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RESUMO 

Devido à importância do tema motivação no comportamento dos engenheiros de 

software na realização do seu trabalho, nas últimas três décadas muitos estudos 

têm explorado este assunto, a fim de verificar como esse comportamento pode 

afetar especificamente a sua produtividade e qualidade do seu trabalho, bem como 

desenvolver modelos e programas de desenvolvimento motivacional. Porém, 

poucas pesquisas são produzidas a fim de identificar a motivação em engenheiros 

de software dentro de um contexto de organização pública, onde esse ambiente 

possui variáveis que podem impactar na motivação do engenheiro de software 

como: estabilidade, burocracia, regulamentações, mudanças de governo, entre 

outras. Diante deste contexto esta pesquisa tem como objetivo identificar os fatores 

que afetam a motivação e os fatores que afetam a desmotivação dos engenheiros 

de software na realização do seu trabalho, num contexto de organização pública de 

Tecnologia da Informação, com a finalidade de obter um entendimento de como o 

relacionamento destes fatores pode impactar nos resultados do seu trabalho. Para 

isso, foi realizado um estudo de caso como estratégia de pesquisa, em uma 

empresa de Tecnologia da Informação do setor público, envolvendo 15 

profissionais de Engenharia de Software. Foram utilizados como procedimentos de 

coleta de dados entrevistas e estudos diários. A partir dos dados coletados, foram 

identificados entre outros resultados relevantes, os fatores que motivam o 

engenheiro de software, como trabalhar em projetos com benefícios para 

população e perspectiva de crescimento claras, e os fatores que desmotivam, 

como excesso de trabalho e mudanças políticas.  A partir de procedimentos e 

técnicas da ”Grounded Theory”  foi desenvolvida uma teoria fundamentada nos 

dados, com a finalidade de obter um entendimento explanatório sobre os 

relacionamentos, contextos, causas e consequências dos principais fenômenos 

envolvendo a motivação do engenheiro de software. 

Palavras-Chave: Motivação, Fatores Humanos, Engenheiro de Software, Equipes 

de Software, Organização de Software, Estudo de Caso, Engenharia de Software  



 
 

ABSTRACT 

Due to the importance of the issue of motivation in the behavior of software 

engineers in carrying out their work, in the last three decades many studies have 

explored this issue in order to see how this behavior can specifically affect their 

productivity and quality of their work, as well as develop models and motivational 

development programs. However, few studies are produced to identify the 

motivation of software engineers within a context of public organization, where the 

environment has variables that can impact on the motivation of the software 

engineer as: stability, bureaucracy, regulations, changes in government, among 

others. Given this context, this research aims to identify factors that affect 

motivation and the factors that affect the demotivation of software engineers in 

carrying out their work in a context of public organization of Information Technology, 

in order to gain an understanding of as the relationship of these factors can impact 

the results of their work. For this reason, a case study was performed as a strategy 

for research on a company's Information Technology in the public sector, involving 

15 professional in Software Engineering. They were used as data collection 

procedures interviews and studies daily. From the data collected, results were 

identified among other relevant factors that motivate the software engineer, working 

on projects with benefits for the population and clear perspective of growth, and 

factors that discourage such as overwork and political changes From procedures 

and techniques of "Grounded Theory" was developed a grounded theory, with the 

purpose of obtaining an understanding explanatory on the relationships, contexts, 

causes and consequences of the main phenomena involving the motivation of the 

software engineer. 

Keywords:  Motivation, Human Factors, Software Engineer, Software 

Teams, Software Organization, Case Study, Software Engineering.  
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1  INTRODUÇÃO 

A produção de software depende da interação entre pessoas com as 

ferramentas, métodos e técnicas para realização dessas atividades. Desta forma, 

caracteriza-se a natureza sócio-técnica da Engenharia de Software (SAWYER, 

2004). Com essa constatação sócio-técnica da área, estudos foram realizados a 

fim de identificar a influência de fatores humanos em problemas clássicos 

relacionados ao desenvolvimento de software como: atrasos, estouro de 

orçamento e insatisfação (BROOKS, 1995). 

 Dentre estes fatores, a motivação tem recebido atenção entre os 

pesquisadores da Engenharia de Software. Beecham et al. (2007a) realizaram uma 

revisão sistemática na literatura onde analisaram artigos publicados entre os anos 

de 1980 a 2006, com a finalidade de traçar um panorama sobre o que motiva e o 

que desmotiva engenheiros de software. A partir dos resultados desta revisão 

Sharp et al. (2008) construíram um modelo de motivação para a Engenharia de 

Software. Observada a importância do tema França et al. (2011)  atualizaram a 

revisão sistemática da literatura com artigos publicados a partir de 2006 até 2010, 

onde confirmaram os resultados do estudo original, bem como descobriram novos 

fatores.  

No entanto, apesar de várias pesquisas terem produzido resultados na 

direção do entendimento da influência da motivação na Engenharia de Software, 

poucos trabalhos são direcionados ao setor público onde os funcionários de 

tecnologia são recursos críticos para capacidade do Governo em atender o público 

e realizar a gestão de programas e ferramentas cada vez mais complexas. 

Da Silva e França (2011) sugerem ainda que novos estudos qualitativos 

sejam realizados com a finalidade de aprofundar mais o tema, e descobrir 

relacionamentos entre os fatores motivadores com os resultados de trabalho.  

Portanto, a motivação para o desenvolvimento deste trabalho, é contribuir 

para o avanço e melhoria do entendimento da influência da motivação nas 

atividades dos engenheiros de software no contexto de uma organização do setor 

público no Brasil. 
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1.1    ENFOQUE DO ESTUDO 

Uma vez apresentada a importância do fator motivação nas equipes de 

Engenharia de Software e o desafio de avançar nos estudos para obter uma 

melhor compreensão deste fenômeno, a seguinte problemática é levantada: 

Quais são os fatores que motivam e quais os fatores que desmotivam o engenheiro 

de software na realização do seu trabalho em um contexto de organização pública 

de Tecnologia da Informação. 

Diante dessa questão principal de pesquisa e, para auxiliar na investigação 

e resposta dessa pergunta, este trabalho dividiu em 3 questões de pesquisa 

(QP): 

QP1: O que motiva e o que desmotiva os engenheiros de software?  

QP1.1: Quais aspectos da Engenharia de Software motivam e quais 

aspectos desmotivam os engenheiros de software? 

QP1.2: Quais aspectos do trabalho em equipe motivam e quais 

aspectos desmotivam os engenheiros de software? 

QP1.3: Quais aspectos relacionados à tarefa ou ao tipo do projeto 

motivam e quais aspectos desmotivam os engenheiros de software?  

QP1.4: Quais aspectos relacionados à organização motivam e quais 

aspectos desmotivam os engenheiros de software? 

QP2: Quais são os resultados (ou sinais externos) da motivação ou 

desmotivação dos engenheiros de software? 

QP3: Qual é o entendimento de Motivação pela organização? 
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1.2  OBJETIVOS  

Esta pesquisa tem como objetivo1: 

 
Analisar Rotina dos engenheiros de software 
Com o propósito de  Identificar fatores que possivelmente afetam a sua 

motivação e fatores que afetam a sua desmotivação para o 
trabalho. 

Do ponto de vista  De gerentes, líderes de equipe e os próprios engenheiros 
de software 

Num contexto de Organização pública de Tecnologia da Informação 
Quadro 1 - Objetivo da pesquisa 

 

Para que o objetivo central da pesquisa pudesse ser alcançado, os 

seguintes objetivos específicos foram definidos: 

 Realizar uma revisão bibliográfica a fim de levantar conceitos sobre 

motivação, estudar as principais teorias existentes na literatura sobre 

motivação e analisar os trabalhos realizados especificamente sobre 

motivação na Engenharia de Software. 

 Planejar e executar um estudo de caso em uma organização pública de 

Tecnologia da Informação. 

  Identificar as evidências dos principais fatores que motivam e quais fatores 

desmotivam o engenheiro de software na realização do seu trabalho. 

 Apresentar em forma de uma teoria fundamentada nos dados os principais 

aspectos que influenciam o engenheiro de software no contexto estudado. 

 

                                            

1 Para definição do objetivo geral da pesquisa foi utilizado o modelo proposto por Wohlim (2000) 
adaptado do método GQM Goal Question Metric. 
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1.3  CONTEXTO PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Este trabalho é parte de um projeto mais amplo que tem como objetivo 

construir uma teoria sobre motivação na Engenharia de Software. Este projeto está 

sendo desenvolvido pelo grupo de pesquisa HASE (Human Aspects Software 

Engineering Group) do Centro de Informática da UFPE, através de três macro-

atividades: revisões e mapeamentos sistemáticos da literatura (KITCHEMHAM e 

CHARTERS, 2007); replicações de múltiplos estudos de caso (YIN, 2005); síntese 

e construção de teorias através de meta-etnografia (NOBLIT e HARE, 1988).  

Esta dissertação está inserida no contexto da macro-atividade de 

replicação de estudos de caso, que é estruturada a partir de uma fundamentação 

teórica comum e utiliza um único protocolo de estudo de caso definido em Da Silva 

et al. (2011). Por esta razão, os capítulos 2 e 3 desta dissertação foram extraídos 

fielmente do protocolo apresentado por Da Silva et al. (2011), mantendo a 

consistência entre todos os estudos de caso que fazem parte da família de 

replicações. 

