
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “O homem tem tantos eus quantos são os indivíduos que o reconhecem.” 

William James, 1890 

“Nada realizaríamos se esperássemos até fazê-lo com tanta perfeição que ninguém lhe 

achasse defeito”.  

John Henry Newman, 1890 
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RESUMO 

 
FERREIRA, Paula Gonçalves. A influência de gerentes e líderes de projetos na utilização 
dos processos de planejamento e acompanhamento aderentes ao CMMI nível 2. 2008. 
84f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação). UFPE, Recife. 
 

O desenvolvimento de software é um esforço coletivo, complexo e criativo, e a 

qualidade do produto de software depende fortemente das pessoas, organizações e 

procedimentos utilizados para criá-lo e disponibilizá-lo. 

A busca por implantação de processos de melhoria e certificações de qualidade tem 

aumentado nos últimos anos no âmbito dos projetos de desenvolvimento de software das 

pequenas, médias e grandes empresas brasileiras. 

Diante da necessidade de utilização de processos de desenvolvimento de software, fez-

se necessário o estudo sobre os fatores que o influenciam. Pesquisas recentes mostram que o 

comportamento e a personalidade das pessoas envolvidas nos projetos influenciam o resultado 

do projeto ou atividades específicas. 

Nesta pesquisa foi explorada a seguinte hipótese: tipos de personalidade e papéis de 

equipe das pessoas da área de qualidade, gerentes e líderes correlacionam-se com o uso bem 

sucedido do processo.  

A metodologia consistiu na análise da relação entre comportamento em equipe, tipo de 

personalidade e o nível de aderência do uso de processos em projetos de desenvolvimento de 

software de uma mesma organização que possui a certificação CMMI aderente ao nível 3 de 

maturidade. 

 A análise dos resultados mostra que a presença ou ausência de determinados papéis de 

equipe e tipos psicológicos está associada positiva ou negativamente à utilização dos 

processos. 

Este trabalho aprofunda o conhecimento sobre o elemento humano no convívio em 

equipe e a sua personalidade, e como estes aspectos influenciam e afetam o uso de processos 

de desenvolvimento em projetos de software.  

 

Palavras-chave: Tipos de Personalidade, Papéis de Equipe, Processos de Desenvolvimento 

de Software. 

 



 

ABSTRACT 

 

FERREIRA, Paula Gonçalves. A influência de gerentes e líderes de projetos na utilização 
dos processos de planejamento e acompanhamento aderentes ao CMMI nível 2. 2008. 
84f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação). UFPE, Recife. 
 

The software development is a collective, complex, and creative effort, and the 

software product’s quality strongly depends on people, organization, and on procedures used 

to build and make it available.  

The search for improvement process implementation and quality certifications has 

been growing in the last years in software development project of small, medium and large 

Brazilians companies. 

Facing the need to use software development processes, it is necessary the study of 

factors that may influence it. Recent researches show that the behavior and personality of 

individuals involved in projects influence project result or specific activities. 

In this research it was explored the hypothesis that personality types and team roles of 

professionals in the software quality area, managers and leaders are related to successful 

process implementation and use. 

The methodology consists in analyzing the relations between team behavior, 

personality type, and process adherence level in development software projects in the same 

company that has CMMI level 3 certificate. 

The results show that presence or absence of specific team roles and psychological 

types is associated positively or negatively in process implementation. 

This work deepens our knowledge on the human factor in team work and his 

personality, and how this aspects influence process implementation in software development 

projects. 

 

Keywords: Personality Types, Team Roles, Software Development Processes. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de software é um esforço coletivo, complexo e criativo, e a qualidade do 

produto de software depende fortemente das pessoas, organizações e procedimentos utilizados 

para criá-lo e disponibilizá-lo (FUGGETTA, 2000).  

Diversas pesquisas indicam a importância do elemento humano na engenharia de 

software e há um grande esforço no estudo da relação social e do indivíduo e o impacto desses 

fatores no desempenho dos projetos e das equipes (COCKBURN, 1999; DEMARCO ; 

LISTER, 1999; FREITAS, 2006; SAWYER, 2004; SHARP ; ROBINSON, 2005). 

Segundo Cockburn (1999), os profissionais de desenvolvimento de software passam 

mais tempo interagindo uns com os outros do que trabalhando sozinhos e por isso o 

desenvolvimento de software não é apenas uma atividade técnica mas também social. Em sua 

pesquisa as pessoas foram caracterizadas como um aspecto não-linear, ou seja, um fator 

complexo, devendo ser vistas como o primeiro componente do desenvolvimento de software e 

devem ser incluídas como aspecto que afetam o processo de desenvolvimento.  

Cockburn estudou vários aspectos que afetavam a engenharia de software, desde o 

ensino da matemática formal, treinamentos, utilização de ferramentas, metodologias, 

etnografia, e vários outros. Projetos que terminaram com sucesso ou insucesso foram 

avaliados para identificar a causa comum e foi descoberto que as pessoas são o principal fator 

que afeta diretamente o resultado dos projetos. Ele indicou que as pessoas são como 

dispositivos que têm falhas e pontos fortes, mas que em sua natureza são inconsistentes e por 

isso existem pessoas mais regulares em suas ações e outras que não são capazes de executar 

as atividades de forma regular. De forma semelhante, existem pessoas que são mais 

organizadas e outras não, algumas trabalham melhor à noite e outras de dia, e há várias outras 

diferenças. Assim sendo, uma metodologia com regras pode ser aceita por um determinado 

grupo de pessoas e rejeitada por outros e é importante identificar quem são essas pessoas. 

DeMarco e Lister (1999) também indicam que os problemas dos projetos em geral são 

tão sociais quanto técnicos e que os gerentes geralmente ficam mais atentos aos problemas 

técnicos, pois são mais fáceis de resolver do que os problemas pessoais, como a motivação, 

por exemplo. Os autores apresentam a necessidade de dar mais atenção às pessoas para 

garantir maior chance de sucesso do projeto e sugerem diversas ações como mudar a cultura 

organizacional, cuidar do ambiente que a equipe trabalha, diminuir o barulho no ambiente e a 

competição interna, evitar horas extras e prazos apertados, definir o padrão de qualidade junto 

à equipe, dentre outros.  
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Para investigar o aspecto motivacional das pessoas, Freitas (2006) identificou alguns 

fatores que influenciam a motivação dos profissionais. Através de teorias motivacionais e do 

modelo People Capability Maturity Model (P-CMM), a autora identificou que grande parte 

dos aspectos motivacionais identificados não é atendida pelas organizações e isso afeta o 

resultado dos projetos. As organizações podem apresentar alto desempenho quando as pessoas 

estiverem entusiasmadas, forem capazes e atingirem a sensação de satisfação pessoal no 

trabalho (Schermerhorn apud FREITAS, 2006).  

A pesquisa de Sawyer (2004) focou na forma como as pessoas se organizam para 

trabalhar através de uma perspectiva social onde a equipe é considerada como a unidade de 

análise, ou seja, mais do que um agregado de programadores. Sawyer acredita que os modelos 

de qualidade são direcionados aos meios de produção (métodos, técnicas e ferramentas), 

numa abordagem técnico-social, e o modelo P-CMM complementa os modelos indicando 

como as pessoas devem se preparar e planejar para atender ao modelo. Sawyer indica três 

arquétipos sociais de como estruturar uma equipe (seqüencial, grupo e rede), e acredita que a 

falta de atenção aos processos sociais conduz à seleção inadequada de métodos e ferramentas 

computacionais. 

As interações no ambiente de trabalho podem ser mais satisfatórias e produtivas 

quando a organização como um todo (principalmente diretores e gerentes) entende as 

necessidades de seus integrantes, com base em seus diferentes tipos. A compreensão da forma 

pela qual uma pessoa “funciona” habitualmente facilita a interação pessoal e profissional, e 

pode contribuir com o sucesso do projeto e, conseqüentemente, da organização.  

No ambiente de trabalho, o comportamento dos indivíduos pode ser determinado pelo 

treinamento recebido para executar uma tarefa ou pelo contexto do trabalho a ser realizado, ou 

ambos. Essas influências no comportamento mudam de acordo com as circunstâncias e o tipo 

do trabalho envolvido. As pessoas têm preferências na forma de como executar uma atividade 

e se relacionar com os outros integrantes da equipe, tornando o trabalho mais satisfatório. 

Para atingir a satisfação no ambiente de trabalho, um time deve ser formado de acordo 

com o comportamento esperado em relação ao trabalho em equipe, por isso a necessidade de 

cada vez mais conhecer as pessoas envolvidas no projeto, além das suas habilidades e 

aptidões para realizar o trabalho. Um gerente poderá obter melhores resultados de seus 

subordinados pela compreensão de suas motivações, processos de busca de informações e 

tomada de decisões propiciada pelo conhecimento das suas preferências pessoais. Tão 

importante quanto um plano de trabalho é ter as pessoas certas na equipe, não apenas as 
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tecnicamente capazes, mas as que combinam papel funcional e tipo de personalidade e 

possam maximizar o potencial de suas habilidades para atingir os objetivos do projeto. 

Como exemplo da influência pessoal no ambiente de trabalho podemos citar a 

pesquisa de Sharp e Robinson (2005) que apresenta três aspectos específicos que representam 

um vasto conjunto dos fatores sociais que impactam a engenharia de software. O primeiro 

aspecto é a influência que certo tipo de indivíduo tem dentro de uma equipe. Este tipo 

prevalece sobre a equipe e seu impacto pode ser significativo. O segundo aspecto é a 

importância da força de uma comunidade, pois a mesma não apenas provê suporte e troca de 

conhecimento entre os participantes, mas promove a introdução e aceitação de novas 

tecnologias. O último aspecto diz respeito à natureza social de técnicas, como por exemplo, 

metodologias ágeis. A conclusão dessa pesquisa revela que há uma influência mútua dos 

aspectos sociais e técnicos no resultado do projeto. 

Estas pesquisas mostram que a característica pessoal de um indivíduo é reconhecida 

como um fator que influencia no ambiente organizacional e no desempenho das equipes de 

trabalho. Outras pesquisas também apontam resultados da importância do equilíbrio das 

equipes e do papel de liderança nos projetos (BELBIN, 1981; STEVENS, 1998; DEMARCO; 

LISTER, 1999; BECKER; BURNS-HOWELL; KYRIAKIDES, 2000).  

Diante da importância de estudar os fatores sociais e identificar as variáveis que 

afetam os projetos, como por exemplo, prazos, custos, tipo do projeto, experiência dos 

gerentes, aspectos motivacionais e outros, há uma variável que envolve o comportamento e a 

personalidade das pessoas que formam a equipe. Estas iniciativas servem como sustentação 

teórica para investigar aspectos sociais e fatores humanos, com foco no comportamento em 

equipe e na personalidade das pessoas, e a influência destes na utilização dos processos de 

desenvolvimento de software. 

O estudo sobre a influência das características pessoais na utilização de processos é o 

diferencial deste trabalho que visa contribuir para que os programas de implantação de 

processo de melhoria de software sejam bem sucedidos. Este contexto que envolve o 

elemento humano e o uso de processos de desenvolvimento de software é um campo da 

engenharia de software ainda pouco explorado. 

A busca por implantação de processos de melhoria e certificações de qualidade como 

Capability Maturity Model Integration (CMMI), ISO9001 (International Organization for 

Standardization)  e Melhoria de Processos de Software Brasileiro (MPS-BR) tem aumentado 

nos últimos anos no âmbito dos projetos de desenvolvimento de software das pequenas, 

médias e grandes empresas brasileiras (MCT/SEPIN/DIA, 2006; MPS-BR, 2007).  
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Cada vez mais são investidos recursos financeiros, técnicos e humanos para garantir 

produtos de qualidade, bem como projetos realizados no prazo, custo e qualidade definidos 

durante a fase de planejamento dos projetos (VASCONCELOS et al., 2006). Segundo 

Vasconcelos et al. (2006, p. 87), “a qualidade de software está diretamente relacionada a um 

gerenciamento rigoroso de requisitos, uma gerência efetiva de projetos e um processo de  

desenvolvimento bem definido, gerenciado e em melhoria contínua.” 

Os benefícios do uso de um processo de desenvolvimento são diversos, desde o 

aumento da produtividade e competitividade à redução dos custos dos projetos, além do 

reconhecimento internacional quando se obtém uma certificação (VASCONCELOS et al., 

2006).  

Diante da necessidade de adoção de processos, muitas empresas recorrem às 

consultorias para auxiliar na implantação dos programas de melhorias. Mesmo assim, ainda 

existem dificuldades na utilização dos processos de desenvolvimento de software. Artigos 

recentes investigaram a dinâmica de empresas e consultorias no intuito de analisar os 

problemas de adoção e utilização de processos de software e relataram suas dificuldades, 

pontos fortes e fracos, desafios e riscos da implantação de um processo de software 

(MENDES et al., 2007; SANTANA, 2007; ROULLIER et al., 2006; ROCHA et al., 2005; 

SOUZA; OLIVEIRA; JINO, 2004; BADDOO; HALL, 2003).  

A pesquisa de Baddoo e Hall (2003) apresentou a percepção de 200 pessoas de 13 

empresas do Reino Unido sobre os fatores desmotivantes em relação a programas de melhoria 

de software. Dentre os fatores desmotivantes apresentados estão as restrições de tempo e 

pressão comercial, experiências anteriores negativas, falta de recursos e falta de evidência dos 

benefícios do programa de melhoria, pouca prioridade do programa de melhoria e falta de 

gerenciamento para conduzir o programa.  

Na pesquisa realizada por Souza, Oliveira e Jino (2004) foi apresentado um conjunto 

de problemas transformados em riscos, que foram coletados a partir de 9 empresas do centro-

oeste brasileiro, com o objetivo de gerar um método de implantação de processo de software 

baseado na gerência desses riscos. Este método partiu do princípio, demonstrado pelas 

experiências, que a cultura e as práticas da organização, bem como o perfil dos colaboradores, 

são fatores essenciais para o sucesso da implantação de um processo de software. Os 

resultados foram agrupados em 4 categorias: organização (empresa), gerência da implantação 

do processo, pessoas envolvidas no processo e ritmo de introdução das melhorias. A 

conclusão indica que subestimar estes riscos reduz as chances de sucesso de implantação de 
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um programa de melhoria, por isso espera-se utilizar a taxonomia de riscos identificada para 

desenvolver um método de implantação de processos de software. 

Segundo o trabalho de Rocha et al. (2005), os principais fatores para o sucesso na 

implantação de processos de software estão no comprometimento e motivação dos 

colaboradores e alta gerência. As maiores dificuldades estão relacionadas à baixa competência 

das equipes no conhecimento da disciplina de engenharia de software e à mudança da cultura 

organizacional. 

A pesquisa de Roullier et al. (2006) apresentou o resultado encontrado na implantação 

do MPS-BR em 21 empresas do sudeste e nordeste do Brasil. A metodologia de implantação 

do processo de melhoria nestas empresas foi avaliada e foram observados 3 aspectos 

específicos: o cronograma, a rotatividade da equipe do Software Engineering Process Group 

(SEPG) e o apoio da alta gerência. O resultado indicou que há uma relação entre os problemas 

que envolvem o cronograma, o rodízio da equipe do SEPG e o apoio da alta direção ao 

programa de melhoria e que esses fatores são diferenciados de acordo com o tamanho da 

organização e o número de pessoas envolvidas no programa de melhoria. 

Já na pesquisa de Santana (2007) foram abordados o entendimento e tratamento de 

fatores humanos e sociais em iniciativas de melhoria de processos de software (MPS) sob a 

ótica da teoria da intervenção. O resultado apresentado indicou que a maioria dos problemas 

de iniciativas de MPS está pouco vinculada a questões técnicas. Santana acredita que é 

importante estudar a inter-disciplinariedade entre a engenharia de software e conhecimento 

advindos das ciências sociais, visto que o desenvolvimento de software além de não ser um 

trabalho isolado, ou seja, existe a necessidade de relacionamento interpessoal, o mesmo 

requer, por exemplo, conhecimento sobre técnicas de entrevista para a fase de levantamento 

de requisitos e estas técnicas provêm de outras ciências. 

Por fim, na pesquisa de Mendes et al. (2007) foi apresentado um resumo de artigos 

nacionais e internacionais que identifica que os trabalhos avaliados apresentaram os mesmos 

riscos, independente das características das empresas e do modelo seguido (CMMI, ISO9001, 

MPS-BR, outros).  

O relato da pesquisa apresenta experiências das empresas e identifica uma lista de 42 

riscos dos quais 10 foram elencados como mais recorrentes durante a implantação de 

processos de software e foram sugeridos métodos para minimizar o impacto ou a 

probabilidade de ocorrência dos mesmos.  

Os 10 riscos mais recorrentes estão apresentados no quadro 1, onde a coluna #Ref 

representa o número de vezes em que aquele risco foi referenciado:  
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Quadro 1 : Lista dos 10 riscos mais recorrentes na literatura 

# Risco #Ref 

R01 Falta de Compromisso da Equipe (gerência sênior, gerências médias e equipe) 8 

R06 Conhecimento inadequado dos colaboradores de princípios gerais de MPS, 
CMMI ou outro modelo adotado pela organização 

5 

R15 Não alinhamento do programa de MPS com os objetivos organizacionais 5 

R03 Recursos humanos qualificados insuficientes 4 

R13 Resistência cultural da organização na implantação do MPS  3 

R17 Falta de envolvimento da equipe na empresa 3 

R10 Indisponibilidade de tecnologia de apoio às atividades de gerência e 
desenvolvimento 

3 

R02 Expectativas não realistas da gerência 3 

R09 Perda de apoio financeiro ao programa  MPS 2 

R11 A tecnologia ser usada para guiar o processo de MPS 2 

Fonte: Mendes et al., 2007 

 

É possível perceber que dos dez riscos listados, o mais recorrente (R01) e outros 

quatro (R06, R03, R13, R17) envolvem o elemento humano.  

Algumas mitigações sugeridas envolvem mostrar à equipe envolvida no programa os 

benefícios, custos de riscos do programa, bem como realizar treinamentos e capacitar todas as 

pessoas envolvidas. Além dessas, outras ações foram traçadas como: alinhar o programa ao 

modelo de negócio, definir um orçamento preciso dos recursos financeiros junto ao 

patrocinador e garantir o comprometimento dele junto ao programa. 

As dificuldades apresentadas relacionam-se a pelos menos uma das seguintes 4 causas: 

1) falta de investimento da alta direção, 2) falta de alinhamento com o negócio da empresa, 3) 

não adequação dos recursos, ferramentas e pessoas disponibilizadas para conduzir a atividade 

de implantação de processos de software, 4) falta de envolvimento e compromisso da equipe 

(gerências e equipes). 

Dentro da literatura pesquisada, as tentativas de solucionar o problema de adoção de 

programas de melhoria das pesquisas citadas abordam aspectos gerais desde o nível 

organizacional ao nível operacional, mas não isolam nem estudam especificamente a 

influência do perfil das pessoas e a relação direta com a utilização de processos, que é a 

contribuição e originalidade desta pesquisa.  

O tema desta dissertação refere-se ao estudo sobre a falta de envolvimento e 

compromisso da equipe, especificamente gerentes e líderes de projetos e as pessoas da área de 
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qualidade, na utilização dos processos de planejamento e acompanhamento sendo estes os 

fatores que motivam a realização deste trabalho. Desta forma, esta pesquisa busca investigar a 

influência destas pessoas na utilização de  processos de desenvolvimento de software. 

A importância de entender as características pessoais dos indivíduos que usam o 

processo é para que eles possam ser alocados de forma adequada quando o uso do processo 

for crítico. Além disso, poderá ser possível antecipar problemas de utilização de processos 

quando as pessoas alocadas não apresentarem as características apropriadas ao uso do 

processo. 

Apesar das empresas investirem em ferramentas, modelos e métodos para apoiar no 

desenvolvimento de projetos de software, ainda existe a necessidade de conhecer qual o 

impacto das pessoas na utilização dos processos, visto que são as pessoas quem executam as 

atividades do processo e se não estiverem motivadas ou comprometidas podem levar ao 

fracasso da sua utilização efetiva.  

1.1 Abordagem Teórica 

A implantação de um processo de desenvolvimento de software não é mais modismo e nem 

uma questão de vaidade dos executivos e gerentes, mas uma solução que ajuda a diminuir os 

riscos de não-conformidade do projeto e do produto, pelos quais eles serão responsabilizados. 

A implantação de processos de desenvolvimento de software é fundamental para que uma 

empresa cresça de forma organizada e estruturada.  

Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT/SEPIN/DIA, 2006), as empresas 

têm investido cada vez mais na qualidade do processo e do produto e adotado processos e 

modelos de desenvolvimento de software como solução e apoio aos problemas de 

gerenciamento, falta de controle e visibilidade sobre os projetos, além de conquistar espaço no 

mercado nacional e internacional por se adequarem aos padrões impostos mundialmente. A 

implantação de um processo de qualidade não é mais vista como diferencial da organização e 

sim uma demanda do mercado. 

