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RESUMO

Nas últimas décadas, estudos na literatura científica passaram a investigar a

influência da personalidade, do comportamento individual e de aspectos cognitivos no

desempenho das equipes de software, com destaque para a interação entre a personalidade dos

componentes, o ambiente de trabalho, a composição (diversidade, complementaridade, etc.) e

a organização (estrutura, papéis, relações, etc.) das equipes. Porém, apesar de vários trabalhos

terem produzido resultados na direção deste entendimento, ainda existem lacunas na pesquisa

que precisam ser identificadas e analisadas para fornecer subsídios para novos estudos

experimentais.

Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo identificar, quantificar e analisar

o conhecimento produzido sobre a personalidade na engenharia de software para apoiar os

praticantes e pesquisadores. O método de pesquisa utilizado foi um estudo de mapeamento

sistemático que analisou 38 trabalhos publicados entre 1978 e 2010, dos quais foram extraídos

os tópicos de pesquisa, o contexto metodológico, os testes de personalidade, os principais

resultados e os tipos de personalidade recorrentes. A partir dos resultados coletados, foram

construídos mapas, baseados em evidências que, categorizando a literatura relevante,

sintetizou o conhecimento produzido na área.

A principal contribuição deste trabalho é fornecer uma melhor compreensão sobre

as descobertas da influência da personalidade na engenharia de software, através de um

mapeamento sistemático que possibilita à comunidade científica novas estratégias de

pesquisas sobre fatores humanos na engenharia de software, de acordo com a identificação

das questões centrais e lacunas. Por fim, o trabalho também contribui para os praticantes de

desenvolvimento de software em geral e especificamente para gerentes e líderes de projeto em

relação a como eles poderão utilizar as evidências para guiar processos de seleção de pessoas,

formação e desenvolvimento de equipes.

PALAVRAS-CHAVE:
Personalidade, Desenvolvimento de Software, Estudo de Mapeamento

Sistemático, Engenharia de Software Baseada em Evidências.
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ABSTRACT

In recent decades, studies began to investigate the influence of personality,

individual behavior and cognitive performance of software teams, especially the interaction

between the personality of the components, the work environment, the composition (diversity,

complementary, etc.) and organization (structure, roles, relationships, etc.) of teams.

However, although several studies have produced results that enforce this understanding,

there are still gaps in research that need to be identified and analyzed to provide subsidies for

new experimental studies.

In this context, this research aims to identify, quantify and analyze the knowledge

produced about personality in software engineering to support practitioners and researchers.

The research method used was a systematic mapping study that analyzed 38 studies published

between 1978 and 2010, extracting from them research topics, methodological context,

personality tests, the main results and personality type’s applicants. From the results

collected, maps were constructed based on evidence, categorizing the relevant literature,

synthesized the knowledge produced in the area.

The main contribution of this research work is to provide a better understanding of

the findings of the influence of personality in software engineering, through a systematic

mapping of the scientific works that enables new strategies for research on human factors in

software engineering, according to the identification of key issues and gaps. Finally, the work

also contributes to the practitioners of software development in general and specifically for

managers and project leaders regarding how they can use evidence to guide the process of

selecting people, training and team development.

KEY WORDS:
Personality, Software Development, Systematic Study of Mapping, Software

Engineering Based on Evidence.
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1. INTRODUÇÃO

O desempenho em engenharia de software depende da interação das pessoas entre si,
para que o trabalho em equipe seja realizado, e das pessoas com as tecnologias, métodos,
processos e ferramentas utilizados nas suas atividades. Portanto, a produção de software é um
resultado de atividades humanas, que muitas vezes incluem as capacidades de resolução de
problemas, aspectos cognitivos e interação social (CAPRETZ e AHMED, 2010a). Unidos a
esses aspectos, relacionados à complexidade da personalidade humana, soma-se a natureza
técnica intrínseca às atividades da engenharia de software, promovendo maiores desafios à
pesquisa e ao desenvolvimento dessa área.

A engenharia de software é, portanto, uma disciplina de natureza sócio-técnica
baseada na forte interação entre fatores pessoais, sociais e técnicos (SAWYER, 2004).
Conceitualmente, os aspectos sociais da engenharia de software incluem formas de interações,
comportamentos e organização das pessoas, enquanto que os aspectos técnicos estão
relacionados com o uso que as pessoas fazem de tecnologias, métodos, processos e
ferramentas de desenvolvimento de software. Na prática, porém, “é muito difícil separar o
jeito como as pessoas fazem as coisas dos métodos, técnicas e tecnologias que estas pessoas
usam” (GUINAN, 1997; SAWYER, 2004, tradução nossa).

A constatação da natureza sócio-técnica da engenharia de software não é nova. Desde
o início da década de 1970, pesquisadores e praticantes têm procurado olhar para os
problemas clássicos do desenvolvimento de software, como atrasos, estouros de orçamento e
insatisfação do cliente, com foco nas pessoas e no seu envolvimento das atividades de
desenvolvimento (BAKER, 1972; BROOKS, 1978; WHITE, 1984a, 1984b). Porém, o marco
da pesquisa social na engenharia de software se deu através dos trabalhos de Gerald Weinberg
e Ben Shneiderman. Weinberg (1998) demonstrou que a produção de software é mais do que
tecnologia, é uma atividade social, e que estes elementos estão inter-relacionados. Para
Shneiderman (1980), a psicologia do software, que estuda os fatores humanos na computação
e nos sistemas de informação, aborda uma gama de questões que incluem os fatores
ambientais, gerenciais e de personalidade que afetam o desempenho das atividades de
software. No final da década de 1980, o trabalho de De Marco e Lister (1987) explicitou
diversos fatores que afetam o desempenho de equipes de software, com destaque para a
interação entre a personalidade dos componentes, o ambiente de trabalho, a composição
(diversidade, complementaridade, etc.) e a organização (estrutura, papéis, relações, etc.) das
equipes.

No entanto, apesar de vários trabalhos terem produzido resultados na direção do
entendimento da influência da personalidade na engenharia de software, ainda existem
lacunas que necessitam de pesquisa de caráter experimental. Por exemplo, Acuña, Juristo e
Moreno enfatizam que “apesar da importância de se identificar a pessoa certa para cada papel
no desenvolvimento de software, pouco se sabe sobre como fazer isto adequadamente” (2006,
tradução nossa).
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A motivação para o desenvolvimento deste trabalho, portanto, é a necessidade, na
prática da engenharia de software, de se produzir um melhor entendimento das influências do
fator humano personalidade no desenvolvimento de software e de se traduzir este
entendimento em um corpo de conhecimento que possa ser utilizado por praticantes e
pesquisadores.

1.1. Enfoque do Estudo

Nesse estudo, a seguinte problemática é levantada: “Quais as descobertas da
influência da personalidade na engenharia de software?” e “Como apoiar gerentes de projetos
de software em relação a como eles poderão utilizar as evidências para guiar processos de
seleção de pessoas, formação e desenvolvimento de equipes?”.

Guiada por essas questões cernes, a pesquisa busca investigar o conhecimento
produzido sobre a personalidade na engenharia de software, identificando tópicos e
metodologias de pesquisa, testes de personalidade aplicados para avaliação da personalidade,
além dos resultados obtidos e tipos de personalidade recorrentes nas equipes de software. E
para responder a essas questões cernes, o estudo desmembra as mesmas em cinco questões de
pesquisa que guiarão o trabalho:

• Q1: Quais os tópicos de pesquisa investigados com relação à influência da
personalidade na engenharia de software?

• Q2: Quais os métodos de pesquisa utilizados?

• Q3: Quais os testes de personalidade mais aplicados em pesquisas na engenharia de
software?

• Q4: Quais os principais resultados da influência da personalidade na engenharia de
software?

• Q5: Quais os tipos de personalidade que mais ocorrem na engenharia de software?

1.2. Objetivos

Este trabalho tem como objetivo geral investigar e reunir de forma sistemática o
conhecimento sobre a influência da personalidade na engenharia de software, a partir dos
tópicos de pesquisa investigados, do contexto metodológico, dos testes de personalidade
utilizados, dos principais resultados e dos tipos de personalidade recorrentes. A partir disso,
elaborar um mapeamento que agregue e categorize as evidências produzidas na área, que
poderão ser utilizadas de, pelo menos, duas formas complementares:

1. Na prática da engenharia de software, praticantes em geral e especificamente gerentes
e líderes de projeto poderão utilizar as evidências para guiar processos de seleção de
pessoas, formação e desenvolvimento de equipes, levando em consideração a
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personalidade como critério em complementação aos aspectos e competências
técnicas.

2. Na pesquisa sobre fatores humanos na engenharia de software, pesquisadores poderão
identificar lacunas e inconsistências no conhecimento atual e definir novas estratégias
para estudos experimentais sobre a influência da personalidade na engenharia de
software.

O objetivo geral pode ser decomposto nos seguintes objetivos específicos:

• Realizar um estudo de mapeamento sistemático sobre a influência da personalidade na
engenharia de software;

• Identificar evidências sobre os tópicos de pesquisa investigados, o contexto
metodológico, os testes de personalidade utilizados, os principais resultados e os tipos
de personalidade recorrentes;

• Analisar e categorizar de maneira sistemática os tópicos de pesquisa investigados, o
contexto metodológico, os testes de personalidade utilizados, os principais resultados e
os tipos de personalidade recorrentes;

• Por fim, com a combinação dos resultados evidenciados, propor um mapeamento que
agregue o conhecimento da área, indique questões principais e lacunas de pesquisa.

1.3. Estrutura da Dissertação

O trabalho está organizado da seguinte maneira:

No Capítulo 2 é apresentado o referencial teórico, que contém a revisão das teorias
bases da dissertação. Inicialmente, é apresentada a Introdução à Personalidade e os principais
conceitos que envolvem o tema. Em seguida, é apresentado o contexto da Personalidade na
Engenharia de Software. A terceira e última parte do capítulo aborda a Engenharia de
Software Baseada em Evidências, com foco nos Estudos de Mapeamento Sistemático,
conceito fundamental para a realização da pesquisa.

No Capítulo 3 é descrita a metodologia empregada para realizar o estudo, a
classificação da pesquisa junto ao quadro metodológico, as principais etapas da pesquisa, o
processo para a realização do Estudo de Mapeamento Sistemático, com o protocolo definido.
Por fim, é descrita a forma de análise dos dados extraídos, síntese e mapeamento.

No Capítulo 4 são apresentados os resultados do mapeamento sistemático.
Inicialmente o capítulo apresenta uma análise dos dados gerais do estudo de mapeamento
sistemático como as principais fontes, o número de estudos retornados, a distribuição
temporal dos estudos, entre outras informações. Por fim, são apresentadas as evidências para
as questões de pesquisa e o mapeamento resultante.
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Por fim, no Capítulo 5 são apresentas as conclusões do trabalho, onde se realiza uma
análise das limitações e ameaças à validade da pesquisa, propostas para trabalhos futuros a
partir dos resultados, além de uma análise final do trabalho.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

A base teórica necessária para a realização da pesquisa e o entendimento do estudo é
apresentada nesse capítulo. O capítulo está organizado da seguinte forma:

2.1 Introdução à Personalidade: nesta seção são apresentados os conceitos e teorias
da psicologia sobre o estudo da personalidade, bem como as principais ferramentas de
medição de personalidade utilizadas.

2.2 A Personalidade na Engenharia de Software: nesta seção são apresentados os
aspectos humanos referentes à influência da personalidade na engenharia de software.

2.3 Engenharia de Software Baseada em evidências: nesta seção são apresentados
os conceitos sobre a Engenharia de Software Baseada em Evidências, que tem nos Estudos de
Mapeamento Sistemático um método de procedimento.

2.1. Introdução à Personalidade

O embasamento teórico do estudo da personalidade utilizado neste trabalho se deu a
partir do livro “Tipos: a diversidade humana” de José Jorge de Morais Zacharias, publicado
em 2006 pela Editora Vetor.

Há uma tendência humana, conhecida desde a antiguidade, de classificar as coisas, e
isso levou à criação de diversos sistemas de classificação dos tipos humanos, como uma
tentativa de compreender e prever os diversos padrões de comportamentos. O interessante é
que esse mecanismo de categorização dos eventos vivenciados pelo humano é um aspecto
fundamental da construção da consciência.

“Por exemplo, quando se categoriza um animal grande, amarelo e
com pelos no pescoço como leão, tomamos consciência de que ele é
forte, carnívoro e, portanto, perigoso – disso dependia a sobrevivência
de nossa espécie. Encontrando outro animal semelhante, não seria
necessário o contato direto com ele para identificar seus atributos
agressivos.” (ZACHARIAS, 2006, p.25)

Da mesma forma, seria possível classificar as pessoas baseado em determinados
padrões de comportamento. Essa ideia está presente no campo das preocupações humanas
desde a Antiguidade quando inúmeros sistemas de tipologia foram criados para classificar os
comportamentos individuais e explicar as diferenças entre as pessoas. Portanto, percebe-se
que o embasamento conceitual desses tipos de sistemas classificatórios foi evoluindo através
dos séculos:

1. Período Grego

• Sistema mágico/religioso: A tipologia mágico/religiosa tem como exemplo a
astrologia. Originada no período grego, a astrologia classifica traços de
personalidade e padrões de comportamento para as pessoas, segundo o período de
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nascimento. Tendo como base os doze signos do zodíaco, cada qual com suas
características próprias marcantes.

• Sistema fisiológico: A tipologia fisiológica nascida da antiga medicina grega a
partir de Hipócrates (400 a.C.), Empédocles e Aristóteles, classificava as pessoas
baseando-se nas denominações das secreções do corpo: fleuma, sangue, bílis
amarela e bílis negra. Ou seja, o que caracterizava o temperamento de alguém seria
a maior quantidade de um desses humores em circulação no corpo. Esses quatro
elementos se constituíam, portanto, muito mais em filtro de percepção dos
fenômenos do que somente uma aplicação médica.

2. Período entre a antiguidade grega e o século XIX

• Sistema baseado em superstição: entre eles a quiromancia que realiza a análise do
temperamento e da personalidade pelo exame das linhas e do formato da mão, a
fisiognomia, “que buscava definir o temperamento por meio da configuração e
expressão facial de alguém e a grafologia, que identificava a personalidade pela
análise da letra” (ZACHARIAS, 2006, p.30). Esta última originou à grafoanálise
que, nos dias dia hoje, tem sido desenvolvida para se tornar um instrumento
científico aceitável para análise da personalidade.

• Sistema baseado em estereótipos sociais: Descrevia os tipos baseando-se nas
características dos estereótipos sociais. “Por exemplo: acreditava-se que as pessoas
gordas eram afáveis, bem humoradas e tolerantes, ao passo que pessoas altas e
magras seriam mais nervosas e contemplativas” (ZACHARIAS, 2006, p.30).

3. As teorias modernas mais pertinentes a esse trabalho, a partir do século XX, podiam
ser classificadas em três princípios:

• Classificação dos tipos somáticos (relativo ao corpo), “cujo princípio orientador é
a diferença na estrutura somática” (ZACHARIAS, 2006, p.30), ou seja, na
estrutura física. Um exemplo citado é a tipologia da Escola Constitucionalista
Italiana, que se baseia na relação entre tronco e membro para tipificar.

• Classificação dos tipos somatopsíquicos, “cujo princípio orientador é a relação
entre a estrutura somática com as estruturas psíquicas correspondentes”
(ZACHARIAS, 2006, p.31), ou seja, a relação corpo e mente. Um exemplo citado
é a teoria de Franz Joseph Call, que postulava que a partir das saliências e da
forma da caixa craniana era possível identificar traços de personalidade.

• Classificação dos tipos psíquicos, cujo princípio orientador é a diferença entre as
estruturas psíquicas. Uma contribuição inovadora perante os sistemas anteriores,
no qual as classificações são baseadas na observação de padrões de
comportamento temperamental e emocional. O grande exemplo da tipologia
psíquica é a obra de Carl Gustav Jung, que introduziu “o conceito de energia
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psíquica e a atenção ao modo como cada pessoa se orienta preferencialmente no
mundo” (ZACHARIAS, 2006, p.34).

2.1.1. A Teoria dos Tipos Psicológicos

O grande marco na ciência psicológica dos tipos humanos se deu a partir da concepção
do inconsciente no estudo da neurose de Freud, Adler e Jung. A partir daqui, a investigação
deixou de ser de caráter religioso, filosófico e fisiológico para passar a ser psíquico.

Durante o período de estruturação da ideia do inconsciente, quatro grandes grupos
contribuíram para a codificação e sistematização dos seus fenômenos. Esses grupos eram os
filósofos, hipnotizadores, psicólogos e analistas. Dentre os filósofos estão nomes como Von
Leibniz, Hegel, Schopenhauer, Carus e Nietzche, que desenvolveram “uma formulação clara
do inconsciente” (ZACHARIAS, 2006, p.36). O segundo grupo, os hipnotizadores, contribuiu
“com dados empíricos corroborando o conjunto de ideias formuladas pelos filósofos”
(ZACHARIAS, 2006, p.36). Esses hipnotizadores utilizaram do tratamento das doenças
mentais para prestar confiabilidade científica ao conceito do inconsciente e suas descobertas
foram importantíssimas para a psicanálise. Entre as descobertas está o entendimento de que os
sistemas neuróticos são as ideias desenvolvidas na parte da personalidade inacessível ao
indivíduo e por isso a causa delas se manifestarem subconscientemente. Essas ideias são
justamente o inconsciente com a sua capacidade de se desenvolver por conta própria e
dissociado da personalidade total – aquela distinguida pelo indivíduo.

O terceiro grupo, o dos psicólogos, contribuiu com o teste de associação de palavras,
no qual permitia a investigação dos complexos neuróticos através da investigação de
associações psicológicas ao acaso. Esse teste foi utilizado por Freud no desenvolvimento da
técnica de associação livre. Com isso, passa-se a saber que “existem sob a consciência
subpersonalidades autônomas” (ZACHARIAS, 2006, p.39). No quarto grupo, composto por
analistas estão, Sigmund Freud, Alfred Adler e Carl Gustav Jung. No estudo da descoberta do
inconsciente e de sua dinâmica Freud e Adler chegaram a duas teorias incompatíveis. De um
lado, Freud enfatiza que o impulso básico da personalidade eram os objetos, ou seja, o que
está fora da pessoa, como as coisas, outras pessoas, aspectos físicos e concretos. Do outro,
Adler, que em cujo sistema “havia grande valorização da pessoa, estando esta acima dos
significados dos objetos” (ZACHARIAS, 2006, p.52).

Jung passou a questionar a teoria do seu amigo próximo Freud e a defender as idéias
de Adler, dando origem a uma disputa histórica que culminou com o rompimento entre os
dois amigos e cientistas e causou em ambos descontentamentos e crises neuróticas. Foi
durante o período de crise de Jung, que emergiu a sua maior contribuição à psicologia. Apesar
de anos de sofrimento e angústia que esses conflitos pessoais geraram, “Jung foi o único a
compreender que, além dos problemas pessoais existentes que se estabeleceu entre eles, havia
uma dimensão científica a ser considerada” (ZACHARIAS, 2006, p.45). A partir daí, um
problema de relevante importância surgiu naqueles primórdios da psicanálise.

Foi quando Jung, a partir de seus questionamentos de como dois investigadores sérios
poderiam divergir tanto em relação à origem da neurose, passou a estudar de maneira objetiva
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os aspectos e as características psicológicas envolvidas nesses conflitos. Então, “aplicou as
duas teorias a um caso concreto de neurose para compreender e interpretar os seus sintomas”
(ZACHARIAS, 2006, p.47). Realizou, assim, um estudo comparativo e detalhado e concluiu
que elas eram incompatíveis entre si, mas ambas explicavam a psicologia e a psicopatologia
do caso estudado e, no final, “deduziu que a neurose poderia ser entendida dos dois modos, o
adleriano e o freudiano” (ZACHARIAS, 2006, p.47). E observou que, “o fato de serem
teorias divergentes não as tornaria excludentes, pois cada investigador estaria vendo apenas
um aspecto do paciente” (ZACHARIAS, 2006, p.47). E sobre isso escreveu em seu livro
Psicologia do inconsciente em 1987:

“Como ambas as teorias são amplamente certas e, ao que tudo indica,
explicam a matéria, é óbvio que a neurose deve ter dois aspectos
contraditórios, um dos quais é apreendido pela teoria de Freud e o
outro pela de Adler: Como é que um cientista só vê um lado e o outro
só o outro? Por que cada um pensa que sua posição é a única sólida?
Provavelmente porque ambos veem na neurose antes de tudo aquilo
que corresponde à sua característica pessoal [...] É lógico que ambos
tinham partido de um mesmo material de experiência. Mas, como a
peculiaridade de cada um faz enxergar as coisas de maneira diferente,
desenvolvem opiniões e teorias totalmente diversas. Esta disparidade
não pode ser outra coisa senão uma diferença de temperamento, uma
opinião entre dois tipos diferentes de espírito humano, num dos quais
o efeito determinante provém predominantemente do sujeito e no
outro do objeto. Observando o dilema eu me pergunto: será que
existem pelo menos dois tipos diferentes e pessoas, um dos quais se
interessa mais pelo objeto e outro por si mesmo? [...] Finalmente,
fundamentado em minhas observações e experiências, chegarei a
apresentar dois tipos básicos de comportamento ou atitude, ou seja, a
introversão e a extroversão” (ZACHARIAS, 2006, p.47).

Portanto, percebe-se no livro de Zacharias (2006) que, estudando o inconsciente, duas
teorias completamente válidas e divergentes emergiram e a partir da análise das características
psicológicas dos conflitos gerados entre os cientistas originários dessas teorias, Freud e Adler,
levou Jung a estabelecer, com bases científicas, a teoria dos tipos psicológicos em 1923.

