmente visível nas 

preferências por atividade onde a diferença percentual é de somente 7 pontos da atividade de 
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AN (Análise) e GE (Gerenciamento). Por outro lado, no caso dos papéis em time, Tabelas 16, 

é possível dizer que existe uma maior distância entre o par CO-ME e SH-PL. Esta distância é 

consistente, pois os pares CO-SH e PL-ME possuem características antagônicas e, portanto, 

uma alta ocorrência de um papel deveria levar a uma baixa ocorrência no seu oposto. Ou seja, 

o SH é abrasivo, arrogante e se irrita facilmente, enquanto o CO é dominante, possui 

autocontrole e tem confiança nas pessoas de sua equipe. O ME é aberto a mudanças e 

estratégico já o PL tem o pensamento radical e não ortodoxo. 

 Para provar que existem diferenças significativas entre as atividades e entre os perfis 

de comportamento foi realizado o teste de Bonferroni, buscando, portanto respostas mais 

conclusivas para as perguntas I e II e testando as hipóteses H01 e H02. As Tabelas 17 e 19 

apresentam os resultados do teste e as Tabelas 18 e 20 exibem os valores das dos níveis de 

significâncias entre as Atividades e os perfis de comportamento. 

 

Tabela 17 – Média das Preferência por Atividades e Comparações Pareadas de Bonferroni 

Preferência por Atividades  AN DE TE GE RE 

Média dos Valores Numéricos 9,2(a) 8,1(a) 7,0(b) 5,9(b) 4,9(b) 
Obs.: Se as letras entre parêntesis são distintas existe diferença significante entre as atividades 

correspondentes através das comparações pareadas de Bonferroni. 
Fonte: Autora 

 

Tabela 18 – Níveis de Significância das Comparações Pareadas de Bonferroni das Preferências por 
Atividades Técnicas 

Atividade1 AN 
Atividade2 DE TE RE GE 

α 1 .005* .000* .000* 
Atividade1 DE 
Atividade2 AN TE RE GE 

α 1 .189 .000* .014* 
Atividade1 TE 
Atividade2 AN DE RE GE 

α .005* .189 .001* .949 
Atividade1 RE 
Atividade2 AN DE TE GE 

α .000* .000* .001* .363 
Atividade1 GE 
Atividade2 AN DE TE  RE 

α .000* .014* .949 .363 
(*): Diferença de média é significativa a ρ < 0,05 

Fonte: Autora 
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A Tabela 17 mostra que as médias mais elevadas registradas nas preferências por 

atividades foram AN (9,2) e DE (8,1) e a menos elevada correspondeu à atividade RE (4,9). 

Através do resultado do teste de Bonferroni (letras semelhantes entre parêntesis) comprovam-

se diferenças significantes entre o par AN-DE com cada uma das variáveis TE, RE e GE. 

Portanto, mostra-se que existem atividades preferenciais na amostra. Conclui-se que as 

atividades de Análise e Desenvolvimento têm uma tendência a despertar maior interesse dos 

engenheiros de software, enquanto Revisão e Gerenciamento despertam menor interesse, 

respondendo a pergunta I da pesquisa.  

Explicações para este resultado podem ser atribuídas a dois fatores. Primeiro, a ênfase 

na formação dos engenheiros de software é nas atividades consideradas “nobres” do processo 

de desenvolvimento (Análise) e na construção dos sistemas (Desenvolvimento). Portanto, 

atividades menos desafiadoras, como Teste e Revisão, são consideradas como menos 

interessantes. Segundo, as atividades de gerenciamento (GE) demandam maturidade pessoal e 

profissional que o universo amostral desta pesquisa não possui. É, portanto, consistente a 

baixa preferência por atividades de gerenciamento. 

 

Tabela 19 – Média dos Papéis e Comparações Pareadas de Bonferroni  

Papéis em Time TW IM CO SH PL CF ME RI 
Média dos Valores Numéricos 10.7(a) 10.7( a) 8.8(a,b) 8.5(b) 8.5(b) 7.9(b) 7.8(b) 7.2(b) 

Obs.: Se as letras entre parêntesis são distintas existe diferença significante entre os papéis  
correspondentes através das comparações pareadas de Bonferroni. 