Existem vários trabalhos dentro da engenharia de software que buscam soluções para 

que os processos sejam implantados com sucesso (SOUZA; OLIVEIRA; JINO, 2004; 

FREITAS, 2006; MENDES et al., 2007; SANTANA, 2007). Apesar de existirem diversos 

fatores para garantir o sucesso do uso do processo, devemos lembrar que os processos são 

utilizados por pessoas e estas são quem determinam o sucesso do uso do mesmo, assim como 

o sucesso do projeto. 
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Os trabalhos que relacionam características pessoais com a utilização de processos 

ainda são poucos explorados dentro da engenharia de software. Entretanto, como existem 

pesquisas com resultados sobre o desempenho dos projetos e características pessoais 

(FRANÇA; SILVA, 2007; CUNHA, 2007, STEVENS; HENRY, 2007, MOREIRA, 2003), 

então a mesma abordagem será utilizada para avaliar a relação entre características pessoais e 

utilização de processos de software.   

Considerando que os aspectos sociais e humanos em relação ao comportamento em 

equipe e a personalidade do indivíduo afetam a utilização de processos de software, este 

trabalho visa aprofundar o conhecimento sobre o elemento humano no contexto do convívio 

em equipe, e como estes aspectos influenciam e afetam o uso do processo em projetos de 

desenvolvimento de software. 

Diante da necessidade de maximizar a utilização de processos de desenvolvimento de 

software, faz-se necessário o estudo sobre os fatores comportamentais e a personalidade das 

pessoas envolvidas na gestão do projeto, seja por parte da área de qualidade, ou dos gerentes e 

líderes de projeto na utilização dos processos de planejamento e acompanhamento de projetos 

de software. Esta pesquisa limitou-se a este contexto, pois estão relacionados aos principais 

problemas e desafios encontrados na implantação dos programas de melhorias que refletem a 

falta de gerenciamento bem como o comprometimento e envolvimento das pessoas que 

participam dos programas de melhoria.   

Por isso, o foco deste trabalho está na identificação de padrões de perfis das pessoas 

que atuam na área de qualidade, que é o grupo que apóia a institucionalização e utilização dos 

processos na organização previstos no planejamento da qualidade (Process and Product 

Quality Assurance – PPQA), e dos gerentes e líderes de projetos na utilização dos processos 

de planejamento (Project Planning – PP) e acompanhamento (Project Monitoring and 

Control – PMC) aderentes ao CMMI nível 2.  

Será observado o elemento humano, mais especificamente no que tange o 

comportamento em equipe e a personalidade das pessoas envolvidas na utilização de 

processos de desenvolvimento de software aderentes ao CMMI nível 2. A hipótese deste 

trabalho é que existe uma tendência de pessoas com determinadas características pessoais a 

participarem da área de qualidade e apoiarem o uso dos processos de planejamento e 

acompanhamento, no caso os gerentes e líderes de projetos. 

O que se espera com este trabalho é conhecer as pessoas que vão trabalhar com os 

processos de planejamento e acompanhamento, principalmente os gerentes e líderes de 

projetos, e seus tipos de personalidade, e identificar quais tipos são mais aptos ao uso do 
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processo. Além disso, será possível conhecer que tipos de pessoas estão envolvidos na área de 

qualidade e são responsáveis por conduzir e orientar as equipes na utilização dos processos 

organizacionais. 

O resultado da pesquisa visa investigar e refinar a hipótese de que pessoas com 

determinados perfis têm maior índice de resultado no uso dos processos de PP e PMC. 

Espera-se principalmente ajudar as empresas a selecionar as pessoas que integram a área de 

qualidade e os gerentes e líderes de projeto, e maximizar as chances de sucesso na 

implantação de programas de melhoria. 

A partir do estudo do perfil das pessoas que utilizam o processo e o resultado da 

aderência na utilização dos processos de PP e PMC, será possível identificar quais 

características pessoais influenciam na utilização destes processos. Com isso, será possível 

montar equipes inserindo este tipo de indivíduo para maximizar as chances de sucesso na 

utilização do processo. 

1.2 Premissas, Hipóteses e Variáveis 

Conforme experiência da autora na área de qualidade, foi observado que algumas pessoas 

utilizaram mais os processos de software do que outras pessoas. Além disso, outros estudos 

mostraram que existem relações entre personalidade e o desempenho de algumas atividades e 

dos projetos (FRANÇA; SILVA, 2007; CUNHA, 2007, STEVENS; HENRY, 2007, 

MOREIRA, 2003). 

Considerando a revisão bibliográfica realizada, esta pesquisa parte da premissa de que 

fatores humanos influenciam o uso do processo. Se um projeto utiliza processos de software 

então as características pessoais dos indivíduos devem ter contribuído para a utilização dos 

processos, logo é possível detectar uma correlação entre determinadas características pessoais 

e a adequação ao uso do processo. 

 Nesta análise, o comportamento em equipe, o tipo de personalidade e o índice de 

aderência dos processos são variáveis a serem investigadas. O resultado esperado é identificar 

um conjunto de características pessoais que contribuem positivamente com a adoção e 

utilização de processos de desenvolvimento de software. A formulação de hipóteses servirá de 

ponto de partida para novas investigações. 

Para este trabalho foi considerada a premissa de que o uso do processo depende da 

disposição das pessoas em utilizar e melhorar o processo. Não é possível avaliar, julgar ou 

criticar um processo se o mesmo não for utilizado. Independente do modelo (Ex.: CMMI), 

norma (Ex.: ISO) ou metodologia usada (Ex.: RUP, XP, Scrum) existem pessoas que vão 



10 

 

 

utilizar e contribuir para a melhoria do processo e existem pessoas que não vão se adaptar a 

seguir padrões, procedimentos, nem ao menos contribuir através de críticas.  

A abordagem da pesquisa é qualitativa pois reflete o método experimental que indica a 

necessidade de observar soluções existentes, propor um modelo ou uma teoria de 

comportamento, colocar à prova hipóteses do modelo ou da teoria e realizar um estudo 

experimental através da análise subjetiva e orientada a novas descobertas (TRAVASSOS, 

2008). 

A metodologia da pesquisa foi dividida em cinco etapas que serão detalhadas no 

capítulo 3: 

• Primeira Etapa – Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre aspetos humanos 

na engenharia de software e problemas enfrentados na implantação de programas 

de melhoria de processos de software. Diante dos principais desafios identificados 

foram elencados para esta pesquisa a falta de gerenciamento e a falta de 

compromisso e motivação das pessoas envolvidas nos programas; 

• Segunda Etapa – Esta fase consistiu na seleção e revisão dos instrumentos de 

pesquisa para identificação dos perfis comportamentais e personalidade das 

pessoas envolvidas nos programas de melhoria de processos de software. Foi 

realizado um estudo sobre algumas teorias da personalidade e foram selecionados 

os modelos mais utilizados na literatura dentro da engenharia de software;  

• Terceira Etapa – Foram identificados e selecionados projetos similares de forma 

a obter um conjunto de dados com o mesmo contexto que apresentassem 

resultados de aderência da utilização dos processos de planejamento (PP) e 

acompanhamento (PMC) aderentes ao CMMI nível 2. Os participantes envolvidos 

foram todos aqueles que atuaram nestes projetos nos papéis funcionais de gerentes 

e líderes de projeto bem como as pessoas envolvidas na área de qualidade. 

• Quarta Etapa – Foi efetuada a coleta de dados através da aplicação dos 

instrumentos selecionados com 102 pessoas e realizada a análise das auditorias dos 

processos de planejamento (PP) e acompanhamento (PMC) realizadas em 29 

projetos. Os questionários foram utilizados para identificar perfis comportamentais 

das pessoas envolvidas no uso desses processos e as pessoas da área de qualidade. 

O valor percentual de aderência dos processos de PP e PMC foi utilizado na 

relação entre a efetividade do uso desses processos e os perfis identificados nos 

gerentes e líderes de projetos, e comparados com os perfis das pessoas da área de 

qualidade. Após coleta, análise preliminar e refinamento dos dados foram 
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selecionados 36 participantes e 9 projetos, e as análises finais foram realizadas a 

partir desta amostragem;  

• Quinta Etapa – A fase final focou na avaliação dos resultados a partir da 

comparação dos perfis identificados nos gerentes e líderes com os resultados da 

aderência dos processos de PP e PMC e a identificação dos padrões de perfis 

predominantes das pessoas da área de qualidade. 

1.3 Objetivos 

Foram avaliados dois grupos: a área de qualidade, que contém as pessoas que planejam e 

orientam a utilização dos processos nos projetos e as pessoas que exercem os papéis 

funcionais de gerentes e líderes dos projetos, encarregados da utilização dos processos de 

planejamento e acompanhamento dos projetos. Estes grupos são considerados fundamentais 

para o planejamento e condução do uso do processo e atividades relacionadas no decorrer do 

projeto.  

Em especial será avaliado se há um padrão de perfis na área de qualidade e se este 

padrão corresponde ao padrão a ser identificado nos gerentes e líderes que obtiveram 

melhores resultados no uso dos processos de planejamento e acompanhamento. A partir deste 

resultado será possível avaliar a hipótese de que existem características pessoais que pré-

dispõem maior utilização do processo. Desta forma, será possível inserir estes tipos de 

indivíduos nos projetos para garantir mais utilização desses processos. 

Partindo do pressuposto que há influência do fator humano no uso do processo, o 

objetivo geral desta pesquisa é: 

• Verificar quais características pessoais influenciam positiva ou negativamente 

no uso do processo. 

Os objetivos específicos são: 

• Identificar padrões comportamentais de gerentes e líderes e a relação com uso 

dos processos de planejamento (PP) e acompanhamento (PMC) nos projetos de 

software; 

• Identificar as características pessoais dos integrantes da área de qualidade; 

• Avaliar a relação entre os perfis identificados nos dois grupos; 

• Verificar se há um perfil, ou combinação de perfis, mais adequado para uso do 

processo; 

• Verificar se a ausência de um dos perfis influencia no uso do processo. 
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Está fora do escopo desta pesquisa avaliar habilidades como capacidade de autonomia, 

comunicação, liderança, coordenação, e outras habilidades intrínsecas à função exercida. A 

efetividade da atuação da área de qualidade dentro dos projetos também não será considerada 

nesta pesquisa. O que se espera verificar é se existe um perfil padrão entre os grupos, e qual a 

relação das pessoas que exercem os papéis funcionais de gerente e líder na utilização dos 

processos de planejamento e acompanhamento. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

O capítulo atual introduz o problema, o objetivo, a justificativa e a motivação para realização 

deste trabalho. O restante do documento foi organizado como apresentado a seguir: 

Capítulo 2: este capítulo apresenta o Referencial Teórico da pesquisa incluindo os 

diversos estudos sobre aspectos humanos e a relação com a engenharia de software, bem 

como os instrumentos de pesquisa utilizados para identificar o comportamento em equipe e a 

personalidade dos envolvidos na gestão dos projetos. Também é apresentada uma breve 

explanação sobre qualidade de software e as atividades de planejamento da qualidade e 

auditoria de processo; 

Capítulo 3: este capítulo contém a Descrição da Metodologia de pesquisa, suas 

etapas e dificuldades, e como o trabalho foi conduzido; 

Capítulo 4: este capítulo contém a Análise dos Resultados e quais padrões foram 

identificados e relacionados à utilização de processos de software; 

Capítulo 5: por último serão apresentadas as Considerações Finais, incluindo as 

conclusões e indicações para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo serão apresentados trabalhos que relacionam aspectos humanos e a engenharia 

de software. Ele está dividido em duas partes, na primeira serão discutidos dois métodos 

destinados à identificação do papel em equipe e tipo de personalidade, a validade destes 

instrumentos e como eles se relacionam. Na segunda parte será apresentado o método para 

medir a aderência de qualidade nos projetos, ou seja, o uso do processo. 

2.1 Determinação do papel em equipe e tipo de personalidade 

Esta seção contém uma introdução sobre o conceito da personalidade humana e explanações 

sobre a teoria de papéis em equipe de Belbin através do questionário Self-Perception 

Inventory (SPI) e o instrumento Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) utilizados para coleta 

dos perfis dos integrantes da área de qualidade e dos gerentes e líderes dos projetos. Para o 

questionário SPI e o instrumento MBTI serão apresentados detalhes e exemplos do 

funcionamento, e como se dá a identificação do papel em equipe e tipo psicológico, 

respectivamente. 

2.1.1 Características da Personalidade Humana 

As pessoas são diferentes por natureza e se comportam de diversas maneiras conforme o 

contexto no qual estão envolvidas. Várias influências formam a personalidade humana e a 

ciência permanece em busca da explicação do comportamento individual. Existe um debate 

científico conhecido por nature x nurture, onde no primeiro caso alguns estudiosos acreditam 

que a natureza é a raiz da personalidade, e no segundo, o ambiente é o responsável pela 

definição dos traços individuais (SGARIONI; NARLOCH, 2008) 

 Os seres humanos agem, pensam e processam informações de formas diversas. A 

questão é saber por que e como as pessoas são diferentes umas das outras. Isto resulta em 

conflitos de personalidades. Entender como a mente de outra pessoa funciona é benéfico para 

qualquer tipo de relação pessoal ou profissional, formal ou casual. Para Judith Harris (apud 

SGARIONI; NARLOCH, 2008) “a identificação com um grupo, e a aceitação ou rejeição por 

parte do grupo, é que deixam marcas permanentes na personalidade”. 

 Um tipo psicológico não é apenas constituído pelas características de sua 

personalidade, mas como cada um utiliza os mecanismos funcionais de maneira 
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predominante. Cada pessoa reage diferente às condições do ambiente através de suas 

sensações, emoções, percepções, aprendizagem, inteligência e outros fatores. 

As teorias do tipo de personalidade classificam as pessoas em diferentes categorias 

baseadas nos traços de personalidade. Cada teoria categoriza as pessoas em grupos com traços 

comuns. Conhecendo o grupo a que a pessoa pertence, é possível usar esta informação para 

entender melhor a si próprio e aos outros. Essas teorias se aplicam a uma grande variedade de 

situações, como, por exemplo: autoconhecimento e desenvolvimento; formação e 

desenvolvimento de equipes; desenvolvimento de lideranças; melhoria de comunicação; 

orientação de carreira; melhoria de relacionamentos e gerenciamento de conflitos, dentre 

outras. A utilização de teorias de personalidade para a formação de equipes garante uma 

variedade de características que tornam a equipe mais ajustada a contextos diversos, e 

conseqüentemente podem levar a um melhor desempenho das atividades. 

 A personalidade pode ser definida como um conjunto de características que uma 

pessoa possui e como as mesmas influenciam na sua cognição, motivação e comportamento 

em várias situações. As mudanças na personalidade podem certamente resultar dos eventos 

significativos, ou da aprendizagem. Entretanto, a maioria de teorias da personalidade enfatiza 

a estabilidade ao invés da oscilação do comportamento padrão de uma pessoa.  

Segundo Carl Jung (Baynes apud Green, 2007), Os indivíduos podem ser 

diferenciados através de suas funções psicológicas fundamentais (pensar, sentir, perceber e 

intuir), além de suas diferenças de introversão e extroversão. O tipo correspondente ao 

indivíduo é o que mais predomina habitualmente em sua personalidade. As diferenças de 

introversão e extroversão revelam as atitudes de orientação do indivíduo, motivação, 

organização e estilo de vida. O ser introvertido tem maior interesse por conceitos e idéias, e os 

extrovertidos têm maior interesse por pessoas e coisas. 

A percepção é a combinação dos sentidos no reconhecimento de um objeto, 

compreende o processo de tomar conhecimento das pessoas, idéias e coisas, e interpretar as 

informações. O julgamento é o processo de tomada de decisão a partir de conclusões sobre o 

que foi percebido.  

 A função de percepção pode ser sensorial (sensitiva) ou intuitiva. Na primeira, o 

indivíduo está interessado na realidade, e na segunda está interessado nas possibilidades. O 

julgamento também se apresenta através de duas formas, pensamento ou sentimento, no qual 

o pensamento se dá através de um processo lógico, baseado em dados e fatos, enquanto o 

sentimento é baseado em valores e convicções pessoais. 
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 A predominância de qualquer uma dessas funções fará com que o indivíduo as utilize 

com mais freqüência para tomar suas decisões. Cada combinação revela um tipo de 

personalidade diferente.  

Os fatores que influenciam os traços da personalidade são muitos e complexos, por 

isso a mesma é difícil de prever. A personalidade é mutante de acordo com as experiências. 

Cada pessoa age diferente com pessoas diferentes. É possível ser amigável numa situação e 

antipático em outra, mas há comportamentos e atitudes que são muito difíceis de mudar. Os 

traços desenvolvidos durante a infância e adolescência tornam-se a identidade do indivíduo 

(SGARIONI; NARLOCH, 2008). 

2.1.1.1 Dimensões do Elemento Humano 

O comportamento no trabalho depende de vários fatores como temperamento, habilidades e 

conhecimentos, motivação e valores, e personalidade. Diferentes técnicas são usadas para 

medir estes elementos. Um bom desempenho está relacionado à forma como uma pessoa 

percebe seu papel e o tipo de estratégia do trabalho que será adotada. 

Existem várias teorias e modelos sobre a adequação de perfis em trabalho em equipe 

bem como questionários e instrumentos para identificar o comportamento em equipe e o tipo 

de personalidade. Dentre as teorias e modelos existentes podemos citar: Myers-Briggs Type 

Indicator (MBTI), Kirton’s Adaption–Innovation Inventory (KAI), Keirsey Temperament 

Sorter Model, Belbin Team Role Self-Perception Inventory (BTRSPI), Big Five Factors 

personality model (Big5),  Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousnes (DISC 

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

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

Assessment Model) e outros (BUSINESSBALLS, 2007). 

Cada teoria ou modelo avalia a personalidade através de diferentes perspectivas. Por 

exemplo, o MBTI, avalia a personalidade, já a teoria de papéis em equipe de Belbin através 

do questionário SPI avalia o comportamento em equipe. O KAI mede a relação do indivíduo e 

seu estilo cognitivo de resolução de problemas, enquanto o MBTI mede o estilo de resolução 

de problemas e o ambiente social. O FIRO-B usa escalas completamente diferentes do MBTI 

e não é designado para medir tipos inatos, embora seja utilizado junto com o MBTI.  

Alguns modelos possuem questionários e testes que, uma vez respondidos, indicam o 

tipo predominante do indivíduo. Como cada teoria possui uma perspectiva, então usando uma 

delas é possível obter algumas informações sobre o indivíduo, mas não todas as informações 

sobre a personalidade. Essas teorias não são mutuamente excludentes. Uma pessoa pode ter 
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um tipo A numa teoria, e o tipo B em outra teoria. As teorias podem se complementar e se 

relacionar.  

Nesta pesquisa, foram selecionados a teoria de papéis em equipe de Belbin e o 

instrumento MBTI por apresentarem confiabilidade e validade, fruto de uma ampla aplicação 

em estudos acadêmicos e em organizações da Europa e Estados Unidos (FURNHAM; 

STEELE; PENDLETON, 1993; FISHER; MACROSSON; SHARP,1996, BELBIN, 1993b; 

SENIOR, 1998; FISHER; HUNTER, 2001; ARITZETA; SENIOR; SWAILES, 2005; 

SWAILES; ARITZETA, 2006; MCDONALD; EDWARDS, 2007).  

A teoria de papéis em equipe de Belbin e o MBTI focam nas relações interpessoais de 

acordo com o ambiente social, sendo o MBTI focado na relação entre o comportamento e a 

personalidade, e a teoria de papéis em equipe de Belbin estuda o comportamento do indivíduo 

e sua atuação dentro de uma equipe de trabalho. Está fora do escopo deste trabalho citar 

detalhes sobre outras teorias de personalidade além de Belbin e MBTI. 

2.1.2 Teoria de Papéis em Equipe de Belbin 

Em 1981, o doutor Meredith Belbin lançou um livro sobre gerenciamento de equipes baseado 

na teoria de papéis que ele desenvolveu. O livro surgiu de um experimento acadêmico 

realizado durante nove anos no Henley Management College, onde num curso para gerentes 

seniores, eles foram submetidos a um jogo de negócios que simulava o efeito da interação da 

equipe nas decisões de negócio. 

O exercício de gerenciamento executivo (EME – Executive Management Exercise), 

como foi chamado, foi elaborado para avaliar como as combinações das equipes estavam 

propensas a certos efeitos na tomada de decisão. Várias idéias foram modificadas e 

desenvolvidas. A teoria dos papéis foi desenvolvida gradualmente até que um entendimento 

suficiente da dinâmica das equipes fosse obtido, possibilitando suposições sobre as mesmas.  

As equipes eram formadas por gerentes de vários setores (bancários, engenheiros, 

contadores, cientistas, e outros) bem como pessoas com vasta experiência em produção e 

comércio. Alguns gerentes eram muito capazes ao trabalharem sozinhos, mas quando 

colocados em equipe, não apresentavam a mesma capacidade, enquanto outros que se 

apresentaram com menos capacidade de gerenciamento, funcionavam bem dentro da equipe. 

O modelo sugerido por Belbin para composição das equipes foi desenvolvido a partir 

da aplicação de testes psicométricos, o 16 Personality Factors (16PF), o Watson-Glaser 

Critical Thinking Appraisal (CTA) e o Personal Preference Questionnaire (PPQ), com apoio 
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de um grupo de observadores que registravam suas observações. Ao final, as análises foram 

comparadas e foram propostos os papéis em equipe de Belbin. 