2.1.2. A Tipologia de Jung

Para Jung, “tipo é uma disposição geral que se observa nos indivíduos, caracterizando-
os quanto a interesses, preferências e habilidades” (ZACHARIAS, 2006, p.54). A tipologia
não tem o objetivo de dividir as pessoas em padrões, mas é um instrumento que fornece uma
ordenação dos conteúdos psíquicos, servindo como um quadro de referências para auxiliar a
compreensão das diferenças individuais e das correntes psicológicas existentes.

Jung definiu que atitude pode ser entendida como a direção que a energia psíquica
prefere tomar. Duas são as possibilidades: o mundo externo de fatos, pessoas e coisas, ou o
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interno, de representações, ideias e sentimentos. Por exemplo, “introversão e extroversão são
atitudes naturais [...] representam uma preferência natural de cada um e sua atitude para se
relacionar com o mundo” (ZACHARIAS, 2006, p.55). Sobre isso, Jung define o conceito de
compensação dos polos para representar o equilíbrio psíquico, ou seja, “se uma pessoa é
extrovertida não quer dizer que ela vai se comportar de modo extrovertido em todos os
lugares e sempre” (ZACHARIAS, 2006, p.55). Complementando a ideia de que não há
extremos, já que, “o que define o tipo é apenas uma questão de prevalência da disposição”
(ZACHARIAS, 2006, p.55).

Para compreender melhor as diferenças individuais, praticamente ilimitadas, “Jung
considerou os critérios de introversão e extroversão muito simples e genéricos”
(ZACHARIAS, 2006, p.55) e, a partir de observações e constatações incrementou a sua
teoria definindo quatro funções da psique em relação ao mundo. Essas quatro funções estão
dividas em dois grupos:

1. As funções de Percepção ou Irracionais definem a maneira como o indivíduo prefere
receber informações para em seguida processá-las. Havendo duas possibilidades:
Sensação e Intuição. Na função Sensação a preferência de recebimento da informação
se dá diretamente pelos órgãos sensoriais, de modo a criar uma ideia concreta sobre o
elemento. Na função Intuição a preferência de recebimento da informação se dá de
modo a não se fixar nas características concretas da informação, mas nas
possibilidades futuras da mesma. O Quadro 2.1 mostra a comparação entre as funções
de percepção.

Quadro 2.1  Comparativo das duas funções percepção

Sensação Intuição
• É observador • É imaginativo
• Busca a inspiração dos
sentidos

• Busca a inspiração criativa

• É atento aos detalhes do
ambiente externo

• É atento às possibilidades e
ao todo

• Percebe imediatamente a
realidade, sacrificando a
inspiração

• Desloca-se facilmente para
a mudança e inovação,
sacrificando a realidade

• É muito influenciável pelo
ambiente

• É alheio aos prazeres dos
sentidos

• É com equipamentos e
máquinas

• É criativo

• É pragmático • É teórico
• É estável e convencional • É instável e arrojado
• Tem dificuldade em criar e
imaginar

• Tem dificuldade em realizar
e concretizar

Fonte: Zacharias (2006)

2. As funções de Julgamento ou racionais definem a maneira com o indivíduo “prefere
avaliar as informações recebidas do meio e como prefere tomar decisões”
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(ZACHARIAS, 2006, p.64). Havendo duas possibilidades: Pensamento e Sentimento.
Na função Pensamento a avaliação é feita de forma impessoal e baseada em estruturas
gerais e lógicas. Na função Sentimento avaliação é feita de forma pessoal. O Quadro
2.2 mostra a comparação entre as funções de julgamento.

Quadro 2.2  Comparativo das duas funções julgamento

Pensamento Sentimento
• Valoriza a lógica • Valoriza o sentimento
• É impessoal e imparcial • É pessoal e parcial
• Tem interesse em coisas e
processos

• Tem interesse em pessoas e
relações pessoais

• É melhor executor • É melhor relações públicas
• É questionador • É apaziguador
• É crítico • É crédulo
• É pouco sociável • É muito sociável
• Tem maior interesse no
trabalho a ser realizado

• Tem maior interesse nas
pessoas que trabalham

• Prefere a justiça • Prefere a misericórdia
Fonte: Zacharias (2006)

Durante o desenvolvimento da psique, já na infância, uma das atitudes vai se
diferenciar, bem como uma das funções, sendo que, com relação à função, duas irão se
sobressair, uma com mais intensidade e outra com menos. Estas são as chamadas, função
principal (também chamada de dominante ou superior) e função auxiliar. Para explicar isso,
Jung retoma a questão do consciente e do inconsciente. No consciente permanecem as
funções que se sobressaíram – a principal e a auxiliar. As outras duas não se desenvolverão na
consciência, permanecendo assim, inconscientes.

Assim, na teoria de Jung, “todos os elementos estão incluídos na construção da
tipologia: extroversão, introversão, sensação, intuição, pensamento e sentimento. O que difere
é a posição em que cada um se encontra e sua dinâmica com os demais elementos”
(ZACHARIAS, 2006, p.73, grifo nosso). Essa ideia é facilmente entendida com a estrutura
cruciforme “das quatro funções da psique e representa a totalidade da personalidade,
abrangendo o consciente e o inconsciente em relação complementar” e de equilíbrio.

A Figura 2.1, representa simbolicamente a configuração das quatro funções no sistema
cruciforme.

“Tomando como idéia as fases da lua, ficará mais objetiva a compreensão desse
esquema. A definição da lunação é em função da quantidade de luz que ela
recebe do sol. Se entendermos a luz solar como a consciência, teremos uma fase
de plena consciência (lua cheia), outra fase de média luz (quarto crescente),
outra tendendo para menos (quarto minguante) e a última totalmente escura (lua
nova). Assim, a lua cheia corresponde à função superior ou dominante, a quarto
crescente à função auxiliar e a lua nova a função inferior.” (ZACHARIAS, 2006,
p.68)
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Figura 2.1 – Representação cruciforme das quatro funções da psique

Fonte: Zacharias (2006)

Zacharias (2006) ressalta que a função auxiliar, correspondente ao quarto crescente, é
de natureza diferente da função principal ou superior, porém não lhe é antagônica e sim
complementar. Ou seja, “se a função principal for da natureza julgamento, a auxiliar será de
percepção, e vice-versa” (ZACHARIAS, 2006, p.59). Isso se deve ao fato de que uma deve
ser soberana a outra para não causar ambiguidade de direções, o que não é satisfatório para a
adaptação da pessoa no mundo. Ambas estão no domínio da consciência, só que a função
principal prevalece. Representando a fase de lua nova ou lua negra, a função inferior é de
mesma natureza que a função superior, porém antagônica a esta. Ou seja, “se a sua função
superior é extrovertida, a inferior será introvertida” (ZACHARIAS, 2006, p.59). A função
inferior está no domínio da inconsciência e é “desenvolvida como um complexo autônomo
que apresenta a atitude inversa da principal” (ZACHARIAS, 2006, p.59).

A questão do equilíbrio psíquico e da compensação dos polos, citada anteriormente,
pode ser complementada em função do que foi exposto sobre as funções superior, auxiliar e
inferior. As figuras 2.2 e 2.3 representam outra visão da estrutura cruciforme e exemplificam
essa definição.

Figura 2.2 – Esquema gráfico sobre a compensação dos polos (a)
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Fonte: Zacharias (2006)

Figura 2.3 – Esquema gráfico sobre a compensação dos polos (b)

Fonte: Zacharias (2006)

“Em casos equilibrados, os conteúdos da função inferior podem ser conscientemente
percebidos por meio de seus efeitos. Porém quando se dá o desequilíbrio, a neurose, a função
inferior submerge no inconsciente ganhando mais autonomia e poder” (ZACHARIAS, 2006,
p.71, grifo nosso). Dessa forma,

“quando uma pessoa vive unilateralmente em excesso, a função superior retira
muita energia psíquica da função inferior e essa cai no inconsciente, tornando-se
primitiva e perturbada. Ocorre, então, a enantiodromia, momento em que a
função inferior ganha energia proporcional e emerge ao consciente de forma
infantil e arcaica, trazendo o desequilíbrio.” (ZACHARIAS, 2006, p.71)
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Assim, a tipologia de Jung deve ser compreendida como um sistema dinâmico da
personalidade que age e reage em função da identificação da energia psíquica e essa
identificação dá origem aos vários tipos psicológicos.

2.1.3. A Caracterização de Myers-Brigss

Na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, duas americanas Katherine
Cook Briggs e a sua filha Isabel Briggs Myers publicaram um estudo, inspirado no trabalho
de Jung sobre os tipos psicológicos, a respeito do entendimento das diferenças de
personalidade. A motivação desse estudo se deu devido ao desperdício do potencial humano
que aconteceu durante a guerra e por elas acreditarem que o conhecimento das preferências de
cada personalidade ajudaria a identificar qual o tipo de atividade poderia ser realizado com
maior facilidade e eficiência (MYERS & BRIGGS FOUNDATION, 2010). O objetivo era
tornar a teoria de Jung mais compreensível na prática desenvolvendo um indicador para obter
maior conhecimento sobre as pessoas e assim extrair maiores benefícios dos seus tipos
psicológicos a partir do entendimento de suas expectativas, preferências e comportamentos.

Em 1942 foram criadas as primeiras questões do mundialmente conhecido MBTI
(Myers-Briggs Type Indicator). O questionário, em que não há respostas certas ou erradas,
tem como característica não julgar e não fazer avaliação de habilidades, mas sim apontar as
preferências pessoais inatas. É, portanto, é considerado um instrumento de autodeclaração
que classifica comportamentos caracterizando o tipo de personalidade (MORETTO, 1995).

A teoria de Jung introduziu uma sequencia de quatro funções cognitivas (pensamento,
sentimento, sensação e intuição) divididas em 2 fatores, percepção e julgamento. O terceiro
fator embasaria os outros dois em relação a duas orientações (extroversão ou introversão),
resultando a combinação desses três fatores um total de oito tipos de psicológicos. De acordo
com Moretto (1995), a teoria de Myers-Briggs baseada nesses oito tipos, adicionou à teoria
original de Jung o conceito de que um quarto fator determinaria o modo como as pessoas
interagem com o mundo externo.

De acordo com o manual MBTI (MYERS E McCAULLEY, 1985), a identificação das
preferências básicas entre cada um dos quarto fatores identificados explícita ou
implicitamente na teoria de Jung deu origem à descrição de 16 distintos tipos de
personalidade através da composição das oito letras definidas no MBTI: Introversão
(Introversion – I, em inglês), Extroversão (Extraversion – E, em inglês), Sensação (Sensing –
S, em inglês), iNtuição (iNtuition – N, em inglês), Pensamento (Thinking – T, em inglês),
Sentimento (Feeling – F, em inglês), Percepção (Perceiving – P, em inglês) e Julgamento
(Judging J, em inglês). O tipo de personalidade é classificado de acordo com as preferências
indicada em cada um dos quatro fatores e, portanto, expresso como um código de quatro
letras. O Quadro 2.3, intitulado de quadro de tipos, lista os 16 tipos citados.
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Quadro 2.3  Quadro de tipos de personalidade MBTI

ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFO ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

Fonte: Elaboração própria

O objetivo de saber a respeito dos tipos de personalidade é para entender melhor as
diferenças entre as pessoas. Como todos os tipos são iguais, não há a ideia de melhor tipo
(MYERS & BRIGGS FOUNDATION, 2010).

2.1.4. A Teoria do Temperamento

“Baseados na estrutura tipológica junguiana e no desenvolvimento
teórico de Isabel Myers e procurando facilitar a utilização da teoria,
David Kersey e Marilyn Bates propuseram em 1978 certos padrões
que chamaram de temperamento, resultantes das combinações de
apenas duas preferências.” (ZACHARIAS, 2006, p.75, grifo nosso)

Ou seja, o conceito de temperamento formulado por eles estaria na importância dada à
diferença entre Sensação e Intuição, pois a “identificação das diferenças na forma como as
pessoas coletam informações permitiria a compreensão da maior parte das interações
humanas. Portanto, o temperamento seria definido a partir da preferência pela Sensação (S)
ou pela Intuição (I)” (ZACHARIAS, 2006, p.78).

“A preferência pela Sensação, como método de coleta de informação significa a
preferência por informações concretas, que podem ser vistas, cheiradas ou tocadas”
(ZACHARIAS, 2006, p.78). O processamento dessa informação pode ser organizado e
metódico (através da preferência pelo modo Julgamento), ou aberto a novas possibilidades
(através da preferência pelo modo Percepção). Portanto, para os indivíduos tipo Sensação, os
temperamentos possíveis seriam o Realista Judicativo (SJ) ou o Realista Perceptivo (SP).

Por outro lado, a preferência pelo recebimento de informação por meio da Intuição,
implica na avaliação dessa informação de modo mais lógico e objetivo através da preferência
pela função Pensamento ou de modo mais subjetivo e pessoal através da preferência pela
função Sentimento. Portanto, para os indivíduos tipo Intuição, os temperamentos possíveis
seriam o Intuitivo Racional (NT) ou Intuitivo Sensível (NF).

Vale ressaltar também que a teoria dos temperamentos de Kersey e Bates subordina as
funções identificadas por Jung a um conceito que historicamente se origina dos
temperamentos propostos por Hipócrates e Platão: Artesão, Guardião, idealista e Racional
(KTS, 2010). Além disso, agrupa esses temperamentos aos tipos psicológicos derivados da
categorização de Myers-Briggs, como mostra o Quadro 2.4. Logo, ao temperamento SJ
corresponderiam os tipos ESTJ, ESFJ, ISTJ e ISFJ. Ao temperamento SP corresponderiam os
tipos ESTP, ESFP, ISTP e ISFP. Os tipos ENTJ, ENTP, INTJ e INTP correspondem ao
temperamento NT e os tipos ENFJ, ENFP, INFJ e INFP ao temperamento NF.
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Quadro 2.4  Temperamentos KTS e tipos de personalidade MBTI

Temperamento Características Tipos
(MBTI)

Artesãos (SP) Orientados aos aspectos concretos e práticos do mundo. Apesar
de poderem diferir em sua tendência para explorar esses
aspectos de maneira objetiva (T) ou pessoal (F), sendo
socialmente expressivos (E) ou reservados (I), sempre buscam
fazer o que seja mais prático e efetivo para alcançar o que
desejam.

ESTP
ESFP
ISTP
ISFP

Guardiões (SJ) Orientados a regulamentos, políticas, contratos, rituais e
horários. Exercem supervisão sob suas ações e as dos outros.
Apesar de poderem diferir na forma como exercem essa
supervisão, sendo objetivos (T) ou calorosos (F), expressivos
(E) ou reservados (I), buscam sempre fazer o que deve ser feito,
dentro do prazo previsto.

ESTJ
ESFJ
ISTJ
ISFJ

Idealistas (NF) Orientados à cooperação e aos valores pessoais. Apesar de
poderem orientar sua vida de maneira organizada e metódica
(P) e dirigindo-se às pessoas de maneira expressiva (E) ou
reservada (I), consideram vital que todos à sua volta se sintam
bem consigo mesmos e com os outros.

ENFJ
ENFP
INFJ
INFP

Racionais (NT) Orientados pela competência e pela perfeição. Seu mundo é o
das ideias, teorias e abstrações. Apesar de poderem diferir no
modo como orientam suas vidas, por meio de planos
organizados (J) ou buscando possibilidades (P) ou sendo
socialmente expressivos (E) ou reservados (I), buscam a lógica
em tudo o que fazem.

ENTJ
ENTP
INTJ
INTP

Fonte: Elaboração própria

2.1.5. A Personalidade Contemporânea: O Modelo dos Cinco Fatores

Na psicologia contemporânea, o modelo dos cinco fatores (Five-Factor Model – FFM,
em inglês) é uma das abordagens mais utilizadas para estudo dos traços de personalidade.
Esses cinco grandes fatores são denominados de “Big Five”. No final da década de 1990 o
modelo foi apresentado à Sociedade Britânica de Psicologia, passando a ser considerado um
modelo significante e fundamental para testes de personalidade. Por isso, está entre os
recentes modelos mais práticos e aplicáveis no campo da psicologia da personalidade
(DIGMAN, 1990).

O termo “Big Five” foi apresentado por Lew Goldberg e estava originalmente
associado aos estudos dos traços de personalidade embasados na categorização da linguagem
natural a partir da análise estatística e correlação probabilística entre os termos usados na
descrição de pessoas sobre elas mesmas e sobre outras pessoas. Já o termo “Five-Factor
Model” (FFM) está associado aos pesquisadores que estudaram as características de
personalidade a partir de questionários. As duas tradições de pesquisa, embora diferentes,
resultaram em um modelo único para os traços de personalidade, e atualmente ambos os
termos são empregados denotando o mesmo modelo (SINCLAIR, 2010).

http://www.getpdf.com


16

Durante seu desenvolvimento, os cinco grandes fatores foram pesquisados e validados
através de estudos replicados por diferentes pesquisadores ao redor do mundo. Cada qual, a
partir de diferentes medidas de personalidade, umas independentes das outras (DIGMAN,
1990).

Pesquisadores e profissionais da área de medição da personalidade eram confrontados
com essa variedade de escalas, as quais possuíam entre si inúmeras divergências de
terminologias e significados. Embora a diversidade e o pluralismo científico sejam úteis, o
acúmulo sistemático de resultados e a comunicação entre os pesquisadores se tornaram
difíceis diante da heterogeneidade de conceitos e escalas existentes (JHON &
SRIVASTAVA, 1999).

Depois de décadas de pesquisa, os conceitos começaram a se aproximar de um
consenso e uma taxonomia geral de traços de personalidade passou a ser definida. O modelo
dos cinco grandes fatores ou dimensões da personalidade (JHON & SRIVASTAVA, 1999).
Essas dimensões não representam uma perspectiva teórica particular, mas derivada a partir de
vários refinamentos de análise. Portanto, ao invés de substituir todos os sistemas anteriores, a
taxonomia do Big Five serve como uma função integradora, pois pode representar os diversos
sistemas de descrição da personalidade em um framework comum.

Isto fez com que surgissem diferentes terminologias do modelo Big Five, embora cada
versão lidasse essencialmente com a mesma teoria e conteúdo. Ou seja, embora as palavras
descrevendo os fatores mudem, as características básicas permanecem com o mesmo
significado (SINCLAIR, 2010). Na terminologia mais utilizada, os cinco grandes fatores são:
Abertura à experiência (Openness em inglês), Conscienciosidade (Conscientiousness em
inglês) ou meticulosidade, Extroversão (Extraversion em inglês), Amabilidade
(Agreeableness em inglês) e Neuroticismo (Neuroticism em inglês) ou instabilidade
emocional. Formando o acrônimo conhecido como OCEAN.

Os fatores são dimensões genéricas que representam um conjunto mais específico de
traços e comportamentos. Cada dimensão representa uma escala bipolar, em que o nome da
dimensão é baseado na mais alta pontuação da escala. Baixas pontuações na escala indicam
comportamentos opostos ao da dimensão representada (SINCLAIR, 2010). Por exemplo, se a
medição de extroversão de uma pessoa for baixa, quer dizer que ela tende a ter um
comportamento oposto do que representa da dimensão ou fator, ou seja, ela tende a ser
introvertida. Por isso, quanto mais alta for a pontuação em cada uma das cinco dimensões ou
fatores, maiores as tendências em apresentar os comportamentos específicos e vice-versa.

Os fatores por si só não definem a personalidade, mas a combinação das dimensões
que mostra como as pessoas agem e identificam suas preferências. Olhar isoladamente para
uma dimensão pode não significar muita coisa, ou até ser enganador. Por exemplo, se para o
fator Abertura à experiência uma pessoa tem alto índice, ela tende a ser criativa, mas se, além
disso, ela for introvertida (baixo índice do fator extroversão) e insegura (alto índice de
instabilidade emocional), então ela pode ter a tendência de não expressar ideias criativas
(SINCLAIR, 2010). Logo, a combinação de fatores e a influência de uns sobre os outros é que
indica a prevalência do comportamento.
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2.2. Personalidade na Engenharia de Software

Diversos estudos a partir da década de 1990 passaram a investigar a influência da
personalidade, do comportamento individual e de aspectos cognitivos no desempenho das
equipes de software (RASCH, 1992; BRADLEY, 1997; GUINAN, 1998; FARAJ, 2000;
CONSTANTINE, 2001; CURTIS, 2001). Baseado nos resultados da literatura e em
experimentos próprios, Gorla e Lan (2004) apontam que alguns fatores relacionados à equipe
que podem afetar o desempenho do desenvolvimento de software são a personalidade dos
membros, liderança na equipe e a comunicação entre membros. Esta breve lista de trabalhos
mostra que existe uma motivação real, oriunda da prática da engenharia de software na
indústria, para o entendimento da influência dos fatores pessoais e sociais no
desenvolvimento de software.

Estudos relacionados a fatores Humanos na engenharia de software têm sido
desenvolvidos em diferentes dimensões e perspectivas (CAPRETZ e AHMED, 2010a). Um
fator humano, em particular, é a personalidade. As perspectivas nessa área estão relacionadas
à investigação da influência da personalidade nas diferentes fases do ciclo de vida de
desenvolvimento do software, na programação em pares, no desempenho individual e da
equipe, ou sobre qualquer outro aspecto da engenharia de software.

Capretz e Ahmed (2010b) mapearam habilidades sociais e traços psicológicos com as
principais fases do ciclo de vida do software, e acreditam que a atribuição de pessoas para
cada fase baseada nos tipos de personalidade mais adequados aumenta as chances de êxito do
projeto.