1.4  ESTRUTURA DO TRABALHO 

A dissertação está organizada da seguinte forma: 

 Capítulo 2: é apresentado o referencial teórico, contendo a 

fundamentação teórica conceitual deste trabalho. O capítulo inicia com 

uma conceituação de motivação. Em seguida são apresentados 

estudos especificamente sobre motivação na Engenharia de Software. 

Este capítulo foi extraído fielmente do protocolo apresentado por Da 

Silva et al. (2011). 

  Capítulo 3: é descrita a metodologia adotada neste trabalho. São 

apresentadas a classificação da pesquisa, quadro metodológico e as 

principais etapas da pesquisa. O capítulo descreve o desenvolvimento 

do protocolo do estudo de caso elaborado para este trabalho, onde são 

abordados e detalhados os procedimentos e instrumentos para coleta e 

análise dos dados, bem como o tratamento para ameaças à validade. 



5 
 

Este capítulo foi extraído fielmente do protocolo apresentado por Da 

Silva et al. (2011). 

 Capítulo 4: apresenta os resultados do estudo de caso. O capítulo 

inicia descrevendo a execução dos procedimentos de coleta de dados. 

Em seguida são apresentados os resultados e análise dos dados 

obtidos. O capítulo descreve as atividades de codificação que foram 

progressivamente realizadas até o desenvolvimento da história analítica 

final. Por fim, são apresentadas evidências sobre a validação dos 

resultados da pesquisa. 

 Capítulo 5: finaliza esta dissertação apresentando as conclusões 

referentes aos objetivos atingidos do estudo, bem como suas 

contribuições, as limitações e desafios encontrados, uma análise das 

ameaças à validade da pesquisa, e finaliza com perspectivas para 

trabalhos futuros. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

Conforme descrito no Capítulo 1 vale ressaltar que este Capítulo trata de 

uma extração fiel do protocolo apresentado por Da Silva et al. (2011), com o intuito 

de manter a consistência entre todos os estudos de caso que fazem parte da 

família de replicações em desenvolvimento pelo grupo de pesquisa HASE (Human 

Aspects Software Engineering Group), do Centro de Informática da UFPE. 

Motivação é uma área historicamente estudada em psicologia, onde teorias 

clássicas vêm sendo desenvolvidas. Essas teorias sugerem que o empregado 

deve ser gerenciado e incentivado a se motivar e sem isso sua efetividade no 

trabalho será reduzida (HALL et al., 2009). Para um entendimento da motivação e 

das lacunas que existem, foram trabalhados o Referencial teórico apresentado na 

Seção 2.1 e os Trabalhos relacionados citados na Seção 2.2.   

2.1  REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico apresenta as definições de conceitos necessários ao 

desenvolvimento do trabalho. Aqui serão apresentadas definições de motivação e 

de modelos motivacionais que formam a base conceitual desta dissertação. 

2.1.1. DEFINIÇÃO DE MOTIVAÇÃO 

O conceito de motivação é um assunto amplamente discutido em 

psicologia e sua definição ainda é abordada de diferentes maneiras e de difícil 

definição. O Quadro 2, elaborado por França (2009), apresenta um resumo de uma 

amostra dos conceitos de motivação encontrados na literatura e apresentados no 

trabalho de Todorov e Moreira (2005), onde se distingue os diferentes conceitos. 
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Ano Autor(es) O que é motivação? 

1959 Krench e 
Crutchfield 

Um motivo é uma necessidade ou desejo acoplado com a intenção de atingir 
um objetivo apropriado. 

1961 Young Uma busca dos determinantes (todos os determinantes) da atividade humana e 
animal. 

1964 Atkinson Pode-se falar em uma teoria da motivação e significar uma concepção 
coerente dos determinantes contemporâneos da direção, do vigor e da 
persistência da ação. 

1967 Hilgard e 
Atkinson 

Entendemos por “motivo” algo que incita o organismo à ação ou que sustenta 
ou dá direção à ação quando o organismo foi ativado. 

1977 Arkes e 
Garske 

O estudo da motivação é a investigação das influências sobre a ativação, força 
e direção do comportamento. 

1997 Rogers, 
Ludington 
e Graham 

Motivação é um sentimento interno é um impulso que alguém tem de fazer 
alguma coisa. 

2000 Lieury e 
Fenouillet 

... a motivação é o conjunto de mecanismos biológicos e psicológicos que 
possibilitam o desencadear da ação, da orientação (para uma meta ou, ao 
contrário, para se afastar dela) e, enfim, da intensidade e da persistência: 
quanto mais motivada a pessoa está, mais persistente e maior é a atividade. 

2001 Penna é o conjunto de relações entre as operações de estimulação ou privação e as 
modificações observadas no comportamento que se processa após as citadas 
operações. 

2004 Bzuneck A motivação tem sido entendida ora como um fator psicológico, ou conjunto de 
fatores, ora como um processo. Existe um consenso generalizado entre os 
autores quanto à dinâmica desses fatores psicológicos ou do processo, em 
qualquer atividade humana. Eles levam a uma escolha, instigam, fazem iniciar 
um comportamento direcionado a um objetivo. 

Quadro 2  - Evolução do conceito de motivação 
Fonte: França (2009) 

 

Ao analisar essa evolução, é possível verificar que existe um consenso das 

definições para um conjunto de características comuns, definindo motivação como 

sendo algo interno ao indivíduo, que varia de acordo com o objetivo, apresenta 

direção, intensidade, força e duração, e determina o comportamento (MINICUCCI, 

2009). Estas características estão ilustradas na Figura 1. 
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Figura 1 - Conceito de motivação 

Fonte: Elaborado a partir Todorov e Moreira (2005) 
 
 

Um problema recorrente na literatura que aborda o tema é a confusão com 

outros fenômenos como entusiasmo, satisfação, conforto, alegria, necessidade, 

desejo, atitude, vontade, instinto e fé. (Da SILVA e FRANÇA, 2011; BERGAMINI, 

1998). No entanto motivação é distinta destes constructos porque ela é intrínseca à 

pessoa e pela sua capacidade de gerar um comportamento sustentável (Da SILVA 

e FRANÇA, 2011). 

Para este trabalho foi escolhida a definição conceitual de motivação da 

teoria da expectativa de Victor Vroom (Da SILVA e FRANÇA, 2011) que é definida 

como um processo consciente de tomada de decisão de possíveis formas para 

uma ação voluntária (sustentável) (Da SILVA e FRANÇA, 2011 apud  Bowditch e 

Buono, 2007). 

 Segundo Bergamini (1998) esse processo consciente da motivação onde 

a pessoa sabe que ao realizar determinada ação poderá alcançar uma 

recompensa específica, implica em aceitar que essa ação é um meio que se 

dispõe para alcançar um objetivo desejado, sendo assim, uma ação consciente.  

2.1.2. MOTIVAÇÃO NA ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Na Engenharia de Software, motivação é reconhecida como um fator 

chave de sucesso para os projetos de software (SHARP et al., 2008). Dada a 

importância do tema motivação nas organizações, e mais especificamente na 

Engenharia de Software, foi realizado um estudo com o objetivo de explorar e 

traçar um panorama sobre o conhecimento do que motiva engenheiros de software 
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e o que os desmotiva e quais os modelos de motivação existentes. Beecham et al. 

(2007a) realizaram uma revisão sistemática na literatura, onde foram relacionados 

92 artigos sobre motivação em Engenharia de Software publicados entre os anos 

de 1980 a 2006. O estudo da literatura procurou responder cinco questões: 

1. Quais as características dos engenheiros de software? 

2. O que (des)motiva engenheiros de software a serem mais 

produtivos ou menos produtivos? 

3. Quais são os sinais externos ou resultados de engenheiros de 

software (des)motivados? 

4. Quais aspectos da Engenharia de Software (des)motivam os 

engenheiros de software? 

5. Quais os modelos de motivação existentes na Engenharia de 

Software? 

Como resultados desta revisão concluíram que a motivação dos 

engenheiros de software é mediada por três fatores inter-relacionados: suas 

características individuais, controles internos (tais como sua personalidade) e 

moderadores externos (como o estágio de sua carreira). Concluem ainda que 

engenheiros desmotivados tendam a deixar as organizações onde trabalham, 

enquanto aumento de produtividade e retenção de organização tende a ser 

resultados associados aos engenheiros motivados.  O trabalho destaca ainda a 

divisão em duas listas dos fatores que motivam o engenheiro de software 

(motivadores) Quadro 4, e quais os fatores desmotivam os engenheiros de 

software Quadro 5.  

Uma atualização desta revisão foi realizada por França et al. (2011) com o 

objetivo de responder as mesmas questões do estudo original, porém com artigos 

publicados no período de 2006 até 2010. Este estudo relacionou 53 artigos que 

foram analisados e produziram novas evidências em relação ao estudo original e 

reforçaram alguns resultados do primeiro trabalho. 

Os Quadros 3, 4 e 5 abaixo demonstram o resultado do estudo original. 

