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Resumo 

Pesquisas recentes têm demonstrado que a composição de equipes na área 
de desenvolvimento de software é um fator que pode contribuir significativamente 
tanto para o sucesso quanto para o fracasso dos projetos. Apesar da importância 
desta conclusão, ainda existem poucos estudos que se dediquem a exemplificar 
modelos de composição destas equipes. Foram estes os fatores que motivaram o 
presente estudo a investigar critérios de formação de equipes de software e suas 
influências no desempenho dos projetos. O problema que norteia este estudo 
centrou-se em um questionamento básico: existe um conjunto de critérios de 
formação de equipes de software que são utilizados pelos gerentes de projeto que 
influencia no desempenho do projeto? Para responder este questionamento, foi 
realizada uma pesquisa com abordagem qualitativa divida em duas fases: pesquisa 
de campo exploratória e pesquisa de campo descritiva. Na primeira fase foram 
entrevistados seis gerentes de projeto com o intuito de realizar um estudo preliminar 
e descobrir quais são os critérios de formação de equipes de software utilizados 
pelos gerentes de projeto. Na segunda fase também foi realizada uma pesquisa de 
campo, porém desta vez descritiva. Foram entrevistados mais vinte e quatro 
gerentes de projeto, tendo o objetivo de determinar a distribuição e as características 
dos critérios de formação de equipes de software levantados na primeira fase, 
identificando o grau de importância dos mesmos e a relação com o sucesso ou 
fracasso dos projetos de software. Portanto, a partir destas pesquisas qualitativas e 
de uma revisão bibliográfica, conseguiu-se montar uma estrutura de formação de 
equipes baseado em múltiplos critérios, classificando-os em categorias de acordo 
com a liberdade de uso dos mesmos pelos gerentes de projeto. A principal 
contribuição deste trabalho é a organização de como os gerentes de projetos 
montam suas equipes de software, identificando quais são os critérios mais 
importantes, e a relação do uso dos mesmos com o sucesso ou fracasso de um 
projeto. Isto irá possibilitar aos gerentes repetir os critérios utilizados em projetos 
que obtiveram sucesso, e identificar a ausência do uso de critérios em projetos que 
não obtiveram sucesso. 

 
 

 
Palavras-chave: Formação de Equipes de Software; Gerentes de Projeto; Gestão de 
Projetos; Metas de Sucesso; Projetos de Software. 
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Abstract  

Recent studies have shown that the composition of software development 
teams is a factor that can contribute significantly to both the success and the failure 
software projects. Despite the importance of this conclusion, there are few studies 
involved in exemplify models of composition of such teams. These were the factors 
that motivated this study to investigate criteria for the formation of software teams 
and its influences on the performance of projects. The problem that guides this study 
focused on one basic question: is there a set of criteria for the formation of software 
teams used by project managers that influences the performance of the project? To 
answer this question, a research was conducted with a qualitative approach divided 
into two phases: exploratory survey and descriptive survey. In the first phase six 
project managers were interviewed in order to conduct a preliminary study and 
discover the criteria for the formation of software teams used by project managers. In 
the second phase was also performed a survey, but this time descriptive. Were 
interviewed twenty-four project managers, with the objective of determining the 
distribution and characteristics of the criteria for the formation of software teams, 
identifying the degree of their importance and their relationship to success or failure 
of software projects. Therefore, from these qualitative researches and a literature 
review, we were able to build a structure for the formation of software teams based 
on multiple criteria, classifying into categories according to the free use of them by 
the project managers. The main contribution of this work is the organization of how 
the project managers assemble their software teams, identifying which are the most 
important criteria, and the use of them with the success or failure of projects. This will 
enable project managers to repeat the criteria used in projects that were successful, 
and identify the absence of criteria used in projects that were not successful. 

  
 
 

Keywords: Teams Software Building; Project Manager; Project Management; 
Success Goals; Software Projects. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

Sumário 

DEDICATÓRIA 4 

RESUMO 7 

ABSTRACT 8 

SUMÁRIO 9 

LISTA DE ABREVIATURAS/ACRÔNIMOS 11 

LISTA DE FIGURAS 12 

LISTA DE TABELAS 13 

LISTA DE QUADROS 14 

1 INTRODUÇÃO 15 

1.1 MOTIVAÇÃO 15 
1.2 OBJETIVOS E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 18 
1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 20 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 22 

2.1 RESUMO DO CAPÍTULO 22 
2.2 CONCEITOS DE EQUIPES 22 
2.2.1 TIPOLOGIAS DE EQUIPES 25 
2.2.2 EQUIPES DE SOFTWARE 27 
2.2.3 EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO 29 
2.3 COMPOSIÇÃO DE EQUIPES DE SOFTWARE 33 
2.3.1 EQUIPES CIRÚRGICAS DE BROOKS (1975) 33 
2.3.2 COMPOSIÇÃO DE EQUIPES SEGUNDO PRESSMAN (2005) 36 
2.3.3 COMPOSIÇÃO DE EQUIPES SEGUNDO SOMMERVILLE (2007) 39 
2.3.4 PROCESSO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESCRITO NA TESE DE SCHENAIDER 
(2003) 44 
2.4 MODELOS DE PROCESSOS E DE QUALIDADE DE SOFTWARE 47 
2.4.1 P-CMM (THE PEOPLE CAPABILITY MATURITY MODEL) 47 
2.4.2 TSP (TEAM SOFTWARE PROCESS) 50 
2.4.3 NBR ISO 9004 51 
2.4.4 PRÊMIO NACIONAL DE QUALIDADE (PNQ) 52 
2.4.5 METODOLOGIAS ÁGEIS: XP (EXTREMING PROGRAMMING) 53 
2.4.6 GUIA PMBOK 54 
2.4.7 RUP (RATIONAL UNIFIED PROCESS) 61 
2.4.8 MPS.BR (MELHORIA DE PROCESSO DE SOFTWARE BRASILEIRO) 62 
2.4.9 COMPARATIVO ENTRE ALGUNS MODELOS DE PROCESSOS E DE QUALIDADE 63 



 

 

10 

3 METODOLOGIA 65 

3.1 RESUMO DO CAPÍTULO 65 
3.2 DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 66 
3.3 1ª FASE: PESQUISA DE CAMPO EXPLORATÓRIA 72 
3.3.1 DETERMINAÇÃO DO UNIVERSO 72 
3.3.2 ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 73 
3.3.3 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 75 
3.3.4 ANÁLISE E CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS 75 
3.4 2ª FASE: PESQUISA DE CAMPO DESCRITIVA 76 
3.4.1 DETERMINAÇÃO DO UNIVERSO 76 
3.4.2 ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 79 
3.4.3 DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS 84 
3.4.4 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 85 
3.4.5 ANÁLISE E CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS 87 

4 RESULTADOS 89 

4.1 RESUMO DO CAPÍTULO 89 
4.2 LISTA DOS CRITÉRIOS DE FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SOFTWARE 89 
4.3 AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DOS CRITÉRIOS COM O SUCESSO DO PROJETO E AVALIAÇÃO DA 
IMPORTÂNCIA DOS MESMOS 96 
4.4 CLASSIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SOFTWARE 109 
4.5 RESULTADOS SECUNDÁRIOS 114 
4.5.1 APLICABILIDADE DOS CRITÉRIOS DE FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SOFTWARE EM 
DIFERENTES ESTÁGIOS DE MATURIDADE ORGANIZACIONAL 114 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 118 

5.1 CONCLUSÕES 119 
5.2 TRABALHOS FUTUROS 121 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 123 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO DA 1ª FASE 129 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO DA 2ª FASE 131 

  



 

 

11 

Lista de Abreviaturas/Acrônimos 

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CMM: Capability Maturity Model 

CMMI: Capability Maturity Model Integration 

COCOMO: Constructive Cost Model 

DMV: Department of Motor Vehicles 

FDD: Feature Driven Development   

GQM: Goal/Question/Metric 

IDE: Integrated Development Enviroment 

LC: Linha de Código 

MBTI: Myers-Brigs Type Indicator 

MPS.BR: Melhoria de Processos de Software Brasileiro 

p-CMM: People Management Capability Maturity Model 

PCU: Pontos por Caso de Uso 

PF: Pontos de Função 

PMBOK: Project Management Body of Knowledge 

PMI: Project Management Institute 

PNQ: Prêmio Nacional de Qualidade 

PSP: Personal Software Process 

QSR: Qualitative Software Research 

RUP: Rational Unified Process 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 

SEI: Software Engineering Institute 

TSP: Team Software Process 

XP: Extreming Programming  

 

 



 

 

12 

Lista de Figuras 

 
FIGURA 1 – DIFERENÇAS ENTRE CORPORAÇÃO, EQUIPE, BANDO E GRUPO. ....................................................... 23 
FIGURA 2 – CARACTERÍSTICAS POSITIVAS E NEGATIVAS DO TRABALHO EM EQUIPE ........................................... 25 
FIGURA 3 – CURVA DE DESEMPENHO DO TRABALHO EM EQUIPE ......................................................................... 30 
FIGURA 4 – PAPÉIS DAS EQUIPES CIRÚRGICAS DE BROOKS (1975) ................................................................... 34 
FIGURA 5 – NÍVEIS DE MATURIDADE DO P-CMM. ................................................................................................. 49 
FIGURA 6 – PROCESSO METODOLÓGICO. ............................................................................................................ 66 
FIGURA 7 – OBJETIVOS DO ESTUDO (MÉTODO GQM) ........................................................................................ 67 
FIGURA 8 – ATIVIDADES DE PESQUISA. ................................................................................................................ 71 
FIGURA 9 – DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS. ....................................................................................... 85 
FIGURA 10 – DIFERENÇAS PERCENTUAIS DAS NOTAS ATRIBUÍDAS AOS CRITÉRIOS NOS PROJETOS DE SUCESSO 

E FRACASSO. ................................................................................................................................................ 98 
FIGURA 11 – DIFERENÇAS PERCENTUAIS DAS NOTAS ATRIBUÍDAS ÀS METAS NOS PROJETOS DE SUCESSO E 

FRACASSO. ................................................................................................................................................. 102 
FIGURA 12 – DIFERENÇAS PERCENTUAIS DAS NOTAS ATRIBUÍDAS AOS CRITÉRIOS SEGUNDO AS OPINIÕES DOS 

GERENTES. ................................................................................................................................................. 104 
FIGURA 13 – ORDEM DE IMPORTÂNCIA DOS CRITÉRIOS SEGUNDO AS OPINIÕES DOS GERENTES DE PROJETO.

 ................................................................................................................................................................... 106 
FIGURA 14 – ORDEM DE USO DOS CRITÉRIOS EM UM PROJETO DE SUCESSO. ................................................. 107 
FIGURA 15 – ORDEM DE USO DOS CRITÉRIOS EM UM PROJETO DE FRACASSO................................................. 108 
 



 

 

13 

Lista de Tabelas 
 

 
TABELA 1 – RESUMO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS AOS CRITÉRIOS DE FORMAÇÃO DE EQUIPES PARA O PROJETO DE 

SUCESSO. ..................................................................................................................................................... 97 
TABELA 2 – RESUMO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS AOS CRITÉRIOS DE FORMAÇÃO DE EQUIPES PARA O PROJETO DE 

FRACASSO. ................................................................................................................................................... 98 
TABELA 3 – TESTE U DE MANN-WHITNEY PARA OS CRITÉRIOS DE FORMAÇÃO DE EQUIPES. ........................ 99 
TABELA 4 – RESUMO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PARA AS METAS DE SUCESSO EM UM PROJETO DE SUCESSO. . 101 
TABELA 5 – RESUMO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PARA AS METAS DE SUCESSO EM UM PROJETO DE FRACASSO. 101 
TABELA 6 – TESTE U DE MANN-WHITNEY PARA AS METAS DE SUCESSO. .................................................... 102 
TABELA 7 – RESUMO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS AOS CRITÉRIOS DE FORMAÇÃO DE EQUIPES SEGUNDO AS 

OPINIÕES DOS GERENTES. ......................................................................................................................... 104 
 

  



 

 

14 

Lista de Quadros  

 
QUADRO 1 – TIPOLOGIA DE EQUIPES. .................................................................................................................. 26 
QUADRO 2 – FATORES PARA COMPOSIÇÃO DE EQUIPES SEGUNDO SOMMERVILLE (2007). .............................. 43 
QUADRO 3 – ÁREAS DE PROCESSO POR NÍVEL DE MATURIDADE DO P-CMM. .................................................... 50 
QUADRO 4 – VISÃO GERAL DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO PROJETO 

(PMBOK, 2004). ........................................................................................................................................ 57 
QUADRO 5 – COMPARATIVO ENTRE MODELOS DE PROCESSOS E DE QUALIDADE. .............................................. 64 
QUADRO 6 – CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA. ........................................................................................................ 69 
QUADRO 7 – CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS ENTREVISTADAS. ..................................................................... 73 
QUADRO 8 – CARACTERÍSTICAS DOS GERENTES QUE PARTICIPARAM DA 2ª FASE. ............................................ 78 
QUADRO 9 – CARACTERÍSTICAS DOS GERENTES QUE PARTICIPARAM DO PRÉ-TESTE DO QUESTIONÁRIO DA 2ª 

FASE. ............................................................................................................................................................ 83 
QUADRO 10 – TAXA DE RESPOSTA DOS QUESTIONÁRIOS ENVIADOS. ................................................................. 86 
QUADRO 11 – CLASSIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SOFTWARE ............................ 113 
QUADRO 12 – RELAÇÃO ENTRE OS CRITÉRIOS DE FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SOFTWARE E OS ESTÁGIOS DE 

MATURIDADE DAS ORGANIZAÇÕES. ........................................................................................................... 116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

1 Introdução 

 

1.1 Motivação 

É possível observar que empreendimentos de diversas naturezas – sejam 

projetos de desenvolvimento de software ou de geração de inovações de produtos, 

processos, métodos, negócios, etc. – que buscam a resolução de um problema, 

apresentam sempre um elemento comum: a Equipe de Desenvolvimento. Equipes 

são definidas como um conjunto de pessoas com habilidades complementares e que 

compartilham um único propósito, pelo qual se consideram coletivamente 

responsáveis (SCHERMERHORN et al., 1999). Este elemento, que por muitas vezes 

é deixado em segundo plano, é um fator definitivo para o sucesso ou fracasso de 

qualquer empreendimento.  

Quando se fala em desenvolvimento de projetos em tecnologia da 

informação, se remete à indústria de software1. Uma breve análise da história desta 

indústria aponta que, no final da década de 60, houve a chamada “crise do 

software”. Devido a esta crise, surgiu a necessidade de várias reformulações na 

engenharia de software2, possibilitando incrementos substanciais na produtividade e 

qualidade dos produtos.  

Esta característica da engenharia de software foi uma das coisas que fez com 

o que tal indústria se configurasse pelo intenso dinamismo e grandes mutações, 

disponibilizando novos métodos, ferramentas e modelos de ciclo de vida em grande 

                                                 
1 Pressman (2005) define software como “produto que os profissionais de software constroem e, 
depois, mantêm ao longo do tempo”. Sommerville (2007) acrescenta ainda que “software não é a 
apenas um programa, mas também toda a documentação associada e os dados de configuração 
necessários para fazer com o que esses programas operem corretamente”. 
2 Sommerville (2007) define engenharia de software  como “uma disciplina da engenharia que se 
ocupa de todos os aspectos da produção do software, desde os estágios iniciais de especificação do 
sistema, até a manutenção desse sistema, depois que ele entrou em operação”. 
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velocidade. Mesmo com todos estes incrementos e melhoras na qualidade do 

produto, muitas empresas ainda passam pela “crise do software”, que já vem 

assolando a comunidade de tecnologia da informação há mais de 30 anos.  

Uma melhor compreensão desta crise pode ser encontrada em relatórios 

desenvolvidos na década de 90 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos 

(REPORT, 1994) e pelo The Standish Group (CHAOS, 1995). De acordo com o 

Chaos Report, alguns fatores podem ser considerados como responsáveis pelo 

sucesso de um projeto, são eles: equipe competente, envolvimento do usuário, 

suporte do gerenciamento executivo, requisitos claros, planejamento, expectativas 

realistas e pequenas entregas. É válido lembrar que em determinados casos de 

sucesso (Hyatt Hotels e Banco Itamarati) e de fracasso (California Department of 

Motor Vehicles (DMV) e American Airlines), citados pelo Chaos Report, o item 

“equipe competente” foi considerado um dos requisitos mais influente no resultado 

final do projeto. No caso dos projetos de sucesso este item foi assinalado pela 

importância do seu uso, já no caso dos projetos de fracasso foi assinalado pela 

ausência do seu uso. 

Embora estas pesquisas tenham sido realizadas na década de 90, hoje estes 

números ainda são reais na indústria de software. Por exemplo, o Chaos Report de 

2004, publicado pelo The Standish Group, considera que apenas um em cada três 

projetos de software é bem sucedido. O relatório também mostra que 

aproximadamente 70% dos projetos de software não conseguiram oferecer o que se 

pretendia originalmente sem exceder o orçamento, ultrapassar o cronograma 

previsto ou sacrificar a qualidade final do produto (CHAOS, 2004). 

As estruturas compostas de equipes têm se mostrado como eficientes 

métodos para se alcançar bons resultados nos processos de industrialização atuais, 
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melhorando os índices apresentados anteriormente. Atualmente, mais e mais 

organizações desenvolvem foco nos indivíduos e formam equipes. Com isto, o 

interesse cresce fortemente sobre o tema, principalmente nos estudos que provêem 

uma maior possibilidade das equipes obterem sucesso, em diferentes áreas de 

negócio. Como exemplos destes estudos se destacam: Margerison et al. (1995), 

Dirks (1999), Findlay et al. (2000) e Becker et al. (2000). 

Na indústria de software, com relação à composição de equipes de software 

que pode influenciar no desempenho de projetos, destacam-se os trabalhos de 

Guinan et al. (1998), Stevens (1998), Winter e McCalla (2003) e Wideman (2002, 

2003). 

Existe um vasto trabalho na literatura que estuda especificamente como 

compor equipes eficientes, tais como: Belbin (1981,1993); Adair (1986) e Blanchard 

(1996). Outros pesquisadores que estudam como as equipes são formadas, como: 

Tuckman (1965). E, ainda, outros que estudam como a composição das equipes 

funciona dentro de organizações, como: Thomas (1976), Peters e Waterman (1982) 

e Senge (1997). Porém nenhum destes trabalhos contempla uma estrutura geral de 

critérios que pode ser utilizado pelos gerentes de projeto para compor suas equipes. 

Então, percebe-se que existem estudos que mostra a relação clara existente 

entre a composição de equipes e o desempenho dos projetos. Verifica-se, também, 

que ainda não existem resultados completos que exemplifiquem uma estrutura de 

formação de equipes baseado em múltiplos critérios. Este fato justifica o crescimento 

na quantidade de estudos científicos que, assim como este, se motiva em buscar o 

entendimento da real relevância da equipe em um projeto de desenvolvimento de 

software e estudar como criar equipes eficientes propositalmente.  
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1.2 Objetivos e Relevância da Pesquisa 

Neste contexto, o tema deste trabalho é a influência dos critérios de 

formação de equipes de software3 no desempenho dos projetos. O problema 

que norteia este estudo centra-se em um questionamento básico: existe um conjunto 

de critérios de formação de equipes de software que são utilizados pelos gerentes 

de projeto que influencia no desempenho do projeto?  

A suposição inicial acerca deste problema é: (a) se for utilizado um conjunto 

de critérios de formação de equipes de software então o projeto terá o seu 

desempenho afetado (SUP I). 

Desta forma o trabalho tem o objetivo central de identificar quais critérios de 

formação de equipes de software são utilizados pelos gerentes de projeto na prática 

em empresas de desenvolvimento de software.  

Contextualizando a pesquisa, existem três áreas principais que influenciam 

diretamente na formação das equipes de software, são elas: fatores externos de 

influência, critérios de formação de equipes de software e o modelo de processo de 

software.  

Os fatores externos de influência determinam alguns limites na formação de 

equipes por partes dos gerentes de projetos, dentre os fatores, o Guia PMBOK (The 

Guide to Project Management Body of Knowledge) (2004) destaca: fatores 

ambientais da organização, pré-designações do cliente, estrutura organizacional, 

características do plano de projeto, entre outros. 

Houaiss (2001) define critério como uma norma de avaliação ou escolha, 

discernimento. Portanto, os critérios de formação de equipes de software são as 

                                                 
3 Equipes de software são equipes compostas para se desenvolver software. No referencial teórico 
será explorado de forma mais detalhada as equipes na engenharia de software. 



 

 

19 

normas de avaliação que um gerente de projeto pode utilizar para formar suas 

equipes.  

Processo de software é uma seqüência coerente de práticas que objetiva o 

desenvolvimento ou evolução de sistemas de software. Estas práticas englobam as 

atividades de especificação, projeto, implementação e testes. Caracterizam-se, 

ainda, pela interação de ferramentas, pessoas e métodos. Ou seja, é um conjunto de 

atividades e resultados associados que geram um produto de software. Um modelo 

de processo de software pode ser visto como uma representação, ou abstração dos 

objetos e atividades envolvidas no processo de software (SOMMERVILLE, 2007). 

Portanto, esta pesquisa resolveu estudar os critérios de formação de equipes 

de software que são utilizados na prática pelos gerentes de projeto, se 

especializando nesta área, e deixando as outras áreas como sugestões para 

trabalhos futuros. 

Para que o objetivo central do trabalho fosse atingido, as seguintes metas 

intermediárias foram definidas: 

• Através de uma revisão bibliográfica e de uma pesquisa de campo 

exploratória, identificar quais critérios de formação de equipes de software 

estão sendo utilizados na prática pelos gerentes de projeto. 

• Após a identificação destes critérios, definir formalmente cada critério 

selecionado. 

• Realizar outra pesquisa de campo, com uma amostra maior, para identificar a 

importância dos critérios levantados e a relação que os mesmos possuem 

com o sucesso ou fracasso de um projeto.  
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• Apresentar como resultado final uma tabela contendo os critérios de formação 

de equipes de software utilizados pelos gerentes de projeto, categorizando-os 

de acordo com a liberdade de uso dos mesmos. 

A principal contribuição deste trabalho é a estruturação e organização de 

como os gerentes de projetos montam suas equipes de software, identificando quais 

são os critérios mais importantes, e a relação do uso dos mesmos com o sucesso ou 

fracasso de um projeto. Isto irá possibilitar aos gerentes repetir os critérios utilizados 

em projetos que obtiveram sucesso, e identificar a ausência do uso de critérios em 

projetos que não obtiveram sucesso. 

Destaca-se a relevância e aplicação deste modelo em diferentes áreas, tais 

como: 

• Para a área de pesquisa em formação de capital humano e engenharia de 

software: possibilidade de construção de ferramentas de suporte à montagem 

e ao desenvolvimento de equipes de software. 

• Para a área de capital humano das organizações: múltiplos critérios para 

seleção de profissionais para composição de equipes de software e subsídios 

para programas de desenvolvimento profissional e pessoal. 

• Para o gerente de projeto: múltiplos critérios de seleção de profissionais para 

composição de equipes de software; múltiplos critérios para avaliação de 

fortalezas e fragilidades das equipes de projeto. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação  

O Capítulo 1 explica a motivação e as justificativas da escolha deste tema, 

expõe a contextualização do problema, os objetivos, a suposição inicial, as 

contribuições e a relevância da pesquisa. 
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No Capítulo 2 está apresentada a fundamentação teórica utilizado como base 

para o desenvolvimento da pesquisa. O Capítulo 3 apresenta a metodologia 

utilizada, explicando as duas fases da mesma.  