 O teste 16PF é um inventário da personalidade que avalia aspectos como inteligência, 

criatividade, flexibilidade, atitude (introversão/extroversão), entre outros. O CTA avalia o 

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

dedução, interpretação, entre outros. O PPQ é um complemento do 16PF com categorias 

como talento, personalidade, justiça e fatores subjetivos (empatia, reação, etc.). 

Os observadores foram treinados para usar um método padrão de observação, no qual 

a cada meio minuto deveria registrar o que a pessoa estava fazendo. O registro era 

classificado dentro de sete categorias de comportamento: perguntando, informando, 

propondo, delegando, construindo, comentando e opondo-se.  

O resultado do trabalho permitiu o conhecimento sobre a personalidade e a habilidade 

mental de cada indivíduo, e a possibilidade de dar forma a tipos particulares de equipe com 

padrões característicos. A proposta estava em conhecer as fraquezas e as forças de cada 

indivíduo. 

Os padrões de comportamento identificados por Belbin foram classificados e 

nomeados em oito tipos de papéis em equipe. Segundo Belbin (1981), um papel em equipe 

possui um padrão de comportamento que é uma “tendência para se comportar, contribuir e se 

relacionar com os outros de forma particular”, facilitando o progresso da equipe. 

Em 1993, Belbin (1993a) lançou um livro indicando um novo papel, o especialista 

(Specialist), e alterou o nome de dois papéis de acordo com o feedback recebido ao longo dos 

anos, o Chairman passou a ser Co-ordinator e Company Worker passou a ser Implementer. A 

utilização deste nono papel ainda é questionável na literatura (SENIOR, 1998), por isso este 

trabalho considera os oito papéis originais, entretanto utilizaremos as novas nomenclaturas 

adotadas. 

Belbin defende que estes papéis quando colocados juntos numa mesma equipe, 

garantem uma coesão e sintonia entre os membros. Uma equipe não pode ser formada apenas 

por pessoas extrovertidas, como também não podem existir apenas pessoas coordenadoras. 

Deve haver um equilíbrio entre as forças e fraquezas da equipe. 

Os papéis foram classificados em três categorias de acordo com suas similaridades e 

propósitos. No primeiro grupo estão os papéis cerebrais que são orientados ao raciocínio cujas 

pessoas têm criatividade acima da média. O segundo grupo está orientado a relacionamentos 

interpessoais, dentro ou fora do time, cujo objetivo é permitir que as pessoas trabalhem 

conforme suas aptidões. No terceiro grupo estão os papéis focados na realização de tarefas, 
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orientados à ação e execução das atividades. Os papéis de Belbin também podem ser 

agrupados pelas suas habilidades de liderança, criatividade ou execução. O quadro 2 apresenta 

essas classificações: 

Quadro 2 : Classificação dos Papéis de Belbin 

 Orientado à ação Orientado às pessoas Cerebrais 

Liderança Shaper (SH) Co-ordinator (CO) * 

Criatividade * 
Resource 
Investigator (RI) 

Plant (PL) 

Execução 
Implementer (IMP) 
Completer Finisher (CF) 

Team Work (TW) Monitor 
Evaluator (ME) 

      * Não existe papel de equipe associado. 

Fonte: Adaptado pela autora (Belbin, 1981) 

 

O quadro 3 apresenta os oito papéis em equipe sugeridos por Belbin, suas 

características, habilidades e possíveis fraquezas: 

 

Quadro 3 : Papéis de Equipe, Descritores, Pontos Fortes e Possíveis Fraquezas 

Papel Descritores Pontos Fortes Possíveis Fraquezas 
Completer Finisher 
(CF) 

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

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

Tendência a se 
preocupar demais. 
Relutante a delegar. 

Implementer (IMP) 
(antigo Company 
Worker) 

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

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

Um tanto inflexível. 
Lento para responder a 
novas possibilidades. 

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

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

Indeciso em situações 
de conflito. 

Monitor Evaluator 
(ME) 

Seguro, fidedigno, 
justo, introvertido, de 
avanço lento, aberto a 
mudanças, sério, 
estável e sem 
ambições. 

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

Não tem impulso e 
habilidade para inspirar 
outras pessoas. 

Co-ordinator (CO) 
(antigo Chairman) 

Dominante, confia nos 
demais, extrovertido,  
maduro, positivo, tem 

Maduro, confiante, 
bom diretor, esclarece 
objetivos, promove a 

Pode ser visto como 
manipulador. 
Sobrecarregado com 
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autocontrole, tem 
autodisciplina, estável. 

tomada de decisão, 
delega bem. 

trabalho. 

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

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

Suscetível a 
provocações. Ofende o 
sentimento das pessoas. 

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

Criativo, não 
ortodoxo, soluciona 
problemas difíceis. 

Muito absorto em 
pensamentos; 
dificuldade para se 
comunicar 
efetivamente. 

Resource 
Investigator (RI) 

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

Extrovertido, 
comunicativo, explora 
oportunidades, 
desenvolve contatos.  

Excessivamente 
otimista. Perde 
interesse depois do 
entusiasmo inicial. 

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

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

Contribui somente em 
um único tópico. 
Alonga-se em 
tecnicalidades. 

* Não será utilizado nesta pesquisa. 

Fonte: Adaptado de Belbin, (1993a, p. 78) 

 

Belbin defende que o papel de equipe sugerido por ele indica a preferência de 

comportamento em relação à execução das tarefas dentro de um time, e é diferente dos papéis 

funcionais que se referem às habilidades técnicas e operacionais relevantes para o trabalho. 

Conseqüentemente, muitas pessoas têm o mesmo papel funcional, mas variam no seu papel 

em equipe. Uma equipe não necessita obrigatoriamente de oito pessoas, mas a existência dos 

oito papéis em equipe é importante. Belbin indica que uma pessoa pode ter mais de um papel 

desde que não conflite com outro predominante. 

2.1.2.1  Self-Perception Inventory (SPI) 

A teoria de papéis em equipe de Belbin identifica os oito papéis a partir de um questionário de 

autopercepção, o Self-Perception Inventory (SPI).  
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O questionário SPI é um inventário de auto-avaliação composto por 7 questões cada 

uma com 8 respostas, onde 10 pontos devem ser distribuídos entre as respostas, ou seja, para 

cada resposta é possível pontuar de 0 a 10, desde que a soma das respostas totalize 10 pontos.  

Cada resposta pontuada é lançada numa tabela que contém o somatório para cada uma 

das perguntas em cada um dos papéis conforme apresentado no anexo A que contém 

explicações de como utilizar o questionário SPI. 

A tabela de análise dos resultados contém a consolidação da distribuição das respostas 

do questionário. É importante ressaltar que não é a pontuação mais alta que indica o papel de 

equipe. O Dr. Belbin elaborou uma tabela de normas que classifica os papéis em: baixo (low – 

L), médio (average – A), alto (high – H) e muito alto (very high – VH). Os papéis com 

classificação VH indicam a tendência do indivíduo assumir estes papéis  no comportamento 

em equipe, mas dependendo do contexto podem assumir os papéis que estão em H, A ou L. 

O quadro 4 apresenta as normas definidas no livro de Belbin (BELBIN, 1981): 

 

Quadro 4 : Normas 

Papel de 
Equipe 

L 
0 – 33% 

A 
33 – 66% 

H 
66 – 85% 

VH 
85 – 100% 

Average  
score 

IMP (CW) 0 – 6 7 – 11 12 – 16 17 – 23 10.0 
CO (CH) 0 – 6 7 – 10 11 – 13 14 – 18 8.8 

SH 0 – 8 9 – 13 14 – 17 18 – 36 11.6 
PL 0 – 4 5 – 8 9 – 12 13 – 29 7.3 
RI 0 – 6 7 – 9 10 – 11 12 – 21 7.8 

ME 0 – 5 6 – 9 10 – 12 13 – 19 8.2 
TW 0 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 25 10.9 
CF 0 – 3 4 – 6 7 – 9 10 – 17 5.5 

Fonte: Adaptado de Belbin, (1981, p. 158) 

 

Cada resultado deve ser associado à escala de normas no quadro 4. Por exemplo, um 

papel Completer Finisher (CF) com 13 pontos é classificado de acordo com as normas como 

VH, enquanto que o papel TeamWork (TW) com a mesma pontuação é classificado como H. 

Já o papel Shaper (SH) com esta pontuação se classifica como A. 

O papel de equipe é aquele que possui a classificação VH associada a um dos papéis, e 

na ausência da VH assumem os papéis que possuem a classificação H. Os papéis com as 

classificações A e L podem ser desenvolvidos através do conhecimento de suas possíveis 

fraquezas. 

Perceba que é possível a existência de mais de um papel para cada uma das 

classificações, visto que os 8 papéis devem ser distribuídos em 4 opções. Desta forma há a 
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possibilidade das pessoas apresentarem  mais de um papel com índice VH ou H, e outros A e 

L. As pessoas podem possuir o mesmo papel de equipe, mas é importante verificar a escala de 

normas ao qual está associado bem como a combinação e escala dos outros papéis. 

2.1.3 Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 

O MBTI foi criado em 1942 (MYERS, 2007) por Isabel Briggs Myers e Katherine Cook 

Briggs, respectivamente filha e mãe. Juntas, elas desenvolveram o instrumento de indicador 

de personalidade após dezoito anos de estudos e aplicação da teoria Junguiana, cujo objetivo 

foi colocar em prática esta teoria para definir as preferências de personalidade.  

Embora tenha sido criado em 1942, o instrumento foi publicado pela primeira vez em 

1962 e usado para fins de pesquisas acadêmicas. Em 1975 o MBTI passou a ser largamente 

difundido e disponibilizado para o mercado através do Consulting Psychologists Press. No 

Brasil sua aplicação é administrada exclusivamente pela Coaching Psicologia Estratégica que 

realiza seminários de qualificação para profissionais. 

O modelo de tipos psicológicos foi baseado no trabalho de Carl Gustav Jung (Baynes 

apud Green, 2007) que estudou o comportamento humano com seus pacientes, e elaborou sua 

teoria agrupando as pessoas em tipos psicológicos. Segundo Jung as pessoas são diferentes 

mesmo que tenham os mesmos instintos e as preferências pessoais é que direcionam para uma 

função característica. As pessoas podem ser tipificadas por esta preferência. 

A teoria de Jung indicava três escalas de preferência e oito tipos de personalidade. 

Entretanto após a aplicação prática da teoria de Jung, Myers e Briggs detectaram mais uma 

escala, classificando a percepção e o julgamento como mais um par de dicotomias, e não 

apenas um agrupamento de racional e não racional, aumentando para dezesseis o número de 

possibilidades de tipos psicológicos. 

No MBTI, as preferências de personalidade são agrupadas em quatro grandes 

aspectos: como a pessoa interage com o mundo e obtém energia (Extrovertida/Introvertida), 

como a pessoa percebe e assimila as informações (Sensitiva/Intuitiva), como a pessoa toma 

decisões e chega a conclusões (Pensamento/Sentimento), e como a pessoa organiza sua vida 

(Julgamento/Percepção). Os tipos psicológicos citados por Myers-Briggs são classificados 

nestas quatro dimensões, cuja escala de preferência varia entre os dois extremos. 

 Os dezesseis tipos psicológicos citados por Myers-Briggs são classificados em quatro 

dimensões, cuja escala de preferência varia entre dois extremos conforme figura 1: 
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Figura 1 – Dimensões que formam a personalidade (Negreiros apud TORREÃO 2005) 

 

Uma pessoa pode ser muito extrovertida ou muito introvertida, bem como pode estar 

na escala mediana. Entretanto existe uma preferência que tende mais para um lado do que 

para o outro. Os quatro pares de combinação resultam em dezesseis tipos de personalidade 

representados na figura 2: 

 

Figura 2 – Matriz dos Tipos de Personalidade (Myers apud WIDEMAN, 1998) 

 

Como resultado dessas funções surgiu a classificação dos tipos através de letras 

emprestadas de palavras inglesas cujas iniciais são: Extraversion/Introversion, 

Sensing/iNtuition, Thinking/Feeling , Judging/Perceiving. As letras iniciais de cada par de 

atributos, exceto iNtuition que usa a segunda letra, são combinadas e identificam a 

personalidade da pessoa, resultando em um código de quatro letras. Um exemplo é o ESFP 

(Extraversion-Sensing-Feeling-Perceiving), onde a primeira letra indica como a pessoa 
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canaliza sua energia, a segunda indica a função de percepção, a terceira letra indica a função 

de decisão e a última letra indica organização e estilo de vida. Para cada letra existe um índice 

de clareza associado que indica quão forte é aquela característica na pessoa. A primeira e 

última letra indicam como a pessoa interage com o mundo, e as letras do meio são a função 

par que juntas indicam como obter uma informação e tomar uma decisão.  

A matriz deve ser lida na vertical para a primeira dimensão (EI), na horizontal para a 

segunda dimensão (SN), e cada quadrante contém as dimensões (TF) e (PJ) completando a 

combinação de 4 letras para cada tipo psicológico. Quanto mais próximo do centro da matriz 

mais forte é o índice de clareza de preferência da dimensão. 

Segundo Myers (2007), as funções são inconscientes e subdesenvolvidas na infância, e 

quando crescemos as funções se desenvolvem. O tipo dominante indicado na primeira letra é 

desenvolvido até sete anos de idade, a segunda letra que é o tipo auxiliar é formada até os 

vinte anos, o tipo terciário é desenvolvido entre trinta e quarenta anos, e o tipo inferior 

predomina após os cinqüenta anos.  

As oito preferências estão descritas no quadro 5: 

 

Quadro 5 : Preferências do MBTI 

Motivação 
(como se energiza, 

onde orienta o foco) 

(E) Extroversão (I) Introversão 

Preferência por tirar energia 
do mundo exterior das 

pessoas, atividades ou coisas 

Preferência por tirar energia do 
mundo interior das idéias, 
emoções ou impressões 

pessoais 

Observação 
(como coleta 
informações) 

(S) Sensação (N) Intuição 

Preferência por obter 
informações através dos cinco 
sentidos e observar aquilo que 

é real 

Preferência por obter 
informações através do “sexto 

sentido”, observando o que 
pode ser 

Decisões 
(como se estrutura 

para tomar decisões) 

(T) Pensamento (F) Sentimento 

Preferência por organizar e 
estruturar informações para 
tomar decisões de maneira 

lógica e objetiva 

Preferência por organizar e 
estruturar informações para 
tomar decisões de maneira 
pessoal e orientada para os 

valores 

Modo de Vida 
(como se relaciona 

com o mundo externo) 

(J) Julgamento (P) Percepção 

Preferência por ter uma vida 
organizada e planejada 

Preferência por ter uma vida 
espontânea e flexível 

Fonte: HIROTA, (2007, slide 17) 
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Um tipo psicológico individual é a combinação de uma preferência de cada uma das 

quatro escalas. A combinação das quatro escalas de preferência resulta em 16 tipos 

psicológicos. Todas as combinações das quatro dimensões são apresentadas na figura 3 com 

uma breve apresentação de uma palavra associada a cada letra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – As principais contribuições dos tipos (Myers apud MELLO, 2003) 

 

Não existem tipos bons ou ruins para uma determinada função. O MBTI foca nas 

preferências e não nas habilidades ou conhecimentos. Todos os tipos têm algo a oferecer e 

algo a aprender que podem aumentar sua contribuição para uma determinada atividade. As 
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pessoas têm que saber como tirar vantagem do seu tipo e trabalhar com suas preferências e 

habilidades (MYERS, 2007). 

O quadro 6 apresenta a descrição das características de cada um dos 16 tipos através 

da análise dos efeitos dessas preferências em situações de trabalho ou como elas afetam a 

comunicação:  

 

Quadro 6 : Tipos Psicológicos do MBTI 

Tipo Característica Descrição 

ISTJ 
“Organizador 

Natural” 

Responsável, cumpre os compromissos. Tipo o gerente 
essencial. Trabalha duro, mas se diverte de fato nas horas de 
folga. Vive para os resultados e pode ser muito preocupado 
com custos. O trabalho vem em primeiro lugar – depois a 

família e a comunidade. 

ISFJ 

“Comprometido 
em conseguir que 

o trabalho seja 
feito” 

Sério em relação aos compromissos, responsável e leal. Leva 
o trabalho a sério, é dedicado e cumpre o dever sob todos os 
aspectos da vida. Quieto, fica contente em trabalhar sozinho. 

Está sempre ajudando no trabalho de outros. 

ISTP “O Tarefeiro” 

É freqüentemente mal entendido e subestimado. É o tipo 
solitário que prefere fazer a planejar. Produz resultados sem se 

atrapalhar com entraves  burocráticos. Prefere apagar 
incêndios a treinar formas de prevenção dos mesmos. 

ISFP 
“A ação fala mais 

alto do que as 
palavras” 

O tipo de pessoa que recusa uma promoção para poder 
continuar onde as coisas acontecem. Viver e deixar viver são a 
sua filosofia e o trabalho é a chave de sua motivação. Apóia e 

ajuda todos os colegas de trabalho. 

ESTP 
“Aproveitar o 

momento” 

Gosta de enfrentar riscos, experimentar e é empreendedor. É 
um tipo com várias aptidões. “Fazedor” com uma grande 
energia que o mantém envolvido em diversos projetos, 

animando todos e fazendo com que a vida seja excitante. 
Ponto desfavorável: hiperativo e inquieto. 

ESFP 

“Vamos fazer 
com que o 

trabalho seja 
divertido” 

Corajoso e não-conformista. Se o trabalho não for divertido, 
irá evitá-lo ou mudar para algo mais interessante. Muito 

sociável, gosta de interagir com alegria e energia. Pode manter 
vários projetos funcionando simultaneamente. Seu ponto forte 
está em permitir que outros sejam diferentes e trabalhem à sua 

maneira. Bom em grandes organizações burocráticas. Pode 
fazer com que o sistema funcione de forma a beneficiar todos 

os envolvidos no trabalho. 

ESTJ 
“Administrador 

natural” 

Responsável, produtivo e orientado para resultados. 
Encontrado em posições de liderança em várias profissões, da 
advocacia e medicina à educação e engenharia. Quando um 

trabalho precisa ser feito, normas estabelecidas, sistemas 
implementados ou um programa avaliado, chame o ESTJ. 

ESFJ 
“O amigo de 
confiança de 

todos” 

Elegância. Define o seu estilo de vida e gerencial. Encoraja e 
motiva as pessoas a atingirem seus objetivos. Gosta de um 
ambiente de trabalho formal, mas agradável. Possui uma 

tendência para agir paternalmente e, às vezes, com alguma 
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impaciência. Esse estilo de gerência é chamado de estilo 
“Papai Noel”, uma vez que o ESFJ tende a fazer listas e 

checá-las periodicamente. Distribui recompensas e também 
críticas. Bom fornecedor de feedbacks. 

INFJ 
“Um líder e 

seguidor 
inspirador” 

Estudioso, confiável no trabalho. Um tipo popular na indústria 
de serviços porque sempre dirige a sua energia e atenção para 

melhorar a condição humana. Uma pessoa gentil que se 
importa genuinamente com os outros. Gosta de ordem e 

tranqüilidade no ambiente de trabalho. Intelectual e idealista. 

INTJ 
“O pensador 

independente” 

Eles possuem visão e capacidade para torná-la realidade. 
Habilidades de liderança fazem com que desempenhem um 

papel muito importante na formação da cultura das 
corporações americanas. Independência é a força que os 

motiva. O INTJ é perfeito para o papel de especialista em 
solucionar problemas. 

INFP 
“Fazendo a vida 
melhor e mais 

agradável” 

Este é o tipo mais produtivo na área de serviços ou para 
trabalhar com idéias. Não tolera rotina. Precisa trabalhar de 

acordo com seus valores pessoais. Seu trabalho é voltado para 
pessoas. Tende a tomar decisões subjetivamente, baseando-se 
em valores pessoais, não gosta de controlar as pessoas. Sente-
se confortável com a filosofia do “viver e deixar viver”. Não é 

um tipo típico de posições executivas. Bom para cargos em 
instituições em transformação ou centradas em causas sociais. 

INTP 
“Conceitualizador

” 

Professores e pensadores. Ama o abstrato e precisa ficar 
sozinho para pensar e repensar suas idéias. Ele estuda e 

pesquisa profundamente qualquer assunto ou trabalho pelo 
qual seja responsável. O INTP é uma fonte de idéias e 

inspiração, mas não se preocupa com prazos no trabalho. 
Possui pensamento claro e visão na execução de seus projetos. 

ENFP 
“As pessoas são o 

Produto” 

Este tipo desempenha muito bem num cargo executivo 
embora suas características de efervescência, entusiasmo e 
espontaneidade não sejam típicas nos ocupantes de altos 
cargos executivos nas empresas. O ENFP pode ser muito 
habilidoso em situações de improviso e pode fazer várias 
coisas ao mesmo tempo, embora, às vezes, negligencie o 

planejamento e a preparação. 

ENTP 
“O progresso é o 

Produto” 

Nunca se sabe o que esperar quando um ENTP está 
trabalhando. Todo o momento é bom para alguma coisa e suas 

características são: energia, dinamismo, criatividade, 
resistência e argumentação. Prefere se envolver em desafios 
intelectuais a fazer um trabalho rotineiro. Gosta de público e 
tende a perder o interesse pelo que está fazendo se alguma 

coisa mais excitante ou desafiante aparecer. 