Ressalta-se que não faz parte deste estudo realizar a integração dos resultados do 

primeiro estudo com a sua atualização, nem de realizar um mapeamento dos 

fatores encontrados aqui com os estudos anteriores.   
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Nos dois estudos as características dos engenheiros de software, mais 

citadas foram orientado à crescimento e autonomia (necessidade de 

independência).  Introvertido e necessidade de estabilidade foram outras 

características destacadas entre as mais citadas. O Quadro 3 apresenta o 

resultado do estudo original. França et al. (2011) destaca a inclusão de novas 

características.  Assim como no estudo original, algumas características 

encontradas eram conflitantes, como introvertido e extrovertido. 

Características dos Engenheiros de Software 
Ch.1 Necessidade de Estabilidade 
Ch.2 Tecnicamente competente 
Ch.3 Orientado à realização 
Ch.4 Orientado à crescimento 
Ch.5 Necessidade de supervisão competente 
Ch.6 Introvertido 
Ch.7 Necessidade de envolvimento na definição de objetivos pessoais 
Ch.8 Necessidade de feedback 
Ch.9 Necessidade de estabilidade geográfica 
Ch.10 Necessidade de contribuir 
Ch.11 Autônomo (necessidade de independência) 
Ch.12 Necessidade de variedade 
Ch.13 Negociável 
Ch.14 Necessidade de desafios 
Ch.15 Criativo 
Ch.16 Necessidade de ser sociável 

Quadro 3 - Características dos engenheiros de software 
Fonte: Beecham et al. (2007a) 

 
Quanto aos fatores motivadores, o mais citado no trabalho original foi 

necessidade de identificação com a tarefa. Outros motivadores amplamente 

citados foram: participação, bom gerenciamento, plano de carreira e variedade 

da tarefa. França et al. (2011) ao analisar os resultados dos dois estudos para esta 

questão, conclui que os mais recorrentes são identificação com a tarefa, 

participação e bom gerenciamento. Destaca ainda entre os mais citados boa 
auto-imagem, aprendizagem e auto-desenvolvimento. 
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Motivadores para Engenheiros de Software 
M.1 Recompensas e incentivos 
M.2 Satisfação da Necessidade de Desenvolvimento  
M.3 Variedade de trabalho 
M.4 Plano de carreira 
M.5 Empowerement / Responsabilidade 
M.6 Bom gerenciamento 
M.7 Sensação de pertencimento a uma equipe 
M.8 Equilíbrio entre vida pessoal e profissional 
M.9 Trabalhar em uma empresa de sucesso 
M.10 Participação 
M.11 Feedback 
M.12 Reconhecimento  
M.13 Equidade 
M.14 Confiança / Respeito 
M.15 Trabalho tecnicamente desafiador 
M.16 Segurança no emprego / Ambiente estável 
M.17 Identificação com a tarefa  
M.18 Autonomia  
M.19 Condições apropriadas de trabalho 
M.20 Contribuir / Importância da tarefa 
M.21 Recursos suficientes 

Quadro 4 - Motivadores dos Engenheiros de Software 
Fonte: Beecham et al. (2007a) 

 
O trabalho original aponta para o fator desmotivacional mais citado como 

sendo más condições de trabalho, nesse conjunto a falta de recursos é a mais 

reportada. Na atualização do estudo, França et al. (2011) apresenta que os mais 

citados foram complexidade da tarefa (muito fácil ou muito difícil) e carga de 
trabalho. Entre as características coincidentes com o primeiro estudo aparecem 

gerenciamento ruim e pagamento não competitivo. 

Desmotivadores para Engenheiros de Software 
D.1 Risco 
D.2 Stress 
D.3 Inequidade 
D.4 Trabalho interessante feito por outras partes 
D.5 Sistema desleal de recompensa 
D.6 Falta de promoção 
D.7 Comunicação ruim 
D.8 Pagamento não competitivo 
D.9 Metas não realistas 
D.10 Mau relacionamento com usuários e colegas 
D.11 Ambiente de trabalho ruim (falta de recursos, investimentos, etc.) 
D.12 Gerenciamento ruim 
D.13 Produção de software de má qualidade (não ter o sentimento de 

realização) 
D.14 Adequação cultural ruim / estereótipos / ambigüidade de papéis 
D.15 Falta de influência / não envolvido na tomada de decisão 

Quadro 5 - Desmotivadores dos engenheiros de software 
Fonte: Beecham et al. (2007a) 
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Entre os sinais externos o mais citado nos dois estudos é a retenção, 

sugerindo que engenheiros de software mais motivados tendem a passar mais 

tempo na organização. Produtividade foi outro sinal associado no estudo original 

e que seria impactado pela motivação ou desmotivação do engenheiro de software. 

 
 

Sinais externos de Engenheiros de Software motivados/desmotivados 
Ext.1 Retenção 
Ext.2 Tempo de entrega do projeto 
Ext.3 Produtividade 
Ext.4 Orçamento 
Ext.5 Absenteísmo 
Ext.6 Sucesso do projeto 
Ext.7 Comprometimento organizacional 
Ext.8 Boa vontade 

Quadro 6 - Sinais externos de (des)motivação 
Fonte: Beecham et al. (2007a) 

 

Além da busca por respostas para os aspectos que motivam e desmotivam 

os engenheiros de software, quais os sinais externos e resultados apresentados 

por estes, a revisão sistemática da literatura também buscou identificar quais eram 

os modelos existentes à época relacionados à motivação de engenheiros de 

software e tal estudo contribuiu para a criação de um novo modelo descrito a 

seguir. 

O novo modelo de motivação na Engenharia de Software denominado 

MOCC (Motivators, Outcomes, Characteristics and Context) foca apenas nos 

resultados referentes aos fatores motivadores, visto que, motivação e 

desmotivação são constructos diferentes. (BEECHAM et al. 2007a). A Figura 2 

exibe o modelo MOCC. 
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Figura 2 – MOCC 

Fonte: Sharp et al. (2008) 
 

 

Segundo o modelo as características do engenheiro de software 

apresentadas na Figura 3 são divididas em duas categorias que expressam suas 

características individuais e necessidades. Estas características são mediadas pela 

personalidade individual e por fatores ambientais ou de contexto. 

 
Figura 3 - Motivadores Intrínsecos e Extrínsecos 

Fonte: Sharp et al. (2008). 
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Conforme apresentado na pesquisa original os engenheiros de software 

são motivados por 21 fatores, que no MOCC foram divididos em fatores intrínsecos 

e extrínsecos. A Figura 4 exibe esse relacionamento. Aos fatores intrínsecos os 

autores incorporaram os fatores motivadores encontrados na sua revisão ligados à 

Engenharia de Software.  

Motivadores

Intrínsecos Extrínsecos

Inerentes 
à ES

Desafio
Mudança
Resolução de problemas
Benéfico
Modelos de ciclo de vida 
Ciência
Experimentação
Trabalho em equipe
Práticas de 
desenvolvimento

Identificação com a tarefa
Percursos na carreira 
Variedade no trabalho
Reconhecimento do trabalho      
realizado
Necessidade de desenvolvimento 
direcionado 
Trabalho tecnicamente desafiador
Autonomia
Dar uma contribuição
Empowerment/Reponsabilidade
Confiança/Respeito
Equidade
Participação dos  trabalhadores

Bom gerenciamento

Sensação de fazer parte

Recompensas e incentivos

Feedback

Segurança no trabalho

Bom equilíbrio entre vida pessoal e 
trabalho

Condições apropriadas de trabalho

Empresa de sucesso

Recursos suficientes

 
Figura 4 - Motivadores Intrínsecos e Extrínsecos 

Fonte: Sharp et al. (2008). 
 
 
 

Como saída da verificação dos motivadores obtém os resultados, porém 

muito trabalho ainda precisa ser esclarecido sobre como esses resultados se 

relacionam, com que intensidade e antes de mais nada quais são os atuais fatores 

encontrados através de estudos empíricos mais aprofundados. Um dos objetivos 

desta dissertação é contribuir com este esclarecimento. 
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2.2  TRABALHOS RELACIONADOS 

Nesta seção são descritos alguns estudos que, devido a sua natureza 

qualitativa, se assemelham ao estudo desenvolvido nesta dissertação. O objetivo é 

apresentar resultados relacionados que complementam o entendimento do 

fenômeno da motivação na Engenharia de Software em outros contextos culturais 

e organizacionais. 

2.2.1 Beecham et al. (2007b) 

Beecham et al. (2007b) realizaram um estudo empírico sobre como as 

práticas XP se alinham às necessidades de motivação dos engenheiros de 

software.  

A iteração entre pares poderia ser vista como um potencial motivador e 

desmotivador e a natureza dessa iteração foi explorada através de entrevistas 

semi-estruturadas com equipes consideradas de alto desempenho que 

trabalhavam em aplicações de software crítico de segurança em um ambiente 

tradicional. A partir dessas entrevistas, foram identificados sete temas que são 

indicadores característicos de trabalho em pares.  

Através de dados observacionais de cinco equipes maduras de XP 

verificou-se “se” e “como” estes indicadores estavam presentes em um ambiente 

XP e como eles encorajam ou desencorajam o comportamento motivacional.   

Os temas identificados pela equipe de alto desempenho e posteriormente 

validados pelas equipes XP foram Progresso, Acesso à informação, 

Abertura/Comunicação, Responsabilidade/Autonomia/Domínio, Software de 

Qualidade, Moral do time e Insegurança/Medo/Confiança.  