Acuña et al. (2006), definiram um procedimento baseado na aptidão humana para
complementar as atividades de gestão e apoiar o desenvolvimento pessoal e gerenciamento de
recursos humanos. Utilizando o teste 16PF, mapearam as características de personalidade com
as habilidades necessárias para cada papel para a partir daí atribuir os papeis as pessoas que se
encaixariam como mais adequadas. Para os autores, essa modelo seria útil para que o gerente
pudesse conhecer melhor sua equipe e para ajudar na identificação de necessidade de
treinamento.

Investigando se a personalidade influencia no sucesso da programação em par (PP) e
se os pares podem ser formados baseados em seus traços de personalidade, Hannay et al.
(2010) enfatizam que há pouca teoria relacionando os modelos de personalidade com o
desempenho de atividades ou trabalho em equipe. Da mesma forma, não há conhecimento de
qualquer teoria que liga os modelos de personalidade com desempenho de programação em
pares. Mesmo assim, seus resultados sugerem que a personalidade é apenas um indicador
moderado na predição de desempenho do par.

Darcy e Ma (2005) examinam a relação entre as diferenças individuais (tais como a
personalidade, os fatores de domínio específico, a demografia, habilidade e experiência de
programação) e desempenho do programador. E os seus resultados indicam que a seleção do
programador utilizando perfis de personalidade pode ser problemática, pois poucas pesquisas
apontam para um perfil da personalidade de um programador ideal.
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Capretz (2002), estudando o efeito das diferenças individuais no ensino e no
aprendizado, inspirado no MBTI e nos diferentes estilos de aprendizado, propôs a elaboração
de diferentes abordagens pedagógicas através de uma série de práticas visando a efetividade
do ensino no curso de engenharia de software. Sob essa mesma perspectiva, Layman et al.
(2006) investigaram as relações entre os tipos de personalidade, estilos de aprendizagem, e
notas de alunos em um curso de engenharia de software para entender como uma abordagem
de ensino baseada na colaboração e nos princípios ágeis, atenderia a variedade de tipos de
personalidade e necessidades de aprendizados diferentes.

Examinando os efeitos reais de rupturas dentro de equipes, em particular como elas
afetam a coesão e a qualidade do trabalho por produzido, os resultados de Karn e Cowling
(2006) demonstram que dos diferentes tipos de dificuldades enfrentados por diferentes equipe,
os problemas de comunicação podem surgir como resultado da diversidade de traços de
personalidade que afetam o estilo de comunicação de cada individuo.

Mourmant e Gallivan (2007) através da análise da relação entre o tipo de
personalidade e as preferências dos trabalhadores para seguir certos caminhos levando a
rotatividade no trabalho, investigaram que o perfil de personalidade dos profissionais de TI
impacta nas causas de satisfação com o trabalho e escolha pela mudança de emprego.

Strang (2004) investiga que o comportamento do líder, em determinadas situações do
projeto, pode ser explicado ou impactado por sua personalidade, mas que por ser um processo
cognitivamente complexo de entender, não há necessariamente um padrão de comportamento
associado a esses traços de personalidade. Embora alguns líderes possam ser mais previsíveis
que outros em alguns tipos de situação do projeto. A conclusão é de que um líder de projeto
eficaz pode avaliar as circunstâncias, escolher conscientemente as habilidades para aplicar na
situação, e agir sem ter necessariamente uma propensão de personalidade contextualmente
vantajosa para se comportar de maneira adequada.

Sobre o uso dos testes psicométricos utilizados por pesquisadores e praticantes na
engenharia de software, McDonald e Edwards (2007), propõem um processo que guia a
condução da aplicação dos testes. Além de fazer uma série de recomendações baseadas na
escolha do teste e no propósito utilizado, bem como na qualificação de quem vai avaliar os
resultados.

2.3. Engenharia de Software Baseada em Evidências

O objetivo da Engenharia de Software Baseada em Evidência (Evidence-based
Software Engineering – EBSE em inglês) é prover meios pelos quais melhores evidências
provenientes da pesquisa possam ser integradas com experiência prática e valores humanos no
processo de tomada de decisão considerando o desenvolvimento e a manutenção do software
(KITCHENHAM et al., 2004). Para Monteiro (2010), a essência do paradigma baseado em
evidência é coletar e analisar sistematicamente todos os dados disponíveis sobre determinado
fenômeno para obter uma perspectiva mais completa e mais ampla do que se pode captar
através de um estudo individual.
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À medida que uma área de pesquisa amadurece, existe uma tendência de aumento
acentuado no número de relatórios e resultados divulgados, tornando-se importante uma
síntese para fornecimento da visão geral na área (PETERSEN et al.,2007). Muitos campos de
pesquisa desenvolveram metodologias específicas para tais estudos secundários, e eles têm
sido amplamente utilizados, como é o exemplo da medicina baseada em evidências
(Evidence-based Medicine – EBM). Para Biolchini et al. (2005), esse não era o caso da
engenharia de software, até recentemente. No entanto, tem surgido uma tendência no
paradigma orientado a evidência na engenharia de software (Kitchenham et al. 2004) levando
ao aumento no foco de novos métodos empíricos de pesquisa sistemática.

Segundo Mafra et al. (2006), o trabalho de Kitchenham et al. (2004) foi o primeiro a
estabelecer um paralelo entre Medicina e Engenharia de Software no que diz respeito à
abordagem baseada em evidências. Kitchenham et al. (2004) acreditam que a engenharia de
software baseada em evidências pode fornecer mecanismos necessários para ajudar o
profissional a adotar tecnologias adequadas e evitar as inadequadas, buscando as melhores
práticas e procedimentos. Alguns trabalhos sugerem que profissionais (pesquisadores) da
engenharia de software devem considerar o suporte do uso da engenharia de software baseada
em evidências para melhorar suas decisões sobre quais tecnologias adotar (DYBÅ et al.,
2007, KITCHENHAM et al., 2004; KITCHENHAM, 2007; OATES e CAPPER, 2009;
TRAVASSOS, 2007).

A engenharia de software baseada em evidências reúne e avalia evidências existentes
em uma tecnologia através de cinco etapas de uma metodologia (DYBA et al., 2005):

1. Transformar o problema ou necessidade de informação em uma questão de pesquisa;

2. Pesquisar na literatura por melhores evidências disponíveis para responder às
perguntas;

3. Avaliar criticamente as evidências, quanto a sua validade, impacto e aplicabilidade;

4. Integrar as evidências avaliadas com experiências práticas, valores e circunstâncias
para tomar decisões;

5. Avaliar o desempenho das etapas de 1 a 4 e buscar formas de melhorá-las.

Nesta dissertação, os passos 1 a 3 serão realizados através de um estudo de
mapeamento sistemático, um dos métodos da engenharia de software baseada em evidências
classificado como estudo secundário, uma vez que dependem dos estudos primários utilizados
para revelar evidências e construir conhecimento (PETERSEN et al.,2007). O método de
pesquisa citado possui duas denominações na literatura: Estudo de Escopo (Scoping Study –
em inglês) (ARKSEY e O'MALLEY; DAVIS et al., 2009) e Estudo de Mapeamento
Sistemático (Systematic Mapping Study – em inglês) (PETERSEN et al., 2007;
KITCHENHAM et al., 2010). Deste ponto em diante, utilizaremos Mapeamento Sistemático
para se referir ao método de pesquisa utilizado neste trabalho.
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Mapeamento sistemático (MS) é um método que fornece uma visão geral de uma área
de pesquisa e permite identificar, quantificar e analisar os tipos de pesquisas e os resultados
disponíveis (ARKSEY e O'MALLEY, 2005; PETERSEN et al., 2007). Segundo Kitchenham
(2007), o MS é uma revisão ampla dos estudos primários de uma determinada área que visa
identificar as evidências disponíveis no tópico investigado.

Arksey e O'Malley (2005) apresentam algumas das razões as quais justificam a
realização de um estudo de mapeamento:

1. Para examinar a extensão, alcance e natureza dos fenômenos de investigação. É uma
maneira útil para mapeamento de áreas de estudo, onde é difícil visualizar a gama de
materiais que possam estar disponíveis;

2. Para determinar a necessidade de uma completa revisão sistemática.
Nestes casos, um mapeamento preliminar da literatura pode ser realizado para
identificar se é relevante ou não uma revisão sistemática completa;

3. Para resumir e divulgar resultados de pesquisa. Esse tipo de estudo de escopo pode
descrever com mais detalhes os resultados e o alcance da investigação em
determinadas áreas de estudo, proporcionando assim um mecanismo de síntese e
divulgação dos resultados da investigação;

4. Para identificar as lacunas de pesquisa na literatura existente. Este tipo de estudo de
escopo leva à disseminação de conclusões, a partir da literatura existente, sobre o
estado global da área investigada.

Da mesma forma que um estudo de mapeamento sistemático, outro estudo secundário
existente é a revisão sistemática da literatura (Systematic Literature Review – SLR em inglês),
conhecida como um dos principais métodos da engenharia de software baseada em evidências
e que tem recebido muita atenção na engenharia de software (KITCHENHAM et al., 2004;
KITCHENHAM 2004; DA SILVA, et al., 2010), além de ser inspirada na pesquisa médica
(PETERSEN et al. 2007). Diferente de uma revisão comum da literatura presente em qualquer
projeto de pesquisa, em uma SLR existem explicitamente uma estratégia de pesquisa e os
critérios de aceitação, permitindo que as evidências pertinentes sejam consideradas de forma
sistemática e transparente.

Sob esses aspectos, Arksey e O'Malley (2005) afirmam que o arcabouço metodológico
de um estudo de mapeamento sistemático é apoiado na mesma visão de uma revisão
sistemática, no sentido de ser conduzido de maneira auditável, rigorosa e transparente.
Contudo, entre os dois métodos existem diferenças importantes.

Uma diferença é em relação à abrangência do estudo, o MS tem como objetivo
encontrar e classificar estudos primários sobre um tópico ou área de estudo e possuem
questões de pesquisa amplas, de natureza exploratória e descritiva, já a revisão sistemática
foca em questões de pesquisa bem definidas e normalmente de natureza causal
(KITCHENHAM, 2007; PETERSEN et al., 2007). Isso tende a refletir na string utilizada no
processo de busca. Ou seja, se de um lado, Kitchenham (2007), inspirada no trabalho de
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Petticrew e Roberts (2006), recomenda considerar as questões de pesquisa a partir da seguinte
estrutura PICOC (Population, Intervention, Context, Outcomes, e Comparison) que traduzida
para o português seria: População, Intervenção, Contexto, Resultados e Comparação. Do
outro, Petersen et al. (2007) afirma que deveria ser considerado, no máximo, a população e a
intervenção, do contrário poderia introduzir limitações desnecessárias para um estudo de
mapeamento.

Outra diferença é em relação aos processos de pesquisa, em um MS a extração de
dados é mais abrangente e a síntese tem foco maior na classificação e categorização dos
resultados (BAILEY et al., 2007), já em uma revisão sistemática a extração é mais
aprofundada e a síntese foca mais em identificar as melhores práticas e sua efetividade
(PETERSEN et al., 2007), além de que se preocupa em estabelecer as condições da evidência
em termos da avaliação da qualidade dos estudos primários, o que aumenta a profundidade e,
consequentemente o esforço da revisão (KITCHENHAM, 2007). Preocupação essa que um
estudo de mapeamento não tem, pois não pretende avaliar a qualidade das provas e,
consequentemente, não pretende determinar se certos estudos fornecem resultados robustos
ou confiáveis (ARKSEY e O'MALLEY, 2005).

Além disso, um MS pode ser visto como uma alternativa complementar a uma revisão
sistemática, no sentido de poder ser usado quando as evidências empíricas em uma
determinada área são poucas, ou se o tópico de pesquisa for muito amplo para uma revisão
sistemática ser viável (KITCHENHAM, 2007).

Com essas diferenças em mente, o procedimento adotado para condução desse estudo
de mapeamento sistemático foi baseado nos guias de Kitchenham (2007) e Petersen et al.
(2007), além dos trabalhos Bailey et al. (2007) e Majutaba et al. (2008). Kitchenham (2007)
resume as etapas de uma revisão sistemática em três fases principais: Planejando a revisão,
Conduzindo a revisão e Apresentando a revisão. Nesse trabalho essas etapas foram chamadas
de Planejando o Mapeamento, Conduzindo o Mapeamento e Apresentando o Mapeamento.
Essas etapas são resumidamente descritas abaixo.

2.3.1. Planejando o Mapeamento

A principal tarefa a ser realizada na etapa de planejamento é a concepção de um
protocolo detalhado que descreva o processo e os métodos que serão aplicados na pesquisa
sistemática (DYBÅ et al., 2007). O protocolo é, portanto, o artefato chave da pesquisa, e
precisa ser pré-definido para reduzir a possibilidade de viés por parte do pesquisador e para
tornar o processo passível de replicação externa (por outros pesquisadores). O protocolo de
mapeamento sistemático desta pesquisa é apresentado resumidamente na Seção 3.2.1 e de
maneira completa no apêndice C.

Travassos (2007) através de alguns passos confirma e acrescenta novas informações
sobre o que a fase de planejamento deve contemplar:

• Objetivos da pesquisa devem ser listados;

• Questões de pesquisa formuladas (strings de busca preparadas);
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• Métodos que serão utilizados para execução e análise dos dados obtidos;

• As fontes e seleção de estudos devem ser planejadas;

• Um protocolo deve ser definido, documentado e disponibilizado.

2.3.2. Conduzindo o Mapeamento

Uma vez que o protocolo foi definido e validado, a pesquisa sistemática pode
começar. A seleção dos estudos primários, isto é, a execução do processo de seleção definido
no protocolo para a busca dos estudos e, posteriormente, a extração e o esquema de
mapeamento fazem parte da fase de execução. Para a seleção dos estudos, os critérios de
inclusão e exclusão são utilizados. E a extração das informações e a avaliação, são realizadas
através de formulários, podendo ser apoiadas por uma ferramenta computacional. Os passos,
segundo Travassos (2007), sumarizados para a execução da revisão são:

• Realização das Buscas nas fontes definidas: o processo deve ser transparente, repetível
e documentado, assim como as mudanças que ocorrem no processo;

• Seleção dos Estudos Primários com os critérios de inclusão e exclusão definidos;

• Extração dos dados, desde informações gerais dos estudos às respostas para as
questões de pesquisa. Formulários são um bom meio para registrar todos os dados
necessários e o uso de uma ferramenta computacional pode apoiar a extração e
registro dos dados e posterior análise.

No caso específico do estudo de mapeamento, a extração deve seguir um esquema de
classificação pré-definido (PETERSEN et al.,2007). Esse esquema foi definido durante o
planejamento da pesquisa sistemática e está refletido nos formulários de extração contidos no
protocolo seguido por este trabalho.

2.3.3. Apresentando o Mapeamento

A última etapa consiste nos mapas de evidências que categorizam a área de pesquisa
estudada e a avaliação dos mesmos. Posteriormente, os resultados são apresentados de forma
consistente com as questões de pesquisa, utilizando recursos como gráficos e tabelas,
destacando similaridades e diferenças entre os resultados, isto é, ressaltando as possíveis
análises e combinação de dados.
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3. METODOLOGIA

Metodologia científica é necessária, entre outras razões, para tornar os resultados da
pesquisa mais confiáveis e possíveis de serem reproduzidos, de forma independente, por
outros pesquisadores. Este capítulo apresenta a abordagem metodológica selecionada para
esta pesquisa. O capítulo está estruturado conforme as seguintes seções.

3.1 Classificação da Pesquisa: esta seção apresenta a classificação da pesquisa com o
quadro metodológico definido.

3.2 Ciclo de vida da Pesquisa: as etapas da pesquisa são detalhadas nesta seção,
assim como o processo de mapeamento sistemático com todos os passos que se seguiram para
a realização do mesmo.

3.1. Classificação da Pesquisa

Esta pesquisa optou por um método de abordagem indutivo baseado em dados de
natureza qualitativa. Outros métodos ou procedimentos essenciais para a realização da
pesquisa foi o de estudo de mapeamento sistemático, conforme classificação de Arksey
O’Malley (2005), Bayley et al. (2007) e Kitchenham (2007), e o método de comparações
constantes proposto por Miles e Huberman (1994) e Seaman (1999).

O quadro metodológico dessa pesquisa encontra-se resumido no Quadro 3.1.

Quadro 3.1  Classificação da Pesquisa

Quadro Metodológico

Método de Abordagem Indutivo

Método ou Procedimento Estudo de Mapeamento Sistemático
Comparações Constantes

Natureza das Variáveis Qualitativa

Independente: Personalidade
Variáveis

Dependente: Resultados dos Processos da
Engenharia de Software
Fonte: Elaboração Própria

Um método de abordagem indutivo é “um processo mental por intermédio do qual,
partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou
universal, não contida nas partes examinadas” (MARCONI E LAKATOS, 2007). A indução
realiza-se em três etapas segundo Marconi e Lakatos (2007):

• Observação dos fenômenos, com a finalidade de descobrir as causas de sua
manifestação;
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• Descoberta da relação, por intermédio da comparação, com a finalidade de descobrir a
relação constante existente entre eles; e,

• Generalização da relação entre os fenômenos e fatos semelhantes.

Os métodos de procedimentos, etapas mais concreta da investigação, definidos para a
pesquisa são:

• Estudo de Mapeamento Sistemático: formas de avaliar e interpretar todas as pesquisas
disponíveis referentes a uma questão de investigação particular, área temática, ou
fenômeno de interesse, parte do paradigma de práticas baseadas em evidências,
conforme discutido no Capítulo 2;

• Método de Comparações Constantes: do inglês Constant Comparison Method,
proposto por Glaser e Strauss (1967). O processo de utilização do método se inicia
com a marcação de trechos dos textos dos trabalhos (ou dados qualitativos) que
fornecem informação relevante para a pesquisa. A cada um desses trechos são
associados códigos que indicam que tipo, ou categoria, de informação o trecho está
provendo. Esses códigos devem seguir um padrão definido que identifiquem o tipo de
informação contida no trecho.

A natureza das variáveis da pesquisa é, principalmente, qualitativa, apesar de que
alguns resultados da engenharia de software poderem ser de natureza quantitativa. Para
Marconi e Lakatos (2007), o paradigma qualitativo preocupa-se em analisar e interpretar
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano,
fornecendo análises mais detalhadas sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de
comportamento etc. Os métodos qualitativos possuem a vantagem de prover informações
mais exploratórias e ajudam a refinar as proposições para que melhor se ajustem aos dados.

3.1.1. Classificação segundo Cooper

Para complementar a definição da metodologia de pesquisa será considerada a
taxonomia de Cooper (1988) que sugere uma classificação para revisão sistemática de acordo
com cinco características: foco, objetivo, perspectiva, cobertura, organização e audiência. O
Quadro 1 apresenta a classificação desta pesquisa.
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Quadro 3.2  Classificação segundo Cooper

Característica Categorias

Foco

Resultados de Pesquisa
Métodos de Pesquisa
Teorias
Práticas ou Aplicações

Objetivo Integração
Identificação de Questões Centrais

Perspectiva Representação Neutra

Cobertura Exaustiva

Organização Conceitual

Audiência Pesquisador
Praticante

Fonte: Elaboração Própria

A primeira característica de uma revisão é o seu foco que diz respeito ao interesse
central do pesquisador, que segundo Cooper (1988), pode ser classificado em uma ou mais
dentre as quatro categorias existentes: Resultados de Pesquisa, Métodos de Pesquisa, Teorias
e Práticas ou Aplicações. Esses quatro focos não são excludentes entre si, e geralmente uma
revisão tem mais de um foco, cada qual variando no seu nível de atenção.

A segunda característica de uma revisão são seus objetivos que diz respeito aos
resultados que o pesquisador espera que sua revisão atinja. São três as possíveis categorias:
Integração, Crítica e Identificação de Problemas Centrais. Os objetivos não são excludentes
entre si, sendo que o mais comum em revisões é o da integração, pois corresponde a síntese
da literatura existente em uma área. Outro objetivo de uma revisão pode ser a análise crítica
da literatura, em que a intenção do pesquisador é demonstrar que os resultados de estudos
anteriores são injustificáveis. O terceiro objetivo é a identificação de problemas centrais, em
que a intenção é fornecer sugestões sobre como os problemas e controvérsias em uma área de
tornaram evidentes.

A terceira característica de uma revisão é a sua perspectiva que diz respeito ao ponto
de vista apresentado pelo pesquisador nas discussões do trabalho. São duas as possíveis
categorias: Representação Neutra ou Exposição de Posicionamento. No primeiro caso, a
intenção do pesquisador é apresentar argumentos e evidências sobre as diferentes teorias,
métodos, problemas, ou resultados, de forma a revelar os trabalhos produzidos na literatura.
Com relação à segunda perspectiva, o pesquisador tem uma postura mais ativa com a intenção
de apresentar e defender um ponto de vista.

A quarta característica de uma revisão é a sua cobertura, e está relacionada com a
decisão do pesquisador sobre a busca e inclusão de trabalhos relevantes, ou seja, como o
revisor pesquisa a literatura e como ele toma decisão sobre a qualidade do material. Há quatro
tipos de cobertura: Exaustiva, Exaustiva com Seleção de Citação, Representativa e Central ou
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Essencial. Na cobertura exaustiva, a intenção do pesquisador é coletar toda ou quase toda a
literatura disponível na área. Já no segundo tipo de cobertura a exaustão também é perseguida,
porém somente uma amostra selecionada é descrita no trabalho. Na cobertura representativa o
pesquisador escolhe a amostra que representa a área de pesquisa total. Na cobertura central ou
essencial, o pesquisador seleciona os trabalhos que focam em esforços importantes e iniciais
que direcionam um campo de pesquisa.