ENFJ “O persuasivo” 

É o vendedor nato com grande poder de persuasão. Prefere 
viver sua vida de forma estruturada e ordeira. Muito atento à 
dinâmica interpessoal de cada situação, sente necessidade de 

liderar. 

ENTJ “Líder nato” 
Possui a mistura certa das qualidades de liderança: 

entusiasmo, visão, objetividade e responsabilidade. Essas 
características são freqüentemente atribuídas aos homens, as 
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mulheres deste tipo precisam contrabalançá-las com a 
feminilidade. O ENTJ é forte, direto e bom estrategista, pode 

ver possibilidades em quase tudo e agir rapidamente. 
Fonte: Adaptado de Mello (2003) 

 

O tipo psicológico pode ser passível de mudanças em algumas situações, como por 

exemplo, durante a adolescência, onde a pessoa ainda está formando suas opiniões, ou em 

casos em que a pessoa participa de sessões de psicoterapia para se conhecer melhor e 

desenvolver seus aspectos menos desenvolvidos. 

O MBTI pressupõe que os tipos psicológicos e suas preferências comportamentais são 

inatos, porém, podem modificar-se ao longo do tempo, seja por influências do meio, seja por 

decisão do indivíduo em mudar, adaptar-se ou desenvolver novos comportamentos. 

O MBTI foi utilizado nesta pesquisa como instrumento complementar aos papéis de 

equipe sugeridos por Belbin pois avalia a personalidade das pessoas, e não apenas o seu 

comportamento em equipe. 

2.1.3.1 Utilizando o instrumento MBTI  

Os tipos psicológicos são identificados através do questionário de auto-percepção MBTI. O 

resultado apresenta o índice de clareza de preferência (ICP) que contém as 4 dicotomias numa 

escala que varia entre leve, moderada, clara e muito clara. A figura 4 exibe o resultado de um 

tipo psicológico ESTJ (Extraversion, Sensing, Thinking, Judging): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Exemplo do tipo psicológico ESTJ 1 (resultado obtido pela autora) 

 

O tipo psicológico apresentado na figura 4 é de um engenheiro de qualidade que 

possui o tipo ESTJ (Extraversion, Sensing, Thinking, Judging). Perceba que o ICP da letra T 

(Thinking) é leve, ou seja, a diferença entre a dicotomia F (Feeling) e T (Thinking) é pequena, 

o que leva a crer que esta pessoa age na maioria das vezes com a razão, mas em outros 

momentos pode agir com emoção. Para as outras letras o comportamento é mais expressivo e 
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mais difícil de ter variações. Conforme descrição deste tipo psicológico, o trecho abaixo 

apresenta parte do resultado do seu comportamento mais natural:  

“Gostam de organizar, estruturar e conduzir atividades. Geralmente são bons 

administradores; são determinados e rápidos na implantação de decisões... Você deve 

destacar-se na organização de procedimentos e no detalhamento de regras e regulamentos... 

Sente-se confortável ao avaliar as pessoas e tende a julgar como o indivíduo se sai em seu 

desempenho operacional... Sintoniza-se bem com o que é estabelecido: as instituições e as 

formas de comportamento, sendo difícil para você, por vezes, entender aqueles que as 

rejeitam ou mudá-las radicalmente. Segue bem as rotinas, tanto em casa como no trabalho, 

procurando ter um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar” (tradução de MYERS, 

2007). 

Indica-se que quanto mais clara a preferência mais difícil de ser modificada, mesmo 

com um acompanhamento psicológico. No caso do nível leve, a característica pode oscilar 

entre as duas paridades de letras. 

O exemplo a seguir (figura 5) também é de um tipo ESTJ, mas note que mesmo que 

essas duas pessoas possuam o mesmo tipo psicológico não significa que a intensidade do ICP 

de cada letra seja igual. No caso de um gerente de projeto do tipo ESTJ, a figura 5 apresenta 

uma escala diferente: 

Figura 5 – Exemplo do tipo psicológico ESTJ 2 (resultado obtido pela autora) 

 

Perceba que neste segundo exemplo a oscilação de comportamento pode ocorrer na 

dicotomia E e I, que está na escala leve, e nenhuma das outras dicotomias apresenta uma 

escala clara ou muito clara. Isso indica que há um comportamento mais favorável às 

dicotomias com clareza moderada, mas algumas atitudes podem ser da sua paridade. Apesar 

da diferença entre as escalas, a descrição do tipo psicológico ESTJ permanece a mesma. 

Na figura 6 é apresentado um exemplo de tipo psicológico identificado em um líder de 

equipe: 
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Figura 6 – Tipo psicológico INFJ de um líder de equipe (resultado obtido pela autora) 

 

O tipo psicológico apresentado é de um líder de equipe que possui o tipo INFJ 

(Introversion, iNtuition, Feeling, Judging). Perceba que o ICP da letra N (iNtuition) é leve, ou 

seja, a diferença entre a dicotomia S (Sensing) e N (iNtuition) é pequena, o que leva a crer que 

esta pessoa age na maioria das vezes com o instinto, mas em outros momentos pode agir pela 

experiência. Para as outras letras o comportamento é mais expressivo e mais difícil de ter 

variações. Conforme descrição deste tipo psicológico, o trecho abaixo apresenta parte do 

resultado com seu comportamento mais natural:  

“Atingem o sucesso, através da perseverança, originalidade e desejo de fazer o que for 

necessário [...] São eficazes, cuidadosos, preocupados com os outros, respeitados por seus 

princípios determinados e apreciados por suas visões claras sobre como servir ao bem comum 

[...] Realizador(a) que exibe uma criatividade não ostensiva, leva o seu trabalho seriamente e 

gosta de atividades acadêmicas. Pode demonstrar ser super-perfeccionista e dar mais de si 

numa tarefa do que seria justificável pela natureza da mesma. Geralmente, não é um(a) líder 

aparente, mas estará sempre exercendo sua influência “nos bastidores” [...] Responde bem aos 

elogios e usa sua aprovação como uma forma para motivar o outro, do mesmo modo como é 

motivado(a)” (tradução de MYERS, 2007). 

2.1.4 Relação entre as características dos papéis de Belbin e dos tipos do MBTI 

O trabalho de Zammit (2006) foi o melhor trabalho encontrado na literatura que apresentou a 

relação entre as características dos papéis em equipe de Belbin e os tipos psicológicos do 

MBTI. O quadro 7 apresenta a relação sugerida por Zammit: 
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Quadro 7 : Comparação entre perfis de Belbin e MBTI 

Papel de 
Equipe 

Traço Dominante Elementos do 
MBTI 

Tipos do MBTI 

Co-ordinator 
(chairman) 

Extrovertido, estratégico, 
decidido, confiante, 
controlado 

E N x J ENTJ, ENFJ 

Implementer 
(company 
worker) 

Atento a detalhes, 
conservador, previsível 

x S x x ISTJ, ISFJ, 
ISTP, ISFP 

Monitor 
Evaluator 

Intelectual, crítico, 
lógico, cauteloso 

I x T J INTJ, INTP 

Plant Intelectual, estratégico, 
sério, excêntrico 

x N x P INTP, INFP, 
ENTP, ENFP 

Resource 
Investigator 

Extrovertido, 
comunicativo, decidido, 
entusiasta 

E S x J ESTJ, ESFJ 

Shaper Atento a detalhes, 
decidido, lógico 

x S T J ESTJ, ISTJ 

Team worker Harmonioso, sociável, 
sensível, apaziguador 

E x F x ENFP, ENFJ, ESFJ, 
ESTP, ESFP, INFJ 

Completer 
Finisher 

Focado, atento a 
detalhes, ordenado, 
consciente, ansioso 

x S T J ESTJ, ISTJ 

Fonte: Adaptado de Zammit (2006) 

 

Zammit investigou 11 equipes de gerenciamento hospitalar com 121 pessoas. O 

objetivo da pesquisa foi entender o desempenho individual e em equipe através das 

habilidades de pensamento crítico e personalidade dos membros das equipes. A autora 

considerou que a partir das 4 dimensões do MBTI seria possível identificar uma relação 

paralela aos papéis de equipe da teoria de Belbin.  

Os instrumentos SPI e MBTI também foram utilizados por Higgs (apud ZAMMIT, 

2006), mas não contém a relação direta entre os papéis da teoria de Belbin e os tipos 

psicológicos do MBTI. 

2.2 Aplicação da teoria de papéis em equipe de Belbin e do MBTI 

Diversas pesquisas utilizaram a teoria de papéis em equipe de Belbin e o instrumento MBTI 

para identificação de papéis de equipe e tipos de personalidade para verificar quais se 

adequam mais a determinadas atividades e com isso prover informação para uma melhor 

alocação dos recursos humanos em cada fase do ciclo de desenvolvimento de software. 

No aspecto comportamental, a pesquisa de Stevens e Henry (2007) fez um 

experimento e avaliou o papel Plant (PL) da teoria de papéis de Belbin, que é um papel 
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orientado à inovação, e o impacto da sua presença no desempenho das equipes, visto que em 

equipes de desenvolvimento, o papel de inovação é fundamental, pois traz novas idéias à 

equipe, principalmente na fase inicial do desenvolvimento.  

Durante a pesquisa, as equipes pequenas foram divididas em grupos que continham 

nenhum, um ou dois, ou todos os integrantes com um papel mais criativo e inovador. Como 

resultado, as equipes formadas apenas por pessoas criativas apresentaram melhores tempos de 

resolução de problema do que as equipes com nenhuma ou somente uma pessoa criativa. A 

conclusão do trabalho de Stevens e Henry demonstra a utilidade em formar as equipes a partir 

dos papéis sugeridos na teoria de papéis de Belbin, visto que é possível predizer como será o 

desempenho da equipe dependendo da sua formação. 

Em mais uma pesquisa, Henry e Stevens (1999) identificaram que a presença de um 

dos papéis de liderança indicados na teoria de papéis de Belbin, no caso o Shaper (SH), faz 

diferença no desempenho da equipe. Eles realizaram um experimento controlado com 

estudantes seniores de engenharia de software, no qual os estudantes foram agrupados em 

equipes com apenas um líder e equipes com nenhum ou mais de um líder, nesse segundo caso 

houve conflito de liderança.  

No experimento realizado, a atividade de cada equipe deveria ser corrigir um 

problema e o tempo de correção seria calculado. Apesar de o tempo ser uma pequena medida 

de sucesso, ele foi escolhido por ser objetivo, quantitativo e fácil de coletar. O resultado da 

pesquisa demonstrou que equipes que continham a presença de um e apenas um líder SH 

obtiveram melhores tempos do que as equipes que não continham um papel de liderança ou 

mais de um papel, impossibilitando a definição de um líder na equipe. 

Algumas pesquisas foram direcionadas para o desenvolvimento das aptidões das 

pessoas, como no caso do PMI (Project Management Institute), que foca nas habilidades do 

gerente de projetos. O trabalho de Pereira (2005) apresenta a relação dos papéis de equipe de 

Belbin com as práticas definidas no PMBoK (Project Management Body of Knowledge). Foi 

elaborado um diagrama indicando quais papéis são mais indicados para cada um dos grupos 

de processos previstos no PMBoK.  

Outras pesquisas apresentam resultados sobre trabalho em grupo, relacionando os 

papéis de equipe de Belbin com papéis funcionais do RUP (Rational Unified Process) 

(FRANÇA; SILVA, 2007). As competências previstas para cada papel de equipe foram 

equiparadas com as habilidades necessárias para cada papel funcional, o que resultou numa 

relação positiva ou negativa em cada aspecto avaliado.   
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O trabalho de Fernandes e Silva (2007) apresenta as características de cada papel em 

equipe de Belbin com os atributos definidos no modelo Project Management Competency 

Development (PMCD). O objetivo foi construir uma metodologia de avaliação de 

competências pessoais relacionando cada aspecto do PMCD com as características de cada 

papel de Belbin. 

Na pesquisa de Gorla e Lam (2004) é apresentada a relação entre a composição dos 

tipos de personalidade de uma equipe e o desempenho da equipe. A pesquisa foi realizada em 

pequenas equipes de software de Hong Kong e foi utilizado o questionário de Keirsey, 

relacionado ao MBTI, para realização da pesquisa com 92 profissionais de 20 equipes de 

software. Além do tipo de personalidade, os participantes responderam um questionário sobre 

a quantidade de trabalho, a qualidade do produto, a eficiência da equipe, a efetividade da 

interação entre as pessoas, e outros aspectos. 

Como resultado, foram identificadas algumas características do líder de equipe, do 

analista e do programador que afetavam o desempenho da equipe.  

Por exemplo: um líder de equipe intuitivo (N) pode ser melhor na coleta de 

informações pois será capaz de visualizar melhor futuras requisições. Já na tomada de decisão 

foi indicado que um líder sentimental (F) funcionava bem em equipes pequenas. Para a 

relação com o mundo exterior foi indicado um líder com o tipo mais racional (J) pois este 

atributo vai ajudá-lo a atingir os prazos do projeto.  

No caso do analista, foi identificado que o tipo pensador (T) teve mais influência na 

tomada de decisão, pois nessa atividade as habilidades analíticas são mais importantes do que 

as comportamentais. O analista não foca apenas nos requisitos e especificação do sistema, ele 

está envolvido em múltiplas atividades que necessitam de uma abordagem científica e 

decisões lógicas. Em relação à forma como obtém informações, o tipo sensorial (S) foi mais 

indicado, pois ele está mais atento aos detalhes.  

Para o programador a forte influência foi apresentada no aspecto social, sendo o tipo 

extrovertido (E) mais significativo para equipes pequenas. Isto se explica pelo fato de que o 

programador tem que se comunicar com muitas pessoas, analistas, designer e outros 

programadores. Também foram citados os tipos sensoriais (S) e julgadores (J) como mais 

adequados para a troca de informações e relação com o mundo exterior, respectivamente. 

Gorla e Lam concluíram que é diferente alocar pessoas em equipes pequenas e 

grandes, e por isso o gerente deve ficar atento e considerar a heterogeneidade no momento de 

selecionar sua equipe. 
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Já a pesquisa de Cunha (2007) teve como objetivo investigar se existia um tipo de 

personalidade relacionado com o desempenho na atividade de revisão de código. Ela detectou 

que alguns profissionais apresentaram mais habilidade do que outros. Cunha utilizou o 

questionário MBTI para identificar o tipo de personalidade em 64 estudantes do segundo ano 

universitário da universidade de Newcastle, Reino Unido.  

A atividade era analisar 282 linhas de código na linguagem Java, que continha 16 

erros semânticos (5 fáceis, 4 médios, 7 difíceis). As análises foram correlacionadas entre a 

contagem dos erros e apenas as bipolaridades  dos tipos de personalidade do MBTI (EI, SN, 

JP, TF), pois não havia uma quantidade suficiente de pessoas para analisar as quatro letras do 

MBTI. 

Foram escolhidas duas dimensões relacionadas com resolução de problemas (SN e 

TF). A maior diferença foi entre as pessoas com o tipo NT e SF. De uma forma geral, algumas 

pessoas com determinadas características de inovação, no caso as pessoas com perfil NT, 

tiveram melhor desempenho dos que os não-NT. 

É provável que por gostar mais deste tipo de atividade, as pessoas mais inovadoras 

(NT) estivessem mais motivadas a realizá-la. Da mesma forma que estas pessoas apresentam 

qualidades na atividade de revisão de código, outras pessoas podem se destacar nas outras 

fases do processo de desenvolvimento. 

A pesquisa de Moreira (2003) apresenta a distribuição dos tipos do MBTI nos 

profissionais da área de gerência de configuração. Moreira realizou um survey numa lista de 

profissionais desta área e obteve 144 respostas. Foi identificado que 70% destas pessoas eram 

mais intuitivas (N), objetivas (T) e planejadas (J). Logo foi concluído que havia uma relação 

entre as pessoas da área de gerência de configuração com estas características, e foi sugerido 

que mais trabalhos fossem feitos para confirmar esta descoberta. 

2.3 Aspectos da Qualidade de Software 

Esta seção apresenta uma breve introdução sobre o conceito de processo de software, o 

modelo CMMI, o método de avaliação de um processo, as atividades da área de qualidade e 

exemplos dos relatórios de auditoria de processo utilizados na empresa na qual a pesquisa foi 

realizada. 

2.3.1 Processo de Desenvolvimento de Software  

Segundo Humphrey (apud FREITAS, 2006), “um processo de desenvolvimento de software é 

um conjunto de ferramentas, métodos e práticas usado para construir um produto de 
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software”. Um processo efetivo de desenvolvimento de software compreende as ações para 

transformar as necessidades dos usuários em uma solução de software, as técnicas e métodos 

utilizados, e as habilidades, treinamento e motivação das pessoas envolvidas. 

A produção de um software envolve aspectos teóricos e práticos, embasamento prévio 

de engenharia de software e a utilização de um processo de desenvolvimento e de um bom 

suporte ferramental, assim como de tecnologias aceitas pelo mercado. Para apoiar o processo 

é importante se guiar através de modelos e normas de qualidade capazes de proverem uma 

avaliação sobre o resultado dos processos utilizados. 

Um processo pode ser aderente a modelos ou normas (CMMI, ISO, MPS-BR, outros) 

ou simplesmente ser dependente das pessoas. A definição e escrita de um processo de 

desenvolvimento de software ainda que tenha como base um modelo, têm suas atividades 

realizadas por pessoas. Os processos dependem das pessoas que o definem e as que o 

utilizam.  

Na literatura são citados vários modelos e normas (CMMI, ISO, MPS-BR, outros) que 

indicam “o que” é importante para um processo de desenvolvimento. O objetivo dos modelos 

é guiar os profissionais para obter um melhor desempenho das atividades. A qualidade de 

software envolve tanto o produto como o processo.  

Um processo de desenvolvimento de software define quem faz o que, quando e como, 

para atingir certo alvo, e envolve tarefas, entradas e saídas, artefatos e responsáveis para as 

etapas do ciclo de vida do software, bem como gerenciamento do mesmo. O ideal não é focar 

apenas no produto, visto que não é uma questão de fazer software melhor, e sim fazer melhor 

o software. 

Após anos de pesquisa, o Software Engineering Institute (SEI), consolidou uma série 

de práticas de processos de software no Capability Maturity Model (CMM), que depois foi 

evoluído para o Capability Maturity Model Integration (CMMI, 2007) que, como o nome diz, 

integra e agrupa várias áreas, uma delas a SW-CMM (Software-CMM).  

Os modelos de maturidade surgiram para avaliar a qualidade dos processos de 

software aplicados em uma organização (empresa ou instituição). O CMMI é o modelo mais 

utilizado para definição de um processo de desenvolvimento de software.  O CMMI é um 

instrumento de auxílio às organizações no estabelecimento de um processo de software em 

níveis, permitindo uma evolução gradual do nível de maturidade de desenvolvimento de 

software, e que orienta que as empresas saiam de um estado inicial (ad hoc) para um estado 

organizado e formalizado. 



35 

 

 

Assim como o CMMI, outros modelos e normas também são focados em qualidade de 

software, tais como os padrões ISO/IEC 15504, ISO 9001 e o MPS-BR. No Brasil, empresas 

estão recorrendo ao MPS-BR que é um modelo de qualidade direcionado para as pequenas e 

médias empresas de desenvolvimento de software, cuja vantagem é o baixo custo da 

certificação comparado ao CMMI. 

Os benefícios da utilização de um processo são diversos, dentre os quais podemos 

citar: definição de uma linguagem comum, provê uma visão compartilhada, permite a 

participação dos envolvidos na escrita do processo através de sugestões, facilita a priorização 

das ações, auxilia na tomada de decisão, possibilita uma comparação com outras 

organizações, contribui para a qualidade do produto, diminui o retrabalho, aumenta a 

produtividade e melhora as estimativas (VASCONCELOS et al., 2006). 

Com a utilização, manutenção e monitoramento de um processo as melhorias podem 

ser mais duradouras ao longo do tempo. É percebida uma facilidade no uso de novas 

tecnologias e ferramentas, o potencial das pessoas é desenvolvido, elas se tornam mais 

eficientes e, mesmo que as pessoas deixem a empresa, os processos permanecem. Um 

processo definido é previsível, facilitando a permuta de pessoas entre projetos, e permite o 

registro dos acontecimentos, das lições aprendidas, desde estimativas, riscos, 

acompanhamento do projeto, replanejamento, documentação técnica, revisão de código, testes 

e implantação. 

Além do título de uma certificação e reconhecimento internacional, as empresas 

adotam modelos para garantir que o conhecimento é registrado e fica como ativo da empresa, 

e principalmente para garantir o controle e execução das atividades, bem como resultados 

esperados em cada fase do projeto e realização de testes para garantir a qualidade do produto. 