As observações revelaram que os desenvolvedores XP 

eram claramente capazes de monitorar o andamento do projeto, compartilhavam 

conhecimento, apoiavam aqueles com menos experiência, se adaptavam 

rapidamente às mudanças nas necessidades, aprendiam sobre o trabalho, 

trabalhavam de forma independente e a comunicação com feedbacks construtivos 

(positivos ou negativos) fluía bem, sem a preocupação com repercussões 

punitivas. No entanto, o ambiente XP  demonstrou não ter suporte à necessidade 
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de reconhecimento individual, não havia uma progressão clara do plano de cargos 

e carreira e da variedade de trabalho, o que pode com o tempo enfraquecer a 

capacidade do desenvolvedor e a sua confiança para trabalhar sozinho, 

principalmente se ele precisar sair deste ambiente para voltar para um ambiente 

tradicional.  

2.2.2 Sharp et al. (2007) 

Em outro estudo Sharp et al. (2007)  apresentaram os dados coletados no 

workshop realizado na conferência internacional de XP em Oulu, Finlândia, 

envolvendo 6 engenheiros de software e 4 gerentes de projeto avaliando a 

diferença motivacional entre estes profissionais. A coleta de dados foi realizada 

utilizando a Repertory Grid Technique (RGT) com uma lista de motivadores 

previamente identificados como relevantes na literatura. RGT se originou de 

técnicas de psicanálises e permite que os pesquisadores descubram detalhes 

sobre blocos de construção das atitudes das pessoas, que são conseqüentemente 

úteis para descobrir as atitudes de motivação dos engenheiros de software e dos 

gerentes de projetos.   

Através da investigação dos dados provenientes do uso da técnica RGT 

pôde-se obter as atitudes relacionadas à motivação destes profissionais. Foram 

comparadas as atitudes de motivação de engenheiros de software e gerentes de 

projeto.  

Num primeiro momento da pesquisa os participantes eram convidados a 

propor sua própria lista de elementos de motivação e num segundo, era 

apresentada a eles uma lista pré-definida de elementos motivacionais com base 

em estudos preliminares do grupo.  

Apesar da literatura da época não sugerir uma lista de classificação para 

os motivadores de engenheiros de software, os resultados da pesquisa revelaram 

que alguns aspectos de motivação são mais importantes do que outros. Essa 

classificação pode ser exemplificada pelo destaque que estes participantes deram 

aos elementos: Desafio Técnico; Boas ferramentas; Recompensas e Benefícios. 

Essa tríade demonstra elementos intrinsecamente relacionados com o trabalho da 

área de Engenharia de Software bem como ao fator extrínseco relacionado ao 



17 
 

emprego, levando os pesquisadores a sugerir que os profissionais de software 

encontram motivação nas tarefas relacionadas à Engenharia de Software. Se 

alguns aspectos intrínsecos da Engenharia de Software, juntamente com as 

recompensas e os benefícios são mais relevantes para motivar os 

desenvolvedores do que os aspectos mais gerais do  

o trabalho, então é extremamente importante que os gestores entendam isto, pois 

este entendimento pode ser utilizado para melhorar a forma com que os 

desenvolvedores são gerenciados.  Estes três motivadores foram igualmente 

valorizados pelos engenheiros de software e gerentes de projeto.  

Também há a sugestão de que a forma como  

profissionais de software são motivados está mudando ao longo do tempo e que os 

gerentes de projetos e desenvolvedores de software, de um modo geral, pensam 

de forma diferente sobre quais fatores os motivam. Teorias genéricas de motivação 

sugerem que diferentes motivadores possuem relevância diferente para as 

pessoas em diferentes fases de sua carreira, fazendo com que a conclusão não 

seja totalmente inesperada. Por exemplo, Maslow, na teoria da hierarquia das 

necessidades (Maslow, 1954) diz que as pessoas têm necessidades diferentes em 

pontos diferentes em sua vida. Isso significa que eles vão encontrar coisas 

diferentes para motivar em momentos diferentes. É provável que os 

desenvolvedores e os gerentes de projetos estejam em pontos diferentes da sua 

vida, e assim a hierarquia de necessidades de Maslow pode explicar porque são 

motivadas por coisas diferentes.  

O trabalho também sugere que mais estudos sejam realizados para buscar 

identificar quais são os motivadores por perfil dentro da Engenharia de Software. 

Entender quais os motivadores por perfil poderia potencializar o melhor do trabalho 

de cada pessoa.  

2.2.3 Sharp e Hall (2009) 

Em novo estudo, Sharp e Hall (2009) realizaram uma pesquisa empírica 

cujo objetivo era investigar qual é a motivação que leva um profissional a 

permanecer na Engenharia de Software. Este estudo foi realizado durante uma 

seção de 3 horas na conferência SPA2007 que ocorreu em Cambridge, Reino 



18 
 

Unido, com a participação de 29 pessoas.  Os participantes foram divididos em 

quatro grupos: desenvolvedores, gerentes de projeto, líderes e clientes.  

A proposta do estudo era responder a quatro questões: Quais aspectos do 

seu trabalho trazem mais satisfação? Quais são as características do projeto que 

fazem você permanecer no trabalho? Quais são os fatores que lhe mantém na 

Engenharia de Software? O que faz com que o desenvolvimento de software 

valha a pena para você? 

A coleta de dados foi realizada através de uso de formulários entregues e 

respondidos pelos participantes numa seção individual e pelo uso de flip charts nos 

momentos de interações dos grupos e discussões em plenária. Em seguida, ainda 

em plenária um brainstorm foi realizado e posteriormente os participantes foram 

solicitados a escolher 3 coisas que eles achavam relevantes relacionados à 

motivação de uma lista pré-definida (SHARP et al., 2008) de fatores motivacionais.      

Após análise observou-se que os temas que trazem maior satisfação ao 

trabalho são Pessoas, Qualidade, Sucesso, Aprendizado, Resolução de 
problemas e Variedade (nesta ordem). Desafio e Autonomia foram citados 

apenas 2 e 1 vez respectivamente.  No que diz respeito às características do 

projeto que faz permanecer no trabalho as mais citadas foram Pessoa, Influência, 
Desafio e diversão, seguidas por Qualidade, pagamento e Variedade.  

Já em relação aos fatores que mantém o indivíduo na Engenharia de 

Software, os de maior destaque foram Auto-Imagem, seguida por Resolução de 
problemas, Criatividade e Pessoas, porém bem menos citadas se comparado 

com a primeira. Sobre o que faz com que o desenvolvimento de software 

valha a pena para o indivíduo, as respostas Criatividade, Outros (vagamente 
especificado), Fazer a diferença e Resolução de problema foram os destaques.  

O trabalho ressaltou que os fatores que trazem satisfação aos engenheiros 

de software não são necessariamente os mesmos que os mantém em seus 

empregos, principalmente no que diz respeito aos fatores Desafio e Pagamento, 

citados como relevantes no primeiro e não destacados no segundo. Um viés que 

pode ter surgido neste estudo é que a partir de um dado momento em diante, os 
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participantes tinham acesso a lista de fatores relacionados à motivação para 

classificarem os 3 mais importantes e isso pode ter influenciado suas respostas.  

De qualquer forma, os resultados sugerem que está havendo uma 

evolução dos fatores que motivam os engenheiros de software, já que alguns 

motivadores apontados não coincidiam com estudos anteriores da literatura (Sharp 

et al., 2007) e novos surgiram, como Auto imagem (resultado das questões abertas 

iniciais). Isso pode refletir uma mudança natural da profissão, onde conhecimentos 

técnicos continuam sendo importantes, mas surgem preocupações com aspectos 

relacionados à outras pessoas e a autoestima.  

Uma nota relevante à pesquisa se deve ao fato de que os pesquisadores 

utilizaram o termo satisfação ao invés de motivação, reforçando a confusão já 

citada na literatura entre tais constructos.  

A pesquisa sugere que o perfil dos motivadores dos profissionais de 

Engenharia de Software pode ser centrado nas pessoas, na criatividade, na 

solução de problemas e na autoimagem. 

Todos esses trabalhos reforçam a necessidade de mais estudos empíricos 

que busquem identificar quais são os fatores motivacionais e desmotivacionais 

relacionados ao engenheiro de software, como eles entendem motivação, qual o 

entendimento de motivação pela organização e como motivação pode ser 

trabalhada de forma mais eficiente em seus ambientes. 
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2.3  RESUMO DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou o referencial teórico contendo a conceitualização 

de motivação, a contextualização da motivação na Engenharia de Software, 

destacando as características dos engenheiros de software, os fatores motivadores 

e desmotivadores e os sinais externos e resultados de (des)motivação 

apresentados pela literatura. Apresentou o Modelo de Motivação (MOCC) e 

estudos sobre motivação na Engenharia de Software. 

Este capítulo foi extraído do protocolo apresentado por Da Silva et al. 