Fonte: Autora 
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Tabela 20 - Níveis de Significância das Comparações Pareadas de Bonferroni dos Papéis em Time 

Perfis1 IM 
Perfis2 CO SH PL RI ME TW CF 
Α .110 .022* .017* .000* .000* 1.000 .000* 

Perfis1 CO 
Perfis2 IM SH PL RI ME TW CF 
Α .110 1.000 1.000 .132 1.000 .146 1.000 

Perfis1 SH 
Perfis2 IM CO PL RI ME TW CF 
Α .022* 1.000 1.000 .968 1.000 .232 1.000 

Perfis1 PL 
Perfis2 IM CO SH RI ME TW CF 
Α .017* 1.000 1.000 1.000 1.000 .114 1.000 

Perfis1 RI 
Perfis2 IM CO SH PL ME TW CF 
Α .000* .132 .968 1.000 1.000 .000* 1.000 

Perfis1 ME 
Perfis2 IM CO SH PL RI TW CF 
Α .000* 1.000 1.000 1.000 1.000 .001* 1.000 

Perfis1 TW 
Perfis2 IM CO SH PL RI ME CF 
Α 1.000 .146 .232 .114 .000* .001* .002* 

Perfis1 CF 
Perfis2 IM CO SH PL RI ME TW 
Α .000* 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 .002* 

(*): Diferença de média é significativa a ρ < 0,05 
Fonte: Autora 

 

A Tabela 19 mostra as maiores médias para os papéis TW e IM com valores idênticos 

(10,7) e a menor média para o perfil RI (7,2). O teste de Bonferroni agrupa os papéis TW e 

IM em uma categoria, expressando uma tendência da amostra nestes papéis. O teste também 

agrupa as médias de CO, SH, PL, CF, ME e RI. Estes agrupamentos evidenciam que, também 

para os papéis em time, existe uma tendência, respondendo à pergunta II da pesquisa. 

Deste modo, conclui-se que existe preferência por atividades técnicas e existe maior 

tendência entre os engenheiros de software, logo as hipóteses nulas (H01 e H02) são falsas. 
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5.4 CORRELAÇÕES ENTRE PREFERÊNCIAS POR ATIVIDADES E PERFIS DE 

COMPORTAMENTO  

 

 O coeficiente de correlação de Spearman (ρ) tem como finalidade nesta pesquisa, 

como especificado na Subseção 4.2.5.3, verificar se existe correlação entre a preferência de 

um estudante de informática por certas atividades técnicas do desenvolvimento de software e 

seu perfil em equipe na Teoria de Papéis de Time de Belbin. 

O coeficiente de correlação ρ mede o grau de relacionamento entre os valores 

emparelhados das atividades técnicas e Perfis de Comportamento na amostra especificada. 

Portanto, de modo que se possa responder à pergunta III da pesquisa:  

III - Existem correlações entre a preferência por atividades técnicas e os perfis de 

comportamento mais frequentes entre os engenheiros de software? 

E verificar a seguinte hipótese também mencionada na Subseção 4.2.5.3, onde X 

representa as atividades técnicas, Y os perfis de comportamento e ρ o coeficiente de 

correlação. 

 

H03: Não existe correlação entre X e Y ou ρXY = 0; 

H13: Existe correlação entre X e Y ou ρXY ≠ 0. 

 

A Tabela 21 exibe os valores grifados em negrito que mostram as correlações 

significantes. É importante notar que não foi encontrada nenhuma correlação entre a 

preferência pela atividade de Teste e os Papéis em Time. Uma explicação possível é que esta 

preferência (alta ou baixa) está uniformemente espalhada entre os papéis fazendo com que 

não exista uma correlação forte com nenhum grupo em particular. 