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos e o Capítulo 5 apresenta as 

conclusões, considerações finais e trabalhos futuros. 
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2 Referencial Teórico 

 

2.1 Resumo do Capítulo 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica que serviu de base para 

conseguir alcançar os objetivos desta dissertação. Antes de iniciar a pesquisa era 

preciso entender quais seriam os conceitos de equipes. Estes conceitos são 

abordados na seção 2.2. Nesta seção são ressaltados pontos como: a definição 

formal de equipes; características positivas e negativas das mesmas; tipologias  de 

equipes (subseção 2.2.1); como os engenheiros de software tratam este assunto 

(subseção 2.2.2) e algumas características de equipes de alto desempenho 

(subseção 2.2.3). 

Um dos passos para se conseguir uma equipe de alto desempenho é 

exatamente a etapa de composição desta. Como este trabalho foca nos critérios que 

podem ser utilizados na formação de equipes software, na seção 2.3 é mostrado 

como o tema composição de equipes de software é tratado por alguns 

pesquisadores da área. 

Após o entendimento de alguns estudos sobre a importância da fase de 

composição de equipes, bem como alguns aspectos que devem ser considerados 

para que haja uma composição mais eficiente, é explicado na seção 2.4, como 

alguns modelos de processos e de qualidade de software consolidados tratam a 

disciplina de gestão de pessoas em uma equipe de software. 

 

2.2 Conceitos de Equipes 

Uma equipe, que muitas vezes é chamada de time, é um grupo de pessoas 

que se une em busca de um objetivo comum. No esporte, equipes se referem às 
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agremiações esportivas, como por exemplo, os times de futebol, os times de vôlei, 

os times de basquete, entre outros.  

Formalmente define-se equipe como, “1. Grupo de pessoas que trabalham em 

conjunto, 2. Time”; e time como “1. Grupo de pessoas que constituem uma equipe” 

(HOUAISS, 2001). Embora nos trabalhos em inglês, muitas vezes o termo é 

referenciado como “team”, sendo time a tradução literal desta palavra para o 

português, optou-se por utilizar a palavra equipe neste trabalho. Apesar de serem 

sinônimos, a palavra equipe é mais apropriada, pois time no português brasileiro tem 

uma conotação esportiva muita popular, enquanto que na língua portuguesa 

européia a palavra time nem existe (PRIBERIAM). 

Batitucci (2002) descreve o estudo do trabalho em equipe como sendo a 

complexa busca do equilíbrio entre as porções individuais e coletivas do homem. Ele 

apresenta um gráfico interessante mostrado na figura 1, onde se pode ter uma idéia 

das diferenças que existem entre corporação, equipe, bando e grupo, no que se 

refere aos objetivos comuns e interdependência. Estes conceitos confundem muito 

os executivos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Diferenças entre corporação, equipe, bando e grupo. 

Interdependência 

Objetivos Comuns 

BANDO 
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O gráfico mostra que quando se tem pouca interdependência entre os 

membros da equipe e os objetivos não são comuns, tem-se um bando. Já quando se 

tem alta interdependência e os objetivos também não são comuns, tem-se uma 

corporação. Quando se tem objetivos em comum e pouca interdependência, tem-se 

um grupo. Finalmente, quando se tem alta interdependência e objetivos em comum, 

tem-se uma equipe. 

Logo, pode-se concluir que grupos e equipes não são a mesma coisa. Para 

explicitar esta diferença uma analogia pode ser feita. Numa indústria, em uma linha 

de produção, por exemplo, as pessoas trabalham em grupo e não em equipes. É um 

trabalho individual, só que realizado lado a lado. Ou seja, cada um apenas se 

preocupa em fazer o seu trabalho. As equipes tendem a desenvolver uma meta 

coletiva que vai além daquela que a organização determinou para elas, investindo 

constantemente em seus crescimentos.  

O desenvolvimento para o trabalho em equipes ajudou a desfazer o mito de 

encontrar o “indivíduo correto”. Ou seja, encontrar uma pessoa que possua todas as 

características e qualidades necessárias para desempenhar papel de vital 

importância dentro das empresas. Porém, as equipes possuem inerentemente uma 

série de características positivas e negativas. Entre as positivas destaca-se que elas 

são: maleáveis, renováveis, multidisciplinares, adaptáveis, complexas e 

competentes. Já entre as características negativas, destaca-se que elas são: 

complicadas de gerenciar, difíceis de montar e difíceis de manter.  

Para explicitar melhor as características positivas e negativas de um trabalho 

em equipe, são mostrados na figura 2, os maiores benefícios e, em contrapartida, os 

riscos e custos, de se trabalhar em equipes, segundo os estudos de Harrington-

Mackin (1994). 
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Figura 2 – Características positivas e negativas do trabalho em equipe 

Após o entendimento dos conceitos de equipes, serão apresentadas na 

próxima subseção algumas classificações que são dadas para diferenciar equipes 

de acordo com algumas dimensões. 

 

2.2.1 Tipologias de Equipes 

Devido às diversas características tanto positivas quanto negativas 

apresentadas na figura 2, o trabalho em equipe dever ser implantado e utilizado com 

muito cuidado dentro das organizações. Existem diversos tipos de equipes, 

classificadas de acordo com várias dimensões, como a funcionalidade, o propósito, 

a duração e o tipo de liderança (FAA HUNAN FACTORS). 

França (2009) cita diversos autores que apresentam categorizações de 

equipes. Existem as que são diferenciadas pelo propósito (LARSON, 1989), pela 

funcionalidade (HARRINGTON-MACKIN, 1994; HARVARD, 2006), pelo grau de 

autonomia (SWAMIDASS, 2002) e pela estabilidade dos membros (CLUTTERBUCK, 

2007). Porém, a que será detalhada nesta pesquisa é a classificação apresentada 
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por Larson (1989), de acordo com o propósito da equipe. O quadro 1 mostra estes 

diferentes tipos de equipes4.  

 

Propósito Característica 
Dominante Ênfase 

1. Resolução de 
problemas Confiança Foco nos problemas 

2. Criativo Autonomia Explorar possibilidades 
e alternativas 

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

tarefa 
 
   Quadro 1 – Tipologia de equipes. 

 

França (2009) ainda detalha cada tipo de equipe: 

1. Resolução de problemas 

São as equipes que tem como principal objetivo a resolução de problemas 

críticos. Os componentes deste tipo de equipe devem ser inteligentes, íntegros, 

sociáveis e possuir alto grau de pensamento analítico, pois estas equipes trabalham 

sob pressão constante, demandando confiança mútua entre os componentes. 

2. Criativo 

São as equipes que tem como principal objetivo a criação de produtos ou 

serviços novos, inovadores e exclusivos. Estas equipes são compostas por pessoas 

inteligentes, independentes, pró-ativas, teimosas, autoconfiantes, entre outras 

características. Os interesses dos componentes deste tipo de equipe muitas vezes 

casam com os interesses das empresas, por esta razão é comum que os mesmos 

trabalhem durante finais de semana.  

3. Tático 
                                                 
4 Quadro apresentado por França (2009), que foi traduzido e adaptado de Larson (1989). 
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São as equipes que tem como principal objetivo a execução de tarefas 

técnicas claramente definidas e padronizadas. As mesmas possuem os seus 

resultados facilmente mensuráveis. Os componentes destas equipes são 

responsáveis, comprometidos, orientados à ação e possuem senso de urgência.  

Portanto, definir que tipo de equipe se quer compor é o primeiro passo para 

se alcançar o sucesso da mesma, pois serão definidos de forma clara quais serão os 

objetivos da equipe e quais os perfis dos integrantes destas. Por falar em sucesso 

de equipes, muitos pesquisadores estudam os fatores que influenciam na efetividade 

de uma equipe de software, construindo, assim, as equipes de alto desempenho. 

Portanto nas próximas seções serão detalhados os conceitos de equipes na 

engenharia de software e equipes de alto desempenho. 

 

2.2.2 Equipes de Software 

O gerenciamento de pessoas para formar equipes na disciplina engenharia de 

software não é um assunto novo, muito menos inovador. De acordo com Lettice e 

McCracken (2007), a quantidade de pesquisas relacionadas com o gerenciamento 

de equipes em projetos de software vem crescendo ao longo do tempo. França 

(2009) cita que de 1995 a 2006, a quantidade de artigos sobre o assunto mais do 

que duplicou.  

Brooks (1975) trata o gerenciamento da produtividade na engenharia de 

software totalmente focado nas pessoas, destacando diversos aspectos, e não só o 

numero de pessoas que compõem uma equipe de software. Ele apresenta, inclusive, 

uma forma de compor equipes grandes, que ele denominou de “equipes cirúrgicas”. 

Os detalhes deste modelo de formação de equipes serão explanados mais adiante. 

 DeMarco e Lister (1987) publicaram um clássico do gerenciamento de 
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equipes de projetos de software intitulado de “Peopleware: Productive Projects and 

Teams”. O próprio título já ilustra a importância da gerência de pessoas para 

aumentar a produtividade de software segundo os autores. Peopleware é um termo 

que não possui tradução para o português, porém, pode-se notar que é uma alusão 

ao software e ao hardware, isto indica que por trás da engenharia existe também o 

fator humano. Neste livro, os autores apontam diversos itens que poderiam ser 

gerenciados para se aumentar a produtividade em uma equipe de software. Entre 

estes itens, estão:  

• A personalidade dos componentes; 

• O ambiente de trabalho; 

• A composição da equipe; 

• A organização da equipe. 

Após os estudos de Brooks (1975) e DeMarco e Lister (1999), muitos outros 

autores da área vêm trabalhando o gerenciamento da produtividade em projetos de 

software com foco nas pessoas. Pressman (2005) cita que a gestão efetiva de 

projetos de software tem que focalizar em quatros “Ps”: pessoal, produto, processo 

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

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

Sommerville (2007) afirma que as pessoas que trabalham numa organização 

de software são os bens mais importantes. Elas representam o capital intelectual, e 

é importante que os gerentes de projeto tenham em mente que se a organização 

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

Os estudos de equipes na engenharia de software são focados principalmente 

em dois aspectos (LETTICE; MAcCRACKEN, 2007): 
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• Identificação de fatores que caracterizem o aumento da eficiência e do 

desempenho das equipes e do sucesso do projeto. Como exemplos destes 

estudos podem ser citados: Margerison et al. (1995), Proehl (1997), Dirks 

(1999), Ingra e Desombre (1999), Findlay et al. (2000), Becker et al. (2000), 

Groesback e Van Aken (2001), Tarricone e Luca (2002), Trent (2003) e Senior 

e Swailes (2004). 

• Estudos que levam em conta basicamente a composição de equipes por meio 

da diversidade dos perfis comportamentais5 e psicológicos6, como Bradley e 

Herbet (1997), Guinan et al. (1998), Stevens (1998), Neuman et al. (1999), 

Wideman (2002,2003), Winter e McCalla (2003), Capretz (2003), Gorla e Lam 

(2004), Higgs et al. (2005), Yeh et al. (2006) e Water et al. (2007).  

França (2009) levantou em sua dissertação através dos dados do SEI 

(Software Engineering Institute), que 70% dos custos de um projeto de engenharia 

de software são constituídos pelos recursos humanos. Por isto a gestão de pessoas 

nesta área torna-se tão importante, podendo evitar diversos problemas que 

caracterizam o fracasso de um projeto. 

 

2.2.3 Equipes de Alto Desempenho 

Mesmo após o entendimento dos conceitos de equipes, de tipologias de 

equipes e da gestão de equipes na engenharia de software, o impacto significativo 
                                                 
5 Por exemplo, a team role theory de Belbin (1981, 1993), que descreve o resultado de suas 
experiências práticas sobre formação de equipes, por meio do comportamento apresentado pelo 
indivíduo durante a execução do trabalho da equipe, definindo nove modelos de comportamento e os 
classificando em três grupos. 
6 Por exemplo, o modelo MBTI (Myers-Brigs Type Indicator). Este modelo foi criado em 1942, por 
mãe e filha, Isabel Briggs Myers e Katherine Cook Briggs. O modelo foi inspirado nas teorias de Carl 
Jung sobre os tipos psicológicos (MYERS; BRIGGS, 1985). O MBTI, em suma, é um modelo de perfis 
de personalidade que define quatro variáveis para determinar as características de um indivíduo: 
Introversão/Extroversão, Intuição/Sensoriamento, Sentimento/Pensamento, Julgamento/Percepção. 
Então, a partir da combinação destas quatro variáveis, é possível identificar dezesseis tipos de 
indivíduos. 
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na produtividade de uma organização ainda não é garantido. É preciso identificar 

exatamente os fatores que influenciam a efetividade de uma equipe de software.  

Equipes de alto desempenho podem ser definidas como um grupo de 

pessoas que cumpre todas as condições de uma verdadeira equipe e, ainda, reúne 

membros que estão profundamente comprometidos com o crescimento e o sucesso 

pessoal mútuo. Katzenbach e Smith (1993) denominam equipe de alto desempenho 

como a efetividade que leva uma equipe a transpassar a sua barreira de limite de 

desempenho. Na figura 3, França (2009) apresenta um gráfico traduzido e adaptado 

de Katzenbach e Smith (1993), que mostra a curva de desempenho de uma equipe. 

 

 

 

Figura 3 – Curva de desempenho do trabalho em equipe 
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Portanto, uma equipe de alto desempenho mantém o foco nos objetivos 

comuns, tanto do indivíduo como da organização; nos resultados; no trabalho em 

equipe; na integração das habilidades; no reforço do compromisso; no uso produtivo 

das diferentes personalidades e formas de pensar; e no desenvolvimento do 

indivíduo (KATZENBACH; SMITH, 1993). 

Pressman (2005) cita que para se conseguir uma equipe de alto desempenho 

é preciso: 

• Que os membros da equipe confiem uns nos outros; 

• Que a distribuição de aptidões seja adequada ao problema; 

• Que as estrelas devam ser excluídas da equipe, para que a coesão seja 

mantida. 

Independente de qualquer empresa, o objetivo de todo gerente de projeto, no 

que concerne a gestão de equipes de software de alto desempenho, é ajudar a criar 

uma equipe coesa. DeMarco e Lister (1987) trata de coesão de equipe de uma 

forma bastante clara. Segue abaixo um trecho escrito por eles7: 

“Tendemos a usar a palavra equipe de maneira bastante imprecisa 
no mundo dos negócios, chamando qualquer grupo de pessoas, 
designadas para trabalharem juntas, de equipe. Mas, muitos desses 
grupos simplesmente não parecem equipes. Não têm uma definição 
comum de sucesso, nem nenhum espírito de equipe identificável. O 
que está faltando é um fenômeno que chamamos de aglutinação.  
 Uma equipe aglutinada é um grupo de pessoas tão fortemente 
unidas que o todo é maior que a soma das partes...Quando uma 
equipe começa a se aglutinar, a probabilidade de sucesso cresce 
muito. Pode ficar difícil de ser contida, vira um bólido em direção ao 
sucesso...Não precisa ser gerida de modo tradicional e certamente 
não precisa ser motivada. Adquire energia de movimentação 
(momentum).” (Traduzido e adaptado por Pressman (2005), p. 487) 

 

                                                 
7 Trecho extraído do livro de Pressman (2005), página 487. 
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Como exemplos de fatores de efetividade em equipes de software, serão 

citados os diversos fatores levantados por Becker et al. (2000), divididos em 

dezessete grupos: 

1. Propósitos e objetivos claros; 

2. Papeis bem definidos; 

3. Boa comunicação; 

4. Identidade e abordagem de trabalho; 

5. Individualidade; 

6. Flexibilidade; 

7. Comprometimento; 

8. Gerenciamento do relacionamento externo; 

9. Habilidades heterogêneas; 

10. Gerenciamento de conflitos; 

11. Aprendizagem; 

12. Diversão; 

13. Qualidade e desempenho; 

14. Motivação; 

15. Confiança e responsabilidade mútua; 

16. Recompensas financeiras apropriadas; 

17. Empowerement8. 

Um dos passos para se conseguir uma equipe de alto desempenho é 

exatamente a etapa de composição desta. DeMarco e Lister (1987) afirmaram que a 

composição de uma equipe está entre os principais fatores para se aumentar a 

produtividade da equipe. Como este trabalha foca na formação de equipes software, 
                                                 
8 Empowerement pode ser traduzido para o português como “delegação de autoridade”. É uma 
abordagem a projetos de trabalho que se baseia na delegação de poderes de decisão, autonomia e 
participação dos funcionários na administração das empresas. 
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identificando os critérios que estão sendo utilizados pelos gerentes de projeto na 

prática, na próxima seção será mostrado como o tema composição de equipes de 

software é tratado por alguns pesquisadores da área. 

 

2.3 Composição de Equipes de Software 

2.3.1 Equipes Cirúrgicas de Brooks (1975) 

A experiência prática de Brooks (1975) foi com projetos enormes e equipes 

muito grandes. O autor defende que um grupo pequeno não consegue realizar 

projetos complexos em tempo hábil, talvez “em 10 ou 25 anos”, cita. Porém, equipes 

grandes são lentas, caras, ineficientes e os sistemas produzidos não possuem 

integridade arquitetônica. Então Brooks (1975) lança este dilema, e pergunta: 

“Haveria solução?” 

A solução dada pelo autor e descrita no seu livro foi baseada em uma 

proposta de Mills (1971), que é a construção do que ele denominou de “equipes 

cirúrgicas”. Para Brooks (1975) a equipe ideal é formada pelos papéis mostrados na 

figura 4. 
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Figura 4 – Papéis das equipes cirúrgicas de Brooks (1975) 

 

Então, é possível perceber que existem nove pessoas trabalhando para o 

programador chefe, dando-lhe todo o suporte necessário, aumentando, assim, sua 

eficácia e produtividade. O programador chefe é o “cirurgião”, sendo responsável 

pela execução de todas as tarefas principais da sua parte no projeto: especificação, 

projeto, codificação, teste e documentação. Segundo Brooks (1975), para se ocupar 

este papel o profissional teria que ter no mínimo 10 anos de experiência. 

O co-piloto é o “alter ego” do cirurgião, sendo capaz de executar qualquer 

tarefa inerente ao programador chefe. A principal diferença é que o co-piloto seria 

menos experiente. Ou seja, seria um backup do cirurgião.  
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O administrador é o coordenador do projeto. Ou seja, o cirurgião tem a 

palavra final em todas as questões do projeto, porém o administrador é quem cuida 

do dia-a-dia da gestão financeira, suprimentos, gestão de pessoas, entre outras 

questões inerentes a administração.  

O editor é o responsável pela documentação. O programador chefe gera os 

documentos finais, tanto os técnicos quanto os documentos dos usuários finais, 

porém é o editor quem faz a arrumação final destes documentos, anexa referências, 

ajeita a bibliografia, entre outras ações referentes à compilação final da 

documentação do projeto. 

O administrador e o editor irão precisar cada um, de uma secretária. 

Responsável pelas correspondências do projeto e pelos documentos não referentes 

ao produto que está sendo desenvolvido. 

O bibliotecário é o responsável por manter e catalogar toda a produção de 

código da equipe. Muito comum na época dos cartões perfurados. Porém, com o 

crescimento do reuso de software, o bibliotecário começa a ganhar força novamente 

nos dias atuais. 

O testador é o famoso engenheiro de testes. Profissional responsável desde 

a criação dos casos de testes, baseado nas especificações do sistema, até a 

execução e comunicação de falhas destes testes. 

Arquivos de edição, textos para edição, códigos a serem corrigidos, todos 

estes artefatos estão à disposição das pessoas da equipe. O profissional 

responsável pela disponibilização destes serviços da forma mais eficiente e rápida 

para as pessoas da equipe é o almoxarife. 

O advogado da linguagem é o especialista nas linguagens de programação, 

responsável por auditar, otimizar e padronizar todo o código produzido. Nos dias 
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atuais, este papel vem diminuindo sua importância devido aos otimizados IDEs 

(Integrated Development Enviroment)9 que apóiam os programadores e também 

pelo aperfeiçoamento da função do arquiteto. 

Portanto, segundo Brooks (1975), para se ter uma composição de equipes de 

software eficiente, com a finalidade de construir uma equipe de alto desempenho, é 

preciso que se siga o modelo cirúrgico, alocando 10 pessoas em papéis 

especializados, como explicado acima. Para isto, talvez seja preciso dividir o projeto 

em módulos, onde cada módulo seria desenvolvido por grupos de 10 pessoas, 

seguindo o modelo cirúrgico. 

 

2.3.2 Composição de Equipes segundo Pressman (2005) 

Para Pressman (2005) a gestão de pessoas em uma equipe de software com 

a finalidade das mesmas se motivarem e serem de alta qualidade tem sido discutido 

desde a década de 60. O fator pessoal é tão importante que o SEI desenvolveu um 

modelo de maturidade da capacidade de gestão de pessoal, o p-CMM (People 

Management Capability Maturity Model)10. O objetivo deste modelo é melhorar a 

capacidade das empresas de software com a finalidade de desenvolverem sistemas 

cada vez mais complexos, auxiliando-as a atrair, desenvolver, motivar, dispor e reter 

o talento necessário para aperfeiçoar sua capacidade de desenvolvimento de 

software. 

Este modelo define ainda as seguintes áreas de práticas-chave para a gestão 

de equipes de software: 

• Recrutamento das pessoas; 

• Seleção das pessoas; 
                                                 
9 É um ambiente integrado para desenvolvimento de software. 
10 Este modelo será explicado em mais detalhes na próxima seção. 
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• Gestão de desempenho; 

• Treinamento; 

• Remuneração; 

• Desenvolvimento de carreira; 

• Organização e projeto de trabalho; 

• Desenvolvimento da equipe/cultura. 

Como o foco deste estudo é na composição de equipes, será detalhado como 

Pressman (2005) encara esta disciplina (recrutamento e seleção das pessoas) para 

a construção de equipes de alto desempenho. 

Pressman (2005) acredita que a organização do pessoal diretamente 

envolvido em um novo projeto de software é de responsabilidade do gerente de 

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

da complexidade do problema e da quantidade de pessoas com suas respectivas 

aptidões.  Existem sete fatores de projetos que devem ser considerados quando se 

planeja a estrutura de equipes de software: 

1. A dificuldade do problema a ser resolvido; 

2. O tamanho dos programas resultantes; 

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

4. O grau de modularização do problema; 

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

6. A rigidez do prazo de entrega; 

7. O grau de comunicação exigido pelo projeto. 

Existem quatro paradigmas com relação às formas organizacionais de como 

as equipes de software podem ser compostas, são eles: 
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1. Paradigma fechado: estrutura uma equipe ao longo de uma hierarquia 

tradicional de autoridade. Estas equipes trabalham de forma eficiente para 

sistemas semelhantes a outros que já foram produzidos, porém pode 

apresentar dificuldades para sistemas novos ou inovadores. Um exemplo 

deste tipo de equipes são as equipes cirúrgicas de Brooks (1975) explicadas 

na seção anterior. 

2. Paradigma aleatório: estrutura uma equipe de forma fraca e depende da 

iniciativa individual dos seus membros. Estas equipes podem ser apropriadas 

para sistemas que requeiram inovação tecnológica, embora seja mais difícil 

de conseguir um desempenho ordenado. 

3. Paradigma aberto: tenta extrair características do paradigma fechado e 

aleatório, estruturando uma equipe não só para conseguir um maior controle 

das mesmas, como também conseguir inovações. O trabalho é realizado em 

colaboração, com intensa comunicação e tomada de decisões baseadas no 

consenso. Estas equipes podem ser apropriadas para a solução de um 

problema complexo. 

4. Paradigma síncrono: apropriado quando um problema pode ser dividido em 

diversos módulos. Então, este paradigma organiza os membros da equipe 

para trabalharem nestes módulos, tendo pouca comunicação ativa entre eles. 