DeMarco e Lister (1999) afirmam que a melhoria dos processos formais move a 

responsabilidade do indivíduo para a organização, e que as pessoas podem e devem promover 

suas habilidades, e a organização deve institucionalizá-las. Eles indicam que o conhecimento 

organizacional não é o mesmo que o acúmulo de experiências, mas sim a experiência que se 

transforma em conhecimento quando a organização modifica seus processos de acordo com 

os resultados da sua experiência. A autotransformação está associada ao risco de manter as 

pessoas, diminuindo a rotatividade de funcionários. O sucesso da mudança da cultura 

organizacional se dá quando são identificas as pessoas que acreditam, mas questionam as 

mudanças. Quando se tenta institucionalizar a mudança o primeiro impacto é o caos, motivo 

pelo qual a resposta à mudança é emocional.  
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Toda empresa desenvolvedora de software vive o dilema: qualidade versus tempo. Na 

avaliação das vantagens e desvantagens de se adotar um processo formal de desenvolvimento 

de software o tempo despendido na elaboração dos documentos é muito inferior ao tempo 

gasto na manutenção de sistemas sem documentação. O desenvolvimento de um sistema de 

software é um projeto, independente da sua natureza e, portanto, necessita de um processo de 

como planejar e controlar os recursos envolvidos, desde a alocação de pessoas à entrega do 

produto final. O intuito é atingir os objetivos do projeto. Os projetos podem variar de 

tamanho, duração e complexidade, mas o processo de software é o que suporta o 

gerenciamento que precisa identificar e direcionar os prazos, riscos, e fatores que estão 

indiretamente influenciando no produto. 

As vantagens de utilização de um processo de desenvolvimento podem ser 

representadas, principalmente, pela melhoria da organização interna, e as desvantagens 

exemplificadas pelo tempo despendido na manutenção de sistemas. O esforço para a 

implantação de um processo de desenvolvimento de software deve ser encarado como 

investimento. 

2.3.2 Capability Maturity Model Integration (CMMI)  

O CMMI é um modelo de capacidade de maturidade integrado para definição de um processo 

de desenvolvimento. Ele contém cinco níveis de maturidade. O nível 1 é considerado ad-hoc, 

sem controle, livre de registros a não ser por iniciativa das pessoas. O nível 2 é definido para 

um projeto específico. O nível 3 é institucionalizado para toda empresa, e adaptado se 

necessário para um projeto dependendo da sua complexidade. Os níveis 4 e 5 focam na coleta 

de métricas e melhoria contínua, respectivamente. Cada nível superior possui um nível de 

controle maior sobre o projeto e garante mais visibilidade para a organização. 

Cada nível é composto por um grupo de área de processos, que por sua vez possui uma 

meta ou objetivo (goal) a ser atingido. Para cumprir o objetivo genérico ou específico, 

existem práticas genéricas e específicas a serem realizadas. Essas práticas são atividades 

realizadas e formalizadas através de artefatos (documentos ou planilhas) ou registros (atas de 

reunião, apresentações, e-mails, outros). 

A figura 7 apresenta os componentes do modelo CMMI, composta por níveis de 

maturidade, áreas de processo, objetivos específicos e genéricos, práticas específicas e 

genéricas: 
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Figura 7 – Componentes do modelo CMMI – (CMMI, 2007) 

 

Está fora do escopo deste trabalho detalhar as áreas de processo ou o modelo CMMI. 

O foco da pesquisa é nas áreas de processo do nível 2 do CMMI, mais especificamente as 

áreas de planejamento (Project Planning – PP), acompanhamento (Project Monitoring and 

Control – PMC) e qualidade (Process and Product Quality Assurance – PPQA), visto que  

estas são as áreas de processos que envolvem a área de qualidade e os gerentes e líderes. 

Segundo o CMMI, as pessoas responsáveis por conduzir as atividades de PP e PMC 

devem ser capazes de: 

• Desenvolver, manter e obter compromisso com o plano de projeto; 

• Interagir com os stakeholders devidamente; 

• Monitorar atividades, comunicar progresso do projeto e tomar medidas corretivas; 

• Controlar o projeto. 

Já para atuar na área de PPQA, o CMMI identifica os seguintes aspectos necessários: 

• Avaliar objetivamente os processos executados, os produtos de trabalho e serviços 

em relação à descrição de processos aplicáveis, padrões e procedimentos; 

• Identificar e documentar itens de não-conformidades, e assegurar que as mesmas 

sejam corrigidas; 

• Prover feedback para a equipe do projeto e gerentes como resultado das atividades 

da garantia da qualidade. 
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Conforme a pesquisa de França e Silva (2007), algumas características pessoais do 

papel de equipe CO da teoria de Belbin indica que este papel corresponde a um bom gerente. 

Já a pesquisa de Meira et al. (2008) aponta as características dos papéis em equipe CO e CF 

que melhor apresentam os requisitos de trabalho para atuarem na área de qualidade.  

2.3.3 Atividades da Área de Qualidade  

A empresa onde a pesquisa foi realizada possui uma vasta experiência no uso de processos de 

desenvolvimento de software. No início da pesquisa, a empresa possuía o certificado CMM 

nível 2 e havia institucionalizado o processo com práticas do nível 3 do CMMI desde Agosto 

de 2006. No final de Outubro de 2007, a organização recebeu o laudo de CMMI nível 3 

confirmando a experiência e habilidade na utilização de processos de desenvolvimento de 

software. 

As atividades previstas no processo da organização estão divididas em três grupos: 

gestão, suporte e engenharia. Os processos de gestão e suporte apóiam o desenvolvimento de 

forma indireta incluindo atividades das áreas de processo de planejamento, acompanhamento, 

qualidade, gerência de configuração, gestão do conhecimento, medição e análise, tomada de 

decisão, revisão e aprovação. As áreas de processo do grupo de engenharia são aqueles que 

contribuem diretamente com o produto a ser desenvolvido e envolvem atividades de elicitação 

de requisitos, análise e projeto, desenvolvimento, testes e implantação. 

No início de todo projeto, a área de qualidade disponibiliza um engenheiro de 

qualidade que é responsável pela avaliação de quais adaptações o processo organizacional 

precisa para se adequar ao projeto, e com isso definir e documentar o processo a ser usado no 

projeto com nenhuma, uma ou mais adaptações ao processo principal. Essas adaptações 

recebem o nome de tailoring.  No decorrer do projeto essas atividades são acompanhadas pela 

área de qualidade que registra os resultados obtidos durante a auditoria de processo. Estas 

atividades serão explicadas a seguir conforme processo definido na organização na qual a 

pesquisa foi conduzida. 

2.3.3.1  Adaptar o processo para o projeto  

A primeira atividade do engenheiro de qualidade no projeto é avaliar quais atividades do 

processo serão realizadas no projeto. A adaptação do processo deve ser realizada com 

atenção, visto que uma adaptação mal feita pode prejudicar o projeto. Uma adaptação deve 

manter as atividades importantes para o projeto, e retirar as atividades ou artefatos que 
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agregam menos valor, sem deixar de atender aos padrões de qualidade definidos pela 

organização. 

O processo adaptado para o projeto deve ser documentado, formalizado, revisado e 

aprovado entre o engenheiro de qualidade, o gerente do projeto, o líder de equipe, e repassado 

para toda equipe numa reunião de qualidade para obter o compromisso da equipe com os 

padrões definidos.  

 Uma vez elaborado o processo definido para o projeto (PDP), as auditorias de 

processo são planejadas por áreas de processo (PAs – Process Areas). As mesmas devem ser 

iniciadas preferencialmente ao final do primeiro, ou no máximo, segundo mês de execução do 

projeto. A primeira auditoria a ser realizada deve contemplar as áreas de processo de 

planejamento (PP) e acompanhamento (PMC) do projeto, pois é o tempo previsto para 

realização das atividades de planejamento, e as atividades de acompanhamento já devem ter 

sido iniciadas. 

A partir da segunda auditoria o engenheiro de qualidade deve avaliar o momento do 

projeto para planejar as próximas auditorias equivalentes à fase correspondente do projeto 

(requisitos, análise e projeto, desenvolvimento, testes, etc.). 

2.3.3.2  Auditar o processo  

A auditoria de processo a ser conduzida deve avaliar o projeto sob a perspectiva do PDP e não 

mais sob a perspectiva do processo organizacional. A auditoria de processo é realizada através 

da verificação dos artefatos do projeto (planos, documentos, planilhas, relatórios, outros) e de 

entrevistas realizadas junto à equipe. O engenheiro de qualidade realiza a auditoria analisando 

as evidências no repositório do projeto, e caso as mesmas não existam, ele corrobora as 

informações com a equipe através da entrevista e confirma se as atividades foram executadas 

tal como previa o PDP, se foram realizadas de outra maneira, ou se não foram executadas. 

Ao final da auditoria o engenheiro de qualidade preenche o resultado da auditoria de 

processo com os dados coletados ao longo da auditoria indicando a situação de cada atividade 

prevista. Para cada área de processo auditada existe um conjunto de pontos a serem 

verificados. Um resumo indica o percentual de aderência de cada área de processo. A planilha 

preenchida com a situação de cada item verificado durante a realização da auditoria contém 

informações relevantes (de forma objetiva) a respeito das evidências detectadas pelo 

engenheiro de qualidade (PROSCES, 2007). 

Além do preenchimento dos resultados em uma planilha, o engenheiro de qualidade 

elabora um relatório de auditoria de processo (modelo tradicional ou resumido) e apresenta 
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cada área de processo com a informação final consolidada e com os principais itens de ação 

pendentes a serem resolvidos. Esses itens são vistos como desvios e devem ser corrigidos 

pelos responsáveis de cada área. O conteúdo de um relatório de auditoria deve ser objetivo e 

deve conter todos os desvios, oportunidades de melhoria ou lições aprendidas, e deve ser 

baseado em evidências coletadas durante a execução da auditoria. Inferências e julgamentos 

fazem parte de um relatório de auditoria, mas para cada um deles devem existir fortes 

evidências para que não haja má interpretação dos fatos. 

2.3.3.3  Calcular aderência do processo  

O percentual de aderência de uma área de processo é calculado considerando que uma 

atividade e suas saídas ou artefatos devem ser realizadas conforme indicado pelo PDP. O 

cálculo de aderência do processo indica a efetividade do uso do processo no projeto. Existem 

três situações para indicar se uma atividade foi realizada ou não, são elas: contempla, 

parcialmente e não contempla. 

Se a atividade for exatamente como o esperado então a mesma é classificada como 

contempla, se a atividade é executada de forma diferente então ela é considerada 

parcialmente, e se a atividade não é executada então a mesma é classificada como não 

contempla. Caso a atividade não se aplique ao projeto ou não é esperada no momento da 

auditoria então a mesma recebe a classificação não aplicável. 

O fator de aderência é calculado considerando apenas os itens com classificação 

contempla. A fórmula utilizada é dada pelo total de itens contemplados (IC) dividido pelo 

total de itens investigados (TI): 

AD = (IC / TI)*100, onde: 

 IC = itens contemplados; 

 TI = total de itens investigados; 

 AD = resultado final da aderência 

Como exemplo de auditoria de processo, podemos citar a área de processo de 

planejamento, que ao final do segundo mês do projeto deveria ter realizado algumas 

atividades como elaboração e aprovação do plano de projeto, assim como identificação da 

lista inicial de riscos, além de outras atividades. No momento da auditoria 10 (dez) itens 

deveriam ser investigados, e 5 (cinco) itens estão contemplados, 3 (três) parcialmente, e 2 

(dois) não contemplados.  

Aplicando a fórmula temos: 

AD = (5/10)*100 = 50% 
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Esta fórmula foi reformulada em 2008 pelo SEPG (Software Engineering Process 

Group) para considerar os itens com classificação contempla somados a 50% dos itens com 

classificação parcialmente, pois estes últimos são atividades realizadas, porém de forma 

adaptada e não prevista no PDP.  

AD2 = ((IC + (IP*0,5)) / TI)*100, onde: 

 IC = itens contemplados; 

IP = itens parcialmente contemplados; 

 TI = total de itens investigados; 

 AD2 = resultado final da aderência (fórmula 2 – após Outubro de 2007) 

Apesar desta modificação, o resultado final da análise de dados nesta pesquisa não foi 

afetado, visto que as auditorias coletadas dos projetos utilizaram a fórmula original que 

considera apenas os itens contemplados. Além disso, ainda que os resultados utilizassem a 

nova fórmula, os projetos e os resultados dos processos de PP e PMC seriam avaliados com 

os mesmos critérios.  

2.3.3.4  Elaborar artefatos da auditoria de processo  

A seguir estão exemplificados os artefatos relacionados à atividade de auditoria de processo. 

Primeiro é utilizada uma planilha como ferramenta de apoio para somatório e cálculo dos 

itens e desvios de uma determinada área de processo, e, por conseguinte, é elaborado um 

relatório de auditoria de processo (modelo tradicional ou resumido) com o resumo da situação 

do projeto e os valores provenientes dos cálculos e as ações a serem realizadas para correção 

dos desvios. 

 A figura 8 apresenta o resumo da planilha conforme área de processo auditada, neste 

caso, planejamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Resumo de aderência ao processo de PP (Resultado obtido pela autora) 
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Com base na figura podemos identificar que o título da planilha indica a área de 

processo a ser auditada, no caso, área de processo planejamento (PP). Na seção “DADOS”, a 

linha 1 indica quantos itens foram investigados, ou seja, 14. Essa quantidade de itens varia de 

acordo com a área de processo a ser auditada.  

As linhas 2, 3, 4 e 5 indicam, respectivamente, os itens contemplados (5), não 

contemplados (2), parcialmente contemplados (7) e não aplicáveis (3). Um item é considerado 

não aplicável (NA) caso não seja passível de auditoria naquele momento, ou não seja 

aplicável ao tipo de projeto. 

As linhas 6 e 7 indicam, respectivamente, o número de itens críticos e o percentual de 

criticidade da não utilização do processo. A criticidade é uma informação secundária indicada 

subjetivamente pelo engenheiro de qualidade para cada item com situação não contemplado 

ou parcialmente contemplado. Por exemplo, a não aprovação do plano de projeto, se 

identificada no início do projeto é considerada crítica, se identificada ao final do projeto, pode 

ser considerada normal ou trivial, visto que a aprovação do plano não agrega mais valor 

naquele momento do projeto. O cálculo percentual de criticidade se dá pelo total de itens 

críticos dividido pelo número de itens não contemplados somado aos itens parcialmente 

contemplado. 

A linha 8 contém a principal informação a ser utilizada nesta pesquisa, pois indica o 

resultado do cálculo percentual de aderência do processo, que neste exemplo, considera a 

fórmula original a ser utilizada nesta pesquisa, que calcula apenas os itens contemplados 

resultando, neste exemplo, em 35,71%, conforme apresentado na figura 8. 

 A planilha possui uma aba resumo que deve ser transcrita para o relatório final de 

auditoria de processo. Na aba resumo pode ser gerado um gráfico com as informações dos 

valores resultantes de cada área de processo auditada. Fica a critério do engenheiro de 

qualidade gerar o gráfico e apresentar à equipe. A figura 9 apresenta um exemplo do gráfico 

que pode ser gerado: 



43 

 

 

Aderência

35,71%

53,33%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

PP PMC

Subprocesso

P
er

ce
n

tu
al

 

Figura 9 – Gráfico de aderência de várias áreas de processo (Resultado obtido pela autora) 

 

Após preenchimento dos checklists de cada área de processo auditada, o engenheiro de 

qualidade elabora o relatório final de auditoria de processo (modelo tradicional ou resumido) 

com o resumo dos itens mais importantes a serem tratados pela gerência do projeto, e 

comunicados às gerências seniores e de qualidade. A figura 10 contém um exemplo do 

relatório final da auditoria de processo no modelo tradicional: 

 

Figura 10 – Relatório de auditoria de processo tradicional (Resultado obtido pela autora) 

 

A figura 11 apresenta o relatório de auditoria de processo no modelo resumido, que 

está inserido dentro do relatório de acompanhamento das atividades de garantia da qualidade: 
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Figura 11 – Relatório de auditoria de processo resumido (Resultado obtido pela autora) 

 

Os resultados de todas as auditorias de processo ficam armazenados no repositório do 

projeto. Um plano de ação é traçado junto com o gerente do projeto e alguns membros da 

equipe para resolução dos desvios encontrados. Todos os desvios são registrados numa 

ferramenta de controle e acompanhados até o seu fechamento. Se o projeto for finalizado e os 

itens não forem resolvidos, então os desvios são cancelados e reportados à gerência sênior. 

Os resultados obtidos das auditorias devem ser levados ao conhecimento da alta 

gerência bem como às equipes de projeto e analisadas de maneira que seja possível avaliar a 

efetividade do processo utilizado na empresa. 

2.4 Conclusões  

Conforme apresentados, a teoria de papéis de Belbin e o instrumento MBTI podem ser 

utilizados como métodos de pesquisa para medir o comportamento e o tipo de personalidade 

num ambiente de trabalho em equipes. Ambos são válidos e confiáveis, e possuem vasta 

utilização na academia e na indústria. Além disso, foi possível apresentar a correlação entre os 

papéis de equipe e tipos psicológicos conforme Zammit (2006).  

Da mesma forma que vários autores utilizaram instrumentos para identificar o tipo de 

personalidade e papel em equipe para diversas atividades e funções, o foco deste trabalho é 

utilizar a teoria de papéis em equipe de Belbin e o MBTI para identificar o perfil 

predominante na área de qualidade bem como o perfil dos gerentes e líderes que mais se 

destacaram na utilização de processos de planejamento (PP) e acompanhamento (PMC) em 

projetos de desenvolvimento de software. Os papéis em equipe de Belbin e os tipos 

psicológicos do MBTI identificados serão comparados e relacionados ao resultado da 

aderência dos processos de PP e PMC. 

Seguindo a mesma perspectiva das pesquisas citada, acreditamos que seja possível 

identificar que a presença ou ausência de certas características pessoais pode influenciar 

positiva ou negativamente na utilização de processos de software. 
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3 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 

A pesquisa realizada visa a identificação de perfis que utilizam processos de gestão, que 

envolve a área de qualidade responsável pela definição do processo para o projeto, bem como 

gerentes e líderes que utilizam processos de planejamento e acompanhamento nos projetos.  

3.1 Metodologia Adotada 

A empresa selecionada para realização deste estudo foi escolhida por possuir um grande 

número de funcionários (aproximadamente 700), ter projetos diversificados (cerca de 20 em 

execução e mais 30 finalizados) e ter o processo organizacional aderente ao modelo CMMI 

nível 3 e às normas ISO12207 e ISO15504, como também ter práticas das metodologias RUP, 

XP e Scrum, fazendo com que o processo seja rico, robusto, maduro e, principalmente, com 

capacidade de avaliação, através da atividade de auditoria de processo. 

Para atingir o objetivo da pesquisa, a metodologia seguiu uma abordagem qualitativa 

com aplicação de questionários para identificar o comportamento em equipe e tipo de 

personalidade, e coleta de dados das auditorias de processo realizadas nos projetos.1 

As principais etapas da metodologia foram a aplicação dos questionários Self-

Perception Inventory (SPI) e Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) para identificação dos 

papéis em equipe e tipos psicológicos das pessoas da área de qualidade e dos gerentes e 

líderes de projetos, e a análise da documentação proveniente dos projetos selecionados, no 

caso, os registros das auditorias de processo realizadas. 

O trabalho foi organizado em cinco etapas que estão definidas a seguir:  

• Primeira Etapa – Revisão bibliográfica sobre aspetos humanos na engenharia de 

software e problemas na adoção de processos;  

Foi realizada uma revisão bibliográfica dos temas que abordam fatores sociais e 

humanos que afetam a engenharia de software e os problemas enfrentados durante a 

implantação de processos de desenvolvimento, bem como o estudo da influência dos gerentes 

e líderes no desempenho dos projetos. A partir dos desafios mais referenciados na literatura 

pesquisada sobre os problemas enfrentados nos programas de implantação de melhorias de 

                                                
1 Ressalta-se, desta forma, que o viés qualitativo desta pesquisa deve-se apenas ao baixo número de 
questionários aplicados, não aos questionários em si, que foram desenvolvidos com propósitos explicitamente 
quantitativos. Entretanto, a leitura meticulosa de um baixo número de questionários permite, não apenas uma 
melhor interpretação do conjunto dos dados. (ALVES-MAZZOTII, A. & GEWANDSZNADJER, F. 1999. O 
Método nas Ciências Naturais e Sociais – Pesquisa Quantitativa e Qualitativa. Editora Pioneira. São Paulo) 
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processos de software foram selecionadas para esta pesquisa a falta de gerenciamento e a falta 

de compromisso e motivação das pessoas envolvidas nos programas; 

• Segunda Etapa – Seleção e revisão dos instrumentos de pesquisa;  

Foram avaliadas várias teorias da personalidade, dentre elas: Myers-Briggs Type 

Indicator (MBTI), Kirton’s Adaption–Innovation Inventory (KAI), Keirsey Temperament 

Sorter Model, Belbin Team Role Self-Perception Inventory (BTRSPI), Big Five Factors 

personality model (Big5),  Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousnes (DISC 

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

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

Assessment Model) e outros (BUSINESSBALLS, 2007). 

Entretanto foram selecionadas duas teorias de personalidade a serem aplicadas na 

pesquisa: a teoria de papéis em equipe de Belbin focado em equilíbrio de papéis de equipes e 

o Myers-Briggs Type Indicator voltado para o indivíduo e sua personalidade. Ambos possuem 

testes de apoio (SPI e MBTI) e uma larga utilização em diversas pesquisas na área de 

engenharia de software em busca do entendimento das relações humanas dentro do contexto 

de desenvolvimento de software.  