O teste estatístico de correlação não determina a relação de causa e efeito. Portanto, 

não é possível concluir se é o papel que determina a preferência, apesar disto ser uma hipótese 

razoável. 
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Tabela 21 - Correlação entre Atividades Técnicas de Desenvolvimento de Software e Papéis de Time de 

Belbin 

 IM CO SH PL RI ME TW CF 

AN -.159 .047 -.271(*) .133 .177 .076 .080 -.033 

DE .207(*) -.295(**) .164 .184(*) -.231(*) .013 -.065 -.028 

TE .041 -.121 -.024 -.153 -.124 .161 .119 -.025 

RE .073 .038 .069 -.028 .078 -.104 -.201(*) .199(*) 

GE -.199(*) .286(**) .122 -.119 .236(**) -.145 -.025 -.054 

**Correlação é significante a 0.01 
*Correlação é significante a 0.05 
 
 

No entanto, utilizando resultados da literatura (principalmente dos trabalhos de 

Stevens (1998), Schoenhoff (2001), Rajendran (2005), França e da Silva (2007); Ferreira e da 

Silva (2008), Meira (2009)) e a caracterização dos papéis em time da Tabela 1, é possível 

apresentar explicações preliminares para estes resultados, como as citadas na Tabela 22: 
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Tabela 22 - Correlações entre as Variáveis Independentes 

Variáveis Correlação Explicação Preliminar 

AN-SH (-) A correlação existe e é negativa entre a atividade de Análise e o perfil de 

comportamento de SH, apontando o fato de que a Atividade de Análise 

envolve “investigar o que o cliente deseja” enquanto o perfil de Shaper é 

“abrasivo, ansioso, arrogante” podendo “ofender o sentimento alheio”. 

Desse modo a necessidade de relacionamento amigável com o cliente deve 

levar as pessoas que exibam o papel de SH a não ter preferência por 

atividade de Análise. 

 

DE-IM (+) A correlação existe e é positiva entre a atividade de Desenvolvimento e o 

perfil de comportamento de IM, apontando o fato da atividade de 

Desenvolvimento envolve “transformar especificações em código” e o 

perfil de IM “transformar planos em ações”. Desse modo as pessoas que 

apresentam este comportamento devem ter uma tendência a preferir 

atividades de Desenvolvimento. Este resultado é consistente com as 

conclusões de França e Da Silva (2007), que estudou as relações entre os 

perfis comportamentais e os diversos papéis funcionais existentes numa 

Fábrica de Software e Schoenhoff (2001) o qual investigou a importância 

do papel de time de Belbin IM para as equipes de desenvolvimento de 

software. 

 

DE-PL (+) A correlação existe e é positiva entre a atividade de Desenvolvimento e o 

perfil de comportamento de PL, apontando o fato da atividade de 

Desenvolvimento, como dito anteriormente, “transforma especificações 

em código”, já o PL “criativo e tem habilidade em resolver problemas 

difíceis”. Desse modo as pessoas que apresentam este comportamento 

tendem a ter “idéias inovadoras” e a chegar a diferentes soluções aos 

problemas propostos tendo, portanto, uma preferência por atividade de 

Desenvolvimento. Este resultado consiste em: Stevens (1998), que 

através de seu estudo procurou entender a contribuição dos papéis de 

Time de Belbin e Schoenhoff (2001) e Rajendram (2005) que através de 

uma análise verificou a eficácia de equipes no desenvolvimento de 

software. 
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DE-RI (-) A correlação existe e é negativa entre a atividade de Desenvolvimento e o 

perfil de RI, apontando ao fato de que  a atividade de Desenvolvimento é 

uma atividade que possui como característica a “ação” e o perfil RI é 

ligado a “pessoas” tendo como habilidade a “comunicação”. Outra 

explicação é que o RI “perde interesse depois do entusiasmo inicial”, 

sendo um perfil que deve preferir atividades com maior desafio intelectual 

e menos características operacionais. 