Um dos pontos que Pressman (2005) sugere atenção na composição de uma 

equipe de software é nas diferentes personalidades que os membros da equipe irão 

possuir. Entre estas diferenças, ele cita: 

• Alguns membros são extrovertidos, outros são introvertidos; 
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• Algumas pessoas colhem informações intuitivamente, outros processam 

informações linearmente, coletando e organizando detalhes a partir dos 

dados fornecidos; 

• Alguns membros se sentem seguro para tomar decisões apenas quando 

existe uma argumentação lógica e ordenada. Enquanto outros são intuitivos e 

são dispostos a tomarem decisões com base no sentimento; 

• Alguns membros querem um cronograma detalhado, outros preferem um 

ambiente mais espontâneo; 

• Algumas pessoas trabalham mais no inicio do projeto para terminar as coisas 

antes da data final, evitando tensões e aborrecimentos, enquanto outros só 

trabalham intensamente no último minuto para cumprir o prazo. 

Portanto, estas e outras diferenças que existem entre as personalidades das 

pessoas, merecem atenção. Então, Pressman (2005) cita que o reconhecimento de 

diferenças humanas é o primeiro passo na direção de se criar equipes de alto 

desempenho. 

 

2.3.3 Composição de Equipes segundo Sommerville (2007) 

Segundo Sommerville (2007) um gerenciamento efetivo obrigatoriamente tem 

que passar por uma gerência efetiva das pessoas. Os gerentes de projeto devem 

resolver os problemas técnicos e não técnicos utilizando as pessoas da equipe da 

melhor forma possível. Eles devem motivar as pessoas, planejar e organizar os seus 

trabalhos e assegurar que os trabalhos estão sendo realizados de forma correta. Um 

mau gerenciamento das pessoas da equipe é uma das maiores causas para o 

fracasso de um projeto.   
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Existem, na visão do autor, quatro fatores principais no gerenciamento de 

equipes de software: 

• Consistência: as pessoas numa equipe de software devem ser tratadas de 

forma igual. Enquanto todos da equipe não forem tratados desta forma, as 

pessoas irão achar que os seus trabalhos estão sendo desvalorizados.  

• Respeito: as pessoas possuem diferentes habilidades e os gerentes de 

projeto devem respeitar este fato. Dever ser dada, a todos os membros da 

equipe, uma oportunidade de contribuir de alguma forma.  

• Inclusão: as pessoas contribuem de forma mais efetiva quando acham que 

estão sendo escutadas e que suas propostas são valorizadas.  

• Honestidade: o gerente sempre tem que ser honesto. Reportando e 

esclarecendo quando as coisas vão bem ou vão mal a um projeto. Deve ser 

honesto sobre o seu nível de conhecimento técnico, entre outras coisas. Se o 

gerente não for honesto, em algum momento o mesmo será descoberto e 

perderá o respeito do grupo. 

Portando, é seguindo estes princípios e habilidades que o gerente irá 

selecionar as pessoas apropriadas para uma equipe de software. Sommerville 

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

exatamente a fase da composição de uma equipe de software.  

Em alguns casos excepcionais, os gerentes podem selecionar as pessoas 

apropriadas para um determinado cargo de acordo com alguns critérios de formação 

de equipes. Porém, geralmente, os gerentes de projeto não possuem esta liberdade 

de escolha. Algumas vezes eles têm que escolher apenas quem estiver disponível 

na empresa, ou tem que selecionar as pessoas de forma muito rápida, ou, ainda, 

possuem um limite de orçamento.   
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Quando os gerentes possuem uma liberdade de escolha, a decisão de quem 

selecionar para compor uma equipe de software geralmente é realizada utilizando 

três tipos de informações: 

1. Informações providas pelos candidatos das suas formações técnicos e 

experiências, por meio de seus currículos. Esta é a fonte mais confiável que o 

gerente tem disponível para julgar se uma pessoa é adequada ao cargo ou 

não. 

2. Informações extraídas de uma entrevista. Entrevistas irão retratar para os 

gerentes se os candidatos possuem boa comunicação ou se os mesmos 

possuem bom relacionamento pessoal. Porém, as impressões que se tem em 

uma entrevista, muitas vezes vêm por meio de julgamentos subjetivos. 

Conseqüentemente, entrevistas não são as fontes mais confiáveis para se 

realizar julgamento sobre as capacidades técnicas dos candidatos. 

3. Recomendações de outros gerentes ou colegas de equipes com quem o 

candidato já trabalhou.  Esta pode ser uma fonte confiável se o gerente 

conhece bem que fez a recomendação, de outra forma, as recomendações 

não devem ser levadas em conta como critério vital de decisão. 

Sommerville (2007) apresenta um pequeno estudo de caso sobre uma 

composição de equipe de software realizada por uma gerente de projeto de uma 

empresa de desenvolvimento de sistemas de alarme. Deste estudo, o autor 

selecionou algumas lições importantes, as quais serão apresentadas a seguir: 

1. Ao se procurar pessoas com uma determinada habilidade dentro de uma 

empresa, muitas vezes os gerentes de projetos que gerenciam estas pessoas 

não irão querer perdê-las. Portanto, muitas vezes é melhor procurar sempre 

as pessoas que tenham horas disponíveis compatíveis com o projeto. 
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2. Habilidades como a de projetar interfaces de usuários ou interfaces de 

hardware são escassas. Portanto, o gerente não possuirá uma liberdade 

muito grande de escolha, principalmente quando a empresa não estiver 

localizada perto de outras indústrias de software. 

3. Pessoas recém graduadas podem não possuir as habilidades requeridas para 

o cargo, porém muitas vezes as mesmas estão muito entusiasmadas para o 

trabalho e aptas a aprender novas tecnologias. 

4. Algumas vezes faz sentido não escolher a pessoa que possua a melhor 

capacidade técnica para ocupar um determinado cargo. Muitas vezes critérios 

como comportamento também são levados em conta, principalmente quando 

se tem um contato freqüente com o cliente. 

Caso um gerente de projeto possua liberdade de escolha e haja pessoas 

disponíveis, existem alguns fatores, apresentados por Sommerville (2007), que 

influenciam na decisão de quem selecionar para compor uma equipe de software 

mais eficiente. Estes fatores estão listados no quadro 2. 
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Fatores Explicação 

Experiência no domínio da aplicação 

Para desenvolver um sistema com 
sucesso, os desenvolvedores devem 
entender do domínio da aplicação. 
Então, é essencial que alguns membros 
da equipe tenham este domínio. 

Experiência na plataforma Esta habilidade é requerida quando a 
programação de baixo nível é requerida.  

Experiência na linguagem de 
programação 

Esta habilidade é importante para 
projetos de curta duração, onde a 
pessoa não possuirá muito tempo para 
aprender a nova linguagem.  

Habilidade para resolver problemas 
É muito importante para engenheiros de 
software que precisam constantemente 
resolver problemas técnicos.  

Formação acadêmica 
É um importante indicador daquilo que o 
candidato tem conhecimento ou tem 
habilidade para aprender.  

Habilidade de comunicação 

As pessoas da equipe devem ter boa 
comunicação oral e ter boa escrita para 
se comunicar com outros engenheiros, 
gerentes e clientes. 

Capacidade de adaptação 
Esta capacidade pode ser julgada 
através de experiências em outros 
trabalhos que o candidato já teve.  

Atitude 

O pessoal do projeto deve possuir uma 
atitude positiva em relação ao seu 
trabalho e deverá estar disposto a 
aprender coisas novas. Apesar da 
importância, este atributo é muito difícil 
de medir.  

Personalidade 

É também um importante atributo, mas 
muito difícil de medir. Os candidatos 
devem ser razoavelmente compatíveis 
com os outros membros da equipe. 
Alguns tipos de personalidades não são 
adequados para engenheiros de 
software 

 
Quadro 2 – Fatores para composição de equipes segundo Sommerville (2007). 

  

A importância dos fatores vai depender do domínio da aplicação, do tipo do 

projeto e das habilidades dos outros membros da equipe. O gerente de projeto 

provavelmente irá enfrentar problemas para selecionar as pessoas com as 

experiências e habilidades apropriadas para o projeto. Algumas vezes a equipe 
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deverá ser composta por engenheiros de software não experientes, e isto pode 

causar problemas pelo não conhecimento do domínio da aplicação ou da tecnologia. 

Por isto, a composição da equipe é uma etapa essencial para se compor equipes de 

alto desempenho e, desta forma, aumentar a probabilidade de sucesso de um 

projeto.  

Outra idéia defendida por Sommerville (2007) vai de encontro às equipes 

cirúrgicas de Brooks (1975). Segundo o autor, as equipes de software variam de 

tamanho, possuindo desde duas pessoas até centenas. Porém, é claramente 

impossível que em uma equipe grande, todos trabalhem juntos em um único 

problema de forma eficiente. Portanto, esta grande equipe deve ser dividida em 

pequenos grupos, responsáveis por uma parte do problema. Como as equipes 

cirúrgicas, cada grupo não deve ultrapassar dez pessoas. 

Quando pequenos grupos são utilizados, os problemas de comunicação são 

reduzidos. Para integração de todos os grupos, encontros e oficinas podem ser 

marcados periodicamente. É importante, também, que cada grupo possua um 

balanceamento correto das habilidades técnicas, experiências e personalidades. 

 

2.3.4 Processo de Alocação de Recursos Humanos descrito na 

Tese de Schenaider (2003) 

Schnaider (2003) define a gerência de alocação de recursos humanos como 

um processo que acompanha todo o ciclo de vida de um projeto de software, indo 

desde a fase de planejamento até a conclusão do mesmo. O processo de alocação 

de recursos humanos é definido como um conjunto de processos relacionados à 

pessoal, visando criar um ambiente no qual as pessoas possam contribuir de forma 

efetiva para o projeto. Estes processos são: 
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• Identificação de competências; 

• Seleção de recursos humanos; 

• Monitoração da alocação de recursos humanos; 

• Avaliação de recursos humanos. 

O primeiro passo na gerência de alocação de recursos humanos é a 

identificação das competências necessárias a cada recurso humano que deverá ser 

alocado ao projeto. A competência necessária deve ser definida em termos de 

educação, conhecimento e experiência, levando em consideração também aspectos 

relacionados aos interesses pessoais, relacionamentos interpessoais e pontos fortes 

e fracos de cada componente 

Entre as técnicas e métodos que podem ser utilizados para identificar as 

competências, podem ser citados: listas de competências anteriores, entrevistas, 

reuniões, brainstormings11 e análise de lições aprendidas. 

Uma vez selecionada as competências necessários, o gerente de projeto 

deve selecionar os recursos humanos que estão disponíveis no período desejado 

para serem alocados ao projeto. Esta seleção não deve ser baseada somente em 

aspectos técnicos. Aspectos como o de caráter comportamental também devem ser 

considerados.  

Dentre as técnicas utilizadas para a seleção de recursos humanos, Schnaider 

(2003) cita: 

• Análise de currículo; 

• Datas de disponibilidade de profissionais; 

• Entrevistas; 

                                                 
11 É quando um grupo de pessoas se reúne e se utiliza das diferenças em seus pensamentos e idéias 
para que se possa chegar a um denominador comum eficaz e com qualidade, gerando assim idéias 
inovadoras que levam o projeto adiante. 
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• Dinâmica de grupos; 

• Reuniões; 

• Análise de lições aprendidas. 

O produto gerado durante a seleção de recursos humanos é o “Plano de 

Alocação de Recursos humanos”. Este documento inclui a lista de todos os recursos 

humanos que irão participar do projeto com seus respectivos períodos planejados de 

alocação. 

Após a seleção dos recursos humanos, começa o processo de monitoração 

desta alocação, com o objetivo de acompanhar o andamento das atividades. 

Durante o andamento do projeto, podem ser alocados ou retirados profissionais do 

projeto. Então faz parte deste processo, o gerenciamento efetivo destas ações, 

atualizando o plano de alocação de recursos humanos. 

Neste processo o gerente de projeto compara a alocação de recursos 

humanos que foi planejado com o que ocorreu na prática. Então o documento 

gerado é o documento de alocação de recursos humanos do projeto, contendo os 

profissionais que efetivamente participaram deste, com suas respectivas datas de 

alocação e saída.  

Finalmente, como forma de auxílio à gerência de alocação de recursos 

humanos em projetos de software, algumas empresas avaliam constantemente o 

desempenho dos seus profissionais, daí a importância do processo de avaliação dos 

recursos humanos. Se a avaliação se encontrar alinhada aos objetivos da empresa, 

é muito grande a oportunidade de se melhorar o desempenho e a produtividade dos 

profissionais alocados. 

A avaliação dos recursos humanos deve ser realizada periodicamente ao 

longo de todo o ciclo de vida do projeto de software, e uma vez após a conclusão do 
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mesmo. Desta forma, eventuais maus desempenhos podem ser identificados no 

tempo correto e ações corretivas podem ser tomadas de forma mais eficiente. Os 

produtos gerados desta fase são os vários documentos de avaliação devidamente 

preenchidos para cada recurso. 

 

2.4 Modelos de Processos e de Qualidade de Software 

Os modelos de processos e de qualidade de software demonstram alguns 

cuidados com a gestão de pessoas em uma equipe. Serão abordados nesta seção 

alguns destes modelos de processos, focando principalmente no que concerne a 

administração de pessoas em equipes de software. 

 

2.4.1 p-CMM (The People Capability Maturity Model) 

O SEI, localizado nos Estados Unidos, há muito tempo está engajado em 

aperfeiçoar processos na engenharia de software. Parte deste programa é o CMM 

(Capability Maturity Model). Este modelo compreende as melhores práticas para 

diagnóstico e avaliação da maturidade de desenvolvimento de software em uma 

organização.  

Para suportar este modelo, o SEI também propôs o modelo p-CMM (SEI, 

2001). Este modelo pode ser usado como um framework12 para otimizar a maneira 

como as organizações gerenciam seus recursos humanos. 

Este modelo é estruturado em cinco níveis de maturidade, onde a 

organização transforma sua cultura a cada passagem de nível, propiciando, assim, 

uma evolução nas práticas de gestão de pessoas.  

                                                 
12 Framework é um conjunto de conceitos utilizados para resolver um problema de domínio 
específico. 
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A seguir segue uma descrição de cada nível de maturidade do p-CMM 

(JOSKO; CORTÊS, 2005): 

Nível 1 – Inicial: uma organização se encontra neste nível caso não consiga 

alcançar os objetivos das áreas de processo do nível dois. Organizações neste nível 

caracterizam-se por enfrentar dificuldades para reter talentos, desempenham suas 

práticas de gestão de forma incongruente e sem organização. Os gestores destas 

organizações geralmente não são preparados para gerir pessoas. 

Nível 2 – Gerenciado: neste nível, a organização executa um conjunto básico 

de boas práticas de gestão de pessoas de forma disciplinar. Uma das prioridades 

destas organizações é preparar os gestores para executarem atividades de gestão 

de pessoas. 

Nível 3 – Definido: a organização desenvolve uma infra-estrutura com o 

objetivo de aprimorar a capacidade da sua força de trabalho, e obter uma maior 

sinergia das práticas básicas de gestão de pessoas estabelecidas no nível 2.  

Nível 4 – Previsível: a organização utiliza a infra-estrutura de 

desenvolvimento de competências para gerenciar e quantificar a capacidade de sua 

força de trabalho e de seus processos. 

Nível 5 – Em otimização: neste nível toda a organização está mobilizada 

para o desenvolvimento contínuo e para a criação de uma cultura de produtos e 

serviços de excelência.  

Para um melhor entendimento dos níveis de maturidade do p-CMM, veja a 

figura 513. 

                                                 
13 Figura extraída do artigo “P-CMM e outros modelos de Gestão de Pessoas” (JOSKO; CORTÊS, 
2005)  



 

 

49 

 

Figura 5 – Níveis de maturidade do p-CMM. 

 

Cada nível de maturidade é composto por um conjunto de áreas de processo. 

Cada área de processo representa um importante processo organizacional de 

gestão de pessoas, sendo composta de requisitos que uma organização deve 

possuir para estabelecer a habilidade de atuar sobre a capacidade da força de 

trabalho. Um nível somente é alcançado quanto todos os requisitos de cada área de 

processo daquele nível forem satisfeitos (JOSKO; CORTÊS, 2005).  

No quadro 314, Josko e Cortês (2005) apresentam um resumo destas áreas 

de processo (perspectivas) por nível de maturidade. 

                                                 
14 Quadro extraído do artigo “P-CMM e outros modelos de Gestão de Pessoas” (JOSKO; CORTÊS, 
2005) 
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Quadro 3 – Áreas de processo por nível de maturidade do p-CMM. 
 

 

2.4.2 TSP (Team Software Process) 

Como muitos projetos de software de nível industrial são desenvolvidos por 

equipes, Watts Humphrey estendeu as lições aprendidas com a introdução do PSP15 

(Personal Software Process) e propôs o TSP. O objetivo deste processo é construir 

uma equipe de projeto “autodirigida” que se organiza para produzir software de alta 

qualidade (SEI, 2000). Ou seja, tem o principal objetivo de construir equipes de alto 

desempenho baseadas em características de efetividade (vide seção 2.2.3). 

O TSP possui os seguintes objetivos (PRESSMAN, 2005): 

                                                 
15 O PSP enfatiza a medição pessoal tanto do produto do trabalho que é produzido quanto da 
qualidade resultante do produto do trabalho. Além disso, o PSP torna o profissional responsável pelo 
planejamento do projeto, dando poder ao mesmo para controlar a qualidade de todos os produtos que 
são desenvolvidos (PRESSMAN, 2005). 
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• Construir equipes “autodirigidas” que planejam e monitoram seus trabalhos, 

estabeleçam suas metas e possuam seus próprios processos e planos; 

• Fornecer diretrizes de aperfeiçoamento para organizações de alta 

maturidade; 

• Mostrar aos gerentes como acompanhar e motivar suas equipes; 

• Acelerar o aperfeiçoamento do processo de software; 

• Facilitar o ensino universitário das habilidades da equipe. 

O TSP determina procedimentos para construção e gerenciamento de equipe, 

tais como, planejamento de metas, distribuição de papéis, controle de mudanças, 

custos, comunicação, qualidade, reforçar o balanceamento de carga de trabalho da 

equipe, etc (SEI, 2000). 

 

2.4.3 NBR ISO 9004 

 A norma ISO 9004:2000 compreende um conjunto de diretrizes e 

recomendações, estruturadas em oito princípios de gestão de qualidade, ampliando 

os objetivos da ISO 9001. Esta ampliação considera as necessidades e expectativas 

de outras partes interessadas, tais como (JOSKO; CORTÊS, 2005): 

• Colaboradores da organização; 

• Fornecedores; 

• Proprietários; 

• Sociedade 

Um dos principais princípios desta norma ressalta a importância do 

envolvimento das pessoas como instrumento essencial para a melhoria do 

desempenho organizacional. Segue abaixo algumas recomendações da norma no 

que se refere o envolvimento das pessoas (JOSKO; CORTÊS, 2005): 



 

 

52 

• Incentivar o envolvimento e o desenvolvimento das pessoas através de 

reconhecimentos; 

• Dar atenção às necessidades de aprimoramento profissional; 

• Ter sempre canais de comunicação abertos; 

• Procurar sempre ter um ambiente adequado de trabalho; 

• Possuir uma gestão por competências; 

• Ter bem definido um planejamento de carreiras. 

 

2.4.4 Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ) 

 Josko e Cortês (2005) definem o modelo de excelência do Prêmio Nacional 

de Qualidade – PNQ, como “administrado pela Fundação Prêmio Nacional de 

Qualidade, desenvolvido com o objetivo de promover a troca de informações sobre 

sistemas de gestão exemplares e ampliar o entendimento dos requisitos necessários 

para se alcançar a excelência de gestão.” 

 O PNQ (versão 2005) apresenta um modelo sistêmico de gestão composto 

por oito critérios de excelência. Dentre estes critérios, encontra-se o critério 

Pessoas. Para este critério é avaliado: 

• As condições oferecidas ao desenvolvimento das pessoas; 

• A Manutenção do ambiente de trabalho; 

• A Manutenção do clima organizacional; 

• Se as organizações possuem níveis adequados ao bem-estar das pessoas da 

equipe; 

• Se as organizações possuem mecanismos empregados para melhorar a vida 

das pessoas e de seus familiares; 



 

 

53 

• Os meios utilizados para desenvolver as práticas de gestão de pessoas de 

maneira a obter um melhor desempenho organizacional aliado ao 

crescimento das pessoas. 

 

2.4.5 Metodologias Ágeis: XP (Extreming Programming) 

 Nos últimos anos as metodologias ágeis surgiram como solução para muitos 

dos problemas existentes na engenharia de software. Estas metodologias 

incentivam (PRESSMAN, 2005): a satisfação do cliente e a entrega incremental de 

software desde o início; pequenas equipes de projetos altamente motivadas; 

métodos informais; poucos produtos e simplicidade em todo o desenvolvimento. 

 Desta forma, os valores das metodologias ágeis são: 

• Indivíduos e iterações sobre processos e ferramentas; 

• Software funcionando sobre documentação compreensiva; 

• Colaboração do cliente  sobre negociação de contrato; 

• Resposta à mudança sobre seguir um plano. 

As pequenas equipes de projetos motivadas incorporam muitas das 

características das equipes de projetos de software de alto desempenho, ou seja, 

elas são “autodigiridas”. Entre as metodologias ágeis podemos encontrar: o 

extreming programming (XP), SCRUM, Feature Driven Development  (FDD), Crystal, 

entre outras. 

Beck (2000) definiu a metodologia XP como “metodologia ágil, para equipes 

pequenas e médias, desenvolvendo software com requisitos vagos e em constante 

mudança. O XP é normalmente aplicado em projetos que tenham equipes entre 2 e 

10 pessoas”. Com relação à composição de equipes, XP define alguns papéis, são 

eles: programador, cliente, testador, acompanhador e o técnico.  
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Portanto XP apresenta práticas com foco em questões humanas, tendo as 

mesmas as seguintes características: 

• Manutenção de um ambiente agradável; 

• O incentivo a não passar do horário do expediente, ou seja, não pode haver 

sobrecarga; 

• Emprego ativo da comunicação; 

• Contato social entre os membros da equipe; 

• É importante que haja comemorações sempre que uma parte do software for 

entregue; 

• Programação em pares; 

• Propriedade coletiva, ou seja, tudo que é produzido é de todos da equipe. 

 

2.4.6 Guia PMBOK 

O Guia PMBOK, mantido e atualizado pelo PMI16 (Project Management 

Institute), é um documento que apresenta as melhores práticas e conhecimentos 

aplicados e desenvolvidos por gerentes de projeto e acadêmicos, sendo aceitos 

como necessários para se terminar um projeto com sucesso (PMBOK, 2004).  

O guia é estruturado em áreas de conhecimento. Entres as áreas descritas, 

tem-se a área de conhecimento denominada de gestão dos recursos humanos, 

apresentando os processos requeridos para a utilização efetivas das pessoas 

envolvidas no projeto. Estas pessoas são todos os envolvidos, como: gerentes de 

projeto, pessoal do projeto, clientes, patrocinadores, parceiros, entre outros 

(PMBOK, 2004).  
                                                 
16 PMI é uma associação sem fins lucrativos que tem o objetivo de difundir a gestão de projetos no 
mundo. Ocupa uma posição de liderança mundial no desenvolvimento de padrões para a prática de 
gerenciamento de projetos. Está presente em mais de 160 países e conta com mais de 240.000 
associados (ANSI) 
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Segundo o guia, a distribuição das equipes em um projeto pode variar em 

cada caso, porém, basicamente podem ser encontrados dois níveis de equipes em 

um projeto.  

• A equipe de projeto, que é composto de pessoas com funções e 

responsabilidades atribuídas para o término do projeto. Os membros da 

equipe devem estar envolvidos em grande parte do planejamento e nas 

decisões em todo o ciclo de vida do projeto. Esta equipe também pode ser 

chamada de pessoal do projeto. 