(2011), mantendo a consistência entre todos os estudos de caso que fazem parte 

da família de replicações. 
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3  METODOLOGIA 

Conforme descrito no Capítulo 1 vale ressaltar que este Capítulo trata de 

uma extração fiel do protocolo apresentado por Da Silva et al. (2011), com o intuito 

de manter a consistência entre todos os estudos de caso que fazem parte da 

família de replicações em desenvolvimento pelo grupo de pesquisa HASE (Human 

Aspects Software Engineering Group), do Centro de Informática da UFPE. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os aspectos referentes à 

metodologia, métodos e procedimentos adotados nesta pesquisa. O capítulo inicia 

trazendo novamente as questões de pesquisa já apresentadas no Capítulo 1. A 

seção 3.2 descreve o quadro metodológico adotado neste trabalho. Na Seção 3.3 

são elencadas as premissas e suposições consideradas na pesquisa. As etapas 

planejadas para a pesquisa são descritas na Seção 3.4. A Seção 3.5 explora o 

planejamento das fases do estudo de caso. As descrições dos procedimentos de 

coleta de dados selecionados para essa pesquisa, e os procedimentos de análise 

dos dados, são descritos respectivamente nas Seções 3.6 e 3.7. O capítulo finaliza 

com a Seção 3.8, que aborda as limitações e como são tratadas as ameaças à 

validade ao longo desta pesquisa. Este capítulo é baseado no protocolo 

desenvolvido por Da Silva et al. (2011), que serve de base para todos os estudos 

de caso que fazem parte da família de replicações em desenvolvimento pelo grupo 

de pesquisa HASE, conforme descrito no Capítulo 1. 

3.1  QUESTÕES DE PESQUISA 

A elaboração e clarificação das questões de pesquisa é uma etapa inicial e 

central no processo de escolha do método de uma pesquisa (EASTERBROOK et 

al., 2008; YIN, 2005, p.42) e pode determinar o sucesso de uma pesquisa 

qualitativa. As questões globais de pesquisa são responsáveis por indicar o 

caminho pelo qual o trabalho deve seguir. Assim, para criar os artefatos a serem 

aplicados no estudo de campo foram definidas três questões de pesquisa a fim de 

guiar o estudo sobre motivação de engenheiros de software como segue.  

RQ1: O que motiva e o que desmotiva os engenheiros de software?  
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RQ1.1: Quais aspectos da Engenharia de Software motivam e quais 

aspectos desmotivam os engenheiros de software? 

 RQ1.2: Quais aspectos do trabalho em equipe motivam e quais 

aspectos desmotivam os engenheiros de software? 

RQ1.3: Quais aspectos relacionados a tarefa ou ao tipo do projeto 

motivam e quais aspectos desmotivam os engenheiros de software?  

RQ1.4: Quais aspectos relacionados a organização motivam e quais 

aspectos desmotivam os engenheiros de software? 

RQ2: Quais são os resultados (ou sinais externos) da motivação ou 

desmotivação dos engenheiros de software? 

RQ3: Qual é o entendimento de motivação pela organização? 

As questões foram revisitadas sempre que necessário para verificar se 

continuavam válidas e pertinentes ao estudo. Em conjunto com o trabalho de 

definição das questões de pesquisa foi iniciado um estudo das possíveis empresas 

que poderiam participar do estudo de caso.  

3.2  QUADRO METODOLÓGICO 

Segundo Strauss e Corbin (2008), metodologia é uma forma sistêmica de 

pensar sobre o mundo, sobre a realidade social e estudá-la, enquanto que os 

métodos são um conjunto de procedimentos e técnicas para coletar e analisar 

dados. Marconi e Lakatos (2004, p. 46) afirmam que “método é um conjunto de 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite 

alcançar o objetivo”. De acordo com Easterbrook et al. (2008),  uma variedade de 

métodos e suas combinações podem ser aplicados em uma pesquisa a fim de 

entender completamente o problema. O autor destaca ainda que a escolha do 

método depende do acesso aos recursos e do seu alinhamento com as questões 

de pesquisa. Assim, tendo em vista o problema desta pesquisa e os objetivos a 

serem alcançados, optou-se pelas seguintes estratégias, descritas a seguir. 
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 Quanto à abordagem e metodologia: 

Esta pesquisa adotou um método indutivo de abordagem, apoiado numa 

metodologia qualitativa. A metodologia qualitativa não difere apenas da 

quantitativa pela forma de coleta e análise de dados através de 

procedimentos estatísticos. A pesquisa qualitativa tem como objetivo 

investigar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento humano, suas emoções, sentimentos e 

também sobre funcionamento organizacional, fenômenos culturais, e 

interação entre grupos de pessoas. Assim, obter uma análise mais 

detalhada a respeito do objeto de investigação, através de hábitos, atitudes, 

tendências e comportamentos (MARCONI e LAKATOS, 2004, p.269; 

STRAUSS e CORBIN, 2008, p.23; SEAMAN, 1999). Desta forma, esta 

pesquisa objetiva através de uma abordagem qualitativa, investigar os 

fatores e aspectos comportamentais e resultados de trabalho que motivam 

ou que desmotivam o engenheiro de software na realização do seu trabalho, 

seja ele individual ou em equipe. 

A escolha por uma abordagem qualitativa para essa pesquisa 

converge para a sugestão de França et al. (2011), os quais sugerem mais 

trabalhos qualitativos e observacionais, a fim de desenvolver uma 

compreensão fundamentada sobre motivação na Engenharia de Software. 

Assim, justifica-se a metodologia qualitativa para este trabalho. 

O método indutivo, segundo Marconi e Lakatos (2004, p.53), é um 

processo que a partir de dados específicos, suficientemente constatados, 

infere-se uma verdade geral, não contida nos dados investigados. Nesse 

processo deve-se considerar três etapas principais (MARCONI e LAKATOS, 

2004, p.54): 

o Observação dos fenômenos: nessa etapa os fenômenos devem ser 

observados e analisados, a fim de descobrir as causas da sua 

manifestação; 
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o Descoberta da relação entre eles: nessa etapa se procura através 

de comparações, identificar similaridades ou diferenças entre os fatos 

ou fenômenos, com a finalidade de descobrir alguma relação; 

o Generalização da relação: por fim se generalizam os 

relacionamentos encontrados na etapa anterior, entre os fatos e 

fenômenos semelhantes, muitos dos quais ainda não observamos 
ou são inclusive inobserváveis. 

Essa pesquisa se utiliza dessas etapas, como será detalhado mais adiante. 

Aqui, justifica-se a utilização do método indutivo, pois, a partir de dados 

coletados de um grupo de participantes, deseja-se chegar a uma teoria 

fundamentada, a partir de interpretações e abstrações, objetivando 

identificar e analisar os fatores e aspectos que motivam ou desmotivam o 

engenheiro de software e obter explicações mais abrangentes sobre os 

relacionamentos existentes. 

 Quanto ao propósito: 

Segundo Runeson e Host (2008), a metodologia de pesquisa tem 

finalidades diferentes e destacam 4 tipos de propósitos de uma pesquisa: 

exploratório, descritivo, explicativo e pesquisa de melhoria. De acordo com 

os seus propósitos, esta pesquisa pode ser classificada como exploratória 
e descritiva, pois tem como característica principal descobrir o que está 

acontecendo e quais os aspectos motivam ou desmotivam engenheiros de 

software, a fim de buscar novas idéias e gerar hipóteses e teoria para os 

fenômenos pesquisados. 

 Quanto aos métodos de procedimentos: 

Conforme Marconi e Lakatos (2004), os métodos de procedimentos são 

etapas mais concretas de uma pesquisa, com uma finalidade mais restrita 

de explicação geral dos fenômenos e menos abstrata. Para esse trabalho o 

procedimento adotado foi o estudo de caso. Yin (2005, p. 32) descreve que 

“um estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos”. Na Engenharia de Software, os 
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estudos de caso são adequados para muitas questões de pesquisa, tendo 

em vista que o trabalho de desenvolvimento de software é realizado por 

pessoas, grupos e organizações onde questões políticas e sociais são 

relevantes nesse contexto (RUNESON e HOST, 2008).  

As perguntas e objetivos desta pesquisa visam analisar os aspectos que 

motivam ou desmotivam os engenheiros de software na realização do seu trabalho 

de forma individual e no seu relacionamento em equipe, e como as características 

organizacionais também afetam a sua motivação ou desmotivação para a 

realização do seu trabalho, além de compreender qual o entendimento de 

motivação dentro da organização.  

3.3  PREMISSAS 

Este estudo tem como premissa a existência de fatores que influenciam na 

motivação e desmotivação dos engenheiros de software relacionados à área de 

Engenharia de Software, às atividades técnicas desempenhadas pelos indivíduos, 

ao trabalho em equipe, além de aspectos organizacionais que os influenciam. 

Também se acredita que há indícios ou sinais percebidos pelos indivíduos quando 

da ocorrência da motivação/desmotivação, e que suas ações e comportamento 

influenciam o resultado do seu trabalho, assim como considera que as ações 

organizacionais para motivar os indivíduos podem ser influenciadas pelo conceito 

que a mesma tem sobre o tema.   

Dada a existência de várias teorias que tratam da motivação e a sua 

utilização no ambiente organizacional, conforme descrito no referencial teórico, 

este trabalho se utilizou do entendimento de motivação de acordo com o modelo 

MOCC também referenciado no capítulo 2 (Pág 13). 

3.4  ETAPAS DA PESQUISA 

A pesquisa iniciou com uma revisão bibliográfica tradicional onde foram 

estudados temas referentes a: conceitos básicos de motivação, motivação de 

pessoas aplicada a organizações, principais teorias da motivação, revisões 
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sistemáticas da literatura2 envolvendo motivação na Engenharia de Software. O 

objetivo foi adquirir um entendimento maior sobre o assunto motivação e a sua 

aplicação na Engenharia de Software, e analisar os resultados de pesquisas mais 

recentes a fim de levantar novos questionamentos e lacunas em fatos, 

relacionamentos e situações não satisfatoriamente explícitas. Foram considerados 

nessa revisão livros, artigos científicos e dissertações acadêmicas. Português e 

inglês foram utilizados como idiomas dos materiais revisados.  