 

RE-CF (+) A correlação existe e é positiva entre a atividade de Revisão e o perfil de 

CF, apontando ao fato de que a atividade de Revisão envolve “observar 

detalhes” e o perfil de comportamento CF  é “meticuloso, consciencioso, 

procura por erros e omissões”. Pessoas com o perfil de CF devem ter 

tendências a preferir a atividade de Revisão. Este resultado é concordante 

com Rajendram (2005), Ferreira e Da Silva (2008) que realizou um estudo 

sobre a influência das características pessoas na utilização do processo de 

desenvolvimento de software e Meira e Da Silva (2009) no estudo das 

relações entre as necessidades funcionais e as características 

comportamentais dos profissionais de SQA; 

 

GE-CO (+) Correlação existe e é positiva entre a atividade Gerenciamento e o perfil 

Co-ordinator. Esta correlação é esperada, pois uma pessoa com  

tendências a exibir o perfil de comportamento CO tende a ser dominante, 

confiante, controlada, disciplinada e estável, características positivamente 

relacionadas ao gerente de projetos. Em particular, França e da Silva 

(2007) e Fernandes e da Silva  (2007) encontraram, em estudos 

independentes, evidências desta relação.  

GE-RI (+) Correlação existe e é positiva ente a atividade Gerenciamento e o perfil de 

RI. Esta correlação também é esperada e foi encontrada em  França e da 

Silva (2007) e Fernandes e da Silva  (2007) uma vez que uma pessoa com 

tendências a exibir este perfil tende a ser extrovertida, madura, estável, 

comunicativa  e preocupada com a troca de informações interna e externa 

da equipe.  

GE-IM  (-) Correlação existe e é negativa entre a atividade de Gerenciamento e o 

perfil de IM. Pessoas com tendência a exibir o comportamento de IM 

tendem a ser inflexível e lenta para responder a novas oportunidades, 

característica que não é  adequada ao perfil do gerente de projeto.  

Fonte: Autora 
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As três correlações da atividade Gerenciamento discutidas na tabela acima estão 

previstas nos trabalhos de França e da Silva (2007) e Fernandes e da Silva (2007). Outras 

correlações, que também poderiam ser citadas, se mostram menos óbvias do que as citadas 

acima. Como por exemplo, a correlação existe e é negativa entre a atividade de 

Desenvolvimento e o perfil de comportamento Co-ordinator (CO). Por se tratar de uma 

pesquisa fundamentalmente quantitativa, os dados estatísticos indicam a existências das 

relações, mas não expõem as suas reais justificativas. Alguns argumentos arbitrários até 

poderiam ser colocados sobre esta correlação, mas o fato para este trabalho, a apresentação 

das justificativas não é tão relevante quanto à própria existência da correlação 

 Assim pode-se concluir que existem correlações significativas entre as preferências 

por atividades técnicas e os perfis de comportamento dos engenheiros de software. Portanto, a 

hipótese nula (H03) é dada como falsa. 

 A Seção 5.5 exibe o resumo dos resultados das questões geradas no problema da 

pesquisa. 
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5.5 ANÁLISE DAS QUESTÕES DO PROBLEMA DA PESQUISA 

 

 Na introdução dessa dissertação, foram citadas na problemática (Introdução) algumas 

questões que ao longo da análise dos resultados se responderia. Consequentemente, no 

Capítulo 4 - Metodologia e Método, Subseção 4.2.5.3, foram geradas as hipóteses da pesquisa 

para que junto com os testes estatísticos fosse possível responder a essas perguntas. Portanto, 

agora, iremos utilizar os resultados para responder a estas questões. 

 

5.5.1 1ª Resposta e 2ª Resposta 

 

 (Q1-PP)7 –  Existem atividades técnicas ou gerencias no desenvolvimento de 

software mais preferidas pelos engenheiros de software? 

 

 (Q2-PP)8 – Existem perfis de comportamento no trabalho em equipe com maior 

tendência de ocorrência entre os engenheiros de software?  