• A equipe principal, executivo ou líder, que é a equipe de gerenciamento de 

projetos. Ela é um subconjunto da equipe de projeto, sendo responsável pelas 

atividades de planejamento, controle e encerramento. 

Em projetos menores, as responsabilidades de gerenciamento podem ser 

compartilhadas por todos os membros da equipe ou administradas apenas pelo 

gerente. O patrocinador do projeto trabalha junto à equipe de gerenciamento, 

auxiliando nas questões de recursos financeiros, escopo e exercendo influência 

sobre outras pessoas para beneficiar o projeto (PMBOK, 2004). 

É apresentada, no quadro 4, uma visão geral dos processos de 

gerenciamento de recursos humanos, segundo o Guia (PMBOK, 2004). Então, entre 

os processos de gerenciamento de recursos humanos, têm-se: 

• Planejamento de recursos humanos: tem o objetivo principal de identificar e 

documentar as responsabilidades, funções e hierarquias do projeto. Este 

processo também é responsável, já que é o planejamento, de criar o plano de 

gerenciamento de pessoal. 



 

 

56 

• Contratar ou mobilizar a equipe do projeto: processo que tem a função de 

obter os recursos humanos necessários e apropriados para o término do 

projeto. 

• Desenvolver a equipe do projeto: este processo trabalha diretamente com a 

equipe, depois que esta já está selecionada e designada para as suas 

respectivas funções. Tem a função de melhorar as competências dos 

membros da equipe, bem com as interações entre os mesmos para aprimorar 

o desempenho do projeto. 

• Gerenciar a equipe de projeto: acompanha e gerencia o desempenho dos 

membros da equipe, dando retorno de resultados, resolvendo problemas e 

conflitos pessoais, e coordenando as mudanças para melhorar o desempenho 

do projeto. 
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Gerência de Recursos Humanos do Projeto 

Áreas Entradas Ferramentas e 
Técnicas 

Saídas 

Planejamento 
de Recursos 

Humanos 

Fatores ambientais da 
empresa; ativos de 

processos 
organizacionais; plano 
de gerenciamento de 

projetos. 

Organogramas 
e descrições de 

cargos; 
networking; 

teoria 
organizacional. 

Funções e 
responsabilidades; 
organogramas do 
projeto; plano de 

gerenciamento de 
pessoal. 

Contratar ou 
Mobilizar a 
Equipe de 

Projeto 

Fatores ambientais da 
empresa; ativos de 

processos 
organizacionais; 

funções e 
responsabilidades; 
organogramas do 
projeto; plano de 

gerenciamento de 
pessoal. 

Pré-
designação; 
negociação; 

contratação ou 
mobilização; 

equipes 
virtuais. 

Designações de 
pessoal para o 

projeto; 
disponibilidade de 
recursos; plano de 
gerenciamento de 

pessoal 
(atualizações). 

Desenvolver a 
Equipe de 

Projeto 

Designações de 
pessoal para o projeto; 

plano de 
gerenciamento de 

pessoal; 
disponibilidade de 

recursos. 

Habilidades de 
gerenciamento 

geral; 
treinamento; 
atividades de 
formação da 

equipe; regras 
básicas; 

agrupamento; 
reconhecimento 
e premiações. 

Avaliação do 
desempenho da 

equipe. 

Gerenciar a 
Equipe de 

Projeto 

Ativos de processos 
organizacionais; 
designações de 

pessoal para o projeto; 
funções e 

responsabilidades; 
organogramas do 
projeto; plano de 

gerenciamento de 
pessoal; avaliação do 

desempenho da 
equipe; informações 
sobre o desempenho 
do trabalho; relatórios 

de desempenho. 

Observações e 
conversas; 

avaliações de 
desempenho 
do projeto; 

gerenciamento 
de conflitos; 
registro de 
problemas. 

Mudanças 
solicitadas; ações 

corretivas 
recomendadas; 

ações preventivas 
recomendadas; 

ativos de 
processos 

organizacionais 
(atualizações); 

plano de 
gerenciamento do 

projeto 
(atualizações). 

 
Quadro 4 – Visão geral dos processos de gerenciamento de recursos humanos do projeto 
(PMBOK, 2004). 
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Apesar dos processos descritos acima serem apresentados como processos 

distintos, eles interagem entre si e também com outros processos de outras áreas. 

Cada processo pode envolver o esforço de uma ou mais pessoas, dependendo das 

necessidades.  

Com relação à composição de equipes, existe a área de contratar ou 

mobilizar a equipe de um projeto. É nesta área, que os recursos humanos 

necessários para o andamento do projeto são obtidos, ou seja, é nesta fase que as 

pessoas necessárias são selecionadas para o projeto. A equipe de gerenciamento 

de projetos pode ter ou não controle sobre esta seleção, pois em alguns casos 

apenas o setor de recursos humanos da empresa pode ter esta função (PMBOK, 

2004).  

Um importante fator que se deve ter cuidado com a seleção de pessoas para 

a equipe é a disponibilidade, pois em muitos ambientes os melhores recursos podem 

não estar disponíveis. Portanto, devem ser formadas equipes onde as pessoas 

estejam disponíveis e que satisfaçam os requisitos mínimos do projeto. 

Existem três variáveis importantes na contratação e mobilização de equipes 

de projetos, que são: as entradas para a montagem das equipes, as ferramentas e 

técnicas que podem ser utilizadas neste recrutamento e as saídas da disciplina. 

Serão detalhadas abaixo estas três variáveis. 

 

Entradas para a Montagem da Equipe 

1. Fatores ambientais da empresa 

Os membros da equipe são obtidos tanto de fontes internas quanto 

externas. Algumas características podem ser observadas quando os gerentes de 
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projeto influenciam na seleção: disponibilidade, capacidade, experiência, 

interesse e custo.  

2. Ativos de Processos Organizacionais 

Alguns processos da organização também podem influenciar na seleção 

da equipe, como as políticas, diretrizes ou procedimentos definidos que 

controlam as designações de pessoal. Em algumas empresas, o departamento 

de recursos humanos pode auxiliar com o recrutamento, contratação e 

orientação do pessoal do projeto.  

3. Funções e Responsabilidades 

Uma das entradas do planejamento de recursos humanos descreve as 

funções, responsabilidades e competências exigidas para o projeto, que irão 

influenciar diretamente na seleção do pessoal. 

4. Organogramas do Projeto 

O organograma do projeto irá fornecer uma visão geral de quantas 

pessoas irão trabalhar no projeto. 

5. Plano de Gerenciamento de Pessoal 

O plano de gerenciamento de pessoal, em conjunto com o cronograma, irá 

determinar o tempo que será necessário para cada função, como também, outros 

itens que irão influenciar diretamente no processo de contratação da equipe. 

 

Ferramentas e Técnicas 

1. Pré-designação 

Podem existir casos em que os membros da equipe de projeto são 

previamente conhecidos. O cliente pode ter um papel fundamental nestas pré-

designações, como, por exemplo, em licitações para desenvolvimento conjunto 
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em um projeto de software. O cliente pode colocar na licitação as pessoas de sua 

equipe que irão trabalhar e indicar os perfis técnicos que deseja.  

2. Negociação 

Em grande parte dos projetos as designações de pessoal devem ser 

negociadas. Portanto a capacidade de persuasão da equipe de gerenciamento 

de projeto pode ser uma importante ferramenta na seleção dos melhores 

recursos para o projeto 

3. Contratação ou Mobilização 

A contratação é requerida quando a organização não tem o pessoal 

necessário no seu quadro para concluir o projeto. Portanto os serviços exigidos 

podem ser obtidos de fontes externas.  

4. Equipes Virtuais 

Alguns projetos podem ter a necessidade de equipes virtuais, ou seja, 

grupos de pessoas que não se encontram pessoalmente. Elas realizam os 

trabalhos que lhe são designadas, na maior parte do tempo, à distância. Algumas 

ferramentas importantes devem ser utilizadas nesse tipo de equipe, como e-

mails, videoconferências e chats. O planejamento da comunicação deve ser uma 

ferramenta essencial neste tipo de projeto.  

 

Saídas 

1. Designações de Pessoal para o Projeto 

Nesta etapa, o projeto estará com o pessoal alocado, tendo assim, as 

pessoas apropriadas designadas para trabalhar nele. O pessoal pode ser 

designado em tempo integral, tempo parcial, ou variável, dependendo das 

necessidades do projeto. 
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2. Disponibilidade de Recursos 

É o documento que conterá o tempo em que cada membro da equipe 

permanecerá alocado no projeto.  

3. Plano de Gerenciamento de Pessoal 

Atualizações do plano de gerenciamento de pessoal, contendo as funções 

e responsabilidades do projeto atualizadas, devido a diversos fatores como as 

promoções, aposentadorias, doenças, entre outros.  

 

2.4.7 RUP (Rational Unified Process) 

Trata-se de um modelo de processo para desenvolvimento de software. O 

RUP determina fases, iterações, disciplinas, procedimentos, atividades, tarefas, 

artefatos e responsabilidades (papéis).  

O modelo de equipe do RUP apresenta diversos papéis que são descritos em 

detalhes. Um papel é uma definição abstrata de um conjunto de atividades 

executadas e que geram um conjunto de artefatos. Portanto, cada papel pode ser 

representado por mais de uma pessoa, ou uma pessoa pode ter mais de um papel. 

O RUP apresenta mais de 30 papéis, entre eles: analista de sistemas, analista de 

requisitos, analista de negócio, arquiteto e gerente de projeto (RUP, 2008). 

O modelo sugere, ainda, as características pessoais adequadas para cada 

papel funcional de acordo com as suas responsabilidades. Como exemplo, tem-se 

(RUP, 2008): 

• O gerente de projeto deve ser comunicativo; 

• O gerente deve possuir capacidade de liderança e de desenvolver o espírito 

de equipe; 

• O arquiteto deve ser criativo; 
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• O analista de sistemas deve ser um bom facilitador e possuir habilidades de 

comunicação acima da média; 

• O analista de testes deve possuir boa habilidade analítica, uma mente 

desafiadora e curiosa e atenção aos detalhes; 

• O analista de requisitos deve ter boas habilidades de comunicação escrita e 

interpessoal.  

 

2.4.8 MPS.BR (Melhoria de Processo de Software Brasileiro) 

 O MPS.BR é um programa para melhoria de processo de software brasileiro 

coordenado pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro 

(SOFTEX17). O MPS.BR baseia-se nos conceitos de maturidade e capacidade de 

processo para avaliação e melhoria da qualidade e produtividade de produtos de 

software e serviços correlatos (MPS.BR, 2007). 

 Os níveis de maturidade estabelecem patamares de evolução de processos, 

caracterizando estágios de melhoria dos processos de uma empresa. O MPS.BR 

define, então, sete níveis: A (em otimização), B (Gerenciado  Quantitativamente), C 

(Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente Definido), F (Gerenciado) e G 

(Parcialmente Gerenciado). A escala se inicia no nível G, progredindo até o nível A 

(MPS.BR, 2007).  

 Para cada um dos sete níveis de maturidade é atribuído um conjunto de 

processos que indicam onde a organização deve se concentrar para melhorar. Um 

dos pontos importantes focados pelo modelo é a gestão de pessoas. A prova disso é 

que já no nível E é definido o processo de gerência de recursos humanos. Segundo 

o modelo, o propósito do processo é “prover a organização e os projetos com os 

                                                 
17 Para maiores informações acesse: http://www.softex.br/ 
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recursos humanos necessários e manter suas competências consistentes com as 

necessidades do negócio” (MPS.BR, 2007). 

 Então alguns dos pontos tratados neste processo com relação à gestão de 

pessoas são: 

• Pessoas com habilidades e competências que sejam adequadas com as 

necessidades do projeto devem ser selecionadas; 

• As necessidades de treinamento devem ser identificadas pela organização; 

• Devem existir critérios objetivos para avaliação do desempenho da equipe e 

dos indivíduos; 

• Deve ser implementado um mecanismo de troca de informações entre as 

pessoas do projeto. 

 

2.4.9 Comparativo entre alguns Modelos de Processos e de 

Qualidade 

Josko e Cortês (2005) realizaram uma pesquisa comparando alguns modelos 

de processos e de qualidade que foram apresentados nesta seção no que concerne 

a questões relativas à gestão de pessoas.  

Desta forma, no quadro 518 são apresentados os resultados desta pesquisa, 

mostrando o comparativo entre os modelos p-CMM, XP, ISO 9004, PNQ, PSP, TSP, 

Guia PMBOK e CMMI com relação a duas categorias: ambiente de trabalho e 

treinamento e desenvolvimento. 

                                                 
18 Quadro extraído do artigo “P-CMM e outros modelos de Gestão de Pessoas” (JOSKO; CORTÊS, 
2005). 
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Quadro 5 – Comparativo entre modelos de processos e de qualidade. 
 

Então, é possível perceber que segundo os resultados do artigo, o modelo p-

CMM é o mais completo no que se refere à gestão de pessoas. 

Após o entendimento do referencial teórico que deu base para construir os 

resultados desta dissertação, serão explicados no próximo capítulo, como foram 

construídos os mesmos. 
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3 Metodologia 

 

3.1 Resumo do Capítulo 

Este capítulo apresenta o processo metodológico utilizado nesta pesquisa, 

mostrando como foi realizado todo o processo até se chegar aos resultados. 

Primeiramente é mostrado na seção 3.2 o delineamento da pesquisa, explicitando 

toda a caracterização da mesma. São ressaltados pontos como a definição da 

pesquisa, a classificação completa da mesma e a revisão bibliográfica que foi 

realizada. 

Entendida a classificação completa da pesquisa, são explicadas todas as 

atividades que foram realizadas no processo metodológico. O mesmo foi dividido em 

duas fases, sendo cada fase dividida em etapas. As duas fases do processo foram: 

pesquisa de campo exploratória (explanada na seção 3.3) e pesquisa de campo 

descritiva (explanada na seção 3.4). A figura 6 apresenta o processo metodológico 

de forma resumida. 
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Definição dos 
Objetivos

Caracterização 
da Pesquisa

Revisão 
Bibliográfica

1ª Fase: Pesquisa de 
campo exploratória

2ª Fase: Pesquisa de 
campo descritiva

Atividades da Pesquisa

 
 
 

Figura 6 – Processo metodológico. 

 
 

3.2 Definição, Classificação da Pesquisa e Revisão Bibliográfica 

Primeiramente foram definidos os problemas, os objetivos, o objeto de estudo, 

o foco da qualidade, o ponto de vista e o contexto. De forma resumida, a definição 

dos objetivos do estudo pode ser apresentada de acordo com a seguinte estrutura, 

seguindo o método GQM (Goal/Question/Metric) (BASILI et al., 1994).  
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Figura 7 – Objetivos do Estudo (Método GQM) 

 

Para a classificação da pesquisa, foram utilizados os conceitos da engenharia 

de software experimental (JURISTO ; MORENO, 2000, TRAVASSOS et al., 2002). 

O método utilizado na pesquisa foi o método experimental. Assim, foi sugerida 

uma solução de critérios de formação de equipes de software, através de uma 

pesquisa de campo com abordagem qualitativa. Os resultados foram analisados e 

interpretados, sendo passíveis de repetição.  

A estratégia experimental utilizada foi uma pesquisa de campo (survey). 

Desta forma, não se tem controle de execução nem tampouco controle de medição, 

o controle da investigação é baixo, a facilidade de repetição é alta e o custo é baixo. 

Por isto, neste estudo não foi preciso ser realizada, ainda, uma análise formal da 

validade do estudo. 

Optou-se por realizar uma pesquisa de campo, pois se partiu de suposições e 

não de hipóteses bem definidas. Então, como o estudo era inicial e inovador, o risco 

de partir para um experimento19 ou um estudo de caso20 era muito alto. Por isto, 

                                                 
19 Segundo Travassos et al. (2002), o experimento é, geralmente, realizado em laboratórios, 
oferecendo um maior nível de controle. O objetivo é manipular uma ou mais variáveis e manter as 
outras fixas, medindo o efeito do resultado. Os experimentos são apropriados para confirmar as 
teorias, validar as medidas, explorar os relacionamentos, confirmar o conhecimento convencional e 
avaliar a predição. 
20 Segundo Merriam (1998), o estudo de caso permite obter detalhes do fenômeno em análise e 
compreender o processo a partir de coleta de informações compreensivas, sistemáticas e profundas 
sobre o caso em estudo. Travassos et al. (2002) cita que o estudo de caso pode ser utilizado para 
monitorar os projetos, atividades e atribuições.  

Analisar os critérios de formação de equipes de software
Com o propósito de controlar como as equipes estão sendo formadas
Com respeito aos desempenhos dos projetos
Do ponto de vista dos gerentes de projetos
No contexto das empresas de desenvolvimento de software
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foram realizados levantamentos de opiniões para obter informações sobre o estado 

da prática, visando propor conclusões consistentes com os dados levantados. 

Porém, através dos resultados deste trabalho, abre-se a possibilidade de realizar 

como trabalho futuro um experimento ou estudo de caso com um risco menor, 

guiados por meio de hipóteses. 

As atividades da pesquisa foram divididas em duas fases. Na primeira fase, 

foi realizada uma pesquisa de campo exploratória, com o objetivo de realizar um 

estudo preliminar e descobrir quais são os critérios de formação de equipes de 

software utilizados pelos gerentes de projeto. O contexto do experimento nesta fase 

foi o in-vivo, ou seja, o estudo em um projeto real. O método de coleta de dados foi o 

de observação por meio de questionário. 

Na segunda fase também foi realizada uma pesquisa de campo, porém desta 

vez descritiva. O objetivo era determinar a distribuição e as características dos 

critérios de formação de equipes de software levantados na primeira fase, 

identificando o grau de importância dos mesmos e a relação com o sucesso ou 

fracasso dos projetos de software. O contexto do experimento foi in-vivo e o método 

de coleta de dados de observação por meio de questionário.  

Para alcançar os resultados, utilizou-se, nas duas fases, uma pesquisa com 

abordagem qualitativa, por ter uma característica exploratória e descritiva. As 

pesquisas qualitativas diferem entre si quanto aos métodos, às formas e aos 

objetivos. Godoy (1995) aponta um conjunto de características deste tipo de 

pesquisa: 

• O ambiente como fonte de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental; 

• A característica descritiva; 
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• A importância do que pensa o entrevistado sobre o objeto de pesquisa é uma 

preocupação constante do pesquisador; 

• O enfoque indutivo. 

A pesquisa qualitativa não pretende alcançar a verdade absoluta, ela tem 

como primeira preocupação a compreensão da lógica que permeia a prática que se 

dá na realidade. Preocupa-se com um nível de realidade que ainda não pode ser 

quantificado (MINAYO, 1994). 

As principais vantagens da pesquisa qualitativa são: permitir a interação entre 

os sujeitos; considerar a subjetividade; permitir compreender resultados 

individualizados; permitir compreender a dinâmica interna de programas e 

atividades; e permitir compreender múltiplos aspectos da realidade. As principais 

desvantagens são: devido ao seu caráter exploratório, a pesquisa pode levar a uma 

excessiva coleta de dados; depende de uma grande capacidade de análise do 

pesquisador; e exige maior tempo, principalmente nas entrevistas. 

Resumindo, a pesquisa qualitativa não está centrada em contar o número de 

vezes em que uma variável é encontrada e sim na qualidade que a mesma 

representa. A pesquisa responde a questões muito particulares, o nível de realidade 

não pode ser quantificado. Segue um caráter de compreensão e interpretação. 

O quadro 6 apresenta de forma resumida a classificação completa da 

pesquisa.  

Método  Experimental 
Contexto do experimento In-vivo 
Estratégia experimental 1ª fase: pesquisa de campo exploratória  

2ª fase: pesquisa de campo descritiva 
Abordagem Qualitativa 
Método de coleta de dados Observação  
Meio Questionário  
 
Quadro 6 – Classificação da pesquisa. 
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Antes do início das atividades da pesquisa, foi realizada uma revisão da 

bibliografia21 até então produzida sobre os temas envolvidos: definição de equipes; 

equipes de alto desempenho e modelos de composição de equipes de software. 

Foram considerados artigos científicos, dissertações, teses e livros disponíveis em 

português e inglês.  

Após a revisão bibliográfica, iniciaram-se as duas fases da pesquisa, 

resumidas na figura 8. Na seção 3.3 serão explicadas de forma mais detalhada cada 

etapa da 1ª fase da pesquisa e na seção 3.4 serão explicadas cada etapa da 2ª fase 

da pesquisa.  

                                                 
21 Wainer (2007) aponta que este tipo de atividade não deve ser chamado de pesquisa bibliográfica, 
isto porque uma pesquisa bibliográfica tem como principal objetivo ter como resultado uma avaliação 
quantitativa e qualitativa dos trabalhos produzidos sobre um determinado tema.  
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Figura 8 – Atividades de pesquisa. 
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3.3 1ª Fase: Pesquisa de Campo Exploratória 

3.3.1 Determinação do Universo 

O universo desta primeira fase compreende as empresas de desenvolvimento 

de software situadas na cidade de Recife-PE.  Os métodos de amostragem 

utilizados para garantir a qualidade da população pesquisada foram a conveniência 

e o aleatório, considerado o mais eficaz para evitar amostras tendenciosas ou 

enviesadas (SELLTIZ et. al, 1987). 

Como esta é uma fase de exploração, optou-se por diminuir a quantidade e 

aumentar o nível de detalhamento das entrevistas. A razão para isto é que nesta 

fase ainda se estava preocupado em descobrir quais eram os critérios que os 

gerentes de projeto utilizavam em suas equipes. Portanto, foram selecionadas seis 

empresas de desenvolvimento de software de Recife-PE, constituindo assim os 

participantes desta primeira fase. Não foi considerada a questão da significância da 

amostra dentro do universo, pois não se pretendia, neste estudo, generalizar os 

resultados.  

Para se obter visões sobre os diferentes níveis de maturidade organizacional, 

não foram restringidas características de porte, idade ou maturidade das empresas, 

nem tampouco as características específicas dos seus projetos. Para simplificar e 

objetivar a pesquisa, neste primeiro momento, não foram definidos os critérios de 

sucesso ou fracasso, ficando, assim, este julgamento de acordo com a percepção 

pessoal dos entrevistados. 

Sendo assim, foram selecionadas seis empresas com as características 

detalhadas no quadro 7: 
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Quadro 7 – Caracterização das empresas entrevistadas. 
 

3.3.2 Elaboração dos Instrumentos 

Segundo Flick (2002), a técnica mais adequada para a descoberta de 

hipóteses através de uma pesquisa qualitativa é a entrevista semi-estruturada. Esta 

entrevista consiste num tipo de entrevista na qual o pesquisador é munido por um 

questionário semi-estruturado, ou seja, com algumas questões abertas, porém não 

se restringindo apenas a elas. Durante a entrevista, o pesquisador deve interagir 

com o entrevistado utilizando questões confrontativas. O questionário semi-

estruturado utilizado na pesquisa se encontra no apêndice A desta dissertação.  

O guia de entrevista foi dividido em cinco partes. Na primeira parte é feita a 

identificação da empresa. Na segunda parte é realizada uma narrativa episódica, 

que tenta extrair do entrevistado experiências armazenadas e lembradas na forma 

de conhecimentos narrativo-episódicos. Nesta parte foi solicitado ao entrevistado 

que o mesmo narrasse como se deu a montagem da equipe em um projeto que não 

obteve sucesso e num projeto de sucesso. 

Na terceira e quarta parte tem-se um questionário semi-padronizado, 

contendo perguntas diretas sobre como foi realizado a montagem das equipes nos 

projetos de sucesso e de fracasso. Na terceira parte foram feitas perguntas ao 

gerente de projeto que participou dos dois projetos (sucesso e fracasso). Na quarta 

parte as mesmas perguntas foram feitas para dois integrantes da equipe do gerente 

entrevistado que participaram dos mesmos projetos.  