A quinta característica de uma revisão é a organização do trabalho e dos resultados,
que podem ser apresentados dentre as seguintes formas: Historicamente, de modo que os
temas são apresentados em ordem cronológica do aparecimento na literatura,
Conceitualmente, cuja apresentação de trabalhos relacionados com as mesmas ideias
aparecem juntas, ou Metodologicamente, de modo que os trabalhos que empreguem métodos
semelhantes são agrupados em subtemas. Revisores podem combinar as organizações
abordando, por exemplo, trabalhos historicamente dentro de um quadro conceptual e
metodológico.

A sexta e última característica de uma revisão diz respeito a sua audiência, ou seja, ao
seu público-alvo. Revisores podem escrever para Pesquisadores Especializados,
Pesquisadores em Geral, Profissionais, ou para um Público em geral. A distinção do público-
alvo é que vai determinar o estilo de escrita e emprego de jargões e conceitos específicos da
área.

3.2. Ciclo da Pesquisa

As principais etapas que constituíram o ciclo dessa pesquisa são apresentadas na
Figura 3.1.

Figura 3.1  Etapas da Pesquisa

Fonte: Adaptado de Costa (2010)
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O trabalho iniciou-se com o conhecimento prévio que se tinha da área e adquirido com
base na pesquisa bibliográfica tradicional apresentada no referencial teórico, descrito no
Capítulo 2 desse trabalho. As bibliografias selecionadas foram dissertações acadêmicas,
artigos científicos e livros em português e em inglês.

Posteriormente foram observados e analisados trabalhos na literatura sobre a
personalidade na engenharia de software, e com isso verificou-se a importância do tema e a
ausência de estudos sistemáticos e criteriosos que consolidem o conhecimento da área.

A partir desse estudo exploratório inicial sobre a área para verificar a relevância do
tema, o problema do estudo foi formulado e explicitado através das questões de pesquisa,
apresentadas no Capítulo 1. Com isso, um estudo de mapeamento sistemático para coleta de
evidências foi planejado e executado. O primeiro passo foi a definição de um protocolo, que
foi seguido durante toda a pesquisa. Este protocolo é apresentado resumidamente nesse
capítulo e por completo no Apêndice C desse trabalho.

Ao final da pesquisa, é proposto um mapeamento, que reuni o conhecimento existente
na área sobre o tema e propõe como novo conhecimento, uma análise que categoriza e
classifica os estudos realizados. Esses resultados são apresentados no Capítulo 4.

Esse ciclo pode ser repetido para analisar e refinar o mapeamento proposto através de
novos estudos.

3.2.1. Procedimento do Mapeamento Sistemático

Um estudo de mapeamento sistemático foi conduzido no intuito de encontrar e analisar
o maior número de trabalhos primários relevantes e reconhecidos na área que pudesse
responder as questões de pesquisa. Essa seção discute alguns tópicos do protocolo de pesquisa
definido que guiou o estudo.

Questões da Pesquisa

Com o objetivo de investigar “Quais as descobertas da influência da personalidade na
engenharia de software?” e “Como apoiar gerentes de projetos de software em relação a como
eles poderão utilizar as evidências para guiar processos de seleção de pessoas, formação e
desenvolvimento de equipes?”. A pesquisa parte para cinco questões de investigação mais
específicas que possam responder essas perguntas.

• Q1: Quais os tópicos de pesquisa investigados com relação à influência da
personalidade na engenharia de software?

• Q2: Quais os métodos de pesquisa utilizados?

• Q3: Quais os testes de personalidade mais aplicados em pesquisas na engenharia de
software?

• Q4: Quais os principais resultados da influência da personalidade na engenharia de
software?
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• Q5: Quais os tipos de personalidade que mais ocorrem na engenharia de software?

Estratégia de Busca

A construção dos termos de busca foi realizada seguindo a estratégia composta pelos
seguintes passos:

1. A partir das variáveis independentes e dependentes definidas anteriormente, os
principais termos (palavras-chave) são identificados;

2. É realizada a tradução desses termos para o inglês por ser a língua utilizada nas bases
de dados eletrônicas pesquisadas e nas principais conferências e jornais dos tópicos de
investigação;

3. Sinônimos são identificados baseados em artigos conhecidos e relevantes na área de
pesquisa;

4. A string de busca é gerada a partir da combinação dessas palavras-chave e sinônimos.
São usados os operadores OR (ou) entre os sinônimos identificados e AND (e) entre as
palavras-chave.

Os termos e sinônimos identificados são apresentados abaixo:

Engenharia de Software: software engineering, software development, agile
development, extreme programming, systems engineering, systems development, software
project, development team, agile team, software project team, software engineering team,
software engineer team, software team;

Personalidade: Personality;

O Quadro 3.3 apresenta a string de busca gerada para as questões de pesquisa do
trabalho.

Quadro 3.3  String de Busca

String de Busca

("software engineering" OR "software development" OR "agile development" OR
"extreme programming" OR "systems engineering" OR "systems development" OR
"software project" OR "development team" OR "agile team" OR "software project
team" OR "software engineering team" OR "software engineer team" OR "software
team") AND (“personality”).

Fonte: Elaboração Própria

Fontes de Busca

Os critérios para a seleção das fontes foram: (1) disponibilidade de consultar os artigos
na web; (2) presença de mecanismos de busca usando palavras-chave; e, (3) importância e
relevância das fontes. As fontes de pesquisa utilizadas para a busca dos estudos primários são
listadas abaixo:
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• IEEEXplore Digital Library (httt://ieeexplore.ieee.org/)

• ACM Digital Library (http://portal.acm.org)

• Elsevier ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)

• EI Compendex (http://www.engineeringvillage2.org)

• Elsevier Scopus (http://www.scopus.com)

Critérios de Inclusão e Exclusão dos Estudos

A inclusão de um trabalho é determinada pela relevância (acredita-se que o trabalho é
um potencial candidato a tornar-se um estudo primário) em relação às questões de
investigação, determinada pela análise do titulo, palavras-chave, resumo e conclusão. Os
seguintes critérios de inclusão foram definidos:

a) Estudos que foquem no contexto da personalidade na engenharia de software;

b) Estudos que estejam disponíveis para acesso através do serviço de biblioteca online da
UFPE.

A partir também da análise do título, palavras-chave, resumo e conclusão, são
excluídos os estudos que se enquadrem em qualquer dos casos abaixo:

a) Estudos irrelevantes para a pesquisa;

b) Estudos Repetidos: se determinado estudo estiver disponível em diferentes fontes de
busca, a primeira pesquisa será considerada;

c) Estudos Duplicados: caso dois trabalhos apresentem estudos semelhantes, apenas o
mais recente e/ou o mais completo será incluído, a menos que tenham informação
complementar;

d) Estudos que apresentem texto, conteúdo e resultados incompletos.

Extração dos Dados

Para apoiar a extração e registro dos dados e posterior análise, foi utilizada a
ferramenta Mendeley (http://www.mendeley.com/), um gerenciador de referências
bibliográficas.

Além dessa ferramenta, para cada trabalho aprovado pelo processo de seleção, os
pesquisadores fazem uso de formulários. No Formulário A, que está disponível na Seção C5
do Apêndice C, são listados os trabalhos incluídos, com apenas as informações que
identificam o trabalho e dados que serão apresentados em forma de gráficos nos resultados da
revisão. No Formulário B, também disponível na Seção C5, são listados os trabalhos
excluídos e o motivo que levou a exclusão. Já o Formulário C é usado para extrair as
informações gerais e das questões de pesquisa, também disponível na Seção C5.

http://portal.acm.org
http://www.sciencedirect.com
http://www.engineeringvillage2.org
http://www.scopus.com
http://www.mendeley.com/
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Análise dos Dados

Após a coleta dos dados, as informações são estruturadas em tabelas do Microsoft
Excel™ de acordo com as questões de pesquisa. Nesta pesquisa, a natureza dos dados é
qualitativa, logo uma síntese qualitativa é realizada. A partir de similaridades dos dados
extraídos, utilizando-se para isso o método de comparações constantes, é realizada a síntese
dos dados e são categorizados tópicos de pesquisa, métodos de pesquisa, testes de
personalidade, resultados e tipos de personalidade recorrentes.

Como já mencionado, o processo de análise se inicia com a marcação de trechos dos
textos dos trabalhos (ou dados qualitativos) que fornecem informação relevante para
responder as questões de pesquisa. A cada um desses trechos são associados códigos que
indicam que tipo, ou categoria, de informação o trecho está provendo. O procedimento de
síntese desses dados é apresentado na próxima seção.

3.2.2. Procedimento para Síntese dos Resultados

Com os dados extraídos e analisados, realizou-se uma síntese mais detalhada dos
mesmos para a criação de mapas que representem o conhecimento gerado pela pesquisa. Essa
síntese relaciona os tópicos de pesquisa que investigam a influência da personalidade na
engenharia de software, os métodos de pesquisa, os testes de personalidade aplicados, os
principais resultados e os tipos de personalidade recorrentes.

A síntese dos resultados foca em apresentar as frequências das publicações em cada
categoria para tornar possível a visualização de quais dessas categorias têm sido enfatizadas
em pesquisas passadas e assim, identificar lacunas e possibilidades para pesquisas futuras.
Duas formas de mapa foram utilizadas para apresentação e síntese dos resultados: na forma de
tabelas de frequência que relacionam a evidência ou a categoria com a origem, através da
referência ao estudo primário: na forma de gráficos como os de barras, pizza e os de bolhas
que intersectam dados de duas ou mais categorias formando uma visão com diferentes facetas
de combinação.

O exemplo da Tabela 3.1 ilustra o mapa na forma de tabela de frequência para alguns
tópicos de pesquisa encontrados. Na primeira coluna são apresentadas as categorias de tópicos
identificadas, na segunda as referências, isto é, os estudos primários que a citaram, e na
terceira coluna é apresentada a frequência das citações. No exemplo, o tópico programação
em pares foi citado por um número maior de estudos primários que os demais tópicos, ou seja,
10 estudos primários focaram na investigação dos efeitos da personalidade na programação
em pares. A Seção 4.2 apresenta a análise das evidências e as tabelas com essa organização.
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Tabela 3.1 – Exemplo da organização dos resultados

Tópicos de Pesquisa Referências – EP: Estudos Primários Quantidade de
Trabalhos – (%)

Programação em pares EP_02, EP_03, EP_04, EP_05, EP_09, EP_10,
EP_15, EP_18, EP_21, EP_25.

10 (26,31%)

Alocação de papéis no processo
de software EP_01, EP_12, EP_13, EP_16, EP_26, EP_31. 6 (15,78%)

Desempenho da equipe EP_08, EP_20, EP_23, EP_26, EP_30, EP_33. 6 (15,78%)
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4. RESULTADOS

O Capítulo 4 apresenta os resultados e análise dos mesmos. Os resultados desse estudo
serão apresentados levando-se em consideração três partes distintas. Esses componentes
constituem as principais contribuições do estudo e serão detalhados da seguinte maneira.

4.1 Resultados da Extração e Análise dos Dados – apresenta dados gerais do estudo de
mapeamento, como: quantidade de trabalhos retornados nas buscas, processo de
seleção com o número final de estudos primários, distribuição ao longo dos anos, por
país, dentre outros;

4.2 Mapeamento das evidências – apresentação e descrição das evidências identificadas
pela pesquisa sistemática, isto é, apresentação dos resultados para cada questão de
pesquisa (Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5);

4.3 Discussão sobre os resultados obtidos – apresenta uma análise dos principais
resultados obtidos pela pesquisa.

4.1. Resultados da Extração e Análise dos Dados

O mapeamento sistemático foi executado de acordo com o protocolo que se encontra
resumido no capítulo anterior e disponível por completo no Apêndice C. A partir da string e
fontes definidas, as buscas primárias retornaram um total de 3177 trabalhos, no qual, 229
trabalhos foram identificados no IEEE, 919 no ScienceDirect, 125 no El compendex, 1300 no
Scopus e 604 na ACM. O Gráfico 4.1 mostra a quantidade de trabalhos retornados por cada
engenho de busca.

Gráfico 4.1 – Número de estudos retornados

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático
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Embora 67% dos estudos retornados tenham sido da IEEE, Scopus e ACM, essas
fontes tiveram uma representatividade pequena (16% cada) se comparada às demais, ou seja,
ao todo 36% dos estudos primários incluídos na pesquisa. Já as demais (El Compendex e
ScienceDirect), embora tenham retornado juntas apenas 33% na busca inicial, foram
responsáveis por 54% dos estudos primários incluídos, sendo do portal El Compendex o
maior número de estudos, cerca de 31%. O Gráfico 4.2 mostra a representatividade de
trabalhos incluídos por cada engenho de busca.

Gráfico 4.2 – Representatividade de estudos incluídos

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Como se pode verificar, o número de estudos retornados na busca primária foi alto,
porém a partir do processo de seleção definido no Capítulo 3, esse número foi bastante
reduzido. Este problema é comum nos estudos secundários sistemáticos (revisões e
mapeamentos) que utilizam processos automáticos de busca em função das características e
funcionalidades dos engenhos de busca disponíveis (KITCHENHAM, 2007). O Quadro 4.1
apresenta a evolução em números do processo de seleção de estudos primários. O quadro
mostra os valores na busca primária da string, no total, 3177 estudos retornados, e que a partir
da primeira seleção por título e palavra-chave, foram identificados 123 estudos
potencialmente relevantes para a pesquisa.

Com a leitura do resumo e conclusão dos estudos potencialmente relevantes, e
utilizando-se os critérios de inclusão e exclusão, chegou-se a 38 estudos primários,
disponíveis no Apêndice A deste trabalho. Assim, os 85 trabalhos considerados
potencialmente relevantes na primeira seleção foram excluídos e os principais motivos para
exclusão foram: irrelevantes; identificados duas vezes por fontes diferentes, isto é, repetido ou
duplicado; e, não apresentavam texto completo. Os estudos excluídos e as razões que levaram
a sua exclusão estão disponíveis no Apêndice B deste trabalho.
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Quadro 4.1  Seleção dos estudos primários

Seleção de Estudos Primários

2ª Seleção
(Resumo e Conclusão)1ª Seleção

(Título e
Palavra-chave) Excluídos Incluídos

Fontes Estudos
Retornados

Estudos
Potencialmente

Relevantes

N
ão

re
le

va
nt

e

R
ep

et
id

o/
D

up
lic

ad
o

In
co

m
pl

et
o

Estudos
Primários

IEEE Xplore 229 15 5 0 4 6

ScienceDirect 919 15 7 0 0 8

EI Compendex 125 28 2 14 0 12

Scopus 1300 19 4 9 0 6

ACM 604 46 21 19 0 6

TOTAL 3177 123 85 38
Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Embora não se tenha limitado por ano a realização das buscas, todos os estudos
primários foram publicados entre 1978 e 2010. Isso demonstra e confirma que pesquisas sobre
o entendimento de fatores humanos na engenharia de software, em particular da
personalidade, vêm crescendo desde a última década. O Gráfico 4.3 ilustra a distribuição dos
estudos primários identificados pelo processo de seleção ao longo dos anos.
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Gráfico 4.3 – Número de estudos ao longo dos anos

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Esta revisão apurou o envolvimento de 67 diferentes autores, dentre os que publicaram
mais de um artigo estão: Angelis, L.; Acuña, S.T.; Capretz, L.F.; Deek, F.P.; Feldt, R.;
Gallivan, M.; Hannay, J.E.; Im, I.; Juristo, N.; Layman, L.; Samuelsson, M.; Steve, K.;
Torkar, R.; Williams, L.

Foram representadas 41 diferentes instituições distribuídas entre 12 países. O Gráfico
4.4 mostra que, 37 delas (90%) são do tipo ensino e/ou pesquisa e as outras 4 (10%) do tipo
comercial. O Gráfico 4.5 mostra a distribuição dessas instituições por país.

Gráfico 4.4 – Representatividade por tipo de instituição

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático
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Gráfico 4.5 – Representatividade por país

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Assim, essa seção sumarizou alguns números que mostram características gerais de
mapeamento e podem auxiliar no planejamento de outros trabalhos em EBSE. Dessa forma,
espera-se que esse trabalho também sirva de guia para outros estudos.

4.2. Mapeamento das Evidências

Nessa seção, são apresentados os resultados para cada questão de pesquisa. Na Seção
4.2.1 são apresentadas a evidências quanto aos tópicos de pesquisa que investigam a
personalidade na engenharia de software. Na Seção 4.2.2 são apresentadas as evidências
quanto aos métodos de pesquisa utilizados nos estudos. Na Seção 4.2.3 são descritos os testes
de personalidade utilizados. Na Seção 4.2.4 são descritos os principais resultados das
pesquisas de personalidade na engenharia de software. Por fim, na Seção 4.2.5 são descritos
os tipos de personalidade recorrentes na engenharia de software. Todas as evidências são
devidamente referenciadas pelos 38 estudos, e os números das referências são precedidos por
EP (Estudo Primário), como forma de deixar claras as referências do mapeamento
sistemático. Como anteriormente falado, as informações quanto aos EP estão disponíveis no
Apêndice A.
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4.2.1. Q1: Tópicos de Pesquisa

Quais os tópicos de pesquisa mais investigados com relação ao efeito da
personalidade na engenharia de software?

Esta questão buscou identificar os principais tópicos investigados nas pesquisas sobre
a influência da personalidade na engenharia de software. A partir dos 38 estudos primários
analisados, 9 tópicos foram identificados pela pesquisa. As categorias de tópicos mapeadas no
Gráfico 4.6, em ordem de frequência, foram obtidas a partir da extração das questões de
pesquisa de cada estudo primário selecionado. Posteriormente, essas questões foram
classificadas e decompostas em componentes segundo a definição de Easterbrook (2007).
Com esse refinamento em componentes, grande parte das categorias surgiu automaticamente
e a outra parte surgiu com a interpretação dessas informações. Como um estudo pode conter
mais de uma questão de pesquisa, ele pode estar relacionado a mais de uma categoria, de
acordo com o contexto dessas questões. Isso explica o fato do percentual total ser maior que
100%.

Gráfico 4.6 – Mapeamento por tópico de pesquisa

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

As evidências quanto às questões de pesquisa extraídas dos estudos primários são
sumarizadas na Tabela 4.1 e descritas na forma de transcrições no restante desta seção.
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Tabela 4.1 – Mapeamento das evidências por tópico de pesquisa

Tópicos de Pesquisa Referências – EP: Estudos Primários Quantidade de
Trabalhos – (%)

Programação em pares EP_02, EP_03, EP_04, EP_05, EP_09, EP_10,
EP_15, EP_18, EP_21, EP_25. 10 (26, 31 %)

Alocação de papéis no processo
de software EP_01, EP_12, EP_13, EP_16, EP_26, EP_31. 6 (15, 78 %)

Efetividade da equipe EP_08, EP_20, EP_23, EP_26, EP_30, EP_33. 6 (15, 78 %)

Atitudes e preferências EP_07, EP_32, EP_37, EP_38. 4 (10, 52 %)

Educação EP_22, EP_24, EP_29, EP_36. 4 (10, 52 %)

Efetividade do gerente de
projetos EP_11, EP_17, EP_26, EP_34. 4 (10, 52 %)

Desempenho individual EP_06, EP_14, EP_27, EP_35. 4 (10, 52 %)

Retenção EP_28. 1 (10, 71 %)

Análise do uso de testes de
personalidade na ES EP_19. 1 (10, 71 %)

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Programação em pares

A programação em pares é uma prática utilizada pelas metodologias ágeis na qual dois
programadores trabalham colaborativamente no mesmo código e compartilhando o mesmo
computador. Os potenciais benefícios para o desenvolvimento de software são, dentre outros,
a redução de defeitos, a melhoria na qualidade e na comunicação. Logo, os trabalhos
associados a esse tópico de pesquisa investigam qual a influência da personalidade na
aplicação dessa prática.

Seguem as transcrições de evidências relacionadas às questões, objetivos ou hipóteses
de pesquisa de cada estudo primário categorizado nesse tópico:

• EP_02 - “This paper reports on a study of the impact of the Big Five personality traits
on the performance of pair programmers together with the impact of expertise and
task complexity.”

• EP_03 – “H_A: Differences in personality traits affect the effectiveness of students
who pair programmed.”

• EP_04 – “This paper reports from an empirical study that […], and (2) subsequently
investigated postulated effects of personality on pair programming collaboration.”

• EP_05 – “The hypothesis is that certain personality traits are crucial for the success
of PP, and PP partners should be chosen based on these personality traits.”
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• EP_09 – “the factors personality and communication skills, along with gender were
selected for an experiment to analyze if a partner’s human, intrinsic values influence
the pair programming experience, specifically in the levels of satisfaction,
compatibility, communication, and confidence”

• EP_10 – “H1: [divrs] would score significantly higher than [alike] in code
productivity. H2: [divrs] would score significantly higher than [opp] in code
productivity. H3: [divrs] would score significantly higher than [alike] in code quality.
H4: [divrs] would score significantly higher than [opp] in code quality.”. Onde,
[divrs] é definido como pares de indivíduos que são iguais em qualquer das suas
preferências dominante ou auxiliar, mas não em ambas (ST–SF, NT–NF, ST–NT, SF–
NF). [alike] é definido como pares de indivíduos que são iguais em ambas as suas
preferências dominante e auxiliar (ST–ST, NF– NF, NT–NT, SF–SF). [opp] é definido
como pares de indivíduos que são opostos em ambas as suas preferências dominante e
auxiliar (ST–NF, NT–SF).