 

Como visto na Seção 5.3 deste capítulo, as Tabelas 15 e 16 mostram as frequências 

com que as atividades técnicas e os Papéis de Time de Belbin apareciam entre os engenheiros 

de software, porém não eram os suficientes para buscar respostas conclusivas para as I (Q1-

PP) e II (Q2-PP) questões da pesquisa. Contudo, através do teste de Bonferroni nas Tabelas 

17 comprovou-se que existem atividades técnicas ou gerenciais no desenvolvimento de 

software mais preferidas indicadas pelas atividades de Análise e Desenvolvimento são mais 

preferidas em relação às de Teste, Revisão e Gerenciamento. Utilizando este mesmo teste, 

Tabela 19, foi observado que existem perfis de comportamento no trabalho em equipe com 

maior tendência de ocorrência entre os engenheiros de software indicados pelos papéis de 

                                                

7  Q1-PP, significa:  Questão 1 do Problema da Pesquisa. 

8  Q2-PP, significa:  Questão 2 do Problema da Pesquisa. 
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Team Worker e Implementer que tendem a ocorrer mais frequentemente na amostra que os 

outros seis papéis. 

 

5.5.2 3ª Resposta 

 

 (Q3-PP)9 – Existem correlações entre a preferência por atividades técnicas os 

perfis de comportamento mais frequentes entre os engenheiros de software? 

 

Por meio do teste de posto de Spearman, Seção 5.4, a Tabela 21 mostrou que existem 

correlações significativas entre os perfis de comportamento e a preferência dos Engenheiros 

de software por determinadas atividades do desenvolvimento de software. Donde das 40 

possíveis combinações entre Preferências e Papéis, 10 apresentam correlação significativa de 

acordo com o coeficiente por Posto de Spearman. 

 

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste capítulo foi apresentado primeiramente as distribuições dos participantes da 

pesquisa, que envolveu 100 estudantes de informática dos cursos de Ciência da Computação e 

Engenharia da Computação do CIn da UFPE – PE em uma amostra estratificada. Em seguida 

a normalização e escala das tabelas de normas das atividades técnicas e papéis em time as 

quais foram normalizadas para refletir as características específicas da amostra da pesquisa. 

Posteriormente, as tendências na frequências por atividades e pelos papéis em time o qual 

mostrou quais as atividades mais preferidas e as tendências dos engenheiros de software na 

pesquisa. Através das correlações entre as preferências por atividades e perfis de 

comportamento verificaram-se através do coeficiente de posto de Spearman, correlações 

significativas. Por último, as análises das questões do problema permitiram responder todas as 

perguntas levantadas por esta pesquisa. 

                                                

9  Q3-PP, significa:  Questão 3 do Problema da Pesquisa. 
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Capítulo 6 

 

 

Conclusão 

 

Esta dissertação apresentou Um estudo sobre as Relações entre Preferência por 

Atividades Técnicas e Perfis de Comportamento de Engenheiros de Software. O objetivo 

central é estudar as relações entre a preferência individual por atividades técnicas e gerenciais 

do desenvolvimento de software (foco no indivíduo) e os perfis de comportamento individual 

no trabalho em equipe (foco no trabalho em equipe).  

Desse modo, este estudo foi alcançado através do cálculo estatístico de correlação 

Spearman entre cada par de atividades técnicas com todos os perfis de comportamento de 

Belbin. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de Campo que envolveu uma amostra de 100 

estudantes (29% do universo) dos cursos de Engenharia da Computação e Ciências da 

Computação do CIn da UFPE- PE, considerando apenas os respondentes válidos. A partir dos 

resultados da pesquisa foi possível obter um conjunto relevante de resultados estatísticos que 

são capazes de especificar a realidade dos engenheiros de software  para um melhor 

entendimento da gestão de pessoas e equipes em desenvolvimento de software.  

Os resultados dessa dissertação respondem as questões levantadas no início da 

pesquisa. As questões proposta na pesquisa são apresentadas a seguir: 

I. Existem atividades técnicas ou gerenciais no desenvolvimento de software mais 

preferidas pelos engenheiros de software? 

II. Existem perfis de comportamento no trabalho em equipe com maior tendência de 

ocorrência entre os engenheiros de software?  

III. Finalmente, existem correlações entre a preferência por atividades técnicas e os 

perfis de comportamento mais frequentes entre os engenheiros de software? 