 Idade (anos) Quantidade de 
funcionários Estágio de Maturidade 

Empresa 1 1 10 Existência 
Empresa 2 3 32 Existência 
Empresa 3 13 15~20 Sobrevivência 
Empresa 4 7 25~30 Sucesso 
Empresa 5 24 ~100 Decolagem 
Empresa 6 37 ~6.500 Maturidade 
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Na quinta parte foi utilizado um questionário de caracterização da empresa, 

que buscava levantar dados objetivos sobre o nível de maturidade organizacional, 

utilizando o modelo de Lins e da Silva (2005). Este modelo apresenta um modelo de 

crescimento e de qualidade para pequenas e médias empresas de software, 

baseado no modelo de Churchill e Lewis (1983). 

Para identificar o estágio de crescimento da empresa, o gerente de projeto foi 

questionado sobre três critérios de análise: objetivo financeiro da organização, 

estrutura da empresa e sobre características de qualidade de software de acordo 

com as práticas do CMMI (Capability Maturity Model Integration) (2008). 

Segundo Lins e da Silva (2005), existem cinco estágios de maturidade: 

• Estágio I – Existência 

• Estágio II – Sobrevivência  

• Estágio III – Sucesso  

• Estágio IV – Decolagem 

• Estágio V – Maturidade  

No questionário proposto, para cada um dos critérios de análise, existem 

cinco alternativas. Cada alternativa corresponde a uma característica dos cinco 

estágios, respectivamente. A partir dos dados coletados foi possível fazer uma 

referência ao nível de maturidade de cada uma das empresas entrevistadas. 

Como a pesquisa trata exclusivamente da realidade de empresas de software, 

a especialização do modelo, provocada por Lins e da Silva, é de extrema utilidade 

para o entendimento dos estágios de crescimento e maturidade nesta indústria. Esta 

característica de especialização, unido às qualidades originais do modelo de 

Churchill e Lewis (1983), justificou a utilização deste modelo nesta fase da pesquisa. 
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3.3.3 Coleta e Tratamento dos dados 

A coleta de dados ocorreu entre os dias 10/12/2007 e 10/01/2008, envolveu 

18 profissionais, espalhados em 6 equipes de projeto, com a participação de 6 

empresas situadas na cidade de Recife-PE. Foi realizada utilizando um questionário 

objetivo, desenhado especificamente para este fim. À medida que os dados eram 

coletados, estes eram também tratados, de forma iterativa. 

A coleta dos dados foi realizada de forma presencial nas empresas onde os 

gerentes trabalhavam. As entrevistas se deram com um gerente de projeto e mais 

duas pessoas da sua equipe, em cada uma das empresas. A tática de entrevistar as 

pessoas da equipe de cada gerente de projeto foi colocada com a intenção de 

validar quais práticas descritas pelo gerente de projeto eram necessariamente 

realizadas e, eventualmente, confirmadas pela equipe, a fim de gerar confiabilidade 

nos dados levantados. 

Buscando também coletar experiências positivas e negativas em cada um dos 

casos, os entrevistados foram interrogados sobre dois projetos específicos de cada 

empresa: um deles no qual a empresa obteve pleno sucesso e outro no qual a 

empresa enfrentou problemas significativos. 

Todas as entrevistas foram gravadas, tratadas e posteriormente transcritas. 

 

3.3.4 Análise e Consolidação dos Resultados 

Após a transcrição das seis entrevistas, foi utilizado o programa “QSR 

(Qualitative Software Research) NVivo 2”22 para a análise qualitativa dos dados 

levantados. O programa permite organizar e agrupar todos os documentos das 

transcrições em um único projeto. 

                                                 
22 Para maiores informações acesse:www.qsrinternacional.com 



 

 

76 

Este programa permite, principalmente, que os dados sejam codificados 

(coding), o que significa que cada parte do texto recebe um código de representação 

de acordo com uma determinada área ou tema (RUNESON; HÖST, 2009). No 

estudo em questão, foram selecionados todos os trechos das entrevistas 

relacionados com critérios que foram utilizados na formação das equipes de 

software pelos gerentes. Outra característica da codificação era que os critérios 

selecionados necessariamente tinham que possuir uma relação com o sucesso do 

projeto através do uso dos mesmos, ou uma relação com o fracasso do projeto 

através da ausência de uso dos mesmos. 

Desta forma, com base nestas codificações e de uma comparação com outras 

teorias pesquisadas e selecionadas na etapa da revisão bibliográfica, foi possível 

inferir uma lista preliminar de critérios de formação de equipes de software.  

Esta fase foi realizada com a colaboração do aluno de mestrado do Centro de 

Informática da UFPE, Alberto César C. França, e resultou no artigo “A Qualitative 

Research on Software Projects Team Building” (FRANÇA; LUCENA; DA SILVA; 

MOURA, 2008).  

Após selecionar e listar os critérios de formação de equipes, os mesmos 

foram definidos de forma mais rigorosa. A consolidação da lista dos critérios com 

suas definições formais são apresentadas com detalhes no próximo capítulo. Após 

as definições formais destes critérios, iniciou-se a 2ª fase da pesquisa. 

 

3.4 2ª Fase: Pesquisa de Campo Descritiva 

3.4.1 Determinação do Universo 

O universo da segunda fase compreende as empresas de desenvolvimento 

de software situadas no Brasil.  Os métodos de amostragem utilizados para garantir 
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a qualidade da população pesquisada foram a conveniência e o aleatório.  

 Como esta fase precisava consolidar a lista dos critérios de formação de 

equipes de software, selecionando os critérios mais importantes e que possuíssem 

uma relação com o sucesso ou fracasso do projeto, o questionário foi enviado para 

várias cidades do Brasil, com o intuito de aumentar os participantes da pesquisa.  

Portanto, foram selecionadas 24 empresas de desenvolvimento de software 

situadas no Brasil, especificamente nos seguintes estados: Bahia, Ceará, Minas 

Gerais, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Tocatins. Não 

foram restringidas as experiências dos gerentes de projeto. Desta forma, os 

participantes desta fase da pesquisa tinham experiências que variavam de 2 até 18 

anos. Também não foram restringidos os portes das empresas, sendo selecionadas 

empresas de todos os portes23: 8 microempresas, 8 pequenas empresas, 2 médias 

empresas e 6 grandes empresas. Nesta fase, também não foi considerada a 

questão da significância da amostra dentro do universo, pois ainda não se pretendia 

generalizar os resultados.  

Desta forma, foram entrevistados gerentes com as características 

apresentadas no quadro 8. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Para a classificação do porte da empresa foi utilizada a classificação segundo o BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). A classificação apresenta as seguintes categorias 
de empresas: microempresa, pequena empresa, média empresa e grande empresa.  
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Experiência do Gerente Porte da Empresa Cidade e UF 

2 anos Microempresa Aracaju – SE 

2 anos Microempresa Fortaleza – CE 

4 anos Microempresa Recife – PE 

5 anos Microempresa João Pessoa – PB 

5 anos Microempresa João Pessoa – PB 

8 anos Microempresa Viçosa – MG 

10 anos Microempresa Viçosa – MG 

10 anos Microempresa João Pessoa – PB 

1 ano Pequena Empresa Cascavel – PR 

1 ano Pequena Empresa Palmas – TO 

2 anos Pequena Empresa Palhoça – SC 

3 anos Pequena Empresa Recife – PE 

5 anos Pequena Empresa Joinville – SC 

5 anos Pequena Empresa Recife – PE 

8 anos Pequena Empresa Recife – PE 

11 anos Pequena Empresa Recife – PE 

1 ano Média Empresa João Pessoa – PB 

9 anos Média Empresa Campinas – SP 

1 ano Grande Empresa João Pessoa – PB 

1 ano Grande Empresa Curitiba – PR 

2 anos Grande Empresa Recife – PE 

3 anos Grande Empresa Fortaleza – CE 

13 anos Grande Empresa Salvador – BA 

18 anos Grande Empresa Recife – PE 

 
Quadro 8 – Características dos gerentes que participaram da 2ª fase. 
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Os projetos foram restringidos a projetos que envolviam mais de duas 

pessoas, que possuíam pelo menos um gerente e que já tinham passado da fase de 

seleção do pessoal e obtido resultados.  

No questionário foi perguntado sobre a formação de equipes em projetos de 

sucesso e de fracasso. Para obter uma maior confiabilidade nos dados levantados, 

era preciso definir os critérios de sucesso de um projeto. As metas de sucesso 

utilizadas foram baseadas nas metas descritas no artigo de Haggerty (2000). O 

artigo define sucesso de projeto de software como o grau que o projeto atinge as 

suas metas. Assim, Haggerty (2000), Hallows (1998) e Hackman (1990), definem os 

seguintes fatores associados com as metas de sucesso do projeto: 

• Custo; 

• Cronograma; 

• Escopo; 

• Satisfação do usuário; 

• Trabalho da equipe; 

• Satisfação profissional do gerente do projeto. 

Portanto, os cumprimentos destas seis metas aumentam as chances de um 

projeto melhorar o seu desempenho. Haggerty (2000) implementou um questionário 

utilizando estes indicadores e obteve resultados satisfatórios. Logo, os motivos que 

levaram a utilizar estes indicadores nesta pesquisa foram: a facilidade de uso e a 

comprovação de sua eficiência em estudos semelhantes.  

 

3.4.2 Elaboração dos Instrumentos 

Nesta fase precisava-se de um número maior de amostras que o número 

utilizado na fase anterior. Portanto, foi elaborado um questionário semi-estruturado, 
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porém com questões mais direcionadas e diretas, especificando os critérios 

levantados na 1ª fase.  

Como um exemplo da diferença entre os dois questionários (1ª e 2ª Fases), a 

seguinte questão será mostrada: 

1. No primeiro questionário constava a seguinte pergunta: 

  Quais são os critérios utilizados para montar suas equipes? 

2. No segundo questionário, esta pergunta ficou da seguinte forma: 
 
Com relação ao projeto de sucesso, marque abaixo como os critérios 
de formação de equipes foram utilizados: 
 
a) Perfil Técnico 
 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de 
formalização do uso do critério Perfil Técnico. 
(o questionário possui sete alternativas onde o entrevistado pode 
marcar o nível de formalização do uso do critério em questão, 
atribuindo 1 para nível mais baixo e 7 para o nível mais alto) 
 
Métodos utilizados: 
(o questionário possui uma lista de métodos que podem ter sido 
utilizados para o uso deste critério, e ainda deixa um espaço para o 
entrevistado colocar os métodos que não estejam na lista) 
 
b) Custo da Equipe 
 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de 
formalização do uso do critério Custo da Equipe. 
 
Métodos utilizados: 
 
c) Produtividade 
 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de 
formalização do uso do critério Produtividade. 
 
Métodos utilizados: 
 
d) Outros: 
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 Para a elaboração do questionário os seguintes requisitos foram levados em 

consideração: emprego de questões fechadas, porém com opções de respostas 

abertas; perguntas relacionadas ao objeto da pesquisa; perguntas limitadas; 

perguntas claras, concretas e precisas; cada pergunta representava uma única idéia 

e uma única interpretação; a pergunta não induz a resposta; e o questionário foi 

iniciado com perguntas mais simples e concluídos com perguntas mais complexas, 

contendo orientações sobre o seu preenchimento.  

Para um melhor entendimento do questionário, consulte o apêndice B desta 

dissertação. Ele foi estruturado em seis partes: 

Parte 1 – Identificação do Entrevistado: informações gerais sobre o 

especialista entrevistado. 

Parte 2 – Identificação da Empresa: informações gerais sobre a empresa na 

qual o especialista possui vínculo. 

Parte 3 – Avaliação do Projeto que Obteve Sucesso: identificação dos 

critérios de formação de equipes de software que foram utilizados no projeto que 

obteve sucesso. 

Parte 4 – Avaliação do Projeto não Obteve Sucesso: identificação dos 

critérios de formação de equipes de software que não foram utilizados no projeto 

que não obteve sucesso. 

Parte 5 – Avaliação dos Critérios de Formação de Equipes: avaliar o 

impacto dos critérios de formação de equipes de software com relação ao alcance 

das metas no projeto de sucesso na opinião do especialista entrevistado, 

identificando, assim, a importância de cada critério. 

Parte 6 – Comentários Finais: espaço reservado para o entrevistado realizar 

qualquer tipo de comentário sobre o questionário. 
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O questionário foi inicialmente desenvolvido em um documento utilizando o 

programa Microsoft Word24, da mesma forma que está no apêndice B. 

Após a construção do mesmo, partiu-se para a sua validação por meio de um 

pré-teste25. A importância deste pré-teste é encontrar possíveis falhas da sua 

aplicação, como falhas de redação ou falhas de construção quanto ao assunto a que 

se propõe, ou seja, o pré-teste verifica o que pode implicar a inadequação do 

questionário. 

Para a realização do pré-teste foi enviado um e-mail para cinco gerentes de 

projeto, que pertencem à amostra objeto da pesquisa. O método de amostragem do 

pré-teste foi por conveniência e aleatório. Após o envio do e-mail, o pesquisador 

entrava em contato com os entrevistados, por telefone, por email ou pessoalmente, 

para ter um retorno do que os gerentes tinham achado do questionário, quais seriam 

as suas críticas e sugestões. Não foram restringidas características de experiência 

do gerente, nem tampouco o porte da empresa. O objetivo era realizar uma 

validação do questionário através da percepção de diferentes empresas e gerentes. 

Os gerentes selecionados para o pré-teste apresentavam as seguintes 

características: 

 

 

 

 

 

                                                 
24Microsoft Office Word XP, maiores informações disponível em 
http://www.microsoft.com/portugal/pe/products/officesbe/. 
25 O pré-teste é a aplicação do instrumento de pesquisa sobre uma parte da amostra, antes da 
aplicação definitiva do mesmo. 
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Experiência do Gerente Porte da Empresa 

4 anos Microempresa 

5 anos Pequena empresa 

8 anos Pequena Empresa 

13 anos Grande Empresa 

18 anos Grande Empresa 

 
Quadro 9 – Características dos gerentes que participaram do pré-teste do questionário da 
2ª fase. 

 

O pré-teste do questionário foi muito importante, pois permitiu validá-lo com 

uma parte da amostra, tendo um retorno significativo da sua aplicação. Surgiram 

algumas críticas e sugestões que foram acatadas. Desta forma, foi gerada a versão 

final validada do instrumento de coleta de dados.  

Para uma melhor obtenção dos dados e para uma melhor facilidade no 

tratamento e análise destes dados, foi desenvolvida uma versão do questionário 

para a Web. Além destas facilidades, a disponibilização do questionário na Web foi 

uma das sugestões de todos os gerentes que participaram do pré-teste. 

Para o desenvolvimento desta versão, foi utilizada a ferramenta Google 

Docs26, através da edição de novos formulários. A versão final do questionário 

utilizado na 2ª fase desta pesquisa se encontra no seguinte link: 

http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pGLDXPzyN29d_IO5dKOzpdQ 

 

 

 

 

                                                 
26 Para maiores informações acesse: http://docs.google.com/#spreadsheets 
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3.4.3 Definição Operacional das Variáveis 

Existem dois tipos de variáveis de experimento: dependentes e 

independentes. As variáveis independentes estão relacionadas com a entrada do 

processo de experimentação, também são chamadas de fatores, apresentando a 

causa que afeta o resultado. As variáveis dependentes estão relacionadas com a 

saída do processo de experimentação, apresentando o efeito que é causado pelos 

fatores do experimento (TRAVASSOS et al., 2002).  

Desta forma, esta pesquisa apresenta duas variáveis: 

Variável independente: critérios de formação de equipes de software 

Variável dependente: metas de sucesso de Haggerty (2000) 

A variável independente pode ser dividida, ainda, em mais 8 variáveis 

independentes. Tais variáveis são os critérios de formação de equipes que foram 

listados e definidos na primeira fase desta pesquisa, são eles27: perfil técnico, custo 

da pessoa, disponibilidade interna, produtividade, comportamento, personalidade, 

importância estratégia do cliente e importância estratégica do projeto.  

Estas variáveis possuem escala ordinal. As medidas são subjetivas e diretas. 

Elas podem ser medidas através do nível de formalização de uso28 ou através do 

nível de importância29, recebendo valores que variam de 1 a 7, sendo 1 para o nível 

mais baixo e 7 para o nível mais alto 

A variável dependente pode ser dividida em mais 6 variáveis. Estas variáveis 

são as metas de sucesso levantadas por Haggerty (2000), são elas: custo, 

                                                 
27 A lista dos critérios de formação de equipes de software refinadas e com suas definições formais é 
explicada em mais detalhes no capítulo de resultados. Os critérios serão listados nesta seção apenas 
para um melhor entendimento da definição operacional das variáveis. 
28 Quando falamos em nível de formalização de uso de um critério, estamos nos remetendo à 
quantidade de métodos que o gerente de projeto pode utilizar para este critério. 
29 Nível de importância se refere à opinião dos gerentes de projeto acerca do impacto dos critérios de 
formação de equipes de software com relação ao alcance das metas em um projeto de sucesso. 
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cronograma, escopo, satisfação do usuário, trabalho da equipe e satisfação 

profissional do gerente. As mesmas possuem escala ordinal, tendo medidas 

subjetivas e diretas. Elas podem ser medidas através do nível de satisfação do 

gerente com as metas, recebendo valores que variam de 1 a 7, sendo 1 para o nível 

mais baixo e 7 para o nível mais alto.  

A figura 9 mostra um esquema das variáveis da pesquisa, bem como os seus 

valores e significados.  

 

Figura 9 – Definição operacional das variáveis. 

 

3.4.4 Coleta e Tratamento dos Dados 

A coleta de dados ocorreu entre os dias 01/11/2008 e 01/12/2008, envolveu 

24 gerentes de projetos, com a participação de 22 empresas de desenvolvimento de 

software situadas no Brasil. Foi realizada utilizando um questionário objetivo, 

desenhado especificamente para este fim. Da mesma forma que na fase anterior, à 
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medida que os dados eram coletados, estes eram também tratados, de forma 

iterativa. 

A coleta de dados nesta fase não foi realizada de forma presencial. Foi escrito 

um documento que explicava em linhas gerais a pesquisa, mostrando os objetivos 

gerais, os problemas e os resultados que a mesma poderia alcançar. Foi redigido 

também um texto para ser enviado por e-mail para todos os gerentes selecionados 

para a amostra. No texto apresentava-se a pesquisa, motivava-se o gerente e 

davam-se as primeiras diretrizes do preenchimento do questionário.  

Era preciso deixar claro quais eram os objetivos e como seriam os resultados 

da pesquisa, pois como a entrevista não era de forma presencial, não poderia deixar 

dúvidas para o entrevistado. Por isto, tomou-se bastante cautela nesta etapa da 

pesquisa. Após o desenvolvimento do documento e do corpo do e-mail, iniciou-se o 

envio dos e-mails para todos os gerentes selecionados para a amostra. O quadro 10 

mostra a taxa de resposta dos questionários enviados. 

Questionários enviados: 46 100% 
Questionários respondidos: 24 52,17% 

Questionários não respondidos: 22 47,83% 
Questionários anulados: 0 - 

 
Quadro 10 – Taxa de resposta dos questionários enviados. 

 

Infelizmente não foram obtidas todas as respostas esperadas da amostra 

selecionada porque existia um prazo. Os questionários respondidos após o dia 

01/12/2008 não iriam ser aceitos, pois era preciso iniciar a etapa de análise e 

consolidação dos resultados. Desta forma, o índice baixo de respostas dos 

questionários fica como uma limitação da pesquisa. 

A cada resposta de um questionário enviado, os dados eram organizados em 

uma planilha, sendo tratados e validados pelo pesquisador.  
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3.4.5 Análise e Consolidação dos Resultados 

A análise foi realizada utilizando o programa Microsoft Excel30 para a 

realização de sumarizações e totalizações. Assim, foi possível descobrir quais foram 

os critérios mais utilizados nos projetos de sucesso, quais foram os critérios menos 

utilizados em um projeto de fracasso e quais critérios são mais importantes no 

alcance das metas de sucesso segundo as opiniões dos gerentes entrevistados. 

Apesar da abordagem desta pesquisa ser qualitativa, alguns testes 

estatísticos foram realizados utilizando o programa SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences)31. Juristo e Moreno (2000) afirmaram em seus estudos que apesar 

dos testes estatísticos serem geralmente utilizados para amostras de tamanho n ≥ 

30, chamada de amostras grandes, os testes estatísticos também podem ser 

realizados para pequenas amostras (n < 30), porém, tendo em mente que quanto 

maior a amostra melhor será a aproximação.  

Este estudo é uma pesquisa de campo, e ainda não tem um caráter 

quantitativo, como também não tem a pretensão de generalizar os resultados para 

todo o universo. Assim, como as escalas das variáveis são ordinais e a distribuição 

tende a não ser normal, o teste não-paramétrico32 U de MANN-WHITNEY33  foi 

utilizado. Desta forma foi possível identificar as diferenças significativas existente 

entre as notas atribuídas pelos gerentes de projeto ao nível de formalização de uso 

dos critérios e ao nível de satisfação das metas de sucesso em dois universos 

                                                 
30Microsoft Office Excel XP, maiores informações disponível em 
http://www.microsoft.com/portugal/pe/products/officesbe/. 
31  Para maiores informações acessar: http://www.spss.com.br/software.htm. 
32 Juristo e Moreno (2000) definem testes não-paramétricos como testes que são realizados quando 
as variáveis de reposta possuem escala nominal ou ordinal. Quando um pesquisador utiliza testes 
não-paramétricos, supõe-se que a distribuição de seus dados experimentais não seja normal, ou que 
ele não tenha elementos suficientes para poder afirmar que seja. 
33 Juristo e Moreno (2000) definem o teste U de MANN-WHTNEY como o teste não-paramétrico que 
mostra as diferenças significativas que podem existir entre dois grupos independentes. A diferença é 
significativa se o coeficiente p ≤ 0,05.  
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independentes: projetos que obtiveram sucesso e projetos que não obtiveram 

sucesso.  

Após as análises supracitadas e da consolidação dos resultados, um quadro 

mostrando a categorização dos critérios de formação de equipes de software de 

acordo com a liberdade de uso dos mesmos foi construído. Este quadro vai auxiliar 

os gerentes de projetos a seguirem padrões de com montar equipes de forma mais 

eficiente. As análises de sumarização, totalização, os testes estatísticos e as 

categorizações dos critérios serão mostrados em mais detalhes no próximo capítulo. 
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4 Resultados 

 

4.1 Resumo do Capítulo 

Neste capítulo são apresentados os resultados que foram obtidos. Na seção 

4.2, é apresentada a estrutura com as definições formais dos critérios de formação 

de equipes de software que foi selecionado após a 1ª fase da pesquisa. Para 

exemplificar cada critério selecionado para o modelo, foram transcritos trechos das 

entrevistas com os gerentes de projeto. 

Na seção 4.3 são mostradas as análises que foram realizadas na 2ª fase da 

pesquisa, avaliando a relação existente entre os critérios e as metas de sucesso de 

Haggerty (2000) e a importância dos critérios segundo as opiniões dos gerentes.  

Na seção 4.4 é mostrada a categorização dos critérios de formação de 

equipes de software de acordo com a liberdade de uso dos mesmos, suprimindo os 

critérios que não tiveram importância ou relação com o sucesso de um projeto, 

segundo as análises realizadas na seção 4.3. 

Finalmente, na seção 4.5 são apresentados alguns resultados secundários, 

ou seja, resultados originados da pesquisa, mas que não estavam no escopo do 

objetivo primordial desta dissertação. 