A teoria de papéis em equipe de Belbin está bastante difundida na Europa na 

disciplina de gerenciamento, sua metodologia está bem definida e é mais simples de aplicar e 

avaliar, é de fácil utilização, principalmente pela facilidade de interpretação dos resultados. 

Para esta pesquisa, foi utilizada a versão do questionário SPI que identifica os oito papéis em 

equipe conforme Belbin (1981). O questionário foi utilizado nesta pesquisa como instrumento 

principal, foi adaptado (traduzido para a língua portuguesa) do SPI original que está no anexo 

do livro de Belbin (1981) e encontra-se no anexo A.   

O instrumento MBTI é bastante utilizado nos Estados Unidos e foi utilizado como 

ferramenta complementar, pois avalia a personalidade do indivíduo. Nesta pesquisa foram 

utilizados os dois questionários, o oficial (MYERS, 2007) e o adaptado (TORREÃO, 2005). 

O questionário MTBI oficial em português foi utilizado a partir de uma pesquisa 

realizada em Outubro de 2007 por Torreão, Tedesco e Perreli (2008). Foram aplicados 100 

questionários oficiais na empresa ma qual a pesquisa foi conduzida e 11 resultados foram 

cedidos pelas pessoas que estavam presentes nas duas pesquisas e reutilizados neste trabalho.  

A versão adaptada do MBTI, a qual chamaremos de MBTI adaptado, foi óbito a partir 

do trabalho de Torreão (2005) para os participantes que não participaram da pesquisa 

utilizando o questionário oficial.  
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O questionário adaptado e resumido utilizado no trabalho de Torreão (2005) encontra-

se no anexo B. As 92 perguntas do questionário oficial foram distribuídas em 4 perguntas 

cada uma com um grupo de respostas, onde o respondente deve indicar a resposta do lado 

direito ou lado esquerdo. O número total de respostas de cada lado indica se seu perfil tende 

mais para uma opção ou outra. Esse mesmo questionário adaptado foi elaborado e aplicado 

anteriormente no trabalho de mestrado sobre estilo de aprendizagem (TORREÃO, 2005). 

Os questionários SPI e MBTI adaptado foram revisados com o objetivo de avaliar sua 

relevância para pesquisa e adaptar (traduzir) os mesmos, e estão nos anexos A e B 

respectivamente. As duas ferramentas utilizadas conjuntamente melhoram as evidências dos 

resultados. 

No capítulo 2 foram citados os 8 papéis de equipe da teoria de papéis em equipe de 

Belbin que foram identificados a partir da aplicação do questionário SPI para classificar as 

pessoas de acordo com o seu comportamento em equipe, e também foram descritos os 16 

tipos psicológicos do instrumento MBTI que foram utilizados para identificar o tipo de 

personalidade.  

• Terceira Etapa – Seleção dos projetos, seleção das áreas de processo e dos 

participantes; 

Foi realizado um levantamento dos projetos dentro da organização, e foram 

selecionados 29 projetos que utilizavam os processos de planejamento (PP) e 

acompanhamento (PMC) aderentes ao modelo CMMI nível 2. Foram identificados e 

selecionados projetos similares de forma a obter um conjunto de projetos com mesmo 

contexto que apresentassem resultados de aderência da utilização desses processos. 

Após análise preliminar, foram removidos projetos que diferenciavam no tipo, por 

exemplo: consultoria (que envolve apenas a atividade de levantamento de requisitos) e 

desenvolvimento (que envolve atividades desde requisitos a testes), ou no ciclo de vida 

(metodologia tradicional ou metodologias ágeis). O foco foi nos projetos de desenvolvimento 

com metodologias tradicionais de forma a homogeneizar a amostra e avaliar projetos com 

contextos parecidos.  

Outros projetos também foram retirados da pesquisa por apresentarem dados 

insuficientes dos participantes (gerentes e líderes) ou por serem de caráter confidencial. 

Alguns projetos também foram removidos, visto que, previamente, foi identificado que a 

causa do problema do projeto foi proveniente de outras fontes, como falta de experiência do 

gerente, e por isso, a utilização do processo não pode ser avaliada. Desta forma, foram 
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selecionados apenas os projetos cujas variáveis intervenientes não pudessem interferir na 

análise dos resultados. Por fim, foram avaliados 9 projetos. 

Dentre as áreas de processo previstas no CMMI foram selecionadas as áreas de 

planejamento (PP – Project Planning), acompanhamento (PMC – Project Monitoring and 

Control) e qualidade (PPQA – Process and Product Quality Assurance), pois estão 

diretamente relacionadas aos principais problemas de implantação de melhoria de processo e 

estão relacionadas aos papéis de gestão do projeto (gerentes e líderes) bem como o 

planejamento do processo para o projeto e as atividades de auditoria de qualidade. 

Os participantes envolvidos foram todos aqueles que atuaram nos 29 projetos nos 

papéis funcionais de gerentes e líderes de projeto bem como as pessoas envolvidas na área de 

qualidade. 

Com base nesses aspectos, as análises foram construídas a partir dos resultados 

obtidos para emergir padrões e identificar quais comportamentos e tipos estão presentes na 

área de qualidade e quais perfis mais utilizam os processos de PP e PMC conforme previsto 

no processo organizacional aderente ao modelo CMMI nível 2. 

A abordagem da pesquisa qualitativa indica que “o que determina o modo de 

selecionar as pessoas a serem estudadas é a sua relevância ao tópico da pesquisa, e não sua 

representatividade” (FLICK, 2004), logo as pessoas selecionadas foram todas aquelas 

envolvidas nesses processos (PP, PMC e PPQA), desde quem escreve e define o processo, no 

caso o SEPG (Software Engineering Process Group) do qual fazem parte as pessoas da área 

de qualidade, e as pessoas que usam os processos de PP e PMC, no caso os gerentes e líderes 

de projetos.  

• Quarta Etapa – Coleta de dados sobre informações do uso dos processos de PP e 

PMC nos projetos, bem como a identificação dos perfis comportamentais dos 

gerentes e líderes desses projetos, e dos integrantes da área de qualidade; 

Essa etapa foi subdividida da seguinte forma: 

o Aplicação dos questionários SPI para identificar os papéis em equipe da teoria 

de Belbin e o MBTI para identificar os tipos psicológicos dos gerentes e líderes 

bem como a área de qualidade; 

o Coleta dos relatórios das auditorias dos processos de PP e PMC realizadas nos 

projetos selecionados. 

A primeira parte consistiu na aplicação dos questionários Self-Perception Inventory 

(SPI) que identifica o papel de equipe do indivíduo no projeto, e o Myers-Briggs Type 
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Indicator (MBTI) que identifica o tipo psicológico da pessoa em relação ao seu 

comportamento individual, ambos explanados no capítulo 2.  

Os questionários foram impressos e entregues para 102 pessoas que já atuaram como 

gerentes ou líderes ou atuaram na área de qualidade no período de Outubro a Dezembro de 

2007, e aos poucos foram sendo coletados e analisados. Alguns questionários foram 

reenviados para alguns participantes que preferiram responder por e-mail.  

Ao final desse período, foram obtidos 73 resultados, mas algumas pessoas não 

estavam atuando mais como gerente ou líder e por isso estes dados foram removidos. Outros 

dados foram removidos da amostra por apresentarem resultados incompletos ou errôneos em 

relação ao preenchimento dos questionários, ou por fazerem parte dos projetos excluídos da 

pesquisa pelos motivos anteriormente citados. O resultado da autora que atua na área de 

qualidade também não foi incluído na análise. 

Por fim foram avaliados 36 dados que correspondem aos papéis funcionais de gerentes 

e líderes participantes dos 9 projetos selecionados e as pessoas da área de qualidade. A partir 

dos resultados foram identificados os papéis de equipe e os tipos psicológicos. 

A segunda parte consistiu na coleta das auditorias de processo dos 29 projetos para 

identificação do índice de aderência dos processos de PP e PMC, mas devido à seleção 

preliminar dos projetos, foram considerados resultados de 9 projetos.  

Os relatórios de auditoria de processo foram analisados, pois os mesmos apresentam 

os resultados percentuais que indicam a aderência aos processos de PP e PMC. Os relatórios 

foram solicitados à área de qualidade, e recebidos por meio eletrônico. Estes itens estão mais 

detalhados no capítulo 2. 

Para esta pesquisa, as informações de aderências percentuais obtidas das auditorias de 

processo dos projetos foram utilizadas para avaliar qual a correlação com os perfis dos 

envolvidos em relação ao uso dos processos de PP e PMC, e se há semelhança com o padrão 

de perfis das pessoas da área de qualidade. 

Todos os dados foram mapeados de maneira que fosse possível identificar dois 

aspectos: se existe um tipo dominante naquelas pessoas que fazem parte da área de qualidade, 

e quais são os papéis dos gerentes e líderes que mais utilizaram os processos de PP e PMC. 

• Quinta Etapa – Avaliação dos resultados e identificação de padrões de perfis que 

mais utilizaram os processos de PP e PMC.   

A última fase permitiu a análise e interpretação dos resultados, identificando a relação 

entre os papéis de equipe, tipos psicológicos e os percentuais de uso do processo para cada 

projeto.  
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Essa etapa consistiu em: 

• Analisar os dados coletados dos questionários aplicados (SPI e MBTI) dos 36 

participantes; 

• Analisar os relatórios de auditoria de processo dos 9 projetos; 

• Agrupar os projetos conforme similaridade dos resultados; 

• Avaliar papéis e tipos psicológicos predominantes na área de qualidade; 

• Avaliar papéis e tipos psicológicos predominantes nos gerentes e líderes de 

projetos; 

• Avaliar padrões entre papéis de equipe, tipos psicológicos e uso do processo. 

O estudo da área de qualidade focou na identificação de padrões de perfis, enquanto 

que os projetos foram classificados de acordo com a utilização dos processos de planejamento 

(PP) e acompanhamento (PMC) e também conforme duração do projeto e tamanho de equipe, 

estes últimos considerados fatores intervenientes. Os resultados dos perfis da área de 

qualidade e dos gerentes e líderes foram comparados para identificar a existência de um 

padrão de perfis favoráveis ao uso do processo. 

3.2 Dificuldades da pesquisa 

Apesar se ter sido realizada numa das maiores empresas de software do nordeste brasileiro, a 

pesquisa foi efetuada principalmente nos projetos executados na sede da organização e 

conforme disponibilidade das informações e participantes. Os projetos selecionados e o 

número de participantes foram aumentando no decorrer na pesquisa.  

Algumas pessoas não responderam à pesquisa, pois estavam envolvidas em atividades 

prioritárias dos projetos e, em outros casos, as pessoas estavam fisicamente lotadas em 

prédios diferentes e o contato com o pesquisador era mais restrito. Além disso, até mês de 

Outubro de 2007 a organização estava engajada na obtenção da certificação do CMMI nível 3, 

que foi conseguida com êxito nos projetos envolvidos no final desse mesmo mês.  

Alguns projetos não puderam ser avaliados, pois não continham informações 

suficientes para análise, ou apresentaram problemas externos. Sugere-se que mais dados 

sejam obtidos e estes projetos sejam incorporados aos resultados e uma nova análise seja 

realizada para confirmar ou identificar novos padrões e outros aspectos pessoais que 

influenciam na utilização dos processos de planejamento e acompanhamento. 

A aplicação do questionário MBTI oficial ficou limitada às pessoas que participaram 

da pesquisa de Torreão, Tedesco e Perreli (2008) e que também participavam desta pesquisa. 

Dos 36 voluntários, 11 responderam ao MBTI oficial e também correspondiam aos papéis  
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funcionais que estavam sendo analisados (gerentes, líderes e pessoas da área de qualidade). O 

restante, no caso 25 pessoas, respondeu ao questionário MBTI adaptado conforme anexo B. 

De acordo com o trabalho de Torreão, há uma similaridade em 75% dos casos, ou seja, há 

uma equivalência dos tipos psicológicos obtidos nos dois questionários, o oficial e o adaptado.  

Os papéis de equipe e tipos psicológicos foram obtidos a partir da auto-avaliação dos 

respondentes sobre si mesmos. Esta pesquisa se restringe ao uso dos instrumentos SPI e 

MBTI e não contempla avaliação de outras pessoas ou da efetividade das respostas, visto que 

os testes psicométricos são passíveis de uma avaliação subjetiva. Este efeito também é 

conhecido como Forer Effect (FORER, 1949).  

Vale ressaltar que a composição da equipe também não foi avaliada, visto que não 

foram obtidos dados suficientes de todos os integrantes dos projetos analisados, logo, outras 

áreas de processo como requisitos e testes não puderam ser avaliadas, nem a  influência das 

outras pessoas da equipes o uso dos processos. 

Está fora do escopo do trabalho identificar problemas externos que prejudicaram a 

utilização do processo no projeto, como prazos apertados e ferramentas não adequadas, pois 

foi considerado que sob as mesmas condições (processo institucionalizado, ambiente 

organizacional, ferramentas de apoio, outros) as pessoas agem de forma diferente, e muitas 

vezes utilizam o processo para ajudar nas atividades diárias, bem como identificar e mitigar 

riscos externos ao projeto, não podendo ser o processo alvo de críticas ou usado como 

argumento para sua não utilização ou insucesso dos projetos.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Este capítulo apresenta a análise realizada ao conjunto de dados obtidos a partir da coleta das 

informações de nove projetos de uma mesma organização. 

Primeiramente é apresentada a análise dos tipos de personalidade e papéis de equipe 

das pessoas da área de qualidade. Em seguida, são analisados os dados dos gerentes e líderes 

de projetos. Os projetos também foram classificados quanto à duração do projeto e tamanho 

da equipe, e quanto à utilização dos processos de planejamento (Project Planning – PP) e 

acompanhamento (Project Monitoring and Control – PMC), sendo os dois primeiroes fatores 

intervenientes no uso do processo. 

Uma análise preliminar destes resultados está publicada em Ferreira e Silva (2008). 

4.1 Caracterização dos Projetos 

Os projetos foram selecionados a partir da base de dados de projetos da organização. Os 

atributos de classificação dos projetos estão relacionados a aspectos gerenciais ou técnicos. Os 

aspectos gerenciais envolvem o tamanho do projeto (tempo/duração) e o tamanho da equipe 

conforme regras da organização apresentadas no quadro 8: 

 

Quadro 8 : Atributos de duração do projeto e tamanho da equipe 

Tamanho do 
Projeto (Tempo) 

Grande (G) Maior que 8 meses 

Médio (M) Entre 4 e 8 meses 

Pequeno (P) Até 4 meses 

Tamanho da 
Equipe 

Grande (G) Mais que 30 pessoas 

Média (M) Entre 11 e 30 pessoas 

Pequena (P) Até 10 pessoas 

Fonte: ProSCes, 2007 

 

O quadro 9 apresenta um resumo dos nove projetos selecionados quantos aos aspectos 

duração e tamanho da equipe: 
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Quadro 9 : Classificação dos projetos 

Projeto Duração Equipe 
P1 G M 

P2 G P 
P3 M M 

P4 G M 
P5 G M 

P6 M M 

P7 G P 

P8 M P 
P9 G P 

Fonte: Resultados obtidos pela autora 

 

Todos os projetos avaliados são de desenvolvimento de software contemplando todo 

ciclo de vida desenvolvimento de software e seguiram o processo organizacional aderente ao 

CMMI nível 3. 

4.2 Caracterização dos Resultados dos Processos  

Segundo Lobo e Salviano (2005), a escala de medição dos processos da norma ISO15504 

parte 2 estabelece os seguintes limites: 

• �N (Not achieved): 0% a 15% - Existe pouca ou nenhuma evidência da 

utilização do atributo no processo avaliado. 

• �P (Partially achieved): 16% a 50% - Existe evidência de utilização 

sistemática e em conformidade com os atributos definidos no processo 

avaliado. Alguns  aspectos podem não ser previstos. 

• �L (Largely achieved): 51% a 85% - Existem evidências de uso sistemático e 

significativo em conformidade com os atributos definidos no processo 

avaliado. A utilização do processo pode variar em algumas áreas ou 

departamentos. 

• �F (Fully achieved): 86% a 100% - Existem evidências de completo uso 

sistemático e que alcança totalmente os atributos definidos no processo 

avaliado. Não se registram significantes fraquezas na unidade organizacional. 

Para efeito de análise de aderência na utilização dos processos de planejamento (PP) e 

acompanhamento (PMC) com foco no CMMI, a classificação dos projetos foi alinhada à 

realidade da empresa onde a pesquisa foi conduzida que utiliza 3 valores de avaliação 
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(contempla, parcialmente, não contempla). Desta forma, foi proposta uma nova faixa 

percentual conforme apresentado:  

• Satisfatório (S): considera os projetos com aderência ao processo igual ou 

superior a 90%, onde foram considerados os itens Fully achieved ou 

contempla;  

• Adequado (A): considera os projetos com aderência ao processo entre 40% e 

89%, onde foram considerados os itens Largely achieved e parte dos itens 

Partially achieved ou parcialmente; 

• Insatisfatório (I): considera todos os projetos com aderência igual ou abaixo de 

39%, onde foram considerados os itens Partially achieved e Not achieved ou 

parcialmente e não contempla. 

Estes valores foram baseados na norma ISO15504 parte 2 (LOBO ; SALVIANO, 

2005), porém foram adaptados pela autora de forma mais rigorosa devido à avaliação do 

CMMI. 

O quadro 10 apresenta os resultados das auditorias dos processos de PP e PMC, a data 

da auditoria e o valor percentual de aderência dos projetos em relação ao uso desses 

processos: 

 

Quadro 10 : Classificação dos projetos quanto à aderência ao processo de PP e PMC 

Projeto 
Data 

Auditoria PP Classificação 
Data 

Auditoria PMC Classificação 
P1 jan/07 80% A jan/07 86% A 

P2 jun/07 72% A jun/07 75% A 

P3 dez/07 69% A dez/07 73% A 

P4 abr/07 65% A out/07 70% A 

P5 out/07 53% A out/07 76% A 

P6 dez/06 51% A dez/06 68% A 

P7 dez/06 38% I dez/06 59% A 

P8 nov/07 27% I nov/07 38% I 

P9 jun/07 27% I jun/07 67% A 
Fonte: Resultados obtidos pela autora 

 

Em cada projeto foram realizadas adaptações no processo conforme necessidades 

específicas de cada um e as auditorias foram conduzidas em momentos diferentes de acordo 

com o planejamento da qualidade.  
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Os relatórios de auditoria de processo foram fornecidos pela área de qualidade e 

avaliados em relação à primeira auditoria de processo de planejamento e acompanhamento. A 

primeira auditoria é a mais importante para os propósitos deste trabalho, pois o processo é 

utilizado pela iniciativa individual e não necessariamente após indicação dos desvios pela área 

de qualidade. 

De acordo com o processo organizacional, todos os projetos devem ser acompanhados 

até a sua finalização. A área de qualidade auxilia as equipes e avalia os itens que agregam 

valor ao projeto e ainda são passíveis de correção ao longo do projeto, pois caso contrário o 

projeto é finalizado sem que todos os itens tenham sido corrigidos. As métricas de qualidade 

são coletadas e analisadas junto à gerência sênior para indicar qual o comprometimento do 

projeto em relação à correção dos desvios. 

4.3 Distribuição dos Participantes  

A seguir serão apresentadas as distribuições conforme sexo, função exercida, papéis de equipe 

e tipos psicológicos identificados para a área de qualidade, bem como gerentes e líderes dos 

projetos.  

As informações de sexo e função serão apresentadas considerando todo grupo 

analisado envolvendo 36 pessoas. Para distribuição dos papéis e tipos psicológicos, os 

resultados foram divididos em dois grupos: a área de qualidade com 14 pessoas e os gerentes 

e líderes dos projetos com 22 pessoas.  Dos 36 participantes existem 20 homens e 16 

mulheres, todos na faixa etária entre 22 e 41 anos e com nível de escolaridade de superior 

incompleto a doutorado. 

O quadro 11 apresenta a distribuição conforme sexo e funções exercidas: 

 

Quadro 11 : Distribuição dos participantes quanto à função e sexo 

Função Qtd Masc Fem 

Gerente de Projeto 8 5 3 

Líder 14 11 3 

Área de Qualidade 14 4 10 
Fonte: Resultados obtidos pela autora 

 

A seguir serão apresentados primeiramente os resultados do SPI e em seguida os 

resultados do MBTI da área de qualidade e dos gerentes e líderes dos projetos. 
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4.4 Apresentação dos resultados da Área de Qualidade 

O gráfico 1 apresenta o resultado consolidado de toda área de qualidade, composta por 14 

pessoas, e todos os papéis de equipe identificados nas classificações muito alto (VH) e alto 

(H) que indicam a tendência de se comportar em equipe: 

 

Gráfico 1 : Papéis em equipe da área de qualidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obs: Papéis de equipe e siglas estão definidos no quadro 3. 

 Fonte: Resultados obtidos pela autora  

 

Apesar de existirem 14 pessoas na área de qualidade, a soma dos papéis é maior do 

que o número de pessoas visto que cada pessoa pode assumir mais de um papel. 