 

88 

 

Os resultados da dissertação podem então ser resumidos nos seguintes tópicos: 

RI. As atividades de Análise e Desenvolvimento são preferidas em relação às de 

Teste, Revisão e Gerenciamento; 

RII. Os papéis Team Worker e Implementer tendem a ocorrer mais freqüentemente 

na amostra do que os outros seis papéis; 

RIII. Das 40 possíveis combinações entre Preferências e Papéis, 10 apresentam 

correlação significativa de acordo com o coeficiente por Posto de Spearman. 

A resposta (RI) evidencia que os estudantes de engenharia de software têm uma 

tendência a preferir atividades consideradas intelectualmente mais complexas e desafiadoras 

do processo de desenvolvimento. Os resultados em (RII) mostram que os papéis associados ao 

desenvolvimento (Implementer) e ao trabalho em equipe (Team Worker) ocorrem com mais 

frequência.  

As correlações encontradas como resposta para (RIII) contribuem nos processos de 

composição de equipes de desenvolvimento de software, principalmente quando utilizadas em 

conjunto com os resultados da literatura e em particular os de Stevens (1998), Schoenhoff 

(2001), Rajendran (2005), França e da Silva (2007), Fernandes e da Silva (2007), Ferreira e da 

Silva (2008) e Meira (2009). 

Dentre as contribuições resultantes desta pesquisa, destaca-se o próprio pacote de 

estudo (incluindo a seleção do referencial teórico, o plano de trabalho, a metodologia, o 

instrumento da pesquisa, massa de dados e o relatório). Podendo ser utilizado para produzir 

outros estudos em outros contextos. Outras contribuições foram: 

• O questionário definido para identificação das preferências por atividades técnicas, 

junto com métodos presentes nesta dissertação, que podem servir como ferramenta 

genérica para este mesmo fim. Tal ferramenta pode ser reutilizada facilmente em 

pesquisas futuras; 

• Os resultados obtidos podem ser utilizados para auxiliar na alocação de pessoas aos 

papéis funcionais em uma equipe de desenvolvimento levando em consideração 

suas características comportamentais e pessoais; 

• Melhor compreensão das características individuais dos engenheiros de software; 
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• Finalmente, a autocompreensão dos engenheiros de software em relação as suas 

preferências por determinadas atividades e seu enquadramento em perfis de 

comportamento, de forma a contribuir como mencionado anteriormente nos 

processos de composição de equipes de desenvolvimento de software.  

 Alguns trabalhos futuros podem ser investigados a partir desse estudo. Sugere-se, 

portanto: 

• Realizar uma pesquisa a fim de investigar a correlação negativa entre a atividade 

de Revisão e o perfil de comportamento Team Worker, pois está correlação não é 

imediatamente decorrente do referencial teórico; 

• Realizar uma pesquisa qualitativa com técnicas de observação e entrevista para 

apresentar explicações para as correlações existentes entre as atividades técnicas e 

perfis de comportamento dos engenheiros de software; 

• Realizar uma pesquisa quantitativa com amostra significativa de estudantes de 

várias universidades brasileira de modo que se possa fazer um quadro 

comparativo entre suas correlações com o intuito de verificar se seus resultados 

chegam às mesmas conclusões; 

• Aplicar o questionário de identificação de atividade e o TRSPI para avaliar os 

resultados dos engenheiros de software em atuação no mercado de trabalho; 

• Investigar o impacto da formação de equipes considerando características 

comportamentais e pessoais no desempenho das equipes. Além disso, aspectos 

sociais e organizacionais serão acrescentados ao problema de formação e 

desenvolvimento de equipes com o objetivo de se estabelecer modelos e processos 

de suporte à gestão de equipes de melhor desempenho em engenharia de software.  
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APÊNDICE – Instrumento da Pesquisa 

 

Projeto As Influências do Comportamento e da Personalidade na Construção e 
Desenvolvimento de Equipes de Software. 

Sub-projeto Um estudo quantitativo sobre as Atividades Técnicas Preferidas e os Perfis dos 
Profissionais de TI no Desenvolvimento de Software 

Atividade Pesquisa quantitativa sobre atividades técnicas e perfis dos profissionais de TI. 