• EP_15 – “(H01): Heterogeneous developer personalities and temperaments do not
affect pair performance. (H02): Heterogeneous developer personalities and
temperaments do not affect pair collaboration-viability.”

• EP_18 – “we performed a large-scale card sort to group the various benefits and
problems of pair programming”

• EP_21 – “In this paper, we seek to understand how pair programming and group
work affects student perceptions of collaboration.”

• EP_25 – “Hypothesis: Pairs are more compatible if students with different personality
types are grouped together”

Os estudos investigam diversos aspectos sobre a influência da personalidade na
programação em par. Pensando em um maior refinamento, esses aspectos podem ser
agrupados em subcategorias, como mostram o Gráfico 4.7 e a Tabela 4.2.

Gráfico 4.7 – Mapeamento por subcategoria do tópico programação em pares

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático
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Tabela 4.2 – Mapeamento das evidências por subcategoria do tópico programação em pares

Subcategorias de
Pesquisa Referências – EP: Estudos Primários Quantidade de

Trabalhos – (%)

Diferença de personalidade EP_03, EP_10, EP_15, EP_18, EP_25. 5 (50 %)

Desempenho do par EP_02, EP_05, EP_09. 3 (30 %)

Colaboração do par EP_04, EP_21. 2 (20 %)

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Alocação de papéis no processo de software

Tendo em vista que a natureza das tarefas do desenvolvimento de software é tida como
multidisciplinar, pois envolvem tarefas de análise, projeto, codificação, testes, entre outras, a
alocação de papéis é vista como um fator crítico para o sucesso do projeto. De forma que, os
requisitos de trabalho e as habilidades específicas de cada papel dentro das fases de
desenvolvimento de software são bastante variados, determinados traços de personalidade
podem afetar algumas fases, mas outras não.

Seguem as transcrições de evidências relacionadas às questões, objetivos ou hipóteses
de pesquisa de cada estudo primário categorizado nesse tópico:

• EP_01 – “A major rationale behind this article is to discern connections between
personality traits and the process of software development”

• EP_12 – “The purpose of this article is […] this work provides an up- to-date
personality profile of software engineers according to the Myers–Briggs Type
Indicator.”

• EP_13 – “the paper provides […] a conceptual framework that organizes and relates
the variety of constructs to the specific phases of writing computer programs and
identifies a number of distinct gaps in this particular body of research.”

EP_16 – “This paper […] and summarizes the typical MBTI® profiles of the systems
engineers studied.”

• EP_26 – “we describe the most effective personality attributes for each software
development team role”

• EP_31 – “The hypothesis we aim to test in this research is that the inclusion of two
elements that are not usually present (the capabilities of people and the capabilities of
roles), apart from the standard four elements of software process models (activities,
products, people, roles), improves the software development process.”

http://www.getpdf.com


41

Efetividade da equipe

A efetividade de equipes na engenharia de software é investigada sob o ponto de vista
de como ela pode ser afetada através das interações de personalidade entre todos os membros
da equipe. Ou seja, qual o impacto dos fatores de personalidade na composição das equipes,
na resolução de conflitos, na satisfação com o trabalho e como isso afeta o sucesso do projeto.

Seguem as transcrições de evidências relacionadas às questões, objetivos ou hipóteses
de pesquisa de cada estudo primário categorizado nesse tópico:

• EP_08 – “This article analyses the relationships between personality, team processes,
task characteristics, product quality and satisfaction in software development
teams.[..] H1: There are relationships between all team member personality factors:
neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness and
conscientiousness. H2: There are relationships between all team member personality
factors and developed software quality. H3: There are relationships between all team
member personality factors and software development team satisfaction.[…] H8:
There are relationships between team member personality factors and the task
characteristics, autonomy and interdependency. H9: There are relationships between
team member personality factors and the team processes, task conflict, social conflict
and cohesion.”

• EP_20 – “The work described in this paper […] studied the interactions of
personalities in software engineering (SE) teams and how disruptions and lack of
debate between individuals affected the overall performance of the team.”

• EP_23 – “In this study the correlation between personality diversity and the success
of teams were captured at different stages during the development of a software
engineering project tackled by the teams.”

• EP_26 – “The objective of this study is to find the relationship between personality
composition of teams and the team performance in small IS teams. In particular, we
seek to determine:[..]The effect of heterogeneity of personalities on team
performance.”

• EP_30 – “Can the average inspection team’s effectiveness be increased by composing
it of members with differing cognitive styles?[…] An inspection team consisting of
individuals with dissimilar cognitive styles should outperform teams consisting of
individuals with similar cognitive styles. The differences in cognitive style will be
beneficial to team performance because of complementary styles. Heterogeneous
groups are more likely to use multiple perspectives and, therefore, more likely to
arrive at a superior solution.”

• EP_33 – “Hypothesis 1 MBTI personality characteristics will have a significant
impact on overall IT team processes. Hypothesis 2 MBTI personality characteristics
will have a significant impact on overall IT project success. Hypothesis 3 Diversity in
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team personality composition will have a significant impact on overall IT project
success.”

Atitudes e preferências

Uma vez que determinadas atitudes e preferências dos engenheiros de software são
influenciadas por seus estilos de personalidade, entender como esse relacionamento é definido
é fornecer uma compreensão geral sobre como essas atitudes e preferências explicam os
estilos de trabalho, os hábitos e as preferências por ferramentas e processos.

Seguem as transcrições de evidências relacionadas às questões, aos objetivos ou às
hipóteses de pesquisa de cada estudo primário categorizado nesse tópico:

• EP_07 – “The aim of this paper is threefold […] 2. To create and test a method for
empirically studying links between personality and software engineering attitudes and
preferences. 3. To provide extensive statistical analysis to find associations between
personality factors and software engineering attitudes. ”

• EP_32 – “We focus on personality as one important psychometric factor and present
initial results from an empirical study investigating correlations between personality
and attitudes to software engineering processes and tools.”

• EP_37 – “The specific hypothesis is: Hi: The systems analyst is technically-oriented
and prefers working with facts and data rather than with people.”

• EP_38 – “The hypothesis of this exploratory study was that two personality
dimensions, assertiveness and locus of control, influence a programmer's choice of
batch or interactive processing for program development.”

Educação

A influência da personalidade na educação dos alunos da engenharia de software é
vista por alguns trabalhos como um fator chave para o sucesso do aprendizado, e para a
compreensão de como o estilo e as práticas de ensino devem ser moldados de acordo com as
características de personalidade.

Seguem as transcrições de evidências relacionadas às questões, aos objetivos ou às
hipóteses de pesquisa de cada estudo primário categorizado nesse tópico:

• EP_22 – “We are currently investigating the relationships between personality type,
learning styles, and student grades in the software engineering class.”

• EP_24 – ““This paper will discuss concepts of personality inventories, how they can
be used for group selection, the case study itself, and further discussion of how this
can be applied in other classe.”

• EP_29 – “By understanding the characteristics of our students, we become aware of
how our teaching impacts their learning, and we can improve our teaching.”
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• EP_36 – “Inspired by the MBTI, we developed a range of practices for effective
teaching and learning in a software engineering course. Our aim is to reach every
student, but in different ways, by devising various teaching approaches.”

Efetividade do gerente de projetos

A efetividade do gerente de projetos é um tópico de pesquisa explorado a partir da
perspectiva de como seus traços de personalidade afetam seu comportamento de liderança e
como esse comportamento impacta na satisfação da equipe e no sucesso do projeto.

Seguem as transcrições de evidências relacionadas às questões, aos objetivos ou às
hipóteses de pesquisa de cada estudo primário categorizado nesse tópico:

• EP_11 – “[…] The goal is to determine if these qualitative observations show how
effective leadership behavior varies across leader personalities.”

• EP_17 – “HYPOTHESIS 1 (H1). Openness will be positively associated with the
technical leadership performance of a project manager. HYPOTHESIS 2 (H2).
Neuroticism will be negatively associated with the leadership performance of a
project manager. HYPOTHESIS 3 (H3). Agreeableness will be positively associated
with the leadership performance of a project manager. HYPOTHESIS 4 (H4).
Conscientious will be positively associated with the leadership performance of a
project manager. HYPOTHESIS 5a (H5a). Extraversion will be positively associated
with the leadership performance of a project manager. HYPOTHESIS 5b (H5b).
Extraversion will be positively associated with the Success of the software
development project directly.”

• EP_26 – “[…] we seek to determine: •The effect of the project leader’s personality on
team performance”

• EP_34 – “This paper will also look at what type of personality would be the best to be
placed in the project management role and the different tools we can use to determine
what these personality types are.”

Desempenho individual

A influência da personalidade no desempenho individual do engenheiro de software é
investigada no sentido de compreender quais traços de personalidade são ideais para o
contexto de trabalho próprio da engenharia de software. Tendo em vista que, essas
preocupações são mais impactantes no desempenho do projeto do que a escolha pela
plataforma, linguagem ou metodologia utilizada no desenvolvimento.

Seguem as transcrições de evidências relacionadas às questões, aos objetivos ou às
hipóteses de pesquisa de cada estudo primário categorizado nesse tópico:
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• EP_06 – “This study examines the relationship between individual differences (such
as personality, domain specific factors, demographics, ability, and programming
experience) and programmer performance.”

• EP_14 – “Our aim is to determine the attributes that are necessary for exceptional
performance, so that the performance of all software engineers can be improved.”

• EP_27 – “This study aimed to investigate if there is a specific personality type that is
correlated with performance on a code-review task.”

• EP_35 – “Hypothesis 2. IT professionals characterized by higher levels of openness to
experience will report higher levels of job satisfaction, given the context of ongoing
technological change. Hypothesis 4. IT professionals characterized by higher levels of
openness to experience will demonstrate higher job performance, as assessed by their
managers, given the context of ongoing technological change.”

Retenção

A influência da personalidade na retenção do engenheiro de software no emprego é
investigada no sentido de compreender como determinados traços de personalidade
influenciam os caminhos de decisão em relação à satisfação com o trabalho e mudança de
emprego.

Seguem as transcrições de evidências relacionadas às questões, aos objetivos ou às
hipóteses de pesquisa de cada estudo primário categorizado nesse tópico:

• EP_28 – “by examining personality type, we seek to open a new area of study, in
terms of examining the relationship between personality type and employees’
preferences for following certain paths leading to job turnover […] H1: Individuals
with a Judging type will be more likely to have an engaged script. […] H2: E
(Extraverts) will more likely engage in a job search and evaluation of alternatives,
relative to (Introverts). […] H3: T (Thinkers) will feel more comfortable engaging in
the job search process than F (Feelers). […] H4: J (Judging) individuals will be more
likely to search and evaluate alternative than P (Perceivers). […] H5: E (Extraverts)
will be more likely to receive job offers than I (Introverts). H6: T (Thinkers) will be
more likely to receive job offers before leaving than F (Feelers). H7: J (Judging)
individuals will be more likely to receive job offers before leaving than P
(Perceivers).”

Análise do uso de testes de personalidade na engenharia de software

A análise do uso de testes de personalidade na engenharia de software tem como
objetivo abordar as principais questões sobre a escolha e aplicação de testes psicológicos
utilizados nas pesquisas para medir traços de personalidade.

Seguem as transcrições de evidências relacionadas às questões, aos objetivos ou às
hipóteses de pesquisa de cada estudo primário categorizado nesse tópico:
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• EP_19 – “we will present our analysis of papers that focus on the empirical use of
personality tests in a software engineering context. Our analysis of these papers
concentrates on examining test selection to identify whether reliable and valid
instruments have been used, whether the test chosen is appropriate for the purpose,
and the extent to which the personality testing process used is explicitly reported and
discussed.”

4.2.2. Q2: Métodos de Pesquisa

Quais os métodos de pesquisa mais investigados?

Esta questão buscou investigar os métodos de pesquisa utilizados nos estudos
primários, bem como a configuração contextual de cada estudo em relação ao tipo da amostra.
Dentre os 38 estudos primários da pesquisa, 87% se caracterizam como estudos empíricos
(baseados em evidências) e 13% teóricos (estudos conceituais baseados em um entendimento
de uma área, referenciando outros trabalhos relacionados). O Gráfico 4.8 ilustra a divisão dos
tipos de estudos da pesquisa.

Gráfico 4.8 – Mapeamento por tipo de estudo

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Os métodos, mapeados no Gráfico 4.9, estão alinhados com a classificação de métodos
empíricos descritos por Easterbrook (2007), descritos na Seção C5 do Apêndice C. O
tamanho da bolha mostra quantos artigos foram identificados para cada relacionamento entre
o método de pesquisa aplicado e o tipo de amostra utilizada. O quantitativo está indicado no
centro da bolha. As evidências estão sumarizadas nas Tabelas 4.3 e 4.4.
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Gráfico 4.9 – Mapeamento por método de pesquisa e tipo de amostra

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

O Gráfico 4.10 apresenta um mapeamento unificado em duas visões: a relação entre
tópicos de pesquisa e métodos de pesquisa e a relação entre tópicos de pesquisa e tipos de
amostra. Essa apresentação unificada gera um conhecimento mais detalhado sobre a
configuração do contexto metodológico por tópico de pesquisa.
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Gráfico 4.10 – Mapeamento por contexto de pesquisa e tópico de pesquisa

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático
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Tabela 4.3 – Mapeamento das evidências por método de pesquisa

Métodos de Pesquisa Referências – EP: Estudos Primários Quantidade de
Trabalhos – (%)

Pesquisa de campo (Survey) EP_07, EP_12, EP_17, EP_18, EP_21, EP_26,
EP_32, EP_33, EP_35, EP_38. 10 (26, 31 %)

Experimento EP_02, EP_03, EP_04, EP_05, EP_09, EP10,
EP15, EP25, EP30, EP_31. 10 (26, 31 %)

Estudo de caso EP_11, EP_14, EP_16, EP_22, EP_23, EP_24,
EP_27, EP_29, EP37. 9 (23, 68 %)

Teórico EP_01, EP_13, EP_19, EP_28, EP_34, EP36. 6 (15, 78 %)

Quasi-Experimento EP_06, EP_08. 2 (5, 26 %)

Etnografia EP_20. 1 (2, 63 %)

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Tabela 4.4 – Mapeamento das evidências por tipo de amostra

Tipos de Amostra Referências – EP: Estudos Primários Quantidade de
Trabalhos – (%)

Estudantes
EP_03, EP_05, EP_06, EP_08, EP_09, EP_10,
EP_15, EP_20, EP_21, EP_22, EP_23, EP_24,
EP_25, EP_27, EP_29, EP_30, EP_33.

17 (44, 73 %)

Profissionais
EP_02, EP_04, EP_07, EP_11, EP_14, EP_16,
EP_17, EP_18, EP_26, EP_31, EP_32, EP_35,
EP_37, EP_38.

14 (36, 84 %)

Misto EP_12. 1 (2, 63 %)

Não se aplica EP_01, EP_13, EP_19, EP_28, EP_34, EP_36. 6 (15, 78 %)

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

4.2.3. Q3: Testes de Personalidade

Quais os testes de personalidade mais aplicados em pesquisas na engenharia de
software?

Esta questão buscou investigar os testes de personalidade utilizados nos estudos
primários. Como mostra o Gráfico 4.11, a maioria dos 38 estudos da pesquisa (52,63%) se
baseou no indicador de personalidade MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), descrito na
Seção 2.1.3. Em segundo lugar, com 21,05% dos estudos, estão os testes baseados no modelo
dos cinco grandes fatores, também chamado de Big Five ou Five-Factor Model (BF/FFM).
Dentre esses testes estão: IPIP (International Personality Item Pool Representation); BFFM
(Big Five Factor Markers); NEO-FFI (Neo-Five-Factor Inventory). Por serem baseados no
BF/FFM foram agrupados, pois apesar de conceitualmente diferentes, se baseiam em cinco
fatores de personalidade que se correlacionam, como descrito na Seção 2.1.5. Em terceiro
lugar, com 13,15% dos estudos, está o KTS (Keirsey Temperament Sorter) que, apesar de ser
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baseado no MBTI, como descrito na Seção 2.1.4, merece ser destacado, pois possui resultados
diferenciados do MBTI e específicos. As evidências são sumarizadas na Tabela 4.5.

Gráfico 4.11 – Mapeamento por teste de personalidade

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Os testes de personalidade que respondem a essa questão de pesquisa são mostrados a
partir da combinação com os tópicos de pesquisa respondidos na Q1. A partir disso, foi
possível elaborar um mapa resultante que mostra, por exemplo, quais os testes mais aplicados
e em quais tópicos, como também, a comparação entre os testes aplicados no estudo de um
mesmo tópico. O Gráfico 4.12 representa esse mapeamento.
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Gráfico 4.12 – Mapeamento por teste de personalidade, tópico de pesquisa e método de pesquisa

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático
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Tabela 4.5 – Mapeamento das evidências por teste de personalidade

Testes de Personalidade Referências – EP: Estudos Primários Quantidade de
Trabalhos – (%)

MBTI

EP_01, EP_09, EP_10, EP_11, EP_12, EP_13,
EP_14, EP_16, EP_19, EP_20, EP_21, EP_22,
EP_25, EP_27, EP_28, EP_30, EP_33, EP_34,
EP_36, EP_37.

20 (52, 63 %)

Big Five / FFM (baseado em) EP_02, EP_03, EP_04, EP_06, EP_07, EP_08,
EP_17, EP_32. 8 (21, 05 %)

KTS EP_15, EP_23, EP_24, EP_26, EP_29. 5 (13, 15 %)

16 PF EP_31 1 (2, 63 %)

University of Denver Career
Center EP_05 1 (2, 63 %)

Personal Resilience
Questionnaire (PRQ) EP_35 1 (2, 63 %)

Não mencionou ou não utiliza EP_18, EP_38 2 (5, 26 %)

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

4.2.4. Q4: Resultados de Pesquisa

Quais os principais resultados da influência da personalidade na engenharia de
software?

Esta questão buscou investigar os principais resultados encontrados nas pesquisas
sobre a influência da personalidade na engenharia de software. A partir dos 38 estudos
primários analisados, 10 tópicos foram identificados pela pesquisa como resposta a Q1 (Seção
4.1). Dessa forma, a síntese descritiva da Q4 será a partir dos tópicos de pesquisa e as
evidências quanto a essas questões são descritas abaixo.

Programação em pares (PP)

De acordo com o apresentado na Seção 4.1, este tópico abrange 10 estudos primários e
foi dividido nas subcategorias: Diferença de Personalidade, Desempenho do Par e
Colaboração.

Com relação à subcategoria Diferença de Personalidade, os resultados são
divergentes. De um lado, existem estudos que evidenciam que as diferenças na personalidade
entre os membros do par influenciam no desempenho, para melhor (EP_10, EP_15 e EP_25) e
para pior (EP_18). Por outro lado, existem estudos que defendem que a diferença
personalidade não influencia o desempenho da PP (EP_03). O Quadro 4.2 mostra a
divergência quanto aos resultados e indica o teste de personalidade utilizado por cada um dos
estudos citados.
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Quadro 4.2  Influência da diferença de personalidade na PP

Diferença de personalidade influencia Diferença de personalidade não influencia

Estudo Primário Teste de personalidade Estudo Primário Teste de personalidade

EP_10 MBTI

EP_15 KTS

EP_25 MBTI

EP_18 Não menciona ou não
utiliza

EP_03 BF/FFM (IPIP)

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Seguem as transcrições de evidências relacionadas aos resultados de pesquisa de cada
estudo primário categorizado nesse tópico:

EP_10
“These results support two of the four hypotheses, that [divrs] would score
significantly higher than [alike] in code productivity, and that [divrs] would score
significantly higher than [opp] in code productivity. Despite the unexpected limited
results, it does appear based on the productivity result that the personality variable
has a noticeable impact on code productivity within the team programming context.
More specifically, the current work suggests that if two people, with no programming
experience, who are alike in either their MBTI dominant or auxiliary preferences but
not both (ST–SF, NT–NF, ST–NT, and SF–NF), are paired together, their productivity
level will be significantly higher than that of any other MBTI pair combination.”

EP_15
“The group of pairs with heterogeneous types had much more communication
transactions than the control group. […] Moreover the group of pairs with
heterogeneous types produced better results (better points and better acceptance tests)
than the control group […] Consequently, the null hypotheses H01 is not valid and
must be rejected in favor of the alternative one. […] The preliminary results from the
data analysis of the questionnaires also revealed better pair collaboration-viability for
the group with heterogeneous types. Representing higher scores […] as a positive
attitude we noted better collaboration satisfaction, better knowledge acquisition and
better participation, thus H02- hypothesis must be rejected in favor of the alternative
one.”

EP_25
“The results […] indicate that pairs reported being more compatible if a student’s
partner had a different personality type […] The data suggests that pair compatibility
in beginning courses may increase if pairs are formed by joining students of dissimilar
personality type.”

EP_18
“The third most cited problem is a clash of personalities. “Personality differences are
more disruptive to productivity than in solo programming.” Similarly, “if the pair is
not on the same frequency, it is a nuisance,” and results “in potential bad quality.”
Finding compatible partners is a difficult process. It is “hard to find pair
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programmers that have compatible personalities, value systems and lifestyles. […]
Many partnerships fail due to personality conflicts, especially due to infighting, egos,
and one person, trying to be the superstar. Also, over familiarity can breed contempt –
pairs get sick of each other.”

EP_03
“Our findings showed that differences in personality traits did not significantly affect
the academic performance of students who pair programmed.”