Para o aprofundamento no tema e comparação posterior de resultados e 

contribuições, foram utilizadas as revisões sistemáticas na literatura sobre 

motivação na Engenharia de Software e modelos de motivação na Engenharia de 

Software. A partir desta revisão e exploração inicial do tema as questões de 

pesquisa foram refinadas. Após esta fase foi planejado e elaborado 

cuidadosamente um protocolo de estudo de caso que foi atualizado e seguido 

durante toda a pesquisa (DA SILVA et al., 2011). Um resumo deste protocolo é 

apresentado neste capítulo. 

 Após conclusão do protocolo do estudo de caso, foi realizada a coleta de 

dados, onde profissionais que trabalham com Engenharia de Software em 

especialidades diferentes foram entrevistados. A pesquisa também envolveu 

diretores e gestores da empresa participante. Os dados coletados foram transcritos 

para análise utilizando os procedimentos da Teoria Fundamentada (Grounded 

Theory) (STRAUSS e CORBIN, 2008). Com base nesta metodologia os dados 

foram codificados utilizando codificação aberta, codificação axial e codificação 

seletiva. Como resultados destes procedimentos foram derivadas hipóteses, 

memorandos e histórias para geração de uma teoria fundamentada nos dados. As 

etapas da pesquisa estão representadas na Figura 5 a seguir:  

  

                                            

2 Segundo Kitchenham e Charters (2007) esse tipo de revisão é uma forma de identificar, avaliar, 
analisar  e interpretar todas as pesquisas disponíveis relevantes para uma questão de pesquisa 
específica, uma área ou um fenômeno de interesse. 
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Figura 5 - Etapas da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.5  PLANEJAMENTO DO ESTUDO DE CASO 

O fato do estudo de caso ser flexível3 não quer dizer que não necessita de 

planejamento. Muito pelo contrário, um bom planejamento é crucial para o sucesso 

do estudo de caso. A definição dos métodos adequados para a coleta de dados, 

quais os departamentos de uma organização serão visitados, quais documentos 

serão lidos, quais as pessoas devem ser entrevistadas, são aspectos que devem 

ser considerados no início de um estudo. Assim esta pesquisa seguiu um guideline 

de condução de um estudo caso apresentado por Runeson e Host (2008). Essas 

etapas estão bem próximas das propostas por Kitchenham et al.  (2002) e Wohlin 

et al. (2000). 

Em um processo de pesquisa de um estudo de caso existem 5 principais 

etapas que devem ser seguidas: 

 Planejamento do estudo de caso: com a finalidade de definir os objetivos e 

planejar o estudo de caso. 

 Preparação para coleta de dados: definir os procedimentos e protocolos 

para a coleta de dados. 

 Coleta de evidências: execução da coleta de dados. 

 Análise dos dados coletados: onde os dados são analisados em busca de 

respostas às questões de pesquisa, além de propiciar a formulação de uma 

teoria fundamentada em dados. 

 Validação: etapa em que se valida os principais achados, junto aos 

participantes. 

 Relato dos resultados: consolidação dos achados da pesquisa. 

 

                                            

3 Conforme Runeson e Host (2008), estudos de caso são tipicamente um projeto flexível, pois seus 
principais parâmetros podem ser alterados durante o curso do estudo, enquanto que experimentos 
e surveys têm seus principais parâmetros definidos no início do estudo. 



29 
 

3.5.1. DEFINIÇÃO DO CASO E DA UNIDADE DE ANÁLISE 

Um ponto importante no planejamento de um estudo de caso é a definição 

do caso e da unidade de análise. O caso pode ser um indivíduo, um grupo de 

pessoas, um evento ou uma entidade (YIN, 2005, p.43; RUNESON e HOST, 2008). 

Na Engenharia de Software um caso pode ser um projeto de desenvolvimento de 

software, uma tecnologia, um indivíduo, um grupo de pessoas, um processo, uma 

política ou uma regra organizacional, etc. Da mesma forma o projeto, indivíduo, 

grupo, etc, pode também constituir a unidade de análise do estudo de caso 

(RUNESON e HOST, 2008). Yin (2005, p.44) orienta que a definição do caso e da 

unidade de análise está relacionada à forma como foram definidas as questões de 

pesquisa. 

Essas características gerais descritas acima servem de base para se 

definir qual o tipo de projeto de estudo de caso será utilizado na pesquisa. Yin 

(2005, p. 61) diferencia esses projetos entre: holístico (unidade única de análise) 

ou incorporado (unidades múltiplas de análise) e projetos de caso único ou 
projetos de casos múltiplos. Assim conforme Figura 6 podem-se ter quatro tipos 

resultantes de projetos de estudo de caso:  1. Projetos holísticos de caso único; 2. 

Projetos incorporados de caso único; 3. Projetos holísticos de casos múltiplos e 4. 

Projetos incorporados de casos múltiplos.  

De acordo com as descrições acima, este trabalho é um estudo de caso 

holístico de caso único. Holístico - onde a unidade de análise é o engenheiro de 

software, pois o objetivo da pesquisa é estudar os fenômenos e aspectos que 

influenciam a motivação dos indivíduos ligados a área de Engenharia de Software, 

denominados engenheiros de software, e abrange os seguintes perfis nesta 

categoria: desenvolvedores, arquitetos de software, analistas de requisitos, 

analistas de configuração, analistas de qualidade, analistas de teste, designers de 

sistemas, coordenadores e gerentes de projetos de software. Caso único onde é 

considerada a organização como caso representativo, que se deseja investigar os 

acontecimentos que motivam ou desmotivam os engenheiros de software na 

realização das suas atividades. 
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Vale lembrar que este estudo de caso está inserido em um contexto de 

outras replicações, que serão integradas posteriormente, portanto, a análise global 

e comparação dos resultados dessas replicações também não fazem parte do 

escopo deste trabalho, onde se propõe investigar, analisar e apresentar as devidas 

conclusões e resultados apenas do caso específico. 

 

 
Figura 6 - Tipos básicos de projetos para estudos de caso 

Fonte: Adaptado de Yin (2005). 
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3.5.2. PROTOCOLO DO ESTUDO DE CASO 

Conforme mencionado anteriormente neste capítulo, um protocolo foi 

elaborado para planejar as fases, procedimentos, coleta de dados e objetivos do 

projeto do estudo de caso, ao qual essa pesquisa faz parte. O protocolo contém o 

instrumento com as decisões definidas para o estudo, além dos procedimentos e 

regras gerais que deveriam ser seguidos ao longo do estudo. O protocolo é um 

documento dinâmico, pois pode sofrer atualizações ao longo do estudo devido a 

mudanças de algum plano (RUNESON e HOST, 2008; YIN, 2005). A relevância do 

protocolo nesta pesquisa é destacada por Yin (2005, p. 92), onde afirma que, o 

protocolo é desejável para um estudo de caso em qualquer circunstância além de 

ser uma tática para aumentar a confiabilidade do estudo.  

O Quadro 7 apresenta um resumo do quadro metodológico já citado neste 

capítulo e demais características desta pesquisa. 

Método Estudo de Caso 

Objetivo Primário Exploratório e descritivo 
"Descobrir o que está acontecendo, buscando novas idéias e 
gerar idéias e hipóteses para novas pesquisas" 

 (Runeson, 2008, Pg 135) 
Perspectiva Interpretativo 

"tenta compreender os fenômenos através da interpretação dos 
participantes de seu contexto" 

 (Runeson, 2008, 135) 
Dados Primários Qualitativo 

"Os dados qualitativos são representados como palavras e 
imagens, e não números (...). os resultados são mais ricos e 
informativos. (...) " 

 (Seaman, 1999, pg 557) 
Design Flexível 

"em um processo de design flexível os principais parâmetros do 
estudo podem ser 
modificados durante o decorrer do estudo " 

 (Runeson, 2008, pg 136) 
Triangulação Através das várias fontes de dados 

"Mais de uma fonte de dados ou coletar os mesmos dados em 
diferentes ocasiões." 

 (Runeson, 2008, pg 136) 
Técnica de Coleta Primeiro Grau (contato direto)  

"o pesquisador está em contato direto com os participantes e 
coletar dados em tempo real." 

 (Runeson, 2008, pg 144) 
Quadro 7 - Quadro resumo metodológico da pesquisa 
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3.5.3. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

O envolvimento de pessoas em pesquisas já é um tema bastante discutido 

em diversas áreas bem como a demanda de se encontrar soluções para esses 

dilemas é fundamental para a credibilidade de uma pesquisa (FLICK 2009, p. 56;  

FILGUEIRAS e SILVA, 2008; SINGER e VINSON, 2002). As pesquisas na 

Engenharia de Software cada vez mais se utilizam de pessoas como fonte para se 

obter dados através de algum instrumento de pesquisa aos quais os participantes 

são submetidos tais como: entrevistas individuais, grupos focais, a utilização de um 

determinado software, entre outros. Nestes cenários podem ocorrer situações não 

esperadas como o constrangimento de uma pessoa com uma determinada 

pergunta ou situação numa entrevista, ou em um grupo focal; frustração por não ter 

conseguido utilizar de forma satisfatória algum sistema ou site a qual foi solicitada 

a testar; a quebra de privacidade de um participante; entre outros. 