Tarefa Coleta de informações. 

Documento Questionário fechado: Atividades Técnicas e Perfis dos Profissionais de TI 

Referência QA-01/2008 

Autor Ana Cristina Freitas César 

Data 20/07/2008 

Revisões Fabio (14/07/2008) 

 

Sobre o Documento 

Este questionário é direcionado aos profissionais de TI da área de desenvolvimento de software. O seu objetivo é 

coletar de forma estruturada informações quantitativas sobre as atividades e os perfis de comportamento dos 

profissionais de TI.  

O questionário é estruturado em três partes: 

• Parte 1 - Identificação do Entrevistado: informações gerais sobre os profissionais de TI entrevistados. 

• Parte 2 – Identificação das Atividades Técnicas dos profissionais de TI: informações a serem fornecidas 
pelos profissionais de TI. 

• Parte 3 – Identificação dos Perfis de comportamento dos profissionais de TI. 

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 e Parte 3 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 Ana Cristina Freitas César 

agradecem antecipadamente a sua participação. Os resultados desta atividade da pesquisa serão divulgados a 

todos os entrevistados. 
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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. 

Parte 1 – Identificação do Entrevistado 

 

1. Nome Completo  

2. Nome em Citações  

3. Email  

4. Telefone (   ) 5.Celular (   ) 

6. Sexo (   ) Feminino                         (   ) Masculino 

7. Faixa etária (   )15 a 20         (   )21 a 25         (   )26 a 30 

(   )31 a 35         (   )36 a 40         (   )Acima de 41 

8. Formação (assinale a 
de maior grau)  

(   ) Terceiro grau 
incompleto (vá para o 
item 11) 

(   )Terceiro grau 
completo 
(   )Mestrado 

(   ) Especialização 
(   ) Doutorado 
(   )Pós-doutorado 

9. Curso (   ) Ciência da Computação 
(   ) Engenharia da Computação 

(   )  Sistemas de Informação 
(   )  Outro. Qual? 
____________________ 

10. Instituição onde 
obteve maior grau 

(após responder, vá para Parte 2) 

 

Se você tem o terceiro grau incompleto responda as seguintes questões 

11. Instituição onde 
estuda 

 

12. Curso (   ) Ciência da Computação 
(   ) Engenharia da Computação 

(   ) Sistemas de Informação 
(   ) Outro. Qual? 
____________________ 

13. Qual ou quais das 
disciplinas você já 
cursou 

(   ) Engenharia de Software 
(   ) Sistemas de Informação 

(   ) Qualidade de Software 
(   ) Processos de Desenvolvimento de 
Software 

Obs.: Se você não cursou nenhuma das disciplinas acima não precisa responder ao restante do 
questionário. 
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Parte 2 – Identificação das Atividades Técnicas 

dos Profissionais de TI  

Forma de Preenchimento:  

Cada questão é composta por cinco alternativas. Em cada questão, você terá sete pontos para distribuir entre as 

cinco questões, podendo atribuir desde 0 (zero) para aquela atividade a qual você não tem nenhuma 

preferência, até 7 (sete) para aquela atividade a qual você tem muita preferência. Mas lembre-se que a soma dos 

pontos das sete alternativas, em cada questão, deve sempre ser igual a sete. Para facilitar as respostas, anote os 

pontos na caixa a esquerda das sentenças. 

Questões 

 

Questão 1 - Em relação à obtenção, estruturação e desenvolvimentos dos requisitos de um sistema de 

software, eu geralmente gosto de realizar atividades relacionadas a: 

 

 (a) Identificar requisitos e modelar casos de uso. 

 (b) Transformar os requisitos em uma arquitetura que descreve a sua estrutura de alto nível e 

identifique os componentes de software. 

 (c) Varrer as funcionalidades do sistema em busca de falhas. 

 (d) Planejar e conduzir as revisões formais da arquitetura de software em geral. 

 (e) Coordenar as interações com cliente e usuários, buscando manter a equipe de projeto 

concentrada na meta certa. 
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Questão 2 - Quando estou envolvido no planejamento, organização e controle dos testes de um projeto de 

sistema de software, eu geralmente: 

 

 (a) Estou sempre especificando dados e avaliando resultado dos testes conduzidos em cada 

ciclo de teste. 