Com relação ao Desempenho do Par, de um lado, existem resultados indicando que
formar pares com base em alguns traços psicológicos influencia no desempenho do par em
relação à qualidade do código produzido (EP_05). De outro lado, alguns estudos indicam que
a personalidade tem modesto valor preditivo (EP_02) e que não influenciam a comunicação,
satisfação, confiança e compatibilidade do par (EP_09). O Quadro 4.3 mostra a divergência
quanto aos resultados e indica o teste de personalidade utilizado por cada um dos estudos
citados.

Quadro 4.3  Influência da personalidade no desempenho do par

Personalidade influencia Personalidade não influencia

Estudo Primário Teste de personalidade Estudo Primário Teste de personalidade

EP_02 BF/FFM (BFFM-100)
EP_05 Univ. Denver

EP_09 MBTI

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Seguem as transcrições de evidências relacionadas aos resultados de pesquisa de cada
estudo primário categorizado nesse tópico:

EP_05
“The preliminary result of this research showed that matching programmers based on
their level of Openminded and Responsible could result in higher quality code.[…] A
one-way ANOVA was also used to analyze the compatibility score versus each of the
four personality traits. Again, we failed to reject the null hypothesis at a 95%
confidence level.”

EP_02
“Our data do not confirm a meta-analysis-based model of the impact of certain
personality traits on performance […] personality traits, in general, have modest
predictive value on pair programming performance compared with expertise, task
complexity, and country. […] our findings confirm the body of evidence from other
disciplines that suggests that personality is only a moderate predictor for
performance.”

EP_09
“The questionnaire results revealed that the various Myers–Briggs Type Indicator
(MBTI) personality combinations did not significantly influence the levels of
communication, satisfaction, confidence, and compatibility.”
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Com relação à Colaboração, diferentes níveis de um dado traço de personalidade,
entre os membros do par, influenciam no tipo de colaboração entre eles (EP_04). Embora haja
relatos que a personalidade não impacta a percepção de colaboração na utilização da PP
(EP_21). O Quadro 4.4 mostra a divergência quanto aos resultados e indica o teste de
personalidade utilizado por cada um dos estudos citados.

Quadro 4.4  Influência da personalidade na colaboração da PP

Personalidade influencia Personalidade não influencia

Estudo Primário Teste de personalidade Estudo Primário Teste de personalidade

EP_04 BF/FFM (BFFM-100) EP_21 MBTI

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Seguem as transcrições de evidências relacionadas aos resultados de pesquisa de cada
estudo primário categorizado nesse tópico:

EP_04
“We found evidence that personality generally affects the type of collaboration that
occurs in pairs, and that different levels of a given personality trait between two pair
members increases the amount of communication-intensive collaboration exhibited by
a pair […]The data analysis only supported R1 and R2.”

EP_21
“The study found that, after experiencing pair programming, most students indicated
a stronger preference to work with another student, […] Personality type […] had
little effect on the changes in perceptions of collaboration […] No statistically
significant differences existed in the student personality types.”

Alocação de papéis no processo de software

São 6 os estudos classificados nessa categoria. O estudo EP_01 propõe um
mapeamento entre os requisitos de trabalho de cada papel, as habilidades interpessoais (soft
skills) correspondentes e os tipos de personalidade mais adequados. Os estudos EP_12 e
EP_26 fazem um levantamento dos tipos de personalidade dos engenheiros de software e
utiliza esse resultado para mapear os perfis mais adequados aos papéis. O estudo EP_13
propõe um modelo indicando a influência de variáveis de personalidade nos quatro estágios
do processo de programação. O estudo EP_31 propõe um modelo que relaciona as
capacidades envolvidas no processo de desenvolvimento de software e os fatores de
personalidade. O estudo EP_16 foi o único que não conseguiu evidenciar a influência da
personalidade no modelo de competências proposto e desconsiderou esse fator. O Quadro 4.5
mostra a convergência quanto aos resultados e indica o teste de personalidade utilizado por
cada um dos estudos citados.

http://www.getpdf.com


55

Quadro 4.5  Influência da personalidade na alocação de papéis

Personalidade influencia Personalidade não influencia

Estudo Primário Teste de personalidade Estudo Primário Teste de personalidade

EP_01 MBTI

EP_12 MBTI

EP_26 KTS

EP_13 MBTI

EP_31 16PF

EP_16 MBTI

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Seguem as transcrições de evidências relacionadas aos resultados de pesquisa de cada
estudo primário categorizado nesse tópico:

EP_01
“By mapping soft skills and psychological traits to the main stages of the software life
cycle, the authors claim that assigning people with personality types best suited to a
particular stage increases the chances of the project’s successful outcome […] When
appointing a system analyst, it’s preferable to look for people possessing extrovert (E)
and feeling (F) traits […] Mapping software designers and their skills to personality
types. A combination of intuition (N) and thinking (T) are paramount to thrive in
design […] Mapping programmers and their skills to personality types. Most
programmers are introvert (I), sensing (S), thinking (T) types […]In theory, sensing
(S) and judging (J) people would be more successful in the testing phase […]Sensing
(S) and perceiving (P) types are best suited to the detail-oriented tasks and constant
changes inherent to software maintenance.”

EP_12
“According to the attributes associated with each type by the MBTI theory, we could
infer that ESTJs, ESTPs, ENTJs and ENTPs seem to make good systems analysts due
to their thinking ability to solve organizational problems and to communicate with
other people. ESTPs and ENTPs will often prefer to leave the implementation of their
designs to others (P factor). On the other hand, the ESTJs and ENTJs are likely to
follow a project through the end; thus, achieving the closure that Js seek. ISTPs
appear to be excellent programmers as they have great skills to spot the centre of a
problem and seem to find practical solutions, like the gurus […] ISTJs, meanwhile,
make good software engineers as they are perseverant and oriented towards results.
As a consequence of the J preference, ISTJs and ESTJs tend to be more organized and
to do more planning than the others. In the software industry, ESTJs and ISTJs are
more likely to actively seek a management position, while the ISTPs, ESTPs, INTPs
and ENTPs would often be very happy pursuing a technical career path.”

EP_26
“Team leader personality. Our survey showed how team leaders scored on the
information gathering dimension (sensing/intuitive) had a significant impact on team
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performance. IS teams with an intuitive (I) team leader outperformed those with a
sensing (S) team leader […] In regard to the decision-making dimension, our results
indicate that teams with a feeling (F) type team leader outperformed those with a
thinking (T) type team leader […] Systems analyst personality. Only the decision-
making dimension (thinking/feeling) of the systems analyst personality had a
significant influence on team performance. Teams with a thinking (T) type systems
analyst outperformed those with a feeling (F) type systems analyst […] Programmer
personality. Only the social interaction dimension (introversion/extroversion) of the
programmer personality was strongly related to team performance. This finding was
surprising, but teams with extroverted (E) programmers outperformed those with
introverted (I) types.”

EP_13
“Figure 2 proposes a model for conceptualizing the points at which a particular
cognitive style or personality trait may have its biggest impact and provides
researchers with an agenda for future research in this area. Figure 2 shows the four
stages of programming in a circular form to emphasize the iterative nature of a
programmer's work. A particular cognitive style or personality variable may influence
each of the four stages of programming to some degree; however, the tasks and
abilities required for each subtask differ. The theory behind each of the cognitive
styles and personality variables suggests that they are likely to impact some stages
more than others.”

EP_31
“The personal-profile/role-profile comparison activity analyses each personal profile
against each role profile, looking for the closest match between the personal and role
profiles. The Personality Factors Model generated in the Evaluation of People’s
Capabilities Procedure and the Capabilities per Role Profile […] are used in this
activity. On the basis of these two inputs, we calculate the matches per person and
role, that is, for each role, we establish the proportion between the number of
individual personality factors that coincide with the personality factors demanded by
the role and the total number of factors demanded by the role. Thus, the output of this
activity is the Person–Subprocess–Roles Match Table. This table is the input for the
evaluate results activity, where we decide whether or not a person is assigned to a
role, considering the following rules of assignation.”

EP_16
“While these findings are interesting, a sample size of 34 is too small to draw any
definitive conclusions. Continued work in this area is being considered”

Efetividade da equipe

São 6 os estudos classificados nessa categoria. Há evidências de que fatores de
personalidade influenciam no sucesso projeto como um todo (EP_33), e especificamente na
qualidade do código produzido, na satisfação e na coesão da equipe (EP_08). Além disso,
alguns resultados mostram que o impacto da diferença de personalidade não afeta a
efetividade da equipe (EP_26, EP_30, EP33), embora outros estudos evidenciem que essa
diferença afeta positivamente o desempenho (EP_23), comparadas com equipes homogêneas,
que se tiverem predominância da introversão tem seu desempenho comprometido por falha na
comunicação (EP_20).
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O Quadro 4.6 mostra a convergência na qual todos os estudos acreditam que a
personalidade influencia a efetividade da equipe. O Quadro 4.7 mostra a divergência quanto
aos resultados da diferença de personalidade na equipe. Ambos os quadros indicam o teste de
personalidade utilizado por cada um dos estudos citados.

Quadro 4.6  Influência da personalidade na efetividade da equipe

Personalidade Influencia Personalidade não influencia

Estudo Primário Teste de personalidade Estudo Primário Teste de personalidade

EP_33 MBTI

EP_08 BF/FFM (NEO-FFI)

EP_23 KTS

EP_20 MBTI

EP_26 KTS

EP_30 MBTI

_

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Quadro 4.7  Influência da diferença de personalidade na efetividade da equipe

Diferença de personalidade influencia Diferença de personalidade não influencia

Estudo Primário Teste de personalidade Estudo Primário Teste de personalidade

EP_23 KTS EP_26 KTS

EP_30 MBTI
EP_20 MBTI

EP_33 MBTI

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Seguem as transcrições de evidências relacionadas aos resultados de pesquisa de cada
estudo primário categorizado nesse tópico:

EP_33
“Though it was anticipated that some of the four personality preferences would affect
how people view their team processes, this was not the case. Neither attitude towards
life, method of perception, method of judgment or lifestyle attributes significantly
correlated with how a team views its processes. […]Hypothesis one is rejected. […]
The results find that higher levels of extraversion, thinking, and judging all improve
project success. […]Hypothesis 2 is supported. MBTI personality characteristics have
a significant impact on overall project success. […] Coefficient of variation was not
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found to be a significant factor in overall team performance. Hypothesis 3 is
rejected.”

EP_08
“we can say that H1 is not fully supported, as it is accepted only for some personality
factors: (a) there is a direct negative relationship between team member neuroticism
and conscientiousness; (b) there is a negative relationship between team member
neuroticism and extraversion; (c) there is a positive relationship between team
member extraversion and openness to experience, and (d) there is a direct positive
relationship between team member extraversion and agreeableness […] H2 is
accepted for this personality factor only, and we can say that there is a positive
relationship between the personality factor extraversion and software quality. […]
This means that H3 is partially accepted. Specifically, we can say that: (a) there is a
positive relationship between the personality factor agreeableness and satisfaction in
software development teams; and (b) there is a positive relationship between the
personality factor conscientiousness and satisfaction in software development teams.
[…] H8 is only partially supported, as the following two relationships are
substantiated: (a) there is a direct positive relationship between personality factor
agreeableness and interdependency; and (b) there is a direct positive relationship
between the personality factor conscientiousness and interdependency. […] Therefore,
average levels of extraversion in the team can be said, on the one hand, to improve
interpersonal relationships (agreeableness) and development through social
interaction (cohesion). This team participation improves the ties between its members,
strengthening team vision and cohesion. So, H9 is accepted for only two personality
factors, extraversion and agreeableness and for one group factor, team cohesion, as
there is a direct positive relation- ship between extraversion and cohesion and
between agreeableness and cohesion.”

EP_23
“The personality diversity of the teams showed a strong correlation with team success
during the inception phase. […] At the end of the first term it seemed as if personality
diversity had a greater impact on the performance of the teams. The teams that
provided positive examples of high team performance at that stage […] These
observations support the notion that personality diversity in a team can help the team
to get productive sooner[…] This pilot study suggests that personality diversity is a
strong predictor of success that cannot be ignored, especially during the initial phases
of team growth.”

EP_20
“One pattern that emerged was that some homogeneous teams (particularly those
dominated by INTs) run a real danger of falling into the no debate trap […]Based on
the observed evidence it would seem that in both cases a more uniform set of
personalities would have increased the probability of the team falling into the trap of
no debate.”

EP_26
“Our results did not show any significant impact of personality heterogeneity among
team members on team performance.”

EP_30
“Our exploration, via a subject-based experiment, produces an inconclusive viewpoint
on the relationship between teams with maximal cognitive style disparity and teams
formed without considering cognitive style. Our initial experiment supports this
conjecture, while our internal replication fails to produce further support.”
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EP_33
“In conclusion, we are unable to demonstrate, across the two experiments, via
statistical hypothesis testing that the use of cognitive style information will benefit
software inspection teams from a viewpoint of effectiveness.”

Atitudes e preferências

Os 4 estudos classificados nessa categoria apresentam evidências de que: a
personalidade influencia nas atitudes em relação ao julgamento e tomada de decisão dos
engenheiros de software (EP_07); fatores de personalidade afetam a forma como as pessoas
reagem à mudança na implantação de novas técnicas, métodos e processos (EP_32);
estudando a personalidade de analistas de sistema, constatou-se uma orientação mais técnica
fazendo com que tenham preferência de trabalhar mais próximos de fatos do que de pessoas
(EP_37); e que, fatores de personalidade influenciam na preferência do programador pelo
desenvolvimento em batch ao processamento interativo (EP_38).

O Quadro 4.8 indica o teste de personalidade utilizado por cada um dos estudos
citados e mostra a convergência na qual todos os estudos concluem que a personalidade
influencia determinadas atitudes e preferências do engenheiro de software.

Quadro 4.8  Influência da personalidade nas atitudes e preferências do engenheiro de software

Personalidade Influencia Personalidade não influencia

Estudo Primário Teste de personalidade Estudo Primário Teste de personalidade

EP_07 BF/FFM (IPIP)

EP_32 BF/FFM (IPIP)

EP_37 MBTI

EP_38 Não menciona ou não
utiliza

_

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Seguem as transcrições de evidências relacionadas aos resultados de pesquisa de cada
estudo primário categorizado nesse tópico:

EP_07
“Together, the data and analysis reported on in this paper, finds several strong
associations between personality aspects and software engineering related views,
attitudes and work preferences. […]Higher levels of agreeableness is associated with
preferring to work in teams, preferring project startup to working on a whole project
or doing short contributions throughout a project, considering change management
important for work satisfaction, doing multiple things at once, and a higher need to
change the current working procedures. Agreeableness also seems to be associated
with preferring nontechnical tasks above technical tasks […] Higher levels of
extraversion is associated with performing more efficiently when working according to
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a schedule or project plan, and preferring to work in teams. Extraversion also seems
to be associated with preferring to do multiple things at once, and feeling that they can
increase the quality of their work to a high or quite high degree by their own
decisions. Lower levels of openness is associated with feeling that the management
style within the company helps and supports you. Higher levels of openness is
associated with preferring to do multiple things at once. Higher levels also seems to be
associated with preferring to take responsibility for a whole project and not single
parts. Higher levels of conscientiousness is associated with a low need to change the
current working procedures. Higher levels also seems to be associated with preferring
non-technical tasks above technical tasks, thinking software engineering research is
not so important, and preferring to work alone. Higher levels of neuroticism (i.e. being
more emotionally stable) is associated with high or quite high job satisfaction. It also
seems to be associated with considering change management important for work
satisfaction.”

EP_32
“With further ANOVA analyses we see that higher levels of conscientiousness
correlate with preferring to work alone, a low need to change the current working
procedures, preferring non-technical tasks above technical tasks, and thinking
software engineering research is not so important. We think it is clear that such
correlations can affect the introduction and thus evaluation of new SE methods.”

EP_37
“This research, based on a small sample of systems analysts has shown that the
majority of the sample analyzed in this organization has a strong technical orientation
and a very conservative outlook. This proves the research hypothesis.”

EP_38
“When the eighteen responses were grouped by preference scores, the batch group did
not differ significantly from the interactive group on either personality dimension -
locus of control or assertiveness. However, when the sample was grouped by internal
locus/high assertive and external locus/ low assertive, there was a significant
difference in mean preference score.”

Educação

Os 4 estudos classificados nessa categoria apresentam evidências de que: uma forma
de ensino com atividades específicas baseadas na variedade de personalidade dos estudantes é
mais eficaz (EP_22, EP_29 e EP_36); e que, a formação de grupos baseada na personalidade
de cada membro maximiza as forças e minimiza as fraquezas dele, promovendo uma melhor
forma de aprendizado para os alunos (EP_24).

O Quadro 4.9 indica o teste de personalidade utilizado por cada um dos estudos
citados e mostra a convergência na qual todos os estudos concluem que a personalidade
influencia no aprendizado de alunos da engenharia de software.
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Quadro 4.9  Influência da personalidade no aprendizado

Personalidade Influencia Personalidade não influencia

Estudo Primário Teste de personalidade Estudo Primário Teste de personalidade

EP_22 MBTI

EP_29 KTS

EP_36 MBTI

EP_24 KTS

_

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Seguem as transcrições de evidências relacionadas aos resultados de pesquisa de cada
estudo primário categorizado nesse tópico:

EP_22
“We have discussed our course structure and teaching approach to an undergraduate
software engineering class at NCSU. The combination of lecture and lab work, the use
of an agile process model, and an awareness of the learning needs of different types of
students has helped us to create a successful learning environment. We believe that we
were able to create a better learning environment for students by instituting a course
approach that appeals to a wide variety of personality types and learning styles.”

EP_29
“Our tutorials and laboratories give more space for active learners, and allow them to
experiment with the material presented in class either through programming or
working on problems. […]For learning styles, the overall trend was that students
become more balanced over the three years of study in the active and reflective
aspects of their learning while maintain- ing a focus on the abstract. When
considering personality types, those with sensing and judging characteristics were
predominant, indicating a preference for decision-making, planning, an orientation
towards the present and dealing with practicalities and details.”

EP_36
“Adjusting instruction to accommodate the learning styles of different types of
students can increase both achievement and the enjoyment of learning. The MBTI and
its inferences provide a way to conceptualize a student as an organized dynamic
personality, which predisposes each student to certain ways of behaving and gives the
student a unique learning pattern. MBTI has proved to be a useful instrument for
under- standing student learning preferences and has enable comparisons of the
learning preferences for various personality types.”

EP_24
“By using personality inventories, or other similar methods to form groups, the author
believes that software development teams can be strengthened […] The author
believes strongly that using a personality inventory can help establish not only
heterogeneous groups, but also create groups who understand and appreciate the
strengths and weaknesses of all team members.”
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Efetividade do gerente de projetos (GP)

São 4 os estudos classificados nessa categoria. Há evidências que, de um lado,
mostram não haver padrão relacionando o comportamento do líder com determinados traços
de personalidade, embora um líder eficaz seja capaz de selecionar uma habilidade sem
necessariamente ter uma propensão de personalidade que favoreça determinado
comportamento (EP_11). Já de outro lado, há evidências de que alguns traços de
personalidade estão positivamente e outros negativamente associados ao desempenho da
liderança do GP (EP_17). Outros resultados comprovam que quanto maior a heterogeneidade
entre o GP e os membros da equipe, em relação a alguns aspectos da personalidade, maior a
produtividade da equipe (EP_26). Já o estudo EP_34 sugere um tipo de personalidade que
melhor se enquadra no papel de um GP.

O Quadro 4.10 mostra a divergência quanto aos resultados e indica o teste de
personalidade utilizado por cada um dos estudos citados.

Quadro 4.10  Influência da personalidade na efetividade do GP

Personalidade Influencia Personalidade não influencia

Estudo Primário Teste de personalidade Estudo Primário Teste de personalidade

EP_17 BF/FFM (NEO-FFI)

EP_26 KTS

EP_34 MBTI

EP_11 MBTI

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Seguem as transcrições de evidências relacionadas aos resultados de pesquisa de cada
estudo primário categorizado nesse tópico:

EP_11
“The research conclusion is that an effective project leader can assess the
circumstances, consciously select skill(s) to apply in the situation, and act out
beneficial project leadership behaviors, without necessarily having a contextually-
advantageous personality propensity to behave in a supportive way, which repudiates
the hypothesis that effective project leaders need a personal competency and
personality combination that is conducive and complimentary to the dynamic project
management role.”

EP_17
“H1 is supported. This result indicates the direct relationship between openness to
experience and leadership. The project manager high in openness to experience often
has better leadership, and indirectly increases the possibility of the software
development projects’ success. H2 is supported. This result indicates the direct
negative relationship between Neuroticism and leadership. The persons high in
neuroticism may not quite suitable to the role of project managers. The emotional
stability is important to form effective leadership. H3 is supported. This result
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indicates the direct relationship between agreeableness and leadership. The project
manager high in agreeableness often has better leadership, and indirectly increases
the possibility of the software development projects’ success. H4 is supported. This
result strongly supported the direct relationship between conscientiousness and
leadership. The project manager high in conscientiousness often has better leadership,
and indirectly increases the possibility of the software development projects’ success.
H5a is supported. This result strongly supported the direct relationship between
extraversion and leadership. The project manager high in extraversion generally
builds high level leadership, and indirectly increases the possibility of the software
development projects’ success. Moreover, H5b is also supported. We can find the
standard parameter estimate is 0.20, which means the extraversion not only influence
the success of the software development indirectly through the leadership, but also has
some directly influence.”