Percebe-se que há uma maior aglomeração de pessoas com o mesmo papel na área de 

qualidade com características de controle, organização, críticos, e principalmente, atento aos 

detalhes. Estes atributos são identificados nos papéis de equipe que mais aparecem na área de 

qualidade, na seguinte ordem: IMP (Implementer), CO (Coordinator), CF (Completer 

Finisher), ME (Monitor Evaluator), RI (Resource Investigator), TW (TeamWorker), SH 

(Shaper) e PL (Plant). Dos 8 papéis de equipe previstos por Belbin, 3 estão mais destacados 

na área de qualidade. Todos os papéis em equipe estão explicados no capítulo 2, quadro 3. 

Dos 14 integrantes da área de qualidade, 3 responderam ao questionário do MBTI 

oficial e os outros integrantes responderam o questionário adaptado conforme apresentado no 

anexo B. O gráfico 2 apresenta os tipos psicológicos identificados na área de qualidade: 
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Gráfico 2 : Tipos psicológicos na área de qualidade 
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  Obs:  Tipos psicológicos e siglas estão definidos no quadro 6. 

Fonte: Resultados obtidos pela autora 

 

Dos 16 tipos psicológicos previstos no MBTI, 7 foram identificados na área de 

qualidade. Vale salientar que 6 pessoas possuem as letras STJ (Sensing, Thinking, Judging), e 

todas as outras possuem pelo menos uma combinação dessas letras, ou ST ou SJ, com exceção 

de 1 pessoa ESFP. Isto mostra que o grupo de qualidade apresenta uma tendência de tipos 

psicológicos. Todos os tipos psicológicos estão explicados no capítulo 2, quadro 6. 

4.4.1 Padrões comportamentais da área de qualidade  

Conforme gráficos 1 e 2, os papéis de equipe que mais se destacaram na área de qualidade 

foram o IMP, CO e CF, e o tipo psicológico mais significativo possui as letras STJ. A 

descrição desses papéis e tipos indica que existem características de pessoas organizadas, 

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

compromissos, e contribuem para o uso do processo.    

De acordo com Zammit (2006), a relação entre os papéis em equipe da teoria de 

Belbin e os tipos psicológicos do MBTI apresentada no quadro 7 confirma que o papel IMP 

apresenta a letra S, o papel CO apresenta as letras EJ, e o papel CF apresenta as letras STJ.  

Além disso, o relatório de pesquisa realizado por Meira et al. (2008) confirma que os 

papéis CO e CF são mais indicados para a área de qualidade, visto que os requisitos 

funcionais para atuar nesta área foram atendidos por estes papéis. 

4.5 Apresentação dos resultados dos gerentes e líderes  

Assim como na área de qualidade, os resultados dos 22 gerentes e líderes dos 9 projetos foram 

tabulados, normalizados e consolidados no gráfico 3: 
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Gráfico 3 : Papéis em equipe dos gerentes e líderes dos projetos  
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                 Obs: Papéis de equipe e siglas estão definidos no quadro 3. 

Fonte: Resultados obtidos pela autora 

 

Apesar de existirem 22 gerentes e líderes, a soma dos papéis é maior do que o número 

de pessoas visto que cada pessoa pode assumir mais de um papel. 

Neste grupo, os papéis de equipe foram apresentados na seguinte ordem: CO 

(Coordinator), ME (Monitor Evaluator), CF (Completer Finisher), IMP (Implementer), TW 

(TeamWorker), PL (Plant), SH (Shaper) e RI (Resource Investigator). Existem 4 papéis que 

se destacaram, no caso o papel CO que se apresenta em maior número nos gerentes, o papel 

CF que está mais presente nos líderes, seguidos pelos papéis ME e IMP distribuídos entre 

gerentes e líderes. Todos os papéis em equipe estão explicados no capítulo 2, quadro 3. 

Assim como na área de qualidade, os resultados do MBTI dos gerentes e líderes dos 

projetos foram tabulados e consolidados. Dos 22 gerentes e líderes, 5 gerentes e 3 líderes 

responderam ao questionário do MBTI oficial e os outros responderam o questionário 

adaptado conforme apresentado no anexo B. 

O gráfico 4 apresenta os tipos psicológicos identificados nos 22 gerentes e líderes de 

projetos: 
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Gráfico 4 : Tipos psicológicos dos gerentes e líderes de projetos 
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  Obs: Tipos psicológicos e siglas estão definidos no quadro 6. 

Fonte: Resultados obtidos pela autora 

 

Dos 16 tipos psicológicos previstos no MBTI, 6 não foram identificados nos gerentes 

e líderes dos projetos.  

Nota-se que 13 pessoas possuem as letras STJ (Sensing, Thinking, Judging), enquanto 

que 4 pessoas possuem a combinação NT (iNtuitive, Thinking), e 3 pessoas possuem a 

combinação SFP (Sensing, Feeling, Perceiving) e NF (iNtuitive, Feeling), respectivamente. É 

possível verificar que existem mais combinações de tipos nos gerentes e líderes dos projetos 

do que na área de qualidade, entretanto a presença do tipo STJ é relevante. Todos os tipos 

psicológicos estão explicados no capítulo 2, quadro 6. 

4.5.1 Resultados dos Processos versus Perfis  

Nesta seção será apresentada a relação entre os projetos e os papéis dos gerentes e líderes, e a 

partir destes dados será possível identificar quais as tendências comportamentais na utilização 

dos processos de planejamento (PP) e acompanhamento (PMC).  

O quadro 12 apresenta o resultado dos projetos em relação à utilização dos processos 

de PP e PMC, e os papéis de equipe de Belbin bem como os tipos psicológicos do MBTI 

identificados nos gerentes e líderes de projetos: 
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Quadro 12 : Processo de PP e PMC versus papéis em equipe e tipos psicológicos 

Proj. PP PMC 

Papéis em 
Equipe  

Gerentes  

Papéis em 
Equipe  
Líderes 

Tipos 
Psicológicos 

Gerentes 

Tipos 
Psicológicos 

Líderes 

P1 A A RI, PL 
TW, CO, IMP, 

ME ENFP INFJ 

P2 A A CO, TW, IMP CO, ME, CF ESFP ISTJ 

P3 A A 
SH, PL 

CF, TW, IMP, 
ME ISTP ISTJ 

CF, SH ESTJ 

P4 A A 
ME, CO 

IMP, ME, CO ISFP ISTJ 
CO, CF, ME ISFJ 

P5 A A 
RI, TW, CO 

CO, IMP, TW ENFP ESTJ 
CF, SH ENTP 

P6 A A 
CO, IMP, CF 

IMP, CF, ME 
 

ISFJ 

ESTJ 
CF, PL ESTJ 

ME, PL, CF ESTJ 

P7 I A CO, IMP ISTJ 

P8 I I PL, ME ME, CF INTP ISTJ 

P9 I A 
ME, RI, CO, 

SH CF, IMP, CO ESTJ INTP 
Fonte: Resultados obtidos pela autora 

 

Partindo deste conjunto de dados e considerando avaliação qualitativa e experimental, 

será realizada a seguir a análise dos resultados e padrões identificados no quadro 12. 

4.5.2 Padrões comportamentais dos gerentes e líderes de projetos  

Conforme gráficos 3 e 4, os papéis de equipe mais presentes nos gerentes e líderes foram o 

CO, CF, ME, IMP, e os tipos psicológicos mais significativos foram o ESTJ e ISTJ. A 

descrição desses papéis e tipos indica que existem características de pessoas organizadas, 

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

compromissos, e contribuem para o uso do processo. No caso do ME e IMP são papéis mais 

resistentes às mudanças. 

 Vale ressaltar que os tipos ESTJ e ISTJ foram identificados nos líderes, e que apenas 

um gerente possui o tipo ESTJ. A maioria dos gerentes possui em seus tipos psicológicos a 

letra P, que são pessoas que têm um modo de vida mais espontâneo e flexível.  
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Para construir as relações entre o resultado dos processos de PP e PMC e os perfis da 

teoria de Belbin e do MBTI, foi necessário avaliar se há uma relação de presença ou ausência 

dos perfis e o resultado do processo. 

A partir do quadro 12, é possível perceber que todos os projetos, com exceção dos 

projetos 1 e 8, os gerentes possuem um dos papéis de liderança indicados na teoria de papéis 

de equipe de Belbin, no caso, o CO ou SH. Já as pessoas que exercem a função de líder 

apresentaram mais os papéis de IMP e CF que são papéis em equipe orientados à ação e 

execução, e o papel ME que é cerebral.  

Ainda no quadro 12, é possível perceber que todos os projetos, com exceção do 

projeto 1, possuem gerentes e líderes com o tipo psicológico ISTJ ou ESTJ. A maioria destes 

tipos foi identificada nos líderes de projetos, sendo apresentado em apenas um gerente.  

Além destes, outros papéis da teoria de papéis em equipe de Belbin e tipos 

psicológicos do MBTI também foram identificados. Logo, a análise a seguir avaliará cada 

projeto em relação a todos os papéis de Belbin e a todos os tipos psicológicos, e cada um será 

comparado com o resultado obtido na utilização dos projetos de planejamento (PP) e 

acompanhamento (PMC). 

Os dados apresentados devem ser avaliados considerando a presença ou ausência dos 

papéis de liderança CO e SH bem como os papéis de ação IMP e CF, e os tipos psicológicos 

com as letras STJ. O papel cerebral ME foi analisado de forma cautelosa visto que é um papel 

inovador.   

Para o caso do MBTI, não é uma questão de combinação de tipos psicológicos entre 

gerentes e líderes, mas também a combinação das letras de cada tipo e do índice de clareza de 

cada uma delas. 

A seguir, o quadro 13 apresenta se há a presença ou não dos papéis de equipe de 

Belbin nos projetos, enquanto que o quadro 14 indica os tipos psicológicos. O código GP ou L 

indica se o papel é do gerente ou do líder, ou ambos. Na construção das relações foram 

considerados os oito papéis em equipe de Belbin e os 16 tipos psicológicos do modelo MBTI. 
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Quadro 13 : Processos de PP e PMC versus papéis em equipe de Belbin 

Proj PP PMC CO SH CF IMP ME PL RI TW 

P1 A A 1L - - 1L 1L 1GP 1GP 1L 

P2 A A 
1GP 
1L - 1L 1GP 1L - - 1GP 

P3 A A - 
1GP 
1L 

2L 1L 1L 1GP - 1L 

P4 A A 
1GP 
2L 

- 1L 1L 
1GP 
2L 

- - - 

P5 A A 
1GP 
1L 

1L 1L 1L - - 1GP 
1GP 
1L 

P6 A A 1GP - 
1GP 
3L 

1GP 
1L 

2L 2L - - 

P7 I A 
1GP 
1L - 1GP 

1GP 
1L - - - - 

P8 I I 
- - 1L - 

1GP 
1L 1GP - - 

P9 I A 1GP 
1L 1GP 1L 1L 1GP - 1GP - 

Fonte: Resultados obtidos pela autora 

 

O quadro 14 apresenta a presença de 10 tipos psicológicos distribuídos entre gerentes 

e líderes. Os tipos psicológicos INTJ, INFP, ESTP, ESFJ, ENFJ e ENTJ foram retirados do 

quadro pois não foram identificados nem nos gerentes nem nos líderes dos projetos.  

 

Quadro 14 : Processos de PP e PMC versus tipos psicológicos do MBTI 

Proj. PP PMC ISTJ ISFJ ISTP ISFP ESFP ESTJ INFJ INTP ENFP ENTP 

P1 A A - - - - - - 1L - 1GP - 

P2 A A 1L - - - 1GP - - - - - 

P3 A A 1L - 1GP - - 1L - - - - 

P4 A A 1L 1L - 1GP - - - - - - 

P5 A A - - - - - 1L - - 1GP 1L 

P6 A A - 1GP - - - 3L - - - - 

P7 I A 1L 1GP - - - - - - - - 

P8 I I 1L - - - - - - 1GP - - 

P9 I A - - - - - 1GP - 1L - - 

Fonte: Resultados obtidos pela autora 

 

A partir do quadro 13, percebe-se que os projetos de 1 a 6 possuem uso adequado dos 

processos de PP e PMC, e neles existe pelo menos 4 papéis envolvidos, dos quais um deles é 
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o papel de liderança CO, o outro é o papel cerebral ME e os outros são papéis de ação CF e 

IMP, e muitas vezes ambos os papéis. Isso leva a crer que a presença destes papéis dentro de 

uma equipe possibilitará o uso adequado dos processos de PP e PMC.  

O quadro 14 mostra que nos projetos de 1 a 6 que obtiveram resultado adequado em 

ambos os processos de PP e PMC, existem 5 gerentes cujo tipo psicológico contém a letra P, o 

que indica pessoas espontâneas e flexíveis. Estes mesmos projetos possuem líderes com a 

letra J, que são pessoas organizadas e planejadas. Logo, podemos inferir que o gerente fica 

aberto ao uso do processo e tem o apoio do líder para executá-lo. 

Nestes projetos, também se observa que dos 6 gerentes, 5 possuem a letra F, sendo 4 

deles com a combinação FP. A letra F indica a tomada de decisão orientada a valores 

pessoais, o que pode levar a crer que o ambiente do trabalho em equipe possa ser mais 

agradável, conseqüentemente a equipe se entende melhor, as atividades são distribuídas e 

realizadas por toda equipe, implicando no uso do processo mais efetivo. 

Conforme Zammit (2006), em seu trabalho sobre a relação entre os papéis em equipe 

de Belbin e os tipos psicológicos do MBTI, o papel CF está alinhado ao tipo STJ, o papel ME 

apresenta as letras TJ e o papel IMP está associado aos tipos que possuem a letra S, que são 

orientados a fatos e dados. Comparando os quadros 13 e 14 percebemos que a relação CF e 

STJ fica evidenciada em 10 líderes. Também foi percebido que dos 6 projetos que 

apresentaram sucesso, 2 gerentes que possuem as letras FP estão alinhados ao papel TW, que 

conforme Zammit estão relacionados e representam o papel responsável por manter o bom 

relacionamento dentro da equipe.  

Os resultados obtidos para os projetos de 1 a 6 que obtiveram sucesso no uso do 

processo são similares aos resultados da área de qualidade, o que reforça a importância da 

presença do papel CO para gerentes e os papéis CF, ME ou IMP para os líderes na formação 

das equipes de projetos. A combinação desses papéis na equipe é que pode levar ao uso do 

processo, e na ausência de um desses papéis o uso do processo fica prejudicado. 

Os projetos que apresentaram resultado insatisfatório, no caso os projetos 7, 8 e 9, 

foram avaliados para confirmar ou acrescentar novas informações ao resultado anterior. 

4.5.3 Fatores Intervenientes: duração do projeto e tamanho da equipe 

O quadro 15 foi elaborado para acrescentar informações ao quadro 9, e apresenta os projetos 

classificados conforme duração, tamanho da equipe e classificação dos processos de PP e 

PMC: 
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Quadro 15 : Processos de PP e PMC versus duração e equipe 

Projeto PP PMC Duração Equipe 
P1 A A G M 
P2 A A G P 
P3 A A M M 
P4 A A G M 
P5 A A M M 
P6 A A G M 
P7 I A G P 
P8 I I M P 
P9 I A G P 

Fonte: Resultados obtidos pela autora 

 

Pode-se perceber um padrão onde projetos de duração G e M com equipes de tamanho 

M utilizaram mais o processo do que os projetos com equipes de tamanho P. Isso leva a crer 

que em equipes de tamanho P pode haver sobrecarga de trabalho nas atividades do projeto 

diminuindo as chances de utilização do processo. No caso de equipes de tamanho M pode 

haver uma melhor distribuição das atividades e responsabilidades e maior disponibilidade das 

pessoas em utilizar o processo.  

Dentre os projetos com equipe de tamanho P apenas o projeto 2 apresentou sucesso 

em ambos os processos. Nos projetos 7, 8 e 9 houve falha no processo de planejamento ou no 

de acompanhamento, ou em ambos. 

Sem considerar o perfil das pessoas, pode-se inferir que um projeto G com equipe M 

executará mais os processos de PP e PMC visto que haverá uma melhor distribuição das 

atividades entre a equipe do projeto. Já no caso de projetos com equipe tamanho P, o processo 

pode ter sido subutilizado devido à equipe reduzida bem como sobrecarga de trabalho nas 

atividades do projeto, independente do perfil. 

A partir dos quadros 13 e 14, considerando os papéis em equipe de Belbin, podemos 

perceber que os projetos 7 e 8 contêm o menor número de papéis envolvidos. O projeto 7 

apesar de possuir um dos papéis de liderança (CO) e um dos papéis orientados à ação (CF), 

obteve resultado insatisfatório no processo de PP. Em relação ao MBTI, o projeto 7 é um caso 

em que o gerente possui um tipo psicológico com a letra F, mas não tem a letra P. O índice de 

clareza da dicotomia J é pequeno, o que leva a crer que muitas vezes este gerente poder agir 

de forma flexível apesar de ter a letra J.  

Se considerarmos os dados do quadro 15, identificamos que o projeto 7 tem duração G 

com uma equipe P, o que leva a crer que o gerente e o líder ficaram sobrecarregados na fase 
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inicial do projeto e por sua vez, não conseguiram cumprir com as atividades previstas no 

processo de PP. Ao longo do projeto, apesar da equipe pequena, o gerente e líder conseguiram 

cumprir parte das atividades de acompanhamento e obtiveram resultado adequado no processo 

PMC. 

Já no caso do projeto 8, o resultado foi insatisfatório em ambos os processos, tanto PP 

como PMC. Este projeto também contém o menor número de papéis envolvidos, só que neste 

caso o gerente não possui nenhum dos papéis de liderança (CO ou SH), ambos possuem o 

papel cerebral ME, e o líder possui um dos papéis orientados à ação (CF).  

Em relação ao MBTI, temos um gerente atípico com um perfil que envolve a 

combinação das letras NTP, o que indica uma pessoa intuitiva, lógica, objetiva, espontânea e 

flexível. Apesar de ter a letra P, fazendo a relação conforme Zammit, percebemos que a 

combinação NP pertence ao papel PL, que é o papel exercido pelo gerente deste projeto.  

Segundo o trabalho de Fernandes e Silva (2007), um gerente de projeto com papel PL 

ou ME não é um candidato a ser um bom gerente de projetos, pois segundo o PMCD não tem 

as competências necessárias para assumir esta função. Logo, pelos resultados obtidos, foi 

possível avaliar que também não houve sucesso deste papel na utilização dos processos de PP 

e PMC. Podemos considerar que a ausência de um dos papéis de liderança da teoria de papéis 

de Belbin (CO e SH) prejudicará o uso do processo. Este resultado reforça a importância de 

um papel de liderança na condução dos processos de PP e PMC. 

Considerando também o quadro 15, podemos verificar que o projeto 8 tem duração M 

e equipe de tamanho P, o que agrava ainda mais a situação do não uso do processo. Isso leva a 

crer que o gerente juntamente com o líder estava focado em executar as atividades do projeto, 

visto que a duração do projeto era M, e não houve disponibilidade em executar as atividades 

do processo.  

Na análise do projeto 9, podemos chegar a mesma conclusão do projeto 7. Apesar de 

existirem 6 papéis de Belbin, dos quais há a presença de um papel de liderança e um papel 

orientado à ação, podemos alinhar ao resultado do quadro 15, que apresenta o projeto 9 com 

uma equipe pequena, o que pode ter levado a uma sobrecarga dos gerentes e líderes e falta de 

uso do processo, mas com maior necessidade de acompanhamento posterior. 

De todos os projetos apresentados, o projeto 8 confirma que a ausência de um papel de 

liderança de Belbin, no caso o CO, e a falta da combinação das letras FP no tipo psicológico 

do gerente prejudica a utilização do processo. Fica evidente que o papel IMP também é 

importante para o uso do processo, visto que o líder de equipe possui apenas o perfil CF e não 

foi suficiente para garantir o uso do processo. 
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Consideramos que as letras FP devem estar presentes no gerente de projeto, 

combinada com líderes que possuem as letras STJ para garantir que os processos de PP e 

PMC sejam utilizados. Além disso, devem ser levados em consideração o tamanho da equipe 

e a duração do projeto, pois ainda que as pessoas tenham o perfil adequado, estas variáveis 

podem prejudicar o uso do processo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 Conclusões 

Esta pesquisa revelou a hipótese de que existe uma tendência de pessoas com determinadas 

características pessoais a se interessarem pela área de qualidade e pelo uso do processo. 

Estudos primários indicam a constatação a partir da teoria de papéis em equipe de Belbin e do 

instrumento MBTI que a área de qualidade e os gerentes e líderes apresentaram um padrão de 

papéis em equipe e tipos psicológicos.  

Os resultados podem ser resumidos nos seguintes tópicos: 

1) a área de qualidade apresentou um padrão do papel de equipe bem como tipo 

psicológico que corresponde às características de pessoas organizadas, planejadas, críticas, 

sistemáticas e que contribuem para o uso do processo. 

Estes tipos são: papel de equipe IMP, CO e CF, e tipo psicológico STJ. Estes dois 

últimos papéis e tipo estão relacionados entre si de acordo com resultado semelhante ao que 

foi descrito por Zammit (2006).   

2) para os gerentes destaca-se o papel de equipe CO que é concordante com França e 

Silva (2007) e Fernandes e Silva (2007) e indica pessoas dominantes, confiantes, controladas, 

disciplinadas e estáveis. O tipo psicológico que apresentou maior uso do processo tem as 

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

a valores e têm uma vida espontânea e flexível. 