 

4.2 Lista dos Critérios de Formação de Equipes de Software 

A partir das análises qualitativas realizadas na 1ª Fase, foi possível inferir um 

conjunto de critérios de formação de equipes de software. Mesmo não sendo 

explicitamente citados, foi possível reconstruir estes critérios a partir das diversas 

variáveis e restrições que foram levantadas nas entrevistas.  
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Uma das preocupações que se teve ao observar os critérios que iriam compor 

esta lista foi selecionar os critérios citados como aspectos relacionados à formação 

de equipes de software que contribuem diretamente para o sucesso através dos 

seus usos ou para o fracasso pela ausência de uso dos mesmos. Para mostrar esta 

preocupação, seguem trechos das entrevistas da 1ª Fase que mostram a relação: 

formação de equipes x sucesso/ fracasso do projeto: 

“Eu acho que quando a gente fala num cancelamento desses não é 
só o time (a formação do time), que levou a isso tudo, mas eu tenho 
certeza que foi um grande motivador para esse cancelamento.”  
Empresa 6, Gerente de Projeto sobre o projeto problemático 
 
“[…] para executar o projeto, o pessoal contratou uma equipe 
basicamente de estagiários para desenvolver tudo que tava 
acordado, que estava vendido ao cliente. […] Esse foi um caso, de 
fato, real. E que trouxe uma série de problemas para o projeto, que 
no fim das contas abortou [...]”   
Empresa 6, Gerente de Projeto sobre o projeto problemático 

 
“Então a gente conseguiu fazer em menos tempo, com menos 
pessoas e o mais importante: com a equipe motivada. Com a mesma 
qualidade, inclusive, que está sendo medida agora na homologação 
e o retorno está sendo muito bom nesse sentido.” 
Empresa 5, Gerente de Projeto, sobre o projeto de sucesso 

 

A seguir serão listados os critérios34 com suas definições formais que foram 

explicitamente ou implicitamente citados pelos gerentes de projeto entrevistados na 

1ª fase. É importante ressaltar que a pesquisa estuda a formação de equipes de 

software, recrutando as pessoas internas da empresa, ou seja, a fase de 

contratação das pessoas não entrou neste estudo.  

                                                 
34 Houaiss (2001) define critério como uma norma de avaliação ou escolha, discernimento. Portanto, 
critério é um padrão que vai guiar o julgamento ou a decisão sobre alguma coisa. Neste estudo, os 
critérios são as normas de avaliação que um gerente de projeto pode utilizar para formar suas 
equipes de software. 
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Assim, considera-se que todas as pessoas disponíveis para serem utilizadas 

durante a formação da equipe, já estejam contratadas e constituindo o quadro de 

funcionários da empresa35. 

Perfil Técnico: perfil é o aspecto, caráter ou as características gerais de uma 

pessoa. Técnico é relativo ao domínio especializado de atividades ou de 

conhecimentos humanos em uma determinada área. Portanto, perfil técnico é o 

critério que está ligado diretamente à capacitação técnica do indivíduo em uma 

determinada tecnologia, linguagem, plataforma, etc. Esta variável inclui ainda o seu 

conhecimento específico em um módulo de um sistema ou processo de negócio. 

“Primeiro o critério técnico. Quem já trabalha com java, jsp, ejb., etc. 
Um cara que tenha essas competências.” 
Empresa 1, Gerente de Projeto 

 
“A gente sempre procura a qualificação técnica adequada para ver se 
atende à demanda que a gente tem.” 
Empresa 6, Gerente de Projeto 

 

Custo da Pessoa: é o impacto exercido pela entrada de uma determinada 

pessoa no planejamento de custos do projeto. Configura-se como uma importante 

restrição no momento da montagem da equipe. Uma das áreas de conhecimento do  

Guia PMBOK (2004) trata exclusivamente da estimativa e controle dos custos de um 

projeto, incluindo os custos com a contratação e manutenção da equipe. Então, 

neste caso, a soma dos custos de todas as pessoas selecionadas na equipe deve 

ser estabelecida de forma a respeitar os custos previamente planejados. 

“[…] se a gente colocasse somente pessoas seniores, a gente teria 
um poder de fogo muito maior, mas um projeto, quando você vai 
fazer, tem um determinado valor que se vende aquele projeto. Daí, 

                                                 
35 Apesar do enfoque do estudo ser em formação de equipes de software, muitos dos conceitos 
utilizados nesta pesquisa também podem ser utilizados pelo setor de gerenciamento de recursos 
humanos de uma empresa no momento de seleção das pessoas para compor o quadro de 
funcionários da mesma. A aplicabilidade do resultado encontrado nesta pesquisa para contratação de 
pessoas em empresas de software será sugerida como trabalho futuro. 
 



 

 

92 

quanto mais pessoas seniores eu coloco naquele projeto, menor vai 
ser a minha margem de retorno. E isso tem um limite.” 
Empresa 5, Gerente de Projeto 

 

Produtividade: é a qualidade de quem é produtivo, sendo o conceito de 

produtivo como aquilo que produz ou pode produzir. A produtividade em 

desenvolvimento de software pode ser entendida como aquilo que uma pessoa pode 

produzir nesta área, com um determinado esforço, em um determinado intervalo de 

tempo. É a relação existente entre o quanto se produz (produção) e os recursos 

disponíveis. Para se medir a taxa de produtividade de uma pessoa podem ser 

utilizados diversos métodos, como: análise de pontos de função, COCOMO 

(Constructive Cost Model), linhas de código, entre outros. A produtividade é o 

resultado da produção e a capacidade desta produção.   

“[…] se ele é um projeto mais complexo, a gente tende a colocar o 
time com a galera mais experiente, pois assim, temos mais 
produtividade.”  
Empresa 4, Gerente de Projeto 

 

Disponibilidade Interna: disponibilidade é a qualidade daquilo que é ou está 

disponível num determinado momento. Ou seja, são as horas disponíveis que as 

pessoas que integram o quadro de funcionários da empresa possuem e que são 

compatíveis com o projeto. Esta disponibilidade pode ser verificada consultando o 

banco de horas, por exemplo. Este critério é apresentado como um balizador dos 

outros critérios para a formação da equipe, recrutando pessoas que cumpram os 

critérios desejados para montagem da equipe e estão, ou ficarão disponíveis para 

tal. 

“Na época em que a gente começou o projeto, tinha outro projeto 
maior e mais importante com outro time. Então não podíamos 
escolher muito [...]” 
Empresa 5, Gerente de Projeto 
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Personalidade: define-se a personalidade como tudo aquilo que distingue um 

indivíduo de outros indivíduos, ou seja, o conjunto de características psicológicas 

que determinam a sua individualidade pessoal e social. A formação da 

personalidade é um processo gradual, complexo e único a cada indivíduo. Ou seja, é 

a qualidade ou caráter próprio de uma pessoa (física ou moral).  

Segundo o MBTI, os indivíduos são classificados de acordo com suas 

preferências em quatro dimensões bipolares: extroversão x introversão; sensação x 

intuição; pensamento x sentimento e julgamento x percepção. A combinação destas 

dimensões fornece dezesseis tipos psicológicos distintos (MYERS; BRIGGS, 1985).  

A análise da personalidade pode ser um forte instrumento de trabalho na 

seleção de uma pessoa para trabalhar em um determinado tipo de projeto, pois está 

relacionada à motivação gerada pela adequação do indivíduo à sua função na 

empresa ou dentro da equipe. Por exemplo, pessoas com a característica de 

julgamento (aquele que gosta de rotinas e odeia surpresas) não podem ser alocadas 

em um projeto arriscado. Já pessoas com a característica de percepção (gosta de se 

arriscar e de mudanças) não devem ser alocadas em projetos rotineiros. Isto pode 

gerar uma insatisfação naquela pessoa que foi alocada em tal cargo, gerando 

desmotivação, podendo cair o desempenho da equipe.  

Apesar da importância deste critério, este é complicada de extrair, até por que 

no processo de formação das equipes, os gerentes, geralmente, não aplicam 

nenhum tipo de análise formal da personalidade. 

“Internamente a gente precisa trabalhar a personalidade. Um cara 
que é muito criativo […] eu não vou pegar esse cara pra colocar 
coisas rotineiras.” 
Empresa 2, Gerente de Projeto 
 
“[…] você alocar uma pessoa que não vai nos ajudar naquele 
momento, está sem interesse, está desmotivado, está com 
problemas pessoais. Não deve ajudar muito, só deve atrapalhar.” 
Empresa 3, Gerente de Projeto 
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“Demandas simples a gente evita colocar pra pessoas que tem uma 
expertise maior. Se for uma coisa pontual tudo bem, mas se for 
constantemente, pra aquela pessoa que gosta de grandes desafios, 
gera uma insatisfação. E se você coloca coisas muito complexas na 
mão daquele cara que não tem aquele conhecimento todo ainda 
pode gerar uma frustração. Porque se o cara não consegue andar, 
vai ficar achando que é incompetente.”  
Empresa 5, Gerente de Projeto 

 

Comportamento: pode ser definido como procedimento, forma de proceder 

ou conduta. No campo da psicologia, o comportamento é o conjunto das reações 

observáveis nos indivíduos em determinadas circunstâncias, estando estes inseridos 

em ambientes controlados.  

Um modelo bastante utilizado para extrair o comportamento das pessoas é o 

Belbin Team Role Theory (BELBIN (1981, 1993)). Ao contrário do modelo MBTI, que 

descreve os tipos de temperamentos através de características intrínsecas à 

personalidade de cada componente do grupo, o modelo de Belbin trata 

especificamente do comportamento apresentado pelo indivíduo durante a execução 

do trabalho da equipe.  

Belbin (1981,1993) define nove modelos comportamentais e os classifica em 

três grupos. Líderes autoritaristas, papel de execução, criatividade, equilíbrio, 

responsabilidade, assiduidade, comprometimento, autonomia, entre outros, são 

exemplos de comportamentos pessoais.   

Em determinadas situações, traços específicos de comportamentos são 

exigidos como: para definição de lideranças nas equipes ou para analistas que 

tenham capacidade de negociar requisitos funcionais com clientes, ou seja, tenha o 

comportamento adequado para tal função. Por isto, também é um importante critério 

para formação das equipes. 

“Alguns aspectos fundamentais que, pessoalmente, observo: Espírito 
de equipe – Mesmo que o cara tenha uma contribuição técnica 



 

 

95 

excelente, se não trabalhar para o grupo, no meu time ele não 
trabalha. Que vá ficar em uma jaula [...]” 
Empresa 2, Gerente de Projeto 
 
“[…] a gente procura manter aqui na empresa, o pessoal que tem um 
certo perfil que é um cara que vem pro trabalho, chega na hora, 
cumpre as horas dele e está disponível quando a empresa precisa 
[…]” 
Empresa 4, Gerente de Projeto 
 
“No suporte, para o nível um, os aspectos comportamentais pesam 
mais… por que eles estão em contato direto com o cliente, então não 
tem como fugir.” 

                         Empresa 3, Gerente de Projeto 

Por fim, foi possível identificar a existência de dois componentes estratégicos, 

que influenciam todos os outros critérios de formação de equipes de software, e 

determinam a utilização deles em diferentes graus. Estes componentes são:  

Importância Estratégica do Cliente: é a importância que um determinado 

cliente tem para a empresa.  

Importância Estratégica do Projeto: é a importância que um determinado 

projeto tem para a empresa. A importância pode variar bastante, pois pode ser um 

projeto que pode salvar uma empresa de uma suposta falência, um projeto que 

mantenha a empresa por um bom tempo, ou ainda, um projeto que possibilite o 

crescimento da empresa.  

Naturalmente, os gerentes de projeto tendem a ter um maior cuidado com a 

montagem de equipes o quão maior é a importância do projeto ou do cliente. Estes 

critérios ficam bastante perceptíveis quando da concorrência por recursos entre 

diversos projetos dentro de uma mesma empresa. Neste caso, o projeto mais 

importante tende a ocupar o maior número de pessoas na equipe, ou as melhores 

pessoas da empresa, de acordo com a necessidade específica. A “temperatura” do 

relacionamento com o cliente também é um indicador que permite julgar com 

precisão a prioridade de um projeto dentro da empresa e a minúcia com que será 
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tratada a formação da equipe para o projeto. Veja abaixo alguns trechos de 

entrevistas que mostram isto: 

“Nós gostaríamos de encontrar mais pessoas seniores no mercado. 
[…] Nós temos seniores em casa também, mas não era o suficiente 
pela importância do projeto, sem contar que a gente não tinha só 
esse projeto, tínhamos outros também, onde esse pessoal estava 
alocado.” 
Empresa 5, Gerente de Projeto 

 
“[…] as pessoas podem não admitir, mas existem tacitamente 
classificações de clientes, então […] clientes mais críticos a gente 
tem uma atenção maior ao formar os times. […] pra esses clientes, a 
disponibilidade dos recursos é a última coisa que a gente olha.” 
Empresa 4, Gerente de Projeto 

 

4.3 Avaliação da Relação dos Critérios com o Sucesso do Projeto 

e Avaliação da Importância dos mesmos 

Serão mostradas, nesta seção, as avaliações que foram realizadas após a 

finalização da coleta de dados da 2ª Fase. O objetivo é mostrar a relação existente 

entre os critérios listados na seção 4.2 com o sucesso do projeto, como também 

avaliar a importância de cada critério segundo as opiniões dos gerentes de projeto. 

No questionário construído na 2ª fase da pesquisa foram desenvolvidas duas 

partes que procuram descobrir o nível de formalização que os critérios foram usados 

em um projeto de sucesso e em um projeto de fracasso. Estas partes são: parte 3, 

avaliação do projeto que obteve sucesso, e a parte 4, avaliação do projeto que não 

obteve sucesso.  

Nestas duas partes foi solicitado aos gerentes que atribuíssem notas que 

variassem de 1 a 7, de acordo com o nível de formalização de uso de cada critério 

de formação de equipes, sendo 1 para o nível mais baixo e 7 para o nível mais alto.  

Para avaliar se os projetos eram realmente de sucesso e de fracasso, 

também foi solicitado aos gerentes que atribuíssem notas que variassem de 1 a 7, 
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para o nível de satisfação com as metas de sucesso levantadas por Haggerty 

(2000). 

A partir destas medidas e das definições operacionais das variáveis, pode-se 

analisar estatisticamente o modelo. Para uma melhor análise dos dados, as notas 

foram distribuídas em três categorias: baixa (1), média (2) e alta (3). A categoria 

baixa abrange as notas um, dois e três; a categoria média abrange a nota quatro e a 

categoria alta abrange as notas cinco, seis e sete.  

Foi realizada uma contabilização de todas as notas dadas pelos gerentes aos 

critérios de formação de equipes por categoria (baixa, média e alta), para um projeto 

de sucesso na tabela 1 e para um projeto de fracasso na tabela 2, em valores 

absolutos e em percentagens.  

Tabela 1 – Resumo das notas atribuídas aos critérios de formação de equipes para o 
projeto de sucesso. 

Critério de Formação de 
Equipes/Nível de 

Formalização de Uso 
Baixo 

(máximo = 24)
Médio 

 (máximo = 24)
Alto  

(máximo = 24) 
Perfil Técnico 0 (0,0%) 1 (4,2%)  23 (95,8%) 

Custo da Pessoa 4 (16,7%) 4 (16,7%) 16 (66,7%) 
Produtividade 3 (12,5%) 4 (16,7%) 17 (70,8%) 

Disponibilidade Interna 6 (25%) 5 (20,8%) 13 (54,2%) 
Personalidade 3 (12,5%) 4 (16,7%) 17 (70,8%) 

Comportamento 2 (8,3%) 5 (20,8%) 17 (70,8%) 
Importância do Cliente 4 (16,7%) 2 (8,3%) 15 (75,0%) 
Importância do Projeto 3 (12,5%) 2 (8,3%) 19 (79,2%) 

TOTAL 25 (13,23%) 27 (14,28%) 137 (72,49%) 
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Tabela 2 – Resumo das notas atribuídas aos critérios de formação de equipes para o 
projeto de fracasso. 

Critério de Formação de 
Equipes/Nível de 

Formalização de Uso 
Baixo 

(máximo = 24)
Médio 

 (máximo = 24)
Alto  

(máximo = 24) 
Perfil Técnico 7 (29,2%) 7 (29,2%)  10 (41,7%) 

Custo da Pessoa 11 (45,8%) 4 (16,7%) 9 (37,5%) 
Produtividade 14 (54,8%) 5 (20,8%) 5 (20,8%) 

Disponibilidade Interna 11 (45,8%) 6 (25%) 7 (29,2%)  
Personalidade 13 (54,2%) 5 (20,8%) 6 (25,0%) 

Comportamento 13 (54,2%) 5 (20,8%) 6 (25,0%) 
Importância do Cliente 12 (50,0%) 0 (0,0%) 12 (50,0%) 
Importância do Projeto 10 (41,7%) 2 (8,3%) 12 (50,0%) 

TOTAL 91 (47,40%) 34 (17,70%) 67 (34,90%) 
 

Para os projetos de sucesso, observa-se que as notas altas atribuídas aos 

critérios têm mais peso do que as notas médias e baixas. No campo de totalização 

percebe-se que 72,49% das notas atribuídas são notas altas, 14,28% são notas 

médias e 13,23% são notas baixas. Enquanto que para os projetos de fracasso as 

notas baixas têm mais peso que as notas médias e altas. Observa-se que 47,40% 

das notas atribuídas são notas baixas, 17,70% são notas médias e 34,90% são 

notas altas. Para uma melhor visualização destas diferenças percentuais observe a 

figura 10. 
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Figura 10 – Diferenças percentuais das notas atribuídas aos critérios nos projetos 

de sucesso e fracasso. 
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Através das análises supracitadas, constata-se que existe uma tendência: os 

critérios de formação de equipes de software tendem a receber notas mais altas 

para o nível de formalização de uso em projetos de sucesso do que em projetos de 

fracasso. Para mostrar, realmente, que as notas atribuídas em um projeto de 

sucesso são significativamente diferentes das notas atribuídas em um projeto de 

fracasso, foi utilizado o teste não-paramétrico U de MANN-WHITNEY. 

Como explicado na metodologia, o teste U de MANN-WHITNEY mostra as 

diferenças significativas que podem existir entre dois grupos independentes. A 

diferença é significativa se o coeficiente p ≤ 0,05. A tabela 3 mostra os resultados 

que foram obtidos através do teste. 

Tabela 3 – Teste U de MANN-WHITNEY para os critérios de formação de equipes. 
 

TESTE U DE MANN-WHITNEY 
Critério de Formação de 

Equipes/Nível de 
Formalização 

Baixo  
(n = 24) 

Médio  
(n = 24) 

Alto  
(n = 24) 

Perfil Técnico p=0,005 p=0,021 P=0,000 
Custo da Pessoa p=0,031 p=1,000 P=0,045 

Produtividade p=0,001 p=0,714 P=0,001 
Disponibilidade Interna p=0,135 p=0,734 P=0,082 

Personalidade p=0,002 p=0,714 P=0,002 
Comportamento p=0,001 p=1,000 P=0,002 

Importância do Cliente p=0,015 p=0,153 P=0,077 
Importância do Projeto p=0,024 p=1,000 P=0,037 

Diferença significativa para p ≤0,05 
 

 

Analisando a tabela 3, observa-se que com relação às notas altas, as 

diferenças são significativas para os dois universos independentes: projeto de 

sucesso e projeto de fracasso. Ou seja, como constatado nas análises anteriores, 

nos projetos de sucesso as notas tendem a ser mais altas que nos projetos de 

fracasso.  
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Para as notas baixas, também se observa que as diferenças são 

significativas. Ou seja, nos projetos de fracasso as notas tendem a ser mais baixas 

que nos projetos de sucesso. Com relação às notas médias, as diferenças não são 

significativas. A conclusão que pode ser tirada é que para as notas médias os 

critérios tendem a se comportar da mesma forma tanto para os projetos de sucesso 

quanto para os de fracasso. 

Analisando pontualmente cada critério, observa-se que para as notas altas, 

dois critérios não possuíram diferenças significativas: Disponibilidade Interna e 

Importância Estratégica do Cliente. Já para as notas baixas, observa-se o seguinte 

critério sem diferença significativa: Disponibilidade Interna. Portanto, o único critério 

que se comporta da mesma forma, para as notas altas, médias e baixas, seja nos 

projetos de sucesso, seja nos projetos de fracasso, é o critério Disponibilidade 

Interna. 

Assim, percebe-se que para o critério Disponibilidade Interna existe uma 

tendência de uso igual em todos os projetos pesquisados, não influenciando 

diretamente no desempenho do projeto. Já para todos os outros critérios observa-se 

que existe uma tendência de que se forem utilizados em conjunto, o desempenho do 

projeto será afetado positivamente. Observa-se, ainda, a tendência de que os não 

usos dos mesmos afetam negativamente o projeto. 

Para dar uma maior validade as análises realizadas, serão mostrados que os 

projetos que os gerentes assumiram ser projetos de sucessos ou de fracassos 

realmente tendem a ser projetos de sucessos ou de fracassos. Para isto, foi utilizada 

a mesma idéia apresentada para os critérios.  

Serão mostradas duas tabelas que contabilizam as notas que foram dadas 

pelos gerentes ao nível de satisfação com as metas de sucesso descritas no artigo 
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de Haggerty (2000) para os projetos de sucesso (tabela 4) e para o projeto de 

fracasso (tabela 5). E, posteriormente, na tabela 6, serão demonstradas que as 

notas atribuídas às metas de sucesso para um projeto de sucesso são 

significativamente diferentes das notas atribuídas em um projeto de fracasso, 

através do teste não-paramétrico U de MANN-WHITNNEY. 

Tabela 4 – Resumo das notas atribuídas para as metas de sucesso em um projeto de 
sucesso. 

Metas de 
Sucesso/Nível de 

Satisfação 
Baixo 

(máximo = 24)
Médio 

 (máximo = 24)
Alto  

(máximo = 24) 
Custo 1 (4,2%) 2 (8,3%)  21 (87,5%) 

Cronograma 4 (16,7%) 1 (4,2%) 19 (79,2%) 
Escopo 2 (8,3%)  0 (0,0%) 22 (91,7%) 

Motivação da Equipe 1 (4,2%) 2 (8,3%)  21 (87,5%) 
Satisfação dos Usuários 0 (0,0%) 3 (12,5%) 21 (87,5%) 
Satisfação do Gerente 2 (8,3%)  0 (0,0%) 22 (91,7%) 

TOTAL 10 (6,94%) 8 (5,55%) 126 (87,5%) 
 

 
Tabela 5 – Resumo das notas atribuídas para as metas de sucesso em um projeto de 

fracasso. 

Metas de 
Sucesso/Nível de 

Satisfação 
Baixo 

(máximo = 24)
Médio 

 (máximo = 24)
Alto  

(máximo = 24) 
Custo 18 (75,0%) 1 (4,2%) 5 (20,8%) 

Cronograma 22 (91,7%) 0 (0,0%) 2 (8,3%)  
Escopo 12 (50,0%) 4 (16,7%) 8 (33,3%) 

Motivação da Equipe 21 (87,5%) 2 (8,3%)  1 (4,2%) 
Satisfação dos Usuários 16 (66,7%) 2 (8,3%)  6 (25%) 
Satisfação do Gerente 14 (58,3%) 3 (12,5%) 7 (29,2%)  

TOTAL 103 (71,5%) 12 (8,33%) 29 (20,13%) 
 

Para os projetos de sucesso, observa-se que as notas altas atribuídas às 

metas de sucesso têm mais peso que as notas médias e baixas. No campo de 

totalização, percebe-se que 87,5% das notas atribuídas são notas altas, 5,55% são 

notas médias e 6,94% são notas baixas. Enquanto que para os projetos de fracasso 

as notas baixas têm mais peso que as notas médias e altas. Observa-se que 71,5% 

das notas atribuídas são notas baixas, 8,33% são notas médias e 20,13% são notas 
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altas. Para uma melhor visualização destas diferenças percentuais observe a figura 

11.  
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Figura 11 – Diferenças percentuais das notas atribuídas às metas nos projetos de 

sucesso e fracasso. 