EP_26
“Our survey showed how team leaders scored on the information gathering dimension
(sensing/intuitive) had a significant impact on team performance. IS teams with an
intuitive (I) team leader outperformed those with a sensing (S) team leader. Intuitive
types are broad-based, whole-picture-oriented concerning systems and subsystems,
and have an innovative ability to create and assess alternate solutions. These are
desirable characteristics of a team leader in small teams, since he or she may also
need to perform the responsibilities of a systems analyst. In regard to the decision-
making dimension, our results indicate that teams with a feeling (F) type team leader
outperformed those with a thinking (T) type team leader. The fact that the feeling
person is people-oriented and makes decisions based on how they affect individuals
may help make that personality type an effective manager. This view was supported by
a statement from one of the programmers in a high-performance team who noted the
open-minded stance of the team leader encouraged collaboration and team
involvement, and motivated him to share his ideas since the leader was willing to
accept constructive ideas from team members.”

EP_34
“If I were asked to choose my ideal project manager, I would want someone who not
only had the technical skills of project management taught through an IT based
curriculum or learned on the job, but would also prefer someone who had the ability
to lead people and teams. You must also have someone with the ability to communicate
effectively with different types of people and inspire them to work to their utmost
potential. I would want the project manger to rate as an ENTJ on the Myers Briggs
Type Indicator or a Supervisor Guardian on the Temperament Sorter. Those two types
are indicated to be ideal for project management careers.”

Desempenho individual

São 4 os estudos classificados nessa categoria. De um lado, ao tentar relacionar o
desempenho individual ao desempenho da tarefa de revisão de código, foi encontrado um
perfil de personalidade específico que maximiza esse desempenho (EP_27). De outro lado, os
resultados que mostram não haver evidências significativas que comprovem a existência de
um perfil ideal que maximize o desempenho de um programador (EP_06) ou de um
engenheiro de software em geral (EP_14). Além disso, a personalidade afeta a satisfação no
trabalho (EP_35) sob dois aspectos: desafios no trabalho e sentimento de respeito e
valorização.
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O Quadro 4.11 mostra a divergência quanto aos resultados e indica o teste de
personalidade utilizado por cada um dos estudos citados.

Quadro 4.11  Influência da personalidade na desempenho individual

Personalidade Influencia Personalidade não influencia

Estudo Primário Teste de personalidade Estudo Primário Teste de personalidade

EP_27 MBTI EP_06 BF/FFM (não cita uma
versão específica)

EP_35 PRQ EP_14 MBTI

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Seguem as transcrições de evidências relacionadas aos resultados de pesquisa de cada
estudo primário categorizado nesse tópico:

EP_27
“It was found that the only single bipolar factor that presented a significant
correlation (a value of p < 0.05) with the performance in the task was between the
Sensing- Intuition factor and the code- review score. It was found that people who
were more intuitively inclined performed significantly better on the code-review task
than sensing types. Examining the mean code-review scores shows that the NT
students scored 9.10 as compared to the non-NTs who scored 6.14 on average. This
illustrates that, with this sample, the NT individuals were better at the code-review
task than the non-NT people.”

EP_06
“These exploratory results demonstrate no statistically significant variation in
personality and domain characteristics across the two differently performing groups of
participants. The personality and domain characteristics of participants are very
homogeneous. Subjects have no extreme predisposition in any of the dimensions of the
five factor model. Given the homogeneity, it is not clear whether the personality
profile of the participants represents the ideal profile of an exceptional programmer.”

EP_14
“The MBTI results were consistent with other studies that find most programmers
exhibit Introvert and thinking personality types. However, we found no significant
differences in personality types between the exceptional and nonexceptional software
engineers on this small sample.”

EP_35
“Hypothesis 2 was also supported, since OTE was positively related to job satisfaction
(p<0.01). In examining its relationship to each facet of satisfaction, OTE was found to
be associated with two dimensions of satisfaction (“having a challenging job” and
“feeling useful/respected on the job”). There was no relationship, however, between
OTE and the third dimension of job satisfaction (“feeling stressed/overworked”). […]
Hypothesis 4 was not supported. There was no relationship between OTE and
managers’ ratings of employees’ overall performance. Moreover, in examining the
three dimensions of job performance, there was no relationship between OTE and two
of the dimensions (technical/analytical skills and communication skills). A statistically
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significant link between OTE and managers’ assessment of employees’ business
knowledge was found (p<0.05), but it was in the opposite direction from the original
hypothesis. This finding suggests either that employees with high levels of OTE were
rated by their managers as having less business knowledge, or that the employees with
strong business knowledge scored lower in terms of OTE. Both of these interpretations
are unexpected and appear somewhat paradoxical.”

Retenção

Apenas um estudo (EP_28) foi classificado nessa categoria e ele relata evidências que
comprovam que determinados tipos de personalidade influenciam os caminhos de decisão em
relação à mudança de emprego na engenharia de software. O indicador de personalidade
utilizado nesse estudo foi o MBTI.

Seguem as transcrições de evidências relacionadas aos resultados de pesquisa do
estudo primário categorizado nesse tópico:

EP_28
“Based on the logic of Table 3, we anticipate that, for ISTJ or INTJ individuals (which
are the dominant types among programmers), the most likely decision path will be
associated with a shock, image violation, or job satisfaction. However, we do know
that J (Judging) individuals will be more likely to have a pre-existing “script” which
they can enact (as specified in H1). Regarding the likelihood that IS employees will
engage in job search behavior and/or evaluation of job alternatives, there is some
mixed evidence for these individuals (ISTJ and INTJ types), as specified in H2 to H4.
Indeed, as T (Thinkers) and J (Judging) individuals, these employees will be more
likely to conduct a job search before leaving (and thus, there are two reasons to
believe that a decision path featuring job search is more likely for them). Conversely,
the I (Introvert) dimension reduces the likelihood that they will conduct a job search.
It is also the case that I individuals will be less likely to receive job offers (relative to
Extroverts), as reflected in Hypotheses 5-7.[…] For the third most common
psychological type among programmers (ESTJ), which is a similar personality profile
to ISTJ, but for Extroverts, rather than Introverts – the comfort path will be the same
as the ISTJ, except that the search and/or evaluation of alternatives will become more
likely to occur. In addition, the likelihood of receiving job offers will be more likely for
E (Extraverts), compared to I (Introverts). This is the case because Extraverts are
more able to use their personal networks more readily to locate attractive job offers,
relative to Introverts (see H2, H5).”

Análise de uso de testes de personalidade na ES

Apenas um estudo (EP_19) foi classificado nessa categoria e ele fornece um guia para
participantes em potencial, pesquisadores e leitores sobre a condução eficaz de uma aplicação
de testes de personalidade na engenharia de software. O indicador de personalidade utilizado
nesse estudo foi o MBTI.

Seguem as transcrições de evidências relacionadas aos resultados de pesquisa do
estudo primário categorizado nesse tópico:
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EP_19
“Our analysis of what is required for effective use of psychometric tests leads us to the
following recommendations aimed at potential participants, researchers, and readers.
We recommend to a potential participant (whether work or research related) that you
ask the following of your tester: 1. What test is to be used? Press for the specific test
and its version, a qualified tester will be able to be precise. 2. Is it a recognized and
validated test? If it is not either politely refuse or, if you agree to be involved, be
aware of the limitations of the test and its results. 3. Are the testers fully trained and
qualified to administer the process? If this question causes bemusement then the
answer will be “no.” 4. How will the process be administered? A valid approach will
be relatively time consuming since for each individual there will be pre-test and post-
test discussions in addition to the test time. To a researcher whose aim is to investigate
the impact of personality in a software team we suggest the following: 1. Become
qualified, or team up with a qualified tester, and use standardized tests: use the
flowchart provided in the figure here to help identify the appropriate test, and process,
for your work. 2. Ensure in publications that you are clear about the tests and the
process used and the following information is provided: the test used, the
administration process, who the qualified testers were, how feedback was given,
whether the types in the paper are reported types or verified types (derived after
feedback). To a reader of such articles we suggest the following: 1. Look for explicit
details of types of test used, administration process, the qualifications of the testers. 2.
Don’t assume because a paper has been published in a prestigious journal it is
flawless.”

4.2.5. Q5: Tipos de Personalidade

Quais são os tipos de personalidade que mais ocorrem na engenharia de
software?

Alguns estudos mostram que os profissionais da engenharia de software possuem um
tipo de personalidade dominante (ou um pequeno número de tipos que estão estreitamente
relacionados). Esta questão buscou identificar os tipos de personalidade recorrentes na
engenharia de software, ou seja, aqueles obtidos a partir da aplicação dos testes de
personalidade nas amostras dos estudos primários.

Apesar de 25 estudos utilizarem o MBTI e o KTS, como descrito na Tabela 4.5,
apenas 10 disponibilizam em seus artigos os resultados da distribuição dos tipos de
personalidade e temperamentos, como mostra a Tabela 4.6.
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Tabela 4.6 – Mapeamento das evidências da personalidade MBTI e KTS

PersonalidadesEstudo
Primário

Tamanho da
Amostra

Tipo da
Amostra Tipos Temperamentos Outros resultados

EP_10 128 Estudantes
ISTJ = 21%
ESTJ = 15%

SJ = 47%
SP = 20%
NT = 17%
NF = 16%

I: 55% vs. E: 45%
S: 67% vs. N: 33%
T: 63% vs. F: 37%
J: 57% vs. P: 43%

EP_12 100
Misto
(Estudantes e
Profissionais)

ISTJ = 24%
ESTJ = 15%

SJ = 45%
NT = 26%
SP = 22%
NF = 7%

I: 57% vs. E: 43%
S: 67% vs. N: 33%
T: 81% vs. F: 19%
J: 58% vs. P: 42%

EP_14 20 Profissionais

INTJ = 35%
ISTJ = 15%
ISTP = 15%

NT = 55%
SJ = 20%
SP = 15%
NF = 10%

I: 60% vs. E: 40%
N: 65% vs. S: 35%
T: 85% vs. F: 15%
J: 65% vs. P: 35%

EP_20 15 Estudantes

INTJ = 40%
INTP =
20%
ENTJ =
20%

NT = 80%
NF = 20%
SJ = 0%
SP = 0%

I: 67% vs. E: 33%
N: 100% vs. S: 0%
T: 80% vs. F: 20%
J: 73% vs. P: 27%

EP_29 114 Estudantes

ESTJ = 19%
ISTJ = 18%
ISFJ = 13%
ESFJ = 8%

SJ = 63%
NF = 16%
NT = 13%
SP = 9%

E: 53% vs. I: 47%
S: 69% vs. N: 31%
T: 58% vs. F: 42%
J: 72% vs. P: 28%

EP_30 33 Profissionais

ISTJ = 21%
ESTJ = 18%
ISFJ = 15%

SJ = 63%
NT = 21%
SP = 12%
NF = 6%

I: 60% vs. E: 40%
S: 72% vs. N: 28%
T: 66% vs. F: 34%
J: 78% vs. P: 22%

EP_15 70 Estudantes

SJ = 60%
NF = 21%
SP = 10%
NF = 9%

EP_16 34 Profissionais

NT = 56%
SP = 26%
SJ = 15%
NF = 3%

EP_22 67 Estudantes

I: 54% vs. E: 46%
N: 82% vs. S: 18%
T: 63% vs. F: 37%
J: 76% vs. P: 24%

EP_33 127 Estudantes

I > E
N > S
T > F
J = P

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Os resultados não apresentam resultados unânimes com relação aos temperamentos,
nem entre profissionais e estudantes, mas pode ser notado que os temperamentos
predominantes são SJ e NT, definidos no Capítulo 2. Também não há unanimidade entre os
tipos, mas de uma maneira geral, a maioria demonstra a predominância dos tipos: Introversão
(I) sobre Extroversão (E); Sensação (S) sobre Intuição (N); Pensamento (T) sobre Sentimento
(F); Percepção (P) sobre Julgamento (J). Este resultado revela que um dos tipos mais comuns
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entre os engenheiros de software, o ISTJ, é também um dos mais comuns encontrados na
população adulta dos EUA, como representado na Tabela 4.7 e descrito por Capretz (2003).

Tabela 4.7 – Distribuição dos 16 tipos MBTI entre a população adulta dos EUA

ISTJ

11.6%

ISFJ

13.8%

INFJ

1.5%

INTJ

2.1%
ISTP

5.4%

ISFP

8.8%

INFP

4.4%

INTP

3.3%
ESTP

4.3%

ESFP

8.5%

ENFP

8.1%

ENTP

3.2%
ESTJ

8.7%

ESFJ

12.3%

ENFJ

2.5%

ENTJ

1.8%
Fonte: Capretz (2003)

Apesar de 8 estudos primários utilizarem testes baseados no modelo dos cinco fatores
(Big Five ou Five-Factor Model – BF/FFM), como descrito na Tabela 4.5, apenas 4
disponibilizaram os resultados da distribuição em seus artigos, como mostra a Tabela 4.8.

Tabela 4.8 – Mapeamento das evidências da personalidade BF/FFM

Fatores de PersonalidadeEstudo
Primário

Tamanho da
Amostra

Tipo da
Amostra N E O A C

EP_02 196 Profissionais Alto
nível

Baixo
nível

Alto
nível

EP_06 29 Estudantes Baixo
Nível

Alto
nível

Médio
nível

Alto
nível

Alto
nível

EP_07 47 Profissionais Médio
nível

Alto
nível

Alto
nível

Médio
nível

Baixo
Nível

EP_08 105 Estudantes Alto
nível

Médio
nível

Médio
nível

Baixo
nível

Baixo
nível

N= Neuroticism, E= Extraversion, O= Openness, A= Agreeableness, C= Conscientiousness.

Fonte: Elaboração Própria, com dados do mapeamento sistemático

Não é possível identificar um perfil de personalidade dominante baseado nas
evidências dos cinco fatores acima, uma vez que os resultados divergem e não apresentam
padrão em relação aos fatores de personalidade mais recorrentes, nem entre profissionais nem
entre estudantes. Os demais testes de personalidade mostrados na Tabela 4.5 não
disponibilizaram os resultados e por isso não estão inclusos nessa seção.

http://www.getpdf.com


69

4.3. Discussão sobre os resultados obtidos

A partir dos gráficos desse capítulo, algumas discussões sobre aos resultados podem
ser realizadas:

• Gráfico 4.6: este gráfico mostra os 9 tópicos de pesquisa identificados na engenharia
de software que sofrem a influência da personalidade. Os três primeiros tópicos
englobam 58% (22/38) dos estudos primários, o que indica que a maioria das
pesquisas é direcionada para o entendimento dos fatores de personalidade na
programação em par, na alocação de papéis no processo de desenvolvimento de
software e na efetividade da equipe.

• Gráficos 4.8, 4.9 e 4.10: estes gráficos mostram a configuração metodológica dos 38
estudos selecionados, no sentido da definição dos métodos de pesquisa e dos tipos de
amostra utilizados. Trinta e três estudos (87%, 33/38) apresentaram evidências
baseadas em estudos empíricos, o que reforça o valor dos resultados. A distribuição
entre os tipos de amostras escolhidos é equilibrada: 17 estudos (45%, 17/38) utilizam
estudantes e 14 estudos (37%, 14/38) utilizam profissionais, o que revela a
importância de se conduzir mais pesquisas com profissionais. Apesar disso, as
pesquisas com profissionais são mais bem distribuídas entre os tópicos de pesquisa,
diferente das pesquisas com estudantes que são focadas principalmente na
programação em par. O estudo de caso e a pesquisa de campo são bem distribuídos
entre os tópicos de pesquisa, porém experimento está muito concentrado na
programação em par, o que pode indicar a dificuldade da utilização de experimentos
em outros tópicos de pesquisa e também utilizando profissionais.

• Gráficos 4.11 e 4.12: estes gráficos mostram os testes de personalidade utilizados nas
pesquisas da engenharia de software, bem como a distribuição por tópicos de pesquisa.
O MBTI é o teste mais utilizado (53%, 20/38), se somar esse percentual com os 5
(13%, 5/38) estudos que utilizam o KTS, 66% dos estudos utilizam uma única teoria
de personalidade – a teoria de Jung. Em segundo lugar estão os testes baseados no
modelo dos cinco fatores (BF/FFM). O MBTI é visto como o mais aceito e popular
entre as pesquisas, porém psicólogos defendem o modelo dos cinco fatores por ele
representar melhor a avaliação dos fatores de personalidade, inclusive dos subfatores
existentes.

Os quadros desse capítulo mostram as semelhanças e divergências quanto à conclusão
dos resultados dos estudos que investigaram a influência da personalidade na engenharia de
software, além disso, evidenciam os testes de personalidade utilizados em cada estudo. A
partir desses quadros, as análises serão realizadas destacando essas semelhanças e
divergências. Além disso, prováveis inconsistências entre resultados divergentes e testes de
personalidade semelhantes serão observadas, por exemplo, será detectada inconsistência se
pelo menos dois estudos do mesmo tópico de pesquisa chegarem a conclusões divergentes
utilizando o mesmo teste de personalidade, ou semelhantes.

http://www.getpdf.com


70

• Quadro 4.2: este quadro apresenta divergências entre os resultados dos 4 estudos, pois
3 estudos concluem que a diferença de personalidade dos membros influencia a PP e
1 estudo conclui o contrário. Uma semelhança entre os 3 estudos citados é que dois
deles utilizaram testes diferentes (MBTI e KTS), mas baseados na mesma teoria de
personalidade – teoria de Jung. O estudo que concluiu o contrário utilizou o teste IPIP,
baseado no modelo BF/FFM. Portanto, não há inconsistências de resultados
divergentes que aplicaram os mesmos testes de personalidade.

• Quadro 4.3: este quadro apresenta divergências entre os resultados dos 3 estudos, pois
1 estudo conclui que a personalidade dos membros influencia o desempenho do par e
2 estudos concluem o contrário. Não há inconsistências de resultados divergentes que
aplicaram testes de personalidade semelhantes, pois o primeiro estudo utilizou o
questionário desenvolvido pela universidade de Denver e dos dois últimos, um utilizou
o BF/FFM (BFFM-100) e o outro o MBTI.

• Quadro 4.4: este quadro apresenta divergências entre os resultados dos 2 estudos, pois
um conclui que a personalidade influencia na colaboração da PP e o outro conclui o
contrário. Não há inconsistências de resultados divergentes e testes de personalidade
semelhantes, pois o primeiro utiliza o BF/FFM (BFFM-100) e o outro o MBTI.

• Quadro 4.5: este quadro mostra que todos os 6 estudos concluem que a personalidade
é um fator importante a ser considerado na alocação de papéis no processo de
desenvolvimento de software e a grande maioria aplicou o mesmo teste de
personalidade - o MBTI. Logo, não há resultados divergentes e nem inconsistências.

• Quadros 4.6 e 4.7: estes quadros mostram os resultados dos 6 estudos que investigam a
influência da personalidade na efetividade da equipe. No primeiro quadro, todos os 6
concluem que a personalidade influencia a efetividade da equipe, porém as
divergências são mostradas no segundo quadro e se referem a 4 estudos que tratam
especificamente da diferença de personalidade. Dos 4 estudos, 2 concordam que a
diferença de personalidade afeta a efetividade da equipe, mas os outros 2 não. Nesses
casos, percebem-se claras inconsistências, pois todos os 4 estudos são baseados na
mesma teoria de personalidade – (MBTI ou KTS).

• Quadro 4.8: este quadro mostra que todos os 4 estudos concluem que a personalidade
afeta atitudes e preferências do engenheiro de software, apesar de aplicarem testes de
personalidade diferentes uns dos outros (BF/FFM (IPIP) ou MBTI). Logo, não há
resultados divergentes e, consequentemente, não há inconsistências.

• Quadro 4.9: este quadro mostra que todos os 4 estudos confirmam que a personalidade
influencia na educação afetando o aprendizado dos alunos de engenharia de software
e todos os estudos utilizam o mesmo teste - o MBTI. Logo, não há resultados
divergentes e, consequentemente, não há inconsistências.

• Quadro 4.10: este quadro apresenta divergências entre os resultados dos 4 estudos,
pois 3 estudos concluem que a personalidade influencia a efetividade do gerente de
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projetos e apenas 1 estudo conclui o contrário. Os 3 primeiros estudos citados
utilizaram um dos seguintes testes: BF/FFM (NEO-FFI), KTS ou MBTI. O último
utilizou o MBTI. Logo, percebe-se inconsistência de resultados divergentes que
aplicaram o mesmo teste de personalidade.

• Quadro 4.11: o quadro apresenta divergências entre os resultados dos 4 estudos, pois 2
concluem que a personalidade influencia a efetividade individual e os outros 2
estudos concluem o contrário. Os 2 primeiros estudos citados utilizaram um dos testes:
MBTI ou PRQ. Os 2 últimos utilizaram um dos testes: BF/FFM (não cita versão
específica) ou MBTI. Logo, percebe-se inconsistência de resultados divergentes que
aplicaram o mesmo teste de personalidade.

Com isso, pode-se perceber que a maioria dos estudos apresenta resultados da
influência da personalidade na engenharia de software. No entanto, não se pode desconsiderar
as divergências e inconsistências encontradas. A análise das causas dessas divergências não é
o foco desse trabalho, mas diferenças na configuração metodológica dos estudos tais como
tipo de amostragem, tamanho da amostra e método de pesquisa podem ser considerados como
possíveis causas de divergências.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo descreve as considerações finais deste estudo, apresentando uma
discussão sobre as limitações do estudo, propostas de trabalhos futuros e as conclusões
obtidas com o trabalho.

5.1. Limitações e Ameaças a Validade

Apesar da preocupação em utilizar um quadro metodológico rigoroso, esta pesquisa
possui algumas limitações.