No Brasil as características e atribuições dos Comitês de Ética em 

Pesquisa estão contidas na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

Brasil (1996). Essa resolução se baseia em quatro princípios básicos também 

referenciados em Flick (2009, p. 51). 

 Autonomia: a participação do indivíduo em uma pesquisa deve ocorrer 

através do seu livre consentimento; 

 Beneficência: entre possíveis riscos envolvidos o projeto deve 

comprometer-se a gerar mais benefícios para o participante e a sociedade 

como um todo; 

 Não-maleficência: deixar claro que possíveis riscos da pesquisa foram 

avaliados e danos previsíveis foram evitados; 

 Justiça e equidade: garantir a relevância social da pesquisa. 

Esta pesquisa, por envolver a participação de seres humanos na obtenção 

de dados através de técnicas de entrevistas e estudo diário, seguirá as orientações 

da regulamentação da resolução 196/96, a qual estabelece que devam ser gerados 

alguns documentos para esse fim. O TCLE – Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido segundo a resolução 196/96 e Filgueiras e Silva (2008) é o documento 

mais importante no que se refere o envolvimento de seres humanos numa 

pesquisa. Este termo deve ser elaborado de forma a ser compreendido pelos 

participantes envolvidos na pesquisa. De forma resumida, o TCLE-Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido deve ter: o propósito e objetivos da pesquisa, 

os procedimentos do estudo e procedimento para assegurar a privacidade dos 

envolvidos. Os riscos e benefícios da pesquisa também devem fazer parte do 

documento. Runseson e Host (2008) no seu trabalho consideram a importância 

das questões éticas na pesquisa, e que estes aspectos devem fazer parte do 

planejamento do estudo de caso.  

Além do TCLE, foi elaborado nesta pesquisa um Termo de Autorização 

(Apêndice A), visto que, realizar pesquisas em organizações onde se deseja ter 

acesso aos departamentos da empresa, a pessoas, algumas vezes em diferentes 

níveis hierárquicos, a documentação, etc., requer formalização. Em particular, 

quando a própria organização é um elemento importante dentro do contexto da 

pesquisa. (YIN, 2005; FLICK, 2009). 

A finalidade do termo de autorização era obter a autorização formal por 

parte da diretoria para realização da pesquisa, acesso à organização e as pessoas. 

Antecedendo qualquer outra atividade o pesquisador responsável exibiu uma 

apresentação sobre a pesquisa, e obteve a autorização e consentimento para a 

realização da pesquisa.. 

3.6  PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

Existem diferentes fontes de dados para se obter evidências em uma 

pesquisa qualitativa, e que podem ser utilizadas nos estudos de caso (YIN, 2005, 

p.109; RUNESON e HOST, 2008; SEAMAN, 1999). É importante destacar que a 

utilização de várias fontes de dados e evidências em um estudo de caso é 

essencial para limitar os efeitos de interpretação de uma única fonte, além de 

aumentar a qualidade da pesquisa e reduzir as ameaças a sua validade. 

Existem várias técnicas de coleta de dados conhecidas e bem 

fundamentadas na literatura.  Neste estudo a escolha do método levou em 



34 
 

consideração a adequação técnica do instrumento, a praticidade do uso e 

considerações éticas envolvidas no processo, para tentar responder as questões 

de pesquisa que haviam sido formuladas. Os métodos de coleta de dados 

qualitativos utilizados nesta pesquisa foram as entrevistas, estudos diários e 
análise de documentação. 

3.6.1. ENTREVISTAS 

As entrevistas são uma das mais importantes e comumente empregadas 

técnicas de coleta de dados na pesquisa qualitativa (SEAMAN, 1999). Segundo 

Runeson e Host (2008) e Yin (2005, p.116) especificamente em estudos de caso 

as entrevistas são muito importantes como fonte de evidências. 

A entrevista é um diálogo entre o pesquisador e o participante, guiado por 

um conjunto de questões da entrevista. As questões da entrevista devem ser 

planejadas a fim de responder as questões de pesquisa do estudo de caso. 

Entrevistas podem ser classificadas como estruturadas, semi-estruturadas ou 

abertas (não estruturadas).  (RUNESON e HOST, 2008; SEAMAN, 1999; 

MERRIAM, 2009). 

Nesse estudo de caso, o tipo de entrevista adotado foi o de entrevista  

semi-estruturada, no qual as questões são planejadas e elencadas em um roteiro, 

mas com a possibilidade de não serem realizadas na mesma ordem em que 

estavam listadas. A conversação no meio da entrevista pode decidir uma ordem 

diferente para seguir o roteiro, não necessariamente todas as questões precisam 

ser feitas e outras podem surgir (RUNESON e HOST, 2008; SEAMAN, 1999; 

MERRIAM, 2009). 

Outro ponto chave na condução de uma boa entrevista e fundamental para 

a obtenção de dados relevantes é saber elaborar boas perguntas a fim de 

estimular as respostas do entrevistado com foco no estudo, desta mesma forma 

quais tipos de questões de entrevistas devem ser evitadas (MERRIAM, 2009). 

Nesse sentido houve uma preocupação na elaboração do roteiro de entrevista em 

realizar boas perguntas a fim de estimular o participante a responder sempre as 

questões de pesquisa. Assim cada questão do roteiro de entrevista foi classificada 
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segundo um conjunto de seis tipos de questões conforme Merriam (2009 apud 

Patton (2002)) e associada a uma pergunta de pesquisa. 

 Experiência e comportamento: São questões para obter 

informações de comportamento ou experiência do entrevistado 

 Opinião e valor: Questões quando o interesse do pesquisador é 

obter a opinião ou crença referente a alguma coisa por parte do 

entrevistado. 

 Sentimento: Esse tipo de questão foca na dimensão afetiva 

humana do participante, quando o entrevistador procura adjetivos 

como respostas, exemplo: alegre, medo, intimidado, 

comprometimento, distraído, etc. 

 Sensoriais: Similar as questões de experiência e comportamental, 

porém, com um foco maior em saber sobre o que o entrevistado 

ouviu, escutou, tocou, etc. Denotando o lado sensorial do indivíduo. 

 Conhecimento: Esse tipo de questão visa obter do participante o 

seu conhecimento sobre alguma situação. 

 Background: Questões para ter uma visão geral do entrevistado 

como idade, renda, escolaridade, tempo de trabalho. Em muitos 

estudos esse tipo de pergunta é relevante obter do entrevistado. 

No mesmo direcionamento alguns tipos de questões devem ser evitados: 

 Múltiplas questões: Uma série de questões são elaboradas dentro 

de uma única pergunta, o que leva o entrevistado a se perder nas 

respostas e não responder uma por uma. 

 Questão principal: Evitar perguntar ao participante questões 

principais da pesquisa. 

 Questões sim ou não: Evitar elaborar questões que podem ser 

respondidas simplesmente com um sim ou um não, pelo 

entrevistado. 
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Para este trabalho foram elaborados 3 diferentes roteiros de entrevista4 

que foram adaptados para os perfis de engenheiros, coordenadores/gerentes e 

diretores. Para refinamento das perguntas do roteiro das entrevistas e a verificação 

da sua adequação a responder as questões de pesquisa, foram realizadas duas 

entrevistas piloto. As entrevistas foram gravadas e transcritas, e a partir da análise 

das respostas as questões do roteiro foram refinadas. 

Os potenciais participantes da pesquisa foram contatados por email com 

antecedência à realização das entrevistas, a pesquisa foi apresentada e o convite 

para participar da entrevista foi feito. As entrevistas semi-estruturadas foram 

agendadas e conduzidas em sala de reunião, de forma individual.  

No momento da entrevista foi feita a apresentação de detalhes da 

pesquisa, citando o grupo de pesquisadores responsáveis, política de 

confidencialidade, objetivos e resultados esperados. O TCLE (Apêndice B) foi 

entregue e a coleta de autorização realizada. O pesquisador solicitava autorização 

verbal para gravar as entrevistas e se permitido, as entrevistas eram gravadas. 

Segundo (MARCONI e LAKATOS, 2004, p. 278), entrevistas são utilizadas 

quando o principal interesse do pesquisador é reconhecer o significado que o 

entrevistado dá aos fenômenos de sua vida cotidiana. Dessa forma o objetivo das 

entrevistas foi realizar um levantamento dos fatores que motivavam os engenheiros 

de software na sua rotina de trabalho, na execução das suas tarefas, no seu 

trabalho em equipe, além da percepção dos mesmos sobre características 

organizacionais que influenciavam na sua motivação/desmotivação para o 

trabalho.  

 

 

 

  

                                            

4 O roteiro da entrevista está disponível no Apêndice C(diretor), D(engenheiros) e E (gerentes de 
projeto).   
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3.6.2. ESTUDOS DIÁRIOS 

O uso de diários como ferramenta para coleta de dados tem sido utilizado 

em vários campos, por exemplo, em um estudo sobre inovação do empregado 

(UNSWORTH e CLEGG, 2004) e em um estudo sobre necessidade de 

informações móveis (SOHN et al., 2008). 