 

A tabela 6 mostra os resultados que foram obtidos rodando o teste U de 

MANN-WHITNNEY para as metas de sucesso. 

Tabela 6 – Teste U de MANN-WHITNEY para as metas de sucesso. 
TESTE U DE MANN-WHITNEY 

Metas de Sucesso/Nível 
de Formalização

Baixo  
(n = 24) 

Médio  
(n = 24) 

Alto  
(n = 24) 

Custo 0,000 0,555 0,000 
Cronograma 0,000 0,317 0,000 

Escopo 0,000 0,388 0,000 
Motivação da Equipe 0,000 1,000 0,000 

Satisfação dos Usuários 0,000 0,640 0,000 
Satisfação do Gerente 0,000 0,077 0,000 

Diferença significativa para p < 0,05 
 

Com relação às notas altas, as diferenças são significativas para os dois 

universos independentes: projeto de sucesso e projeto de fracasso. Ou seja, nos 

projetos de sucesso as notas tendem a ser mais altas que nos projetos de fracasso 

para todas as metas de sucesso.  
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Para as notas baixas, também se observa que as diferenças são 

significativas. Ou seja, nos projetos de fracasso as notas tendem a ser mais baixas 

que nos projetos de sucesso para todas as metas de sucesso. Já com relação às 

notas médias, as diferenças não são significativas, portanto as notas médias das 

metas tendem a ser as mesmas tanto para os projetos de sucesso quanto para os 

de fracasso. 

Com estes resultados reconhece-se que a decisão de utilizar as metas de 

sucesso descritas no artigo de Haggerty (2000) foi realmente uma decisão acertada. 

Pois, foi observado que os projetos os quais os gerentes assumiram ser de sucesso 

tendem a alcançar as metas de sucesso, enquanto que os projetos que os gerentes 

assumiram ser de fracasso tendem a não alcançar as metas de sucesso. 

Para que fosse avaliada a importância dos critérios listados, foi desenvolvida 

a parte 5 do questionário construído na 2ª fase. Esta parte procura descobrir a 

opinião dos gerentes de projeto acerca do impacto dos critérios de formação de 

equipes de software com relação ao alcance das metas em um projeto de sucesso. 

Foi solicitado aos gerentes que atribuíssem notas que variassem de 1 a 7, de acordo 

com a sua opinião, sendo 1 para o nível mais baixo e 7 para o nível mais alto.  

Da mesma forma que as análises anteriores, as notas foram distribuídas em 

três categorias: baixa (1), média (2) e alta (3). Foi realizada, na tabela 7, uma 

contabilização de todas as notas que foram dadas pelos gerentes por categoria 

(baixa, média e alta), em valores absolutos e em percentagens.  
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Tabela 7 – Resumo das notas atribuídas aos critérios de formação de equipes segundo as 
opiniões dos gerentes. 

Critério de Formação de 
Equipes/Nível de 

Importância segundo os 
Gerentes 

Baixo 
(máximo = 24)

Médio 
 (máximo = 24)

Alto  
(máximo = 24) 

Perfil Técnico 1 (4,2%) 2 (8,3%)  21 (87,5%) 
Custo da Pessoa 4 (16,7%) 2 (8,3%)  18 (75,0%) 

Produtividade 1 (4,2%) 1 (4,2%) 22 (91,7%) 
Disponibilidade Interna 6 (25%) 4 (16,7%) 14 (58,3%) 

Personalidade 2 (8,3%)  4 (16,7%) 18 (75,0%) 
Comportamento 1 (4,2%) 2 (8,3%)  21 (87,5%) 

Importância do Cliente 1 (4,2%) 3 (12,5%) 20 (83,3%) 
Importância do Projeto 1 (4,2%) 1 (4,2%) 22 (91,7%) 

TOTAL 17 (8,85%) 19 (9,90%) 156 (81,25%) 
 

Analisando a tabela 7, observa-se que existem mais notas altas atribuídas 

aos critérios do que notas médias e baixas. No campo de totalização observa-se que 

81,25% das notas atribuídas são notas altas, 9,90% são notas médias e 8,85% são 

notas baixas. Para uma melhor visualização destas diferenças percentuais observe 

a figura 12. 
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Figura 12 – Diferenças percentuais das notas atribuídas aos critérios segundo as 

opiniões dos gerentes. 

Na parte 5 do questionário, além do que já foi explicado, também foi solicitado 

aos gerentes que colocassem outros critérios que julgassem importantes e que não 
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estava listado no questionário, atribuindo notas aos mesmos. Desta forma, poder-se-

ia constatar se foi esquecido algum critério importante. Porém, satisfatoriamente, a 

grande maioria dos gerentes afirmou que os critérios listados eram os suficientes 

para aumentar as chances de sucesso de um projeto. Alguns gerentes citaram 

outros critérios36, porém os mesmos já estavam sendo contemplados na lista de 

critérios descrita nesta pesquisa ou eram fatores externos de influência.  

Para avaliar a importância dos critérios, foram contabilizadas as notas altas 

atribuídas pelos gerentes de projeto, segundo suas opiniões, para a importância dos 

mesmos. Desta forma foi possível estabelecer uma ordem de importância de cada 

critério listado. Quando os critérios obtiveram a mesma quantidade de notas altas, 

foi utilizado como critério de desempate, o que recebeu a menor quantidade de 

notas baixas. 

Portanto, na figura 13, segue a ordem de importância dos critérios de 

formação de equipes. A figura mostra um histograma, em que o eixo “x” são os 

critérios de formação de equipes de software, e o eixo “y” são as percentagens das 

notas dadas aos critérios por todos os gerentes de projeto entrevistados na 2ª fase.  

 

                                                 
36 Os critérios adicionais citados pelos gerentes foram: orçamento disponível (característica do plano 
do projeto); comprometimento de todos (contemplado pelo critério comportamento); respeito ao ser 
humano (contemplado pelo critério comportamento) e o planejamento (característica do plano do 
projeto). 



 

 

106 

Ordem de Importância dos Critérios segundo as Opiniões dos 
Gerentes de Projeto
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Figura 13 – Ordem de importância dos critérios segundo as opiniões dos gerentes de 
projeto. 

 

Analisando a figura 13, observa-se que os seis critérios mais importantes, na 

ordem apresentada, para se alcançar às metas de sucesso são: Importância 

Estratégica do Projeto, Produtividade, Perfil Técnico, Comportamento, Importância 

Estratégica do Cliente e Personalidade. Os dois menos importantes, nesta ordem, 

são: Custo da Pessoa e Disponibilidade Interna. 

Contabilizando, também, o número de notas altas atribuídas pelos gerentes 

de projeto ao nível de formalização de uso dos critérios de formação de equipes de 

software em um projeto de sucesso, foi possível estabelecer quais critérios são mais 

utilizados em um projeto de sucesso. Portanto, na figura 14, segue um histograma 

que mostra a ordem destes critérios. 
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Ordem de Uso dos Critérios em um Projeto de Sucesso
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Figura 14 – Ordem de uso dos critérios em um projeto de sucesso. 

 

Analisando a figura 14, observa-se que os seis critérios, na ordem 

apresentada, mais utilizados em um projeto de sucesso são: Perfil Técnico, 

Importância Estratégica do Projeto, Importância Estratégica do Cliente, 

Comportamento, Personalidade e Produtividade. Os dois menos utilizados, nesta 

ordem, são: Custo da Pessoa e Disponibilidade Interna. 

Portanto, através das análises destes dois gráficos, percebe-se que os 

critérios Custo da Pessoa e Disponibilidade Interna não são tão importantes para se 

alcançar às metas de sucesso. E o critério Disponibilidade Interna, como já mostrado 

através do teste U de MANN-WHITNNEY, onde existe uma tendência de uso igual 

em todos os projetos pesquisados, tende a não possuir influência no desempenho 

de um projeto.  

Da mesma forma, analisando o número de notas altas atribuídas pelos 

gerentes de projeto ao nível de formalização de uso dos critérios de formação de 

equipes de software, porém em um projeto de fracasso, foi possível estabelecer 
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quais critérios foram menos utilizados em um projeto que não obteve sucesso. 

Portanto, na figura 15, segue um histograma que mostra esta ordem. 
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Figura 15 – Ordem de uso dos critérios em um projeto de fracasso. 

 

Realizando a mesma análise que nos gráficos anteriores, observa-se que os 

seis critérios, na ordem apresentada, mais utilizados em projetos de fracassos são: 

Importância Estratégica do Projeto, Importância Estratégica do Cliente, Perfil 

Técnico, Custo da Pessoa, Disponibilidade Interna e Comportamento. Os dois 

menos utilizados, nesta ordem, são: Personalidade e Produtividade. 

Analisando este resultado, confirmam-se as observações anteriores. Ou seja, 

o conjunto dos seis critérios mais importantes não foi utilizado de forma satisfatória 

nos projetos fracassados, com destaque para os critérios Comportamento, 

Personalidade e Produtividade, onde o nível de formalização de uso foi muito baixo.  

Através da análise dos três histogramas, nota-se, também, que as notas 

atribuídas aos critérios são mais baixas no projeto de fracasso, se equiparando entre 

todos os critérios. Isto justifica o fato de que os dois critérios menos importantes 
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tenham sido mais utilizados que outros em um projeto de fracasso, quando na 

verdade, os outros critérios é que foram pouco utilizados.  

Isto confirma mais uma das observações anteriores, ou seja, que os critérios 

Custo da Pessoa e Disponibilidade Interna não são tão importantes para aumentar o 

desempenho de um projeto, com destaque para a Disponibilidade Interna, onde o 

uso foi praticamente o mesmo para os dois tipos de projetos: sucesso e fracasso.  

Após as analises realizadas, será mostrada na próxima seção a consolidação 

dos resultados através da categorização dos critérios de formação de equipes de 

acordo com a liberdade de uso dos mesmos, suprimindo o critério Disponibilidade 

Interna. Isto se deu porque o critério tende a não afetar o desempenho de um 

projeto. Além disso, os gerentes participantes da pesquisa o julgaram sem 

importância para o alcance das metas de sucesso de Haggerty (2000). Todos os 

outros critérios foram avaliados como importantes e tendem a afetar positivamente o 

desempenho dos projetos37.  

 

4.4 Classificação dos Critérios de Formação de Equipes de 

Software 

Nesta seção será mostrada uma tabela contendo a distribuição e 

categorização dos critérios de formação de equipes de software de acordo com a 

liberdade de uso destes critérios pelos gerentes de projeto. Esta liberdade de uso se 

refere ao grau de interferência dos fatores externos de influência  sobre os critérios. 

Ou seja, quanto maior a influência dos fatores externos em um critério, menor será a 

liberdade dos gerentes nas normas de avaliação do mesmo.  

                                                 
37 Lembrando que este resultado ainda não pode ser generalizado, sendo apenas aplicado para a 
amostra selecionada nesta pesquisa. 
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É importante ressaltar que nesta classificação não foi considerado, como 

explicado na seção 4.3, o critério Disponibilidade Interna. Realizando uma breve 

análise, este critério pode não ter sido avaliado como importante para se alcançar as 

metas de sucesso e ter tido uma baixa relação com o sucesso do projeto, devido ao 

fato dos gerentes terem assumido este critério como um requisito primário. Ou seja, 

é inerente a qualquer processo de seleção que as pessoas estejam disponíveis para 

serem escolhidas. Portanto, na classificação dos critérios que segue, será 

considerado que todas as pessoas estejam disponíveis internamente e prontas para 

serem alocadas ao projeto.  

Então, os critérios podem ser classificados em quatro categorias: 

determinados completamente pelos fatores externos de influência, determinados 

parcialmente pelos fatores externos de influência, não determinados pelos fatores 

externos de influência e critérios estratégicos de controle. A seguir, segue uma 

explicação detalhada de cada categoria de critérios: 

Critérios Determinados Completamente: são aqueles que são 

determinados pela própria demanda sobre projeto, a partir de fatores externos de 

influência. Os gerentes de projeto não têm liberdade sobre a avaliação destes 

critérios. São eles: Perfil Técnico e Custo da Pessoa. Os perfis técnicos necessários 

para a equipe são definidos pela solução tecnológica adotada e pelos procedimentos 

operacionais da empresa. O custo da pessoa é parte integrante do orçamento do 

projeto e, portanto, deve estar coberto na proposta comercial.  

Portanto, são critérios determinados antes do momento da formação da 

equipe, e não necessariamente pelo gerente do projeto. Neste momento, a 

importância estratégica do cliente ou do projeto afeta diretamente os critérios Perfil 

Técnico e Custo da Pessoa, visto que quanto maior a importância do cliente e do 
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projeto, maior será a exigência destes critérios. Para clientes com pouca importância 

podem ser estabelecidas equipes de pessoas inexperientes, com treinamentos 

planejados. A estratégia da organização também tem influência na margem de 

lucratividade esperada do projeto e, conseqüentemente, no Custo da Pessoa. 

Critérios Determinados Parcialmente: são os critérios sobre os quais os 

gerentes de projeto têm algum controle durante a formação da equipe, sendo 

influenciado apenas pela estratégia da organização de acordo com a importância do 

cliente ou do projeto. Como não vamos nos concentrar no critério Disponibilidade 

Interna, o único critério que é determinado parcialmente pelos fatores externos de 

influência é a Produtividade. 

Este critério é determinado parcialmente pelas características do plano do 

projeto, pelo orçamento do projeto ou ainda pela tecnologia. Pois os gerentes devem 

selecionar as pessoas que tenham a produtividade necessária para terminar o 

projeto dentro do tempo planejado no plano de projeto, que não ultrapasse o plano 

de custos e que sejam produtivas naquela tecnologia. Porém, os gerentes podem ter 

alguma liberdade na avaliação deste critério, medindo a produtividade de acordo 

com a métrica desejada, e selecionando as pessoas produtivas de acordo com o seu 

critério de escolha.  

A produtividade naturalmente concorre com a disponibilidade interna das 

pessoas da empresa, pois a busca dos profissionais mais produtivos pode ser 

interrompida pela falta de disponibilidade destes profissionais. Por outro lado, alocar 

prioritariamente as pessoas que estão disponíveis pode levar a uma deficiência de 

experiência na equipe. Por isto, a produtividade se torna um critério relevante 

proporcionalmente ao grau de rigidez dos prazos estabelecidos e com objetivos 

secundários do projeto, por exemplo, a distribuição de conhecimento dentro da 
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empresa. Porém, uma restrição fundamental para este critério é o custo da pessoa, 

pois equipes experientes são naturalmente mais caras.  

Critérios Não Determinados: são critérios utilizados de acordo com a cultura 

organizacional. Na prática, são critérios considerados em último caso, servindo como 

diferencial para seleção de pessoas para a equipe. São eles: a Personalidade e o 

Comportamento. Estes critérios não são determinados pelos fatores externos de 

influência, sendo assim, os gerentes tem total liberdade de uso para a escolha das 

pessoas com o comportamento e a personalidade adequada, de acordo com os 

seus critérios de análise. 

O Comportamento requisitado é definido a partir das características funcionais 

do perfil técnico, bem como por características da situação. Para os cargos ou 

funções que atuam em contato direto com o cliente, existe a necessidade de se 

montar uma equipe com uma boa capacidade de apresentação e relacionamento 

pessoal. Para projetos arriscados, o nível de comprometimento com a equipe é um 

fator de peso.  

A Personalidade, por sua vez, vem a ser utilizada quando o gerente de projeto 

tem a oportunidade de filtrar os potenciais componentes da sua equipe de acordo 

com todos os outros critérios, e ainda assim, existem várias pessoas disponíveis. 

Neste caso, os componentes da equipe são determinados de acordo com a 

adequação da sua personalidade às tarefas ou funções a serem realizadas, de 

forma a gerar um maior nível de motivação nestas pessoas. 

Critérios Estratégicos de Controle: existem dois critérios estratégicos que 

influenciam todos os outros critérios de formação de equipes de software, e 

determinam a utilização deles em diferentes graus. São os critérios estratégicos de 

controle: Importância Estratégica do Cliente e Importância Estratégica do Projeto. 



 

 

113 

Então, como resultado principal deste estudo, será apresentado o quadro 11. 

Este quadro resume a categorização dos critérios de formação de equipes, 

levantados nesta pesquisa, baseado nas práticas dos gerentes de projeto em 

empresas de desenvolvimento de software. É importante ressaltar que este 

resultado ainda não pode ser generalizado para o universo definido. Porém, devido a 

este resultado, é possível partir para um estudo de caso ou experimento, gerar 

hipóteses bem definidas, realizar uma pesquisa quantitativa e generalizar os 

resultados.  

Então, o resultado deste estudo é de fundamental importância, visto que, foi 

possível sair de uma nuvem, onde existiam poucos trabalhos dedicados a estudar 

critérios de formação de equipes de software, conseguindo definir uma metodologia 

de análise, selecionar os critérios que estão sendo utilizados na prática, avaliá-los e, 

ainda, classificá-los, realizando um estudo passível de repetição. Desta forma, os 

gerentes podem repetir os critérios utilizados em projetos que obtiveram sucesso, e 

identificar a ausência do uso de critérios em projetos que não obtiveram sucesso. 

Categoria Critérios de Formação de Equipes 
Determinado Completamente pelos 

fatores externos de influência 
 

Perfil Técnico 
Custo da Pessoa 

Determinado Parcialmente pelos 
fatores externos de influência 

 
Produtividade 

Não Determinado pelos fatores 
externos de influência 

 

Comportamento 
Personalidade 

Estratégico de Controle Importância Estratégica do Cliente 
Importância Estratégica do Projeto 

 
Quadro 11 – Classificação38 dos critérios de formação de equipes de software 

                                                 
38 Para esta classificação, é considerado que no momento da formação da equipe todas as 
pessoas estejam integrando o quadro de funcionários da empresa e que as pessoas sobre as 
quais o gerente irá realizar as normas de avaliação dos critérios, estejam com as horas 
disponíveis compatíveis com o projeto. 



 

 

114 

4.5 Resultados Secundários 

Além dos objetivos principais desta dissertação, ou seja, identificar os critérios 

de formação de equipes de software utilizados na prática pelos gerentes de projeto 

em empresas de desenvolvimento de software, alguns resultados secundários 

resultantes da pesquisa foram achados. Como não era o objetivo primordial, estes 

resultados não foram aprofundados, porém serão mostrados nesta seção, pois os 

mesmos podem ser importantes para trabalhos futuros. 

 

4.5.1 Aplicabilidade dos Critérios de Formação de Equipes de 

Software em Diferentes Estágios de Maturidade 

Organizacional 

De acordo com a pesquisa realizada na 1ª Fase, onde foram entrevistadas 

seis empresas, como explicado no capítulo 3, foi possível observar que existia uma 

relação entre os critérios que são utilizados para a formação das equipes de 

software com os estágios de maturidade da organizacional do modelo de Lins e da 

Silva (2005).  

Por exemplo, as empresas entrevistadas, que estão no nível de Existência 

(Empresas 1 e 2) utilizavam os dois critérios determinados completamente pelos 

fatores externos de influência (Perfil Técnico e Custo da Pessoa), somados ao 

comportamento individual, que diz respeito principalmente ao comprometimento, 

responsabilidade e assiduidade dos integrantes da equipe. Umas das características 

típicas deste estágio de desenvolvimento é a característica multifuncional das 

pessoas da equipe e, por isto, torna-se ainda mais importante levar em consideração 

o comportamento das pessoas, principalmente quando diz respeito a funções que 

envolvem o relacionamento com o cliente.  
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“[…] Até por que, dentro da [EMPRESA] a pessoa não está só 
desenvolvendo. Às vezes eles estão lá vendendo também.”  
Empresa 1, Gerente de Projeto 

 
“Nós distribuímos corretamente as habilidades em cada uma das 
fases daquele processo, apesar de estar trabalhando em time, nós 
éramos um time multifuncional.” 
Empresa 2, Gerente de Projeto 
 

 

As empresas no estágio de Sobrevivência (Empresa 3) e Sucesso (Empresa 

4) utilizavam, além dos critérios determinados completamente, também os critérios 

determinados parcialmente pelos fatores externos de influência. Uma das 

características de uma empresa no estágio de sobrevivência é justamente a 

dependência de contratos balanceada e, por isso, existe forte concorrência por 

recursos entre projetos, tanto humanos quanto financeiros.  

“[…] a gente considera que as pessoas estão todas no mesmo nível 
técnico, então a gente aloca aquela que está menos sobrecarregada, 
está perto de terminar uma determinada atividade.”  
Empresa 3, Gerente de Projeto 
 
“[…] se é um projeto mais complexo, a gente tende a colocar o time 
com a galera mais competente.” 
Empresa 4, Gerente de Projeto 

 

Já as empresas que se encontram nos níveis de Decolagem (Empresa 5) e 

Maturidade (Empresa 6) consideram todos os critérios para a montagem das suas 

equipes. Neste caso, a maturidade inclusive dos gerentes de projeto também é mais 

evidente.  

“Demandas simples a gente evita colocar pra pessoas que tem uma 
expertise maior. Se for uma coisa pontual tudo bem, mas se for 
constantemente, pra aquela pessoa que gosta de grandes desafios, 
gera uma insatisfação. E se você coloca coisas muito complexas na 
mão daquele cara que não tem aquele conhecimento todo, ainda 
pode gerar uma frustração. Por que se o cara não consegue andar, 
vai ficar achando que é incompetente.” 
Empresa 5, Gerente de Projeto 
 
“Notei isso logo na minha entrevista, que dava muita ênfase ao 
aspecto pessoal. Teve uma reunião ano passado, que ele perguntou 
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a todos como é que a gente tava. Ele tinha noção da motivação de 
cada um, então ele estava observando essas coisas.” 
Empresa 6, Componentes da Equipe 
 

 
A importância estratégica do cliente e do projeto são critérios que influenciam 

todos os outros, e inerentemente, são usados em empresas de diferentes 

maturidades, assim como o critério Disponibilidade Interna. 

O quadro 12 resume a relação entre o nível de maturidade da organização e 

os critérios de formação de equipes de software identificados nesta pesquisa. 
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Empresa 
1 Existência   x x    

Empresa 
2 Existência   x x    

Empresa 
3 Sobrevivência    x    

Empresa 
4 Sucesso    x    

Empresa 
5 Decolagem        

Empresa 
6 Maturidade        

 
Quadro 12 – Relação entre os critérios de formação de equipes de software e os estágios 
de maturidade das organizações. 

 
 

A partir deste resultado encontrado, ou seja, o relacionamento entre os 

critérios de formação de equipes de software e a maturidade organizacional, pode 

ser possível concluir que à medida que as empresas se desenvolvem, o 

gerenciamento das suas equipes torna-se mais complexo, envolvendo mais 

variáveis, tornando-se mais completo.  
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Como previsto nos modelos de Churchill e Lewis (1983) e Lins e da Silva 

(2005), a fase de existência é caracterizada, além de outros fatores, pela 

dependência de um único contrato, que faz com que o relacionamento com cliente 

seja considerado vital. Por isto, o critério Comportamento é observado na formação 

das equipes, pois estas empresas precisam passar imagens de segurança e 

confiabilidade. Já os gerentes de projeto das empresas mais maduras, além de 

compartilharem da consciência sobre os problemas de projeto que podem ser 

originados do mau gerenciamento das suas equipes, têm um maior subsídio 

organizacional para tratar a formação das equipes com minúcia, considerando, 

mesmo que informalmente, os critérios identificados neste trabalho.  