Uma limitação comum em revisões e mapeamento sistemáticos é encontrar todos os
artigos relevantes existentes. Neste trabalho, foi realizada uma busca automática em cinco
engenhos de busca e indexadores, número considerado suficiente para garantir uma cobertura
aceitável (KITCHENHAM, 2007). No entanto, não foi realizada nenhuma busca manual,
também considerada importante para garantir cobertura de publicações não indexadas pelos
engenhos mais comuns. O protocolo de revisão pode ser usado para estender os resultados
usando outras fontes. Também não foi realizada análise de qualidade, admitido para
mapeamentos, mas poderia ser utilizada para analisar os resultados inconsistentes entre
estudos.

Além disso, toda extração foi realizada por apenas um pesquisador. Isso representa
uma limitação, mas é previsto por Kitchenham (2007) para alunos de PhD (nada foi dito sobre
alunos de mestrado). Segundo a autora, basta que o orientador da tese, participe da revisão do
protocolo e revise partes da execução da revisão, como realizado nesta dissertação.

5.2. Trabalhos Futuros

A relevância de um trabalho pode ser avaliada também pelas oportunidades de
trabalhos futuros que ele provê. Então, buscando obter tal importância, a seguir são propostos
alguns direcionamentos para novas pesquisas que puderam ser identificados a partir desse
estudo.

• Estender o mapeamento com busca manual nos principais jornais, conferências e
workshops da área.

• Realizar a análise de impacto dos estudos através do mapeamento dos artigos que
fazem referência aos estudos, analisando como os resultados são utilizados.

• Aprofundar a análise dos estudos que apresentam resultados quantitativos sobre a
distribuição de tipos de personalidade nos engenheiros de software, avaliando-se a
possibilidade da integração destes resultados através de meta-análise. Neste caso, é
necessário realizar a análise de qualidade dos estudos para que a integração dos
resultados trabalhe com estudos de boa qualidade.
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• É comum na análise qualitativa a realização de verificação com terceiros (do inglês,
member checking), como forma de verificar a precisão da extração e síntese das
evidências. Um projeto nesta direção poderia entrevistar (utilizando ferramentas on-
line), os autores dos estudos primários para coletar a avaliação deles quanto à síntese
realizada a partir dos seus estudos.

• As evidências coletadas sobre a pergunta Q1, que identifica os tópicos de pesquisa,
mostram que existem relações entre os diversos tópicos. Por exemplo, é possível que
Atitudes e Preferências afetem o Desempenho Individual e a Efetividade da Equipe.
Relações como esta podem ser investigadas em uma análise mais aprofundada e um
modelo que estruture tópicos e suas relações.

• Por fim, os resultados contraditórios encontrados nas respostas para a pergunta Q4 são
importantes candidatos a novos estudos, em particular através de replicações literais
ou teóricas.

5.3. Conclusões

Este trabalho apresenta duas importantes contribuições. Primeiro, estrutura e resume
de forma sistemática a pesquisa científica sobre a influência da personalidade na engenharia
de software, fornecendo um guia que pode ser utilizado tanto por acadêmicos quanto por
praticantes que desejem entender e aplicar resultados da pesquisa na prática. Segundo,
apresenta lacunas e resultados aparentemente contraditórios na pesquisa que podem ser
explorados em trabalhos futuros. Além disso, esta pesquisa buscou contribuir com a
Engenharia de Software Baseada em Evidências. O trabalho apresentou um processo
detalhado para a realização de um mapeamento sistemático que pode ser seguido por outros
pesquisadores para outros trabalhos.

Os resultados desta pesquisa mostram que o numero de trabalhos sobre a influência da
personalidade na engenharia de software vem crescendo desde a última década. A pesquisa
identificou 67 diferentes autores representando 41 diferentes instituições (de ensino e/ou
pesquisa e comerciais) distribuídas entre 12 países.

De forma geral, os três primeiros tópicos de pesquisa, de um total de 9, englobam a
maioria dos estudos primários selecionados (58%) e focam na investigação da influência da
personalidade na programação em par, na alocação de papéis de acordo com o processo de
software e no desempenho da equipe.

Dentre os testes de personalidade, o MBTI é o mais utilizado entre os estudos
primários (53%, 20/38), além de que, ele é o mais bem distribuído entre os tópicos de
pesquisa, todos os tópicos de pesquisa o utilizaram como ferramenta de avaliação da
personalidade.

Na síntese descritiva das evidências dos estudos primários, percebe-se que muitos
resultados, embora categorizados nos mesmos tópicos, possuem conclusões divergentes sobre
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um mesmo tema e questão de pesquisa. A inconsistência pode estar relacionada ao contexto
da metodologia de pesquisa empregada nos diferentes estudos como, por exemplo, na escolha
do método de amostragem, do tamanho de amostra, do método de pesquisa e do teste de
personalidade.
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C1. Introdução

Mapeamento sistemático (MS) é um método que fornece uma visão geral de uma área
de pesquisa e permite identificar, quantificar e analisar os tipos de pesquisas e os resultados
disponíveis (ARKSEY e O'MALLEY, 2005; PETERSEN et al., 2007). Segundo Kitchenham
(2007), o MS é uma revisão ampla dos estudos primários de uma determinada área que visa
identificar as evidências disponíveis no tópico investigado. Portanto, um MS é classificado
como estudo secundário, já que, depende dos estudos primários utilizados para revelar
evidências e construir conhecimento.

Arksey e O'Malley (2005) apresentam algumas das razões as quais justificam a
realização de um estudo de mapeamento:

5. Para examinar a extensão, alcance e natureza dos fenômenos de investigação. É uma
maneira útil para mapeamento de áreas de estudo, onde é difícil visualizar a gama de
materiais que possam estar disponíveis;

6. Para determinar a necessidade de uma completa revisão sistemática.
Nestes casos, um mapeamento preliminar da literatura pode ser realizado para
identificar se é relevante ou não uma revisão sistemática completa;

7. Para resumir e divulgar resultados de pesquisa. Esse tipo de estudo de escopo pode
descrever com mais detalhes os resultados e o alcance da investigação em
determinadas áreas de estudo, proporcionando assim um mecanismo de síntese e
divulgação dos resultados da investigação;

8. Para identificar as lacunas de pesquisa na literatura existente. Este tipo de estudo de
escopo leva à disseminação de conclusões, a partir da literatura existente, sobre o
estado global da área investigada.

Da mesma forma que um estudo de mapeamento sistemático, outro estudo secundário
existente é a revisão sistemática da literatura (Systematic Literature Review – SLR em inglês),
conhecida como um dos principais métodos da engenharia de software baseada em evidências
e que tem recebido muita atenção na engenharia de software (KITCHENHAM et al., 2004;
KITCHENHAM 2004; DA SILVA, et al., 2010), além de ser inspirada na pesquisa médica
(PETERSEN et al. 2007). Diferente de uma revisão comum da literatura presente em qualquer
projeto de pesquisa, em uma SLR existem explicitamente uma estratégia de pesquisa e os
critérios de aceitação, permitindo que as evidências pertinentes sejam consideradas de forma
sistemática e transparente.

Sob esses aspectos, Arksey e O'Malley (2005) afirmam que o arcabouço metodológico
de um estudo de mapeamento sistemático é apoiado na mesma visão de uma revisão
sistemática, no sentido de ser conduzido de maneira auditável, rigorosa e transparente.
Contudo, entre os dois métodos existem diferenças importantes. Uma revisão sistemática
começa com a definição do protocolo que especifica as questões de investigação e os métodos
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que serão usados para conduzir a revisão. O protocolo é, portanto, o artefato chave da
pesquisa, e precisa ser pré-definido para reduzir a possibilidade de viés por parte do
pesquisador e para tornar o processo passível de replicação externa (por outros
pesquisadores).

Travassos (2007) através de alguns passos confirma e acrescenta novas informações
sobre o que a fase de planejamento deve contemplar:

• Objetivos da pesquisa devem ser listados;

• Questões de pesquisa formuladas (strings de busca preparadas);

• Métodos que serão utilizados para execução e análise dos dados obtidos;

• As fontes e seleção de estudos devem ser planejadas;

• Um protocolo deve ser definido, documentado e disponibilizado.

Assim, este documento apresenta o protocolo da pesquisa sistemática, cujo objetivo
principal é fornecer uma melhor compreensão sobre as descobertas da influência da
personalidade na engenharia de software, possibilitando à comunidade científica novas
estratégias de pesquisas sobre fatores humanos na engenharia de software, de acordo com a
identificação das questões centrais e lacunas.

C2. Questões da Pesquisa

Com o objetivo de investigar “Quais as descobertas da influência da personalidade na
engenharia de software?” e “Como apoiar gerentes de projetos de software em relação a como
eles poderão utilizar as evidências para guiar processos de seleção de pessoas, formação e
desenvolvimento de equipes?”. A pesquisa parte para cinco questões de investigação mais
específicas que possam responder essas perguntas.

• Q1: Quais os tópicos de pesquisa investigados com relação à influência da
personalidade na engenharia de software?

• Q2: Quais os métodos de pesquisa utilizados?

• Q3: Quais os testes de personalidade mais aplicados em pesquisas na engenharia de
software?

• Q4: Quais os principais resultados da influência da personalidade na engenharia de
software?

• Q5: Quais os tipos de personalidade que mais ocorrem na engenharia de software?
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C3. Estratégia de Busca

Segundo Kitchenham (2007), uma estratégia deve ser usada para a pesquisa dos
estudos primários, com a definição das palavras chaves, bibliotecas digitais, jornais e
conferências. A estratégia usada nessa pesquisa é apresentada nas próximas subseções.

C3.1. Termos Chaves da Pesquisa

A construção dos termos de busca foi realizada seguindo a estratégia composta pelos
seguintes passos:

5. A partir das variáveis independentes e dependentes definidas anteriormente, os
principais termos (palavras-chave) são identificados;

6. É realizada a tradução desses termos para o inglês por ser a língua utilizada nas bases
de dados eletrônicas pesquisadas e nas principais conferências e jornais dos tópicos de
investigação;

7. Sinônimos são identificados baseados em artigos conhecidos e relevantes na área de
pesquisa;

8. A string de busca é gerada a partir da combinação dessas palavras-chave e sinônimos.
São usados os operadores OR (ou) entre os sinônimos identificados e AND (e) entre as
palavras-chave.

Os termos e sinônimos identificados são apresentados abaixo:

Engenharia de Software: software engineering, software development, agile
development, extreme programming, systems engineering, systems development, software
project, development team, agile team, software project team, software engineering team,
software engineer team, software team;

Personalidade: Personality;

O Quadro 1 apresenta a string de busca gerada para as questões de pesquisa do
trabalho.

Quadro 1. String para as cinco questões de pesquisa

String de Busca

("software engineering" OR "software development" OR "agile development" OR
"extreme programming" OR "systems engineering" OR "systems development" OR
"software project" OR "development team" OR "agile team" OR "software project
team" OR "software engineering team" OR "software engineer team" OR "software
team") AND (“personality”).

Fonte: Elaboração Própria
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C3.3. Fontes de Busca

Segundo Kitchenham (2007), as pesquisas iniciais dos estudos primários podem ser
realizadas em bibliotecas digitais, mas isso não é suficiente para uma revisão sistemática,
outras fontes também podem ser pesquisadas. Pesquisadores da área de pesquisa também
podem ser consultados para a indicação de fontes de material mais adequado.

Os critérios para a seleção das fontes foram: (1) disponibilidade de consultar os artigos
na web; (2) presença de mecanismos de busca usando palavras-chave; e, (3) importância e
relevância das fontes. As fontes de pesquisa utilizadas para a busca dos estudos primários são
listadas abaixo:

• IEEEXplore Digital Library (httt://ieeexplore.ieee.org/)

• ACM Digital Library (http://portal.acm.org)

• Elsevier ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)

• EI Compendex (http://www.engineeringvillage2.org)

• Elsevier Scopus (http://www.scopus.com)

Uma vez que potencias estudos primários tenham sido obtidos, eles precisam ser
analisados para que a sua relevância seja confirmada e trabalhos com pouca relevância sejam
descartados. Tendo em vista isto, nas próximas seções, critérios de inclusão e exclusão são
definidos para ajudar na análise desses trabalhos.

C4. Seleção dos Estudos

Os estudos que podem fazer parte dessa pesquisa são:

• Artigos em Jornais, Revistas, Conferências e Congressos;

• Relatórios Técnicos;

• Dissertações e Teses;

Uma vez que estudos potencialmente candidatos a se tornarem estudos primários
tenham sido obtidos, eles precisam ser analisados para que a sua relevância seja confirmada e
trabalhos com pouca relevância sejam descartados. Segundo Travassos (2007) critérios de
inclusão e exclusão devem ser baseados nas questões de pesquisa. Logo, alguns critérios de
inclusão e exclusão são definidos nas próximas subseções, baseados nos trabalhos de
Kitchenham (2007) e Travassos (2007).
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C4.1. Critérios de Inclusão

A inclusão de um trabalho é determinada pela relevância (acredita-se que o trabalho é
um potencial candidato a tornar-se um estudo primário) em relação às questões de
investigação, determinada pela análise do titulo, palavras-chave, resumo e conclusão. Os
seguintes critérios de inclusão foram definidos:

a) Estudos que foquem no contexto da personalidade na engenharia de software;

b) Estudos que estejam disponíveis para acesso através do serviço de biblioteca online da
UFPE.

C4.2. Critérios de Exclusão

A partir da análise do titulo, palavra-chave, resumo e conclusão, serão excluídos os
estudos que se enquadrem em alguns dos casos abaixo:

a) Estudos irrelevantes para a pesquisa;

b) Estudos Repetidos: se determinado estudo estiver disponível em diferentes fontes de
busca, a primeira pesquisa será considerada;

c) Estudos Duplicados: caso dois trabalhos apresentem estudos semelhantes, apenas o
mais recente e/ou o mais completo será incluído, a menos que tenham informação
complementar;

d) Estudos que apresentem texto, conteúdo e resultados incompletos.

C5. Processo de Seleção dos Estudos Primários

Após a definição das questões de pesquisa, da estratégia usada para a busca dos
estudos primários e dos critérios de inclusão e exclusão, o processo de seleção dos estudos
primários é descrito abaixo:

• O pesquisador inicialmente realiza as buscas de acordo com a estratégia de
busca descrita nas seções anteriores para identificar os potenciais estudos
primários e a partir da leitura dos títulos dos trabalhos e palavra-chave que a
pesquisa retorna, excluem trabalhos que claramente são irrelevantes para as
questões investigadas. De acordo com Kitchenham (2007), as buscas iniciais
retornam uma grande quantidade de estudos que não são relevantes, não
respondendo às questões ou mesmo não tendo relação com o tópico em
questão. Logo, estudos totalmente irrelevantes serão descartados no início e
não serão mantidos em nenhuma lista de estudos excluídos;

• O pesquisador chega então a uma lista de potenciais estudos primários. As duas
listas são então comparadas e os pesquisadores chegam a uma única lista de
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potenciais candidatos. Se houver qualquer discordância na inclusão ou
exclusão de um estudo, o mesmo deve ser incluído;

• A partir da lista unificada com os resultados da pesquisa de potenciais
candidatos a estudos primários, todos os trabalhos são avaliados pelos
pesquisadores, mediante a leitura do resumo e conclusão, considerando-se os
critérios de inclusão e exclusão, para então se chegar a uma lista final de
estudos primários.

• Os estudos incluídos serão documentados através do Formulário A e
posteriormente no Formulário C. E todos os trabalhos excluídos e o critério que
definiu sua exclusão serão documentados no Formulário B. Posteriormente,
cada estudo primário será lido e através do Formulário C, a extração dos dados
será realizada.

Formulário A

O formulário A deverá ser utilizado para armazenar dados relativos aos trabalhos
incluídos no estudo.

Trabalhos Incluídos

ID Fonte Ano Título Autor Instituição País

Formulário B

O formulário B deverá ser utilizado para armazenar dados relativos aos trabalhos não
incluídos no estudo.

Trabalhos Excluídos

ID Fonte Ano Título Autor Critério usado para
Exclusão
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Formulário C

O formulário C deverá ser utilizado para extração dos dados relativos aos trabalhos
incluídos no estudo.

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS

ID: Pesquisador: Data da Avaliação:
Título do Trabalho:
Autor:
Instituição do Autor:
País da Instituição:
Fonte de Pesquisa: Ano de Publicação:
[x] INCLUIDO - Critérios Utilizados:

QUESTÕES DE PESQUISA

Q1: Quais os tópicos de pesquisa investigados com relação à influência da
personalidade na engenharia de software?

Questão de
Pesquisa (QP) Tipo QP Estrutura QP Componentes QP

Q2: Quais os métodos de pesquisa utilizados?
Tipo do Estudo Tipo da Amostra

Q3: Quais os testes de personalidade mais aplicados em pesquisas na engenharia
de software?

Q4: Quais os principais resultados da influência da personalidade na engenharia
de software?

Q5: Quais os tipos de personalidade que mais ocorrem na engenharia de
software?

Observações/Comentários:
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C5.1. Tipos de Estudo

Os tipos de estudos são classificados conforme Easterbrook (2007):

• Empíricos;

• Teóricos (estudos conceituais baseados em um entendimento de uma área,
referenciando outros trabalhos relacionados);

Os métodos para estudos empíricos (conjunto de princípios de organização em torno
do qual os dados empíricos são coletados e analisados) são classificados por Easterbrook
(2007) como: Experimentos controlados, Estudos de caso, Pesquisa de Campo e Etnografia.

Um experimento controlado é uma investigação de uma hipótese testável, uma pré-
condição para a realização de um experimento é uma hipótese clara. A hipótese (teoria a partir
da qual o experimento é desenhado) guia todas as etapas do projeto experimental, incluindo a
de decidir quais as variáveis a incluir no estudo e como medi-las (EASTERBROOK, 2007).

Os estudos de caso oferecem uma compreensão profunda de como e porque certos
fenômenos ocorrem. Estudos de caso exploratórios são usados como investigações iniciais de
alguns fenômenos para derivar novas hipóteses e construir teorias. Já os Estudos de caso de
confirmação são usados para testar as teorias existentes (EASTERBROOK, 2007).

A pesquisa de campo é usada para identificar as características de uma ampla
população de indivíduos. É mais estreitamente associada com o uso de questionários para
coleta de dados. No entanto, a pesquisa de campo também pode ser realizado por meio de
entrevistas estruturadas, técnicas ou registro de dados (EASTERBROOK, 2007).

Para a engenharia de software, a etnografia pode ajudar a compreender como as
comunidades técnicas constroem uma cultura de práticas e estratégias de comunicação que
lhes permitem executar os trabalhos técnicos de forma colaborativa (EASTERBROOK,
2007).

C6. Estratégia de Extração dos Dados

Para Kitchenham (2007), o objetivo desta etapa é criar formas de extração dos dados
para registrar com precisão as informações obtidas a partir dos estudos primários. Esta deve
ser projetada para coletar as informações necessárias às questões. Um formulário eletrônico é
sugerido por vários trabalhos, pois segundo especialistas, o uso pode facilitar a análise
posterior. Logo, para apoiar a extração e registro dos dados e posterior análise, será utilizado o
gerenciador de referências Mendeley (http://www.mendeley.com/). Após a coleta dos dados,
as informações são estruturadas em tabelas do Microsoft Excel™ de acordo com as questões
de pesquisa, para cada trabalho aprovado pelo processo de seleção, os pesquisadores também
fazem uso dos Formulários A e C, seção A5.

No formulário A, são listados os trabalhos incluídos, com apenas as informações que
identificam o trabalho e dados que serão apresentados como resultados gerais da extração e
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análise de dados. No formulário B, são listados os trabalhos excluídos e o motivo que levou a
exclusão. Já o Formulário C é usado para extrair as informações necessárias listadas abaixo:

• ID (identificador), Pesquisador que faz a extração, Data de Extração, Título,
Autor, Instituição representada pelo autor, País da Instituição, Fonte de
pesquisa e Ano da Publicação;

• Critério de Inclusão: Critérios usados para incluir o trabalho avaliado;

• Respostas às perguntas de investigação e Observações.

C7. Síntese dos Dados Coletados

Com os dados extraídos e analisados, realizou-se uma síntese mais detalhada dos
mesmos para a criação de mapas que representem o conhecimento gerado pela pesquisa. Essa
síntese relaciona os tópicos de pesquisa que investigam a influência da personalidade na
engenharia de software, os métodos de pesquisa, os testes de personalidade aplicados, os
principais resultados e os tipos de personalidade recorrentes.

A síntese dos resultados foca em apresentar as frequências das publicações em cada
categoria para tornar possível a visualização de quais dessas categorias têm sido enfatizadas
em pesquisas passadas e assim, identificar lacunas e possibilidades para pesquisas futuras.
Duas formas de mapa foram utilizadas para apresentação e síntese dos resultados: na forma de
tabelas de frequência que relacionam a evidência ou a categoria com a origem, através da
referência ao estudo primário: na forma de gráficos como os de barras, pizza e os de bolhas
que intersectam dados de duas ou mais categorias formando uma visão com diferentes facetas
de combinação.

C8. Apresentação do Mapeamento

A última etapa consiste nos mapas de evidências que categorizam a área de pesquisa
estudada e a avaliação dos mesmos. Os mapeamentos são apresentados de forma consistente
com as questões de pesquisa, utilizando recursos como gráficos e tabelas, destacando
similaridades e diferenças entre os resultados, isto é, ressalta as possíveis análises e
combinação de dados. Junto à exposição dos resultados dessa pesquisa, este protocolo deve
ser disponibilizado.
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