 (b) Gosto de definir a abordagem de teste e assegurar sua correta implementação. 

 (c) Estou sempre procurando encontrar falhas de funcionamento dentro de uma pequena parte 

do sistema. 

 (d) Tenho tendência em verificar código-fonte, além de planejar e conduzir revisões de 

código-fonte. 

 (e) Tenho tendência em planejar e supervisionar o processo de teste. 

 

 

Questão 3 - Em relação ao conjunto de definições que descreve como o sistema deve ser construído e 

testado eu estou interessado em: 

 

 (a) Especificar detalhadamente as funcionalidades do sistema. 

 (b) Desenvolver e testar componentes de acordo com os padrões adotados para o projeto. 

 (c) Verificar os requisitos quanto a sua consistência, completude e precisão. 

 (d) Planejar e conduzir a revisão formal do modelo de caso de uso. 

 (e) Descrever a estrutura do produto e identificar os itens de sua configuração que são tratados 

como entidades de uma única versão no processo de gerenciamento de configuração. 
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Questão 4 - Quando estou desenvolvendo uma interface que permita ao usuário interagir de acordo com o 

modelo conceitual da interação, eu: 

 

 (a) Gosto de definir objetos de interface e as ações a eles aplicadas. 

 (b) Tenho tendência a buscar a coordenação da construção do protótipo e do design da 

interface do usuário. 

 (c) Gosto de detectar fraquezas no design e avaliar a qualidade global da interface. 

 (d) Gosto de avaliar a qualidade e aperfeiçoar os artefatos produzidos nas atividades de análise 

de contexto de uso e de especificação de requisitos. 

 (e) Tenho interesse em coordenar interações com cliente e usuários e geralmente procuro 

manter a equipe de projeto concentrada na meta certa. 

 

Questão 5 - No processo global de desenvolvimento de sistemas de software, desde a transformação de um 

conjunto de requisitos até a finalização do desenvolvimento, eu fico mais satisfeito quando trabalho em: 

 

 (a) Identificação da necessidade do usuário e avaliação da concepção do sistema. 

 (b) Transformação de especificações em código: programação. 

 (c) Execução de testes em um programa ou sistema de programas com a finalidade de 

encontrar erros. 

 (d) Avaliação dos artefatos de planejamento e de avaliação do projeto nos principais pontos de 

revisão do ciclo de vida do projeto. 

 (e) Planejamento e gerenciamento dos riscos no desenvolvimento do projeto. 
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Parte 3 – Identificação dos Perfis dos 

Profissionais de TI  

Forma de Preenchimento:  

Para cada seção, distribua um total de 10 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. Ao final, preencha a Tabela de Resultados. 

 

Questões 

Questão 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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Questão 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. 

 

Questão 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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Questão 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. 

 

Questão 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. 
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Questão 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 tranquilo e manter minha capacidade de pensar 
claramente. 

 (f) Manteria uma estabilidade de objetivos apesar das pressões. 

 (g) Estaria preparado para tomar uma posição de liderança se sentisse que o grupo não estava 
progredindo. 

 (h) Abriria uma discussão para estimular novos pensamentos e iniciar algum desenvolvimento 
de ações. 

 

Questão 7 - Em relação a problemas com os quais estou sujeito quando trabalho em grupo: 

 

 (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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Tabela de Resultados 

 

  Resposta 

Pergunta a b c d e f g h 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

 

 

Tabela de Análise dos Resultados 

 

Faça a transposição dos valores da Tabela de Resultados na tabela abaixo. Depois some os pontos de cada coluna 

para obter o valor total para cada perfil. 

 

Pergunta CW CH SH PL RI ME TW CF

1 g d f c a h b e

2 a b e g c d f h

3 h a c d f g e b

4 d h b e g c a f

5 b f d h e a c g

6 f c g a h e b d

7 e g a f d b h c

Total

Perfil

 

 

 

 