É importante ressaltar que o quadro 12 mostrado não é uma sugestão de uso 

dos critérios, e sim, uma síntese de como os critérios estão sendo utilizados em 

empresas de diferentes maturidades organizacionais. Todos os critérios deveriam 

ser considerados no momento da formação de equipes de projetos, em empresas de 

qualquer nível de desenvolvimento organizacional, para que os problemas 

relacionados com a equipe fossem minimizados ao máximo.  
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5 Considerações Finais 

 

Neste capítulo será feito um breve resumo dos resultados obtidos. Após isto, 

serão realizadas algumas conclusões, bem como serão indicados trabalhos futuros 

oriundos desta pesquisa. 

A importância das equipes nas organizações está cada vez maior. As 

organizações estão abolindo os individualismos e trabalhando com a coletividade. 

Porém, a gestão destas equipes em projetos não é uma tarefa muito simples. O 

sucesso de um projeto depende muito da eficiência da equipe e o primeiro passo 

para se buscar esta eficiência é justamente a composição desta. Neste sentido, o 

presente estudo investigou os critérios de formação de equipes de software e seus 

impactos no desempenho dos projetos. 

Como já foram vistos nos primeiros capítulos, estudos indicaram que a 

composição de equipes é um fator que pode contribuir para o sucesso dos projetos e 

que ainda não existe um modelo completo de formação de equipes de software. Os 

modelos existentes levam em conta basicamente a composição de equipes por meio 

da diversidade dos perfis comportamentais e psicológicos.  

Considerando o exposto, esta pesquisa se propôs a compreender melhor 

como os gerentes de projeto montam suas equipes em situações que os projetos 

obtiveram sucesso e situações que fracassaram. A partir de uma pesquisa 

qualitativa dividida em duas fases e de uma revisão na literatura existente, 

conseguiu-se montar uma estrutura de formação de equipes baseado em múltiplos 

critérios, classificando-os em categorias de acordo com a liberdade de uso dos 

mesmos pelos gerentes de projeto.  



 

 

119 

Esta classificação foi realizada após as análises da relação dos critérios com 

o sucesso do projeto e da avaliação da importância dos mesmos segundo os 

gerentes que participaram da pesquisa.  

Serão apresentadas nas próximas seções algumas conclusões e trabalhos 

futuros complementares a este estudo.  

 

5.1 Conclusões 

Como visto no capitulo 2, existem na academia alguns modelos teóricos para 

formação de equipes de sucesso, que utilizam sofisticados métodos de análise de 

comportamento e de personalidade. Apesar da existência destes modelos, por meio 

dos questionários e das entrevistas realizadas neste trabalho, pôde-se constatar que 

eles não são tão populares na área de tecnologia da informação. Enquanto diversas 

pesquisas preocupam-se em desenvolver metodologias para desenvolvimento de 

equipes de alto desempenho, foi constatado que os gerentes de projeto na indústria 

de software seguem a formar suas equipes e gerenciá-las baseando-se nas suas 

experiências pessoais e no que acreditam subjetivamente ser o melhor para suas 

empresas.  

Por esta razão, um dos objetivos deste trabalho é difundir a metodologia de 

análise e a estrutura de critérios de formação de equipes encontrada, enviando-a e 

explicando-a para todos os gerentes entrevistados, com o intuito de popularizar e 

criar uma nova cultura dentro das organizações que participaram do processo. Além 

disto, pretende-se divulgar de forma ampla para a comunidade acadêmica e para a 

indústria de software.  

Outro ponto importante que pode ser ressaltado é que, apesar da relação 

encontrada neste trabalho entre os critérios de formação de equipes de software e o 
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sucesso do projeto, existem outras variáveis que devem ser consideradas na busca 

pelo sucesso. A adoção de processos eficientes e eficazes de gestão, de engenharia 

de software, garantia da qualidade, entre outros, é de importância indiscutível. 

Outros autores consideram que critérios mais subjetivos, como os estilos de 

liderança (HYLAND et al., 2003), a emoção da equipe (PESLAK, 2005), as 

competências pessoais (WING, 2005) ou até mesmo a auto-estima da equipe e a 

confiança que a equipe tem em seu líder (ERDEM et al., 2003), podem ajudar a 

aumentar o desempenho dos projetos.  

Portanto, com o resultado desta dissertação não será garantido o sucesso de 

um projeto, mas será aumentada a probabilidade deste sucesso, minimizando os 

diversos riscos associados à composição de equipes que existem em um projeto de 

software. 

Por fim, é importante destacar que a pesquisa qualitativa apresenta alguns 

riscos reconhecidos que podem gerar contestações sobre a sua confiabilidade. Um 

destes riscos, chamado de plausibilidade seletiva, indica que o pesquisador tende a 

observar apenas os aspectos relacionados com as suas expectativas iniciais. Os 

outros riscos estão relacionados à validade da pesquisa e à sua confiabilidade.  

Nesta pesquisa, foram utilizadas técnicas que buscassem minimizar estes 

problemas, como a utilização de uma metodologia de entrevista semi-estruturada 

acompanhada por narrativa. A triangulação utilizada nesta pesquisa através das 

fontes de dados e dos pesquisadores, também é uma prática que permite gerar uma 

maior confiabilidade e validade sobre os resultados. Porém a interpretação dos 

investigadores é uma questão intrínseca de qualquer pesquisa qualitativa e apenas 

utilizando uma pesquisa quantitativa é possível dar uma validade estatística às 

conclusões.  Então, os resultados não podem ser generalizados para todo o 
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universo, pois neste primeiro momento foi realizada uma pesquisa de campo com 

abordagem qualitativa, com uma amostra não significativa para o universo.   

 

5.2 Trabalhos Futuros 

Como explicado anteriormente, esta pesquisa foi realizada com uma amostra 

ainda não significativa para o universo. Então, como primeiro trabalho futuro, é 

sugerido que seja realizada uma pesquisa com abordagem quantitativa com uma 

amostra estatisticamente representativa, para que os resultados sejam 

generalizados para todo o universo.  

Esta pesquisa pode ser realizada por meio de um experimento, e após isso, 

por meio de um estudo de caso. Com a consolidação destes resultados, pode ser 

desenvolvido um modelo completo de formação de equipes de software baseado em 

múltiplos critérios, e que possa ser utilizados pelos gerentes que pertencem ao 

universo da pesquisa.   

Pode ser realizado, ainda, um estudo para avaliar a aplicabilidade do modelo 

de formação de equipes para a contratação ou seleção de pessoas para compor o 

quadro de funcionários de uma empresa. Isto pode ser possível, visto que, muito dos 

conceitos utilizados neste estudo também podem ser utilizados pela área de 

gerenciamento de recursos humanos de uma organização. 

Na introdução foi dada a contextualização desta pesquisa, onde foram 

identificadas três áreas: fatores externos de influência, critérios de formação de 

equipes de software e modelos de processos de software. Portanto, como trabalhos 

futuros também podem ser realizadas pesquisas mais amplas nas outras duas 

áreas, identificando formalmente como os fatores externos influenciam na 
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composição de equipes e como os modelos de processos de software se comportam 

com relação à seleção de pessoas. 

Como resultado secundário desta dissertação, foi possível relacionar os 

critérios de formação de equipes de software com a maturidade organizacional de 

uma empresa. Portanto, é sugerido como trabalho futuro o aprofundamento deste 

estudo, com a finalidade de formalizar e consolidar esta relação encontrada. 
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Apêndice A – Questionário Semi-estruturado da 1ª Fase 

 

Parte 1: Identificação da Organização 
 

  

Nome da Empresa:  
 

Idade:  
 

Quantidade de Func.:  
 

  

 
Parte 2: Narrativa 
 

1. Descreva em que circunstâncias se deu a montagem da equipe do projeto 
B (Problemático) 

2. Descreva em que circunstâncias se deu a montagem da equipe do projeto 
A (Sucesso) 

 

Parte 3: Entrevista com o Gerente 
 

1. Quais são os critérios utilizados para montar suas equipes? 
2. Estes critérios estão documentados? 
3. Existem procedimentos para verificar estes critérios? 
4. Qual a influência destes critérios nos problemas do projeto B? 
5. Qual a influência destes critérios no sucesso do projeto A? 
6. Qual a importância de se observar os aspectos pessoais na formação das 

equipes? 
7. Os aspectos pessoais são observados tanto quanto os aspectos técnicos? 
8. Quais aspectos são mais influentes (pessoais ou técnicos)? 
9. Como os aspectos pessoais são observados? 
10. Qual a sua preparação para observar os aspectos pessoais? 

 
Parte 4: Entrevista com a Equipe 
 

1. Quais são os critérios utilizados pelo seu gerente para montar suas 
equipes? 

2. Estes critérios estão documentados? 
3. Existem procedimentos para verificar estes critérios? 
4. Qual a influência destes critérios nos problemas do projeto B ? 
5. Qual a influência destes critérios no sucesso do projeto A ? 
6. Qual a importância de se observar os aspectos pessoais na formação das 

equipes? 
7. Os aspectos pessoais são observados tanto quanto os aspectos técnicos? 
8. Quais aspectos são mais influentes (pessoais ou técnicos)? 
9. Como os aspectos pessoais são observados? 
10. Qual a preparação do seu gerente para observar os aspectos pessoais? 
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Parte 5: Estágio de Maturidade da Organização 

Objetivo Financeiro da Organização: 
 
(  ) Honrar os contratos e cobrir as despesas com a iniciação do negócio 
(  ) Manter o faturamento maior que as despesas 
(  ) Acumular capital para crescer 
(  ) Crescer rapidamente e atingir a maturidade 
(  ) Remunerar os investidores 
 

Estrutura da Empresa: 
 
(  ) Empreendedor faz tudo; capital humano limitado e dependência de contratos 
específicos 
(  ) Dependência de contratos balanceada; capital humano especializado e presença 
de gerentes de processos 
(  ) Gerentes experientes; administração comercial; capital humano; financeiro;
 gestão e estrutura organizacional 
(  ) Novos mercados e administração comercial mais exigida 
(  ) Setor financeiro mais exigido e força de gerência expandida 
 

Qualidade 
 
(  )  Desenvolvimento adhoc; gerência de projetos e documentar experiências 
(  )  Gerentes de software; gestão de requisitos; planejamento de projeto, controle e 
monitoramento de projeto; gerência de acordo com fornecedores e gerência de 
configuração 
(  )  Medição e análise;  garantia da qualidade do processo e produto; e avaliação 
CMMI nível dois 
(  )  Foco do processo na organização e  definição do processo organizacional 
(  )  Identificar áreas de processos  de acordo com os objetivos do negócio em busca 
do  CMMI nível três 
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Apêndice B – Questionário Semi-estruturado da 2ª Fase 

 

Parte 1 – Identificação do Entrevistado 
 

Nome 
Completo 

      

Nome em 
Citações 

      

Sexo  Feminino                          Masculino 
Qual a sua 
faixa etária? 
 

 Abaixo de 20. 
 de 20 a 30. 
 de 31-40. 
 de 41-50. 
 de 51-60. 
 Acima de 60. 

Formação de 
maior grau 

 Técnico 
 Superior Completo 
 Mestrado 
 Doutorado 
 Pós-doutorado 

Ano da 
conclusão da 
formação de 
maior grau. 

      

Instituição de 
vínculo 

      

Há quantos 
anos você 
trabalha 
nessa 
empresa? 

      

Quantos 
anos de 
experiência 
em 
gerenciamen
to de 
projetos 
você tem? 
 

      

Possui 
Certificação 
PMP? 

 SIM                                     NÃO 
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Em uma escala de 1 a 7, indique qual a sua experiência com o processo de 
desenvolvimento de software utilizado na empresa. 
1            2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                (Muito alta) 
 
Em uma escala de 1 a 7, indique o seu interesse com relação ao tema “formação de 
equipes de software”. 
1            2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                (Muito alta) 

       

Parte 2 – Identificação da Empresa 
 

 

Nome da 
Empresa 

      

Idade       
Quantidade 
de 
funcionários 

      

Quantidade 
de 
funcionários 
na unidade 

      

Receita 
operacional 
bruta anual 

 Até R$ 1,2 milhão 
 Superior a R$ 1,2 milhão e inferior ou igual a R$ 10,5 

milhões 
 Superior a R$ 10,5 milhões e inferior ou igual a R$ 60 

milhões 
 Superior a R$ 60 milhões 

Cidade e UF       
A empresa é 
CMMI? 

 SIM    NÃO  Qual o nível:       

A empresa é 
MPS.BR? 

 SIM    NÃO  Qual o nível:       

A empresa 
possui 
outros 
certificados?  

 SIM    NÃO  Quais:       
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Parte 3 – Avaliação do Projeto que Obteve Sucesso 
 
Para responder às perguntas abaixo, utilize como referência as definições: 
• Neste estudo estamos interessados em projetos de desenvolvimento de software 

que correspondam aos seguintes critérios: projetos que envolvam mais de duas 
pessoas, que possuam pelo menos um gerente de projeto e que já tenham 
passado da fase de seleção do pessoal. 

• O gerente de projeto é o indivíduo responsável pelo planejamento, coordenação 
e monitoração do projeto até a sua finalização. 

• Por favor, responda todas as questões com a maior sinceridade possível. 
Responda sempre o que melhor representa a situação atual da sua empresa. 
 

Pense em um projeto que você gerenciou que obteve sucesso e marque as 
alternativas abaixo. 
 
Identificação do Projeto: 
 
Tamanho da Equipe:       

Duração do Projeto:       
 
1. Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o seu nível de 
satisfação dos seguintes aspectos do Projeto: 
a) O Projeto alcançou a meta de custo: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
b) O Projeto cumpriu os prazos do cronograma: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
c) O Projeto refletiu o que foi especificado nos requisitos (escopo): 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
d) A equipe, na média, terminou o projeto motivada: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
e) Os usuários estão satisfeitos com o resultado do projeto: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
f) O projeto foi gratificante para você: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
g) Faça aqui algum comentário sobre o projeto de sucesso: 
      
2. Com relação ao projeto de sucesso, marque abaixo como os critérios de 
formação de equipes foram utilizados: 
a) Perfil Técnico 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de formalização 
do uso do critério Perfil Técnico. 
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1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
Métodos utilizados: 

 Análise Curricular. 
 Prova Conceitual. 
 Entrevistas. 
 Indicações. 
 Experiência adquirida. 

Outros:       
 
b) Custo da Pessoa 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de formalização 
do uso do critério Custo da Pessoa. 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
Métodos utilizados: 

 Houve um desenvolvimento de uma estimativa de custos dos recursos 
necessários para terminar as atividades do projeto. 

 Foi realizada uma agregação dos custos estimados de atividades individuais ou 
pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos (orçamento). 

 Controle dos fatores que criam as variações de custos e controle das mudanças 
no orçamento do projeto. 

 Controle dos custos de um projeto, incluindo os custos com a contratação e 
manutenção da equipe. 

 Avaliação do impacto no planejamento do custo do projeto devido à alocação de 
uma determinada pessoa. 
Outros:       
 
c) Produtividade 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de formalização 
do uso do critério Produtividade. 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
Métodos utilizados: 

 Utilização de Linhas de Código (LC). 
 Utilização da contagem de Pontos por Função (PF). 
 Utilização da contagem de Pontos por Caso de Uso (PCU). 
 Vazão entre a quantidade de LCs ou PFs ou PCUs produzidos em um 

determinado intervalo de tempo. 
 Medição de quanto foi produzido versus quantidade de recursos gastos. 
 Utilização do COCOMO. 
 Utilização do PSP. 

Outros:       
 
d) Disponibilidade Interna 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de formalização 
do uso do critério Disponibilidade Interna. 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
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Métodos utilizados: 
 Utilização de Banco de Currículos interno da empresa. 
 Utilização de Banco de Horas interno da empresa. 
 Utilização do organograma e descrição dos cargos da empresa. 

Outros:       
 
e) Personalidade 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de formalização 
do uso do critério Personalidade. 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
Métodos utilizados: 

 Conversa direta entre o gerente de projeto e cada indivíduo da equipe. 
 Conversa com outros integrantes da equipe que estão envolvidos com a pessoa 

em questão. 
 Auxílio de outros gerentes de projeto. 
 Auxílio de Líderes Técnicos. 
 Avaliação Pós-Morte com foco em aspectos internos da equipe. 
 Avaliação do Clima Organizacional 360 graus. 
 Aplicações de Questionários desenvolvidos internamente na empresa. 
 Utilização dos Tipos Psicológicos de Jung. 
 Utilização do Modelo de Personalidade “The Big Five”. 
 Utilização do Modelo 16PF. 
 Utilização do Modelo de Temperamento de Keirsey. 
 Utilização do Método Formal MBTI (Myers-Brigs Type Indicator). 

Outros:       
 
f) Comportamento 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de formalização 
do uso do critério Comportamento. 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
Métodos utilizados: 

 Conversa direta entre o gerente de projeto e cada indivíduo da equipe. 
 Observação informal, realizada pelo próprio gerente de projetos, baseada nas 

variações de humor das pessoas de acordo com as situações do dia-a-dia. 
 Conversa com outros integrantes da equipe que estão envolvidos com a pessoa 

em questão. 
 Conversa com o Cliente, para casos em que a equipe tenha um relacionamento 

direto. 
 Auxílio de outros gerentes de projeto. 
 Auxílio de Líderes Técnicos. 
 Avaliação Pós-Morte com foco em aspectos internos da equipe. 
 Avaliação do Clima Organizacional 360 graus. 
 Utilização do Método Formal de Belbin, utilizando sua Team Role Theory. 

Outros:       
 
g) Importância Estratégica do Cliente 
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Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de formalização 
do uso do critério Importância Estratégica do Cliente. 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
Métodos utilizados: 

 Avaliação do nível de relacionamento com o cliente.  
 Avaliação da importância do cliente. 
 Avaliação do impacto da perda do cliente. 

Outros:       
 
h) Importância Estratégica do Projeto 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de formalização 
do uso do critério Importância Estratégica do Projeto. 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
Métodos utilizados: 

 Avaliação do retorno financeiro que o projeto pode ter. 
 Avaliação do impacto da perda do projeto. 

Outros:       
 
i) Coloque aqui outros critérios que foram utilizados na formação das 

equipes, e que ainda não foram explicitados neste questionário, atribuindo 
um nível de formalização e possíveis métodos. 
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Parte 4 – Avaliação do Projeto que não Obteve Sucesso 
 
Pense em um projeto que você gerenciou que não obteve sucesso e marque as 
alternativas abaixo. 
 
Identificação do Projeto: 
 
Tamanho da Equipe:       

Duração do Projeto:       
 
1. Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o seu nível de 
satisfação dos seguintes aspectos do Projeto: 
a) O Projeto alcançou a meta de custo: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
b) O Projeto cumpriu os prazos do cronograma: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
c) O Projeto refletiu o que foi especificado nos requisitos (escopo): 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
d) A equipe, na média, terminou o projeto motivada: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
e) Os usuários estão satisfeitos com o resultado do projeto: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
f) O projeto foi gratificante para você: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
g) Faça aqui algum comentário sobre o projeto problemático: 
      
 
2. Com relação ao projeto que não obteve sucesso, marque abaixo como os 
critérios de formação de equipes foram utilizados: 
a) Perfil Técnico 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de formalização 
do uso do critério Perfil Técnico. 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
Métodos utilizados: 

 Análise Curricular. 
 Prova Conceitual. 
 Entrevistas. 
 Indicações. 
 Experiência adquirida. 

Outros:       
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b) Custo da Pessoa 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de formalização 
do uso do critério Custo da Pessoa. 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
Métodos utilizados: 

 Houve um desenvolvimento de uma estimativa de custos dos recursos 
necessários para terminar as atividades do projeto. 

 Foi realizada uma agregação dos custos estimados de atividades individuais ou 
pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos (orçamento). 

 Controle dos fatores que criam as variações de custos e controle das mudanças 
no orçamento do projeto. 

 Controle dos custos de um projeto, incluindo os custos com a contratação e 
manutenção da equipe. 

 Avaliação do impacto no planejamento do custo do projeto devido à alocação de 
uma determinada pessoa. 
Outros:       
 
c) Produtividade 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de formalização 
do uso do critério Produtividade. 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
Métodos utilizados: 

 Utilização de Linhas de Código (LC). 
 Utilização da contagem de Pontos por Função (PF). 
 Utilização da contagem de Pontos por Caso de Uso (PCU). 
 Vazão entre a quantidade de LCs ou PFs ou PCUs produzidos em um 

determinado intervalo de tempo. 
 Medição de quanto foi produzido versus quantidade de recursos gastos. 
 Utilização do COCOMO. 
 Utilização do PSP. 

Outros:       
 
d) Disponibilidade Interna 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de formalização 
do uso do critério Disponibilidade Interna. 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
Métodos utilizados: 

 Utilização de Banco de Currículos interno da empresa. 
 Utilização de Banco de Horas interno da empresa. 
 Utilização do organograma e descrição dos cargos da empresa. 

Outros:       
 
e) Personalidade 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de formalização 
do uso do critério Personalidade. 
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1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
Métodos utilizados: 

 Conversa direta entre o gerente de projeto e cada indivíduo da equipe. 
 Conversa com outros integrantes da equipe que estão envolvidos com a pessoa 

em questão. 
 Auxílio de outros gerentes de projeto. 
 Auxílio de Líderes Técnicos. 
 Avaliação Pós-Morte com foco em aspectos internos da equipe. 
 Avaliação do Clima Organizacional 360 graus. 
 Aplicações de Questionários desenvolvidos internamente na empresa. 
 Utilização dos Tipos Psicológicos de Jung. 
 Utilização do Modelo de Personalidade “The Big Five”. 
 Utilização do Modelo 16PF. 
 Utilização do Modelo de Temperamento de Keirsey. 
 Utilização do Método Formal MBTI (Myers-Brigs Type Indicator). 

Outros:       
 
f) Comportamento 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de formalização 
do uso do critério Comportamento. 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
Métodos utilizados: 

 Conversa direta entre o gerente de projeto e cada indivíduo da equipe. 
 Observação informal, realizada pelo próprio gerente de projetos, baseada nas 

variações de humor das pessoas de acordo com as situações do dia-a-dia. 
 Conversa com outros integrantes da equipe que estão envolvidos com a pessoa 

em questão. 
 Conversa com o Cliente, para casos em que a equipe tenha um relacionamento 

direto. 
 Auxílio de outros gerentes de projeto. 
 Auxílio de Líderes Técnicos. 
 Avaliação Pós-Morte com foco em aspectos internos da equipe. 
 Avaliação do Clima Organizacional 360 graus. 
 Utilização do Método Formal de Belbin, utilizando sua Team Role Theory. 

Outros:       
 
g) Importância Estratégica do Cliente 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de formalização 
do uso do critério Importância Estratégica do Cliente. 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
Métodos utilizados: 

 Avaliação do nível de relacionamento com o cliente.  
 Avaliação da importância do cliente. 
 Avaliação do impacto da perda do cliente. 

Outros:       
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h) Importância Estratégica do Projeto 
Em uma escala de 1 a 7, marque o valor que melhor reflete o nível de formalização 
do uso do critério Importância Estratégica do Projeto. 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
Métodos utilizados: 

 Avaliação do retorno financeiro que o projeto pode ter. 
 Avaliação do impacto da perda do projeto. 

Outros:       
 
i) Coloque aqui outros critérios que foram utilizados na formação das 

equipes, e que ainda não foram explicitados neste questionário, atribuindo 
um nível de formalização e possíveis métodos. 
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Parte 5 – Avaliação dos Critérios de Formação de Equipes 
 
1. Em uma escala de 1 a 7, indique, na sua opinião, o impacto dos seguintes 

critérios de formação de equipes com relação ao alcance das metas no projeto 
de sucesso: 
 

a) Perfil Técnico: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
b) Custo da Pessoa: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
c) Produtividade: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
d) Disponibilidade Interna: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
e) Comportamento: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
f) Personalidade: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
g) Importância Estratégica do Cliente: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
h) Importância Estratégica do Projeto: 
1             2             3             4             5             6             7  
(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 
i) Outros critérios (atribua uma nota): 
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Parte 6 – Comentários Finais 
      

  