O resultado CO para os gerentes é semelhante ao resultado encontrado para a área de 

qualidade, diferentemente do tipo psicológico FP que foi identificado em apenas 1 pessoa de 

qualidade, seguido por 4 pessoas do tipo P. 

3) para os líderes foram identificados os papéis de equipe CF, IMP e ME e tipo 

psicológico STJ, que é semelhante ao resultado encontrado para a área de qualidade. 

4) além do comportamento do gerente e do líder, fica explícito que a duração do 

projeto e o tamanho da equipe, conforme citado por Gorla e Lam (2004), são variáveis que 

devem ser consideradas durante a composição da equipe, pois ainda que os gerentes e líderes 

tenham os perfis indicados, essas variáveis podem prejudicar a utilização dos processos de PP 

e PMC. Os projetos com equipes grandes apresentaram melhor resultado no uso do processo 

do que os projetos com equipes pequenas. 

5) a presença de um gerente com papel CO e tipo FP apoiado por um líder com papéis 

CF ou IMP e tipo STJ apresenta relação positiva na utilização do uso do processo de software, 
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diferente do projeto 8 que não possui gerentes e líderes com estes papéis. Ademais, a ausência 

de um destes pode afetar de forma negativa o uso do processo. É importante que as equipes 

sejam formadas garantindo a participação destes tipos para aumentar o uso do processo. O 

papel cerebral ME deve ser combinado com o papel de liderança CO e o papel de ação IMP 

ou CF para prover maior uso do processo, visto que este papel sozinho não apresentou bons 

resultados na utilização do processo conforme resultado do projeto 8. 

Foi possível observar através dos resultados que a presença ou ausência de 

determinados papéis de equipe e tipos psicológicos estão associados positiva ou 

negativamente na utilização dos processos de planejamento (PP) e acompanhamento (PMC) 

dos projetos de desenvolvimento de software aderentes ao modelo CMMI nível 2.  

Considerando estas evidências, e conforme predominância dos papéis de equipe CO, 

CF e IMP, e dos tipos psicológicos com as letras STJ na área de qualidade e nos gerentes e 

líderes, podemos inferir que estes papéis e tipos são favoráveis ao uso do processo e cada vez 

mais precisam estar inseridos nas equipes de projeto exercendo funções de gerência (para o 

papel CO) (FRANÇA; SILVA, 2007) e líder (para o papel CF ou IMP) para garantir a 

utilização dos processos nos projetos. 

5.2 Outras Considerações 

Esta pesquisa identificou e analisou dados de nove projetos de software e a relação entre os 

perfis dos gerentes e líderes de projetos no uso dos processos de planejamento (PP) e 

acompanhamento (PMC) comparados aos perfis da área de qualidade. 

Os dados apresentados refletem que há uma tendência de uso do processo por certo 

tipo de indivíduo, seja pelo seu papel de equipe ou pelo seu tipo psicológico, ou a combinação 

destes e que seu comportamento e sua personalidade estão associados ao resultado do uso do 

processo. Foi possível observar que a duração do projeto e o tamanho da equipe também 

influenciam o uso do processo, ainda que os gerentes e líderes apresentem os perfis mais 

indicados ao uso do processo. 

A similaridade de papéis de equipe bem como os tipos psicológicos na área de 

qualidade e dos gerentes e líderes que apresentaram uso adequado do processo mostra que 

existe de fato uma característica comum nas pessoas que estão em busca da qualidade, o que 

falta é a inserção cada vez mais desses perfis dentro das equipes para garantir que o processo 

seja utilizado.  
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 Apesar da fragilidade metodológica de uma pesquisa qualitativa devido à sua pequena 

amostra, é possível observar que há uma relação entre o papel de equipe e tipos psicológicos 

dos gerentes e líderes de projetos na utilização de processos.  

Estes resultados podem ser utilizados de várias formas dentro da organização. Os 

questionários SPI ou MBTI devem ser aplicados e equipes devem ser formadas a partir do 

equilíbrio e da combinação de suas competências pessoais garantindo melhores índices no uso 

do processo. 

Um esforço para conhecer melhor as pessoas que compõem a equipe, principalmente 

os gerentes e líderes, é uma área ampla de estudo e pode ser trabalhada sob diversos aspectos 

dos tipos de personalidade e dos processos adotados pelas organizações. 

O conhecimento dos tipos de personalidade permite não apenas ajudar no processo de 

contratação ou motivação das pessoas, mas fomentar a própria equipe, gerentes de projetos e 

área de qualidade a conhecer as pessoas envolvidas no uso do processo, para melhor definir, 

aplicar e utilizar o mesmo. 

O motivo principal para conhecer os tipos de personalidade é facilitar que o processo 

possa ser orientado às pessoas, desde a sua forma de escrita, como os treinamentos realizados, 

as ferramentas utilizadas e modelos sugeridos. É possível identificar aquelas pessoas que são 

naturalmente aptas ao uso do processo e aqueles que não são favoráveis ao uso do processo. 

Por fim, vale ressaltar a importância de estudar cada vez mais aspectos humanos e 

aplicabilidade das teorias de personalidade dentro da engenharia de software, possibilitando 

estender o conhecimento destas teorias ainda pouco utilizadas no Brasil. 

5.3 Trabalhos Futuros 

Alguns trabalhos podem ser explorados a partir desta pesquisa. São eles: 

• Fazer uma pesquisa quantitativa de um universo representativo para validar a 

hipótese de que a combinação de um gerente com papel CO e tipo psicológico 

FP apoiado por um líder com papéis IMP ou CF e tipo STJ utilizam mais o 

processo de software; 

• Investigar se a ausência de um gerente CO e líder IMP e CF prejudica o uso do 

processo; 

• Realizar outra pesquisa qualitativa com técnicas de observação e entrevista 

para entender melhor as relações humanas e o uso de processos de software; 

• Aplicar os questionários SPI e MBTI para avaliar os resultados da utilização de 

outras áreas de processo; 
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• Avaliar a predominância dos papéis em equipe e tipos psicológicos na 

utilização de outros modelos e normas como ISO e MPS-BR; 

• Realizar uma pesquisa para verificar a efetividade da área de qualidade e as 

auditorias de processos subseqüentes realizadas ao longo dos projetos; 

• Avaliar resultados obtidos das certificações CMMI e MPS-BR com as equipes 

envolvidas no processo de certificação de outras empresas; 

• Realizar um survey para identificar perfis das pessoas envolvidas diretamente 

com qualidade de software; 

• Avaliar a concentração de perfis na área de qualidade e como este grupo 

influencia a adoção de processos. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO SELF-PERCEPTION INVENTORY 

 

Tradução livre de Management Teams: Why They Succeed or Fail. R. Meredith 

Belbin. Butterworth Heinemann, 1981. 

 

Questionário de Auto-Percepção 

O presente questionário tem como objetivo coletar informações sobre o perfil pessoal 

dos profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, com planejamento ou gerenciamento de 

projetos de software. Esta pesquisa é coordenada pelo Prof. Fabio Q. B. da Silva, do Centro 

de Informática da UFPE.  

As informações fornecidas neste questionário são confidenciais. Os dados individuais 

não serão divulgados. Somente serão divulgados resultados agregados e estatísticos 

construídos a partir das informações individuais. 

Todos os resultados desta pesquisa serão utilizados para fins acadêmicos. 

 

Identificação (dados gerais) 

Nome  

Sexo  

Idade  

Nível de Formação (  )  Médio          (  ) Técnico         ( ) Superior   (  ) Especialização 

(  ) Mestrado          (  ) Doutorado 

Anos de Formação  

Cargo  

Função  

Gerente de Projeto 

desde (ano) 

 

Área de Atuação  

 

Instruções 

Para cada seção, distribua um total de dez pontos entre as sentenças que você acredita 

que melhor descrevem seu comportamento. Esses pontos podem ser distribuídos entre várias 

sentenças: nos casos extremos eles talvez sejam distribuídos entre todas as sentenças ou os 10 

pontos podem ser dados a uma única sentença. Para facilitar as respostas, anote os pontos na 

caixa a esquerda das sentenças. Ao final, preencha a Tabela de Resultados. 
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Com o que eu acredito que posso contribuir com um time de trabalho: 

 (a) Acho que posso rapidamente ver e tirar vantagem de novas oportunidades. 

 (b) Posso trabalhar bem com uma grande variedade de pessoas. 
 (c) Produzir idéias é um dos meus dons naturais. 
 (d) Minha habilidade está em ser capaz de fazer as pessoas falarem se eu 

percebo que elas têm algo de valor a contribuir com os objetivos do 
grupo. 

 (e) Minha capacidade de levar o trabalho até o final tem muito a ver com a 
minha efetividade pessoal. 

 (f) Estou pronto para encarar falta de popularidade temporária se isso levar a 

resultados que valham a pena no final. 

 (g) Percebo rápido o que pode dar certo em uma situação com a qual já estou 
familiarizado. 

 (h) Posso oferecer opinião equilibrada para alternativas possíveis de ação sem 
introduzir viés ou preconceito. 

 

Se eu tiver uma possível deficiência no trabalho em grupo, esta pode ser: 

 (a) Eu não fico a vontade a menos que as reuniões sejam bem estruturadas e 
coordenadas e geralmente bem administradas. 

 (b) Sou inclinado a ser muito generoso com outros que têm pontos de vista 
válidos, mas que ainda não tenham sido discutidos. 

 (c) Tenho a tendência de falar muito sempre que o grupo se engaja em novas 
idéias. 

 (d) Minha atitude objetiva torna difícil para eu aderir prontamente e com 
entusiasmo com meus colegas. 

 (e) Algumas vezes pareço enfático e autoritário se existe a necessidade de 
conseguir que algo seja feito. 

 (f) Acho difícil liderar talvez porque eu seja muito sensível e compreensível 
com a atmosfera do grupo. 

 (g) Tenho tendência de me prender demais com as idéias que me ocorrem e 
por isso perder a atenção sobre o que está acontecendo. 

 (h) Meus colegas tendem a me ver como alguém desnecessariamente 
preocupado com detalhes e com a possibilidade de que as coisas dêem 
errado. 

 

Quando envolvido em um projeto com outras pessoas: 

 (a) Tenho atitude de influenciar as pessoas sem pressioná-las 
 (b) Minha vigilância evita que omissões ou erros por descuido sejam 

cometidos 
 (c) Estou pronto para pressionar para ter certeza que reuniões não 

desperdiçarão tempo ou perderão o foco no objetivo principal 
 (d) Podem contar comigo para contribuir com algo original 
 (e) Estou sempre pronto para apoiar boas sugestões em favor do interesse 

comum 
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 (f) Sou muito interessado em procurar as ultimas novidades de idéias e 
desenvolvimentos. 

 (g) Acredito que minha capacidade para julgar calmamente é apreciada pelos 
outros 

 (h) Podem contar comigo para verificar que todo o trabalho essencial é 
organizado 

 

Minha abordagem característica para trabalho em grupo é: 

 a) Tenho interesse em conhecer melhor meus colegas. 
 (b) Não reluto em desafiar o ponto de vista dos outros ou sustentar um ponto 

de vista minoritário próprio. 
 (c) Posso normalmente encontrar uma linha de raciocínio para refutar 

propostas inconsistentes. 
 (d) Acho que tenho talento para fazer as coisas funcionarem uma vez que um 

plano tenha que ser colocado em operação. 
 e) Tenho a tendência de evitar o obvio e de produzir o inesperado. 
 (f) Eu trago um toque de perfeccionismo para qualquer trabalho de equipe 

que eu faça. 
 (g) Estou pronto para utilizar contatos fora do próprio grupo. 
 (h) Apesar ser interessado em todas as visões, não hesito em chegar a uma 

conclusão uma vez que uma decisão tem que ser tomada. 
 

Eu tenho satisfação em um trabalho porque: 

 a) Gosto de analisar situações e ponderar sobre todas as possíveis escolhas. 
 (b) Sou interessado em encontrar soluções praticas para os problemas. 
 (c) Gosto de sentir que estou dando suporte a boas relações de trabalho. 
 (d) Posso ter uma forte influência nas decisões. 
 (e) Posso encontrar pessoas que tem algo de novo para oferecer. 
 (f) Posso fazer as pessoas concordarem com um encaminhamento necessário 

das ações. 
 (g) Sinto-me bem onde eu posso dar a uma tarefa minha completa atenção. 
 (h) Eu gosto de encontrar um campo que desenvolva minha imaginação. 

 

Se eu repentinamente recebo uma tarefa difícil, com tempo limitado e pessoas não familiares: 

 (a) Sentiria vontade de me retirar para algum canto e planejar uma saída para 
o impasse antes de desenvolver uma linha de ação. 

 (b) Estaria pronto para trabalhar com a pessoa que apresentasse a abordagem 
mais positiva, por mais difícil que esta pessoa possa ser. 

 (c) Encontraria um modo de reduzir o tamanho da tarefa estabelecendo o que 
os diferentes indivíduos poderiam contribuir melhor. 

 (d) Meu senso natural de urgência ajudaria a garantir que não falhássemos em 
cumprir o cronograma. 

 (e) Acredito que poderia permanecer tranqüilo e manter minha capacidade de 
pensar claramente. 

 (f) Manteria uma estabilidade de objetivos apesar das pressões. 
 (g) Estaria preparado para tomar uma posição de liderança se sentisse que o 

grupo não estava progredindo. 



79 

 

 

 (h) Abriria uma discussão para estimular novos pensamentos e iniciar algum 
desenvolvimento de ações. 

 

Em relação a problemas com os quais estou sujeito quando trabalho em grupo: 

 (a) Estou pronto para mostrar minha impaciência com aqueles que estão 
obstruindo o progresso do trabalho. 

 (b) Os outros podem me criticar por ser muito analítico e insuficientemente 
intuitivo. 

 (c) Meu desejo de garantir que o trabalho seja feito corretamente pode atrasar 
o desenvolvimento. 

 (d) Eu tendo a ficar entediado facilmente e me apoio em algum participante 
estimulante para me motivar. 

 (e) Acho difícil começar o trabalho a menos que os objetivos estejam claros. 
 (f) Às vezes não consigo explicar e esclarecer pontos complexos que me 

ocorrem. 
 (g) Tenho consciência para demandar dos outros tarefas que eu não posso 

fazer eu mesmo. 
 (h) Hesito em expressar minhas opiniões quando me deparo com uma 

oposição real. 
 

Tabela de Resultados 

 Resposta 
Pergunta A B C D E F G H 

1              

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 
 

Tabela de Análise dos Resultados 

Faça a transposição dos valores da Tabela de Resultados na tabela abaixo. Depois some os 

pontos de cada coluna para obter o valor total para cada perfil. 
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Pergunta CW CH SH PL RI ME TW CF
1 g d f c a h b e

2 a b e g c d f h

3 h a c d f g e b

4 d h b e g c a f

5 b f d h e a c g

6 f c g a h e b d

7 e g a f d b h c

Total

Perfil

 

 

Verifique os valores somados de cada papel de acordo com a tabela de normas para identificar 

a escala de cada papel em equipe. O papel que estiver na escala muito alto (very high – VH) é 

o mais predominante e o que estiver na escala baixo (low – L) é o menos predominante. 

Tabela de Normas 

Papel de 
Equipe 

L 
0 – 33% 

A 
33 – 66% 

H 
66 – 85% 

VH 
85 – 100% 

Average  
score 

IMP (CW) 0 – 6 7 – 11 12 – 16 17 – 23 10.0 
CO (CH) 0 – 6 7 – 10 11 – 13 14 – 18 8.8 

SH 0 – 8 9 – 13 14 – 17 18 – 36 11.6 
PL 0 – 4 5 – 8 9 – 12 13 – 29 7.3 
RI 0 – 6 7 – 9 10 – 11 12 – 21 7.8 

ME 0 – 5 6 – 9 10 – 12 13 – 19 8.2 
TW 0 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 25 10.9 
CF 0 – 3 4 – 6 7 – 9 10 – 17 5.5 

 

Pode-se ainda representar na forma gráfica através do diagrama de estrela. Nas linhas radiais 

para cada um dos perfis, marque a intersecção com o valor do papel após normalização. Ligue 

os pontos de intersecção marcados no gráfico. Isso irá gerar um diagrama em forma de estrela 

conforme apresentado na figura 12: 



81 

 

 

 

Figura 12 – Diagrama Estrela 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR 

 

 Este formulário é uma adaptação do questionário do MBTI para identificação do tipo 

de personalidade que considera as definições do MBTI®. 

"Há três maneiras de lidar com diferenças: você pode considerar a outra pessoa errada 

e se indignar; você pode considerar você mesmo errado e se deprimir; ou você pode 

considerar que as duas formas são justificáveis e interessantemente diferentes e simplesmente 

se divertir” - Isabel Myers 

Descubra o seu tipo psicológico 

Analise nas 4 questões abaixo qual dos dois conjuntos de características definem as 

suas PREFERÊNCIAS, o que você gosta MAIS de ser ou tende MAIS a fazer, em situações 

diversas do seu dia-a-dia. Marque o lado da escala em que você mais se inclina (no GERAL). 

 

1. Como você INTERAGE COM O MUNDO e onde obtêm e dirige a sua energia: 

Escala 

 Extrovertido (E) ---------------------------|---------------------------- Introvertido (I)  

Extrovertido Introvertido 
 

MAIS FALANTE MAIS OUVINTE 
ABERTO RESERVADO 

IMPULSIVO RECATADO 
SOCIAL RESERVADO 

AGE E DEPOIS PENSA PENSA E DEPOIS AGE 
ENTUSIASMADO QUIETO 

BARULHO SILÊNCIO 
EXPRESSIVO  CONTIDO  

FORÇA DELICADEZA 
AGITAÇÃO CALMARIA 

FÁCIL DE CONHECER DIFÍCIL DE CONHECER 
FALA MAIS DO QUE OUVE OUVE MAIS DO QUE FALA 

EXPANSIVO RESERVADO 
 

 

 

 

2. Como você PERCEBE E ASSIMILA AS INFORMAÇÕES: 

Escala 

 Sensorial (S) ------------------------------------|------------------------------------ Intuitivo (N)  
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Sensorial Intuitivo 
 

"PÉS-NO-CHÃO" CHEIO DE IDÉIAS 
EXPERIÊNCIA INSTINTO 

VISÃO DETALHISTA VISÃO GLOBAL 
PRATICIDADE IMAGINAÇÃO 

ESPECÍFICO E LITERAL METÁFORAS E ANALOGIAS 

INFORMAÇÕES PASSO-A-PASSO 
INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SALTOS 

E DE FORMA INDIRETA 
REALIDADE PRESSENTIMENTOS 
SEGURANÇA LIBERDADE 

PRESENTE FUTURO 
FATOS POSSIBILIDADES 

FAZ CRIA 
CONCRETO ABSTRATO 

 

 

3. Como você prefere TOMAR DECISÕES E CHEGAR ÀS CONCLUSÕES: 

Escala 

 Racional (T) ---------------------------------|----------------------------- Sentimental (F)  

Racional Sentimental 
 

ANALISADOR SIMPATIZADOR 
OBJETIVO EMOCIONAL 

RAZÃO CORAÇÃO 
MAIS LÓGICO QUE SENTIMENTAL MAIS HUMANO QUE RACIONAL 

CRÍTICO ACEITÁVEL 
OBSERVADOR PARTICIPANTE 

DECIDE BASEADO EM PRINCÍPIOS DECIDE BASEADO EM VALORES 
PENSAMENTO SENTIMENTO 
CONVINCENTE COMOVENTE 

RESOLVIDO ATENCIOSO 
MAIS FRIO MAIS CALOROSO 

NATURALMENTE VÊ FALHAS  
E TENDE A SER CRÍTICO 

NATURALMENTE GOSTA  
DE AGRADAR OS OUTROS 

VALORIZA MAIS A JUSTIÇA VALORIZA MAIS A HARMONIA 

MOTIVADO PELO DESEJO DE REALIZAÇÃO 
MOTIVADO PELO DESEJO DE SER 

APRECIADO 
FIRME GENTIL 

 

 

 

 

4. Como você prefere ORGANIZAR SUA VIDA: 

Escala 
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 Perceptivo (P) --------------------------------|------------------------------------ Julgador (J)  

Perceptivo Julgador 
 

TEM DIFICULDADE DE  
TOMAR DECISÕES 

TOMA DECISÕES PRONTAMENTE 

PENSA GLOBALMENTE PENSA ESTRUTURADAMENTE 
DEIXA A VIDA ACONTECER ORGANIZA A VIDA 

FLEXÍVEL PLANEJADO 
IMPULSIVO DECIDIDO 

ESPONTÂNEO CONTROLADO 

OUVE TODOS OS LADOS 
LIMITA A QUANTIDADE  

DE INFORMAÇÃO 
DEDICADO DETERMINADO 

VÊ A VIDA COMPLEXA VÊ A VIDA SIMPLES 
VALORIZA A LIBERDADE VALORIZA A ORDEM 

GOSTA MAIS DO NOVO GOSTA MAIS DO CONHECIDO 
IMPROVISADO PROGRAMADO 

INDISCIPLINADO DISCIPLINADO 
ABERTO A MUDANÇAS SEGUE A ROTINA 

IDENTIFICA OPORTUNIDADES PERSEGUE OBJETIVOS 
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