Segundo Scott (2005) o estudo diário é um método de compreensão do 

comportamento humano e, de forma diferente de outros métodos como entrevistas, 

o pesquisador não está presente controlando o tempo e a forma de obtenção dos 

dados. Comparando os estudos diários com as entrevistas  Sohn  et al. (2008)  

afirma que as entrevistas são retrospectivas, pois recorre às lembranças dos 

entrevistados, tendo assim o risco do entrevistado não se lembrar de algo 

relevante. Outro método de coleta, a observação, além de ser algo caro e intrusivo, 

pois ocorre dentro do ambiente do participante não atinge as variáveis não-

observáveis (como motivação, no exemplo desse projeto).  Scott (2005) divide o 

método em dois tipos, que variam de acordo com a captura das informações: 

 Elicitation Studies ou Synchronous elicitation: Participantes 

registram/capturam um evento em alguma mídia/meio que é usada 

como "alerta/ajuda/lembrança" para discussão e maior detalhamento 

em entrevistas subsequentes. 

 Feedback Studies ou Asynchronous feedback:  Os participantes 

respondem às questões sobre os eventos pré-definidos. Estudos de 

Feedback também podem exigir que os participantes capturem em 
algum meio para servir de "alerta/ajuda/lembrança". 

A diferença principal entre os dois tipos é que Elicitation Studies a 

comunicação entre pesquisador e participante  é síncrona  (por exemplo, 

entrevistas), enquanto Feedback Studies envolvem comunicação assíncrona entre 

o pesquisador e participante (por exemplo, questionários). Em alguns estudos, os 

métodos são combinados, com resultados de feedback servindo para discussão 

durante o levantamento. Outra diferença apontada entre as duas formas é que, no 

Feedback Studies os participantes devem fornecer informações sobre um evento 

imediatamente após ele percebê-lo, enquanto que Elicitation Studies apenas 
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capturam alguns aspectos de um evento quando ele ocorre e fornecem 

informações sobre isso mais tarde durante as entrevistas. 

 Diários estudam o engajamento dos participantes em eventos e 

experiências vivenciados por estes através de suas próprias palavras num 

determinado período de tempo.  Este período de tempo pode ser definido da 

melhor forma de acordo com o projeto de pesquisa: uma vez por dia, uma vez por 

semana, toda manhã, uma vez por mês, antes de um determinado evento 

específico, etc. (UNSWORTH e CLEGG, 2004). 

A aplicação do diário, além de servir como mais uma fonte de evidências e 

futura triangulação das entrevistas poderão fazer surgir novas categorias ainda não 

abordadas ou citadas nas entrevistas com o uso do questionário, além de ser uma 

fonte livre e rica de informações do participante em seu meio de trabalho. 

Diários exigem um esforço muito maior dos participantes do que outros 

métodos mais tradicionais de coleta de dados, como, questionários ou entrevistas. 

Por este motivo, é provável que haja algumas limitações, como evasão dos 

participantes durante o período de execução que o diário é aplicado. Dearman et 

al. (2008) sugerem algumas estratégias que aplicadas ajudam a minimizar a 

retenção: 1) fornecimento de feedback aos participantes sobre os seus progressos, 

2) instruções iniciais de preenchimento para os entrevistados, evitando que eles 

deixem de preencher porque tem dúvidas ou não saibam usar alguma ferramenta e 

3) prover feedbacks encorajadores para que eles mantenham o preenchimento, 

colocando a importância e agradecendo a participação. Algumas outras ações 

podem ser feitas para ajudar na retenção: mandar lembretes sobre o 

preenchimento, ligar para os participantes, além de constantemente buscar 

entender se a falta de preenchimento está sendo ocasionada por alguma falta de 

entendimento de como preencher.  

Neste trabalho foi elaborado um diário num formato de livro com o seguinte 

conteúdo descrito abaixo, a Figura 7 exibe o formato final do diário: 
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 Introdução: Descrevendo os detalhes da pesquisa, benefícios 

esperados e responsáveis. 

 Consentimento de participação da pessoa na pesquisa: Um 

texto semelhante ao TCLE, sobre o livre consentimento da pessoa 

como participante na pesquisa. 

 Instruções: Instruções para ajudar o participante no preenchimento 

do diário. 

 Formulário de respostas: Formulário com algumas perguntas 

para preenchimento do participante. Houve a preocupação nesse 

sentido de elaborar um formulário pequeno com poucas questões, a 

fim de minimizar o esforço de preenchimento pelo participante. 

o Data 

o Período: manhã, tarde ou noite 

o Qual evento significativo motivou/desmotivou você no 

trabalho? 

o Positivo, negativo ou neutro 

 
Figura 7 - Diário no formato de livro 
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Figura 8 - Páginas do diário 

 

Os diários foram confeccionados por um designer e impressos em formato 

de livro numa gráfica. Para apoiar o procedimento foi desenvolvida uma ferramenta 

eletrônica disponibilizada na internet através do link  eletrônico 

http://nupesq.fafica.com/research/mot/index.php para facilitar o relato dos 

participantes, além de evitar abstenção. A utilização dos recursos da internet na 

pesquisa qualitativa é considerada por Flick (2009, p. 238-242). Segundo o autor 

essa ferramenta tornou-se uma parte da vida cotidiana das pessoas, e na pesquisa 

já vem sendo utilizada para entrevistas on-line, por e-mail, etc. Nesta pesquisa 

dado o perfil dos participantes (profissionais da área de informática), a adoção 

desta ferramenta estimularia a sua participação, bem como exigiria menos esforço 

dos pesquisadores para explicar o correto preenchimento do instrumento de 

pesquisa.  

Após o preenchimento dos dados na ferramenta eletrônica, a aplicação 

enviava por email para o pesquisador responsável o conteúdo registrado pelo 

participante. Dessa forma, o pesquisador acompanhava a efetividade da 

participação de cada voluntário, além de acompanhar os registros de informações 

que estavam sendo gerados. Esse procedimento permitia ao pesquisador analisar 

as respostas e se aprofundar em alguma que ele achasse necessário durante a 

entrevista. 

Um dos benefícios de um diário em papel, é que ele aumenta a capacidade 

do participante registrar as entradas relevantes assim que elas ocorrem, podendo 
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ser em qualquer lugar, independente de estar ou não na web (SOHN et al., 2008). 

A proposta é que a ferramenta eletrônica do diário serviria como um complemento 

ao modelo em papel, mas não deveria substituir as anotações diárias do 

participante. 

Uma das grandes questões que o pesquisador se depara no uso do diário 

é a dúvida de quais questões farão parte deste instrumento. Neste estudo, o diário 

objetivou questionar os indivíduos sobre “eventos relevantes”. Evento relevante 
é todo evento, acontecimento, fato, problema que de alguma forma afetou a 
motivação do engenheiro de software para a realização do seu trabalho, seja 
em relação às atividades, tipos de projeto, dia a dia de trabalho, equipes ou 
aspectos relacionados à organização.  

O objetivo do diário era fazer com que os participantes anotassem, no 

momento em que o evento ocorresse, a data do evento relevante, o turno (manhã, 

tarde ou noite), o evento e qual o impacto (positivo, negativo ou neutro) do mesmo 

no dia de trabalho do participante. Questionamentos ou complementações ao que 

fora relatado aconteceriam nas entrevistas semanais no momento em que o diário 

em papel seria coletado pelo pesquisador e um novo entregue. Neste momento o 

pesquisador realizava uma breve entrevista com o objetivo de aprofundar alguma 

resposta que o participante já tenha informado e para triangular com outras 

informações. 

3.6.3. DOCUMENTAÇÃO 

Outra fonte de evidências para coleta de dados utilizada nesta pesquisa foi 

a documentação. Esse tipo de fonte de evidências para uma pesquisa 

desempenha um papel importante na coleta de dados, quando se realiza um 

estudo de caso. O uso mais importante dos documentos é para corroborar as 

evidências oriundas de outras fontes de dados. Nesse sentido é sempre 

necessário e importante destacar a obtenção de permissão para acesso a essas 

documentações (YIN, 2005, p.112-113; FLICK, 2009, p.231). 
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3.6.4. DEFINIÇÃO DA SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Para a seleção dos participantes as seguintes estratégias de amostragem 

foram utilizadas FLICK (2009): 

 Completa: A estratégia de amostragem completa é definida antes 

da coleta de dados e é determinada por critérios que caracterizam 

os casos que são relevantes, esses critérios delimitam a totalidade 

de casos que são integrados no estudo. 

 Definição gradual - Amostragem teórica: Na amostragem teórica 

o pesquisador define durante a interpretação e coleta de dados 

quais grupos ou indivíduos serão selecionados de acordo com o 

desenvolvimento da teoria. Visa obter material que ele vislumbre 

contribuir com maiores esclarecimentos ou novas idéias, com o 

material já trabalhado a luz do desenvolvimento da sua teoria. 

3.7  PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

O procedimento de análise de dados é conduzido de forma diferente para 

pesquisas com abordagens quantitativas e qualitativas, e o emprego das duas 

formas pode ser relevante dependendo da natureza dos dados analisados nos 

estudos de caso (YIN, 2005, p. 137; RUNESON e HOST, 2008).  Esse trabalho 

adotou métodos qualitativos de análise de dados, dada a sua abordagem 

qualitativa explicada anteriormente nesse capítulo. De forma bem resumida o 

objetivo de uma análise qualitativa é derivar conclusões de forma clara, sistêmica e 

evidenciada a partir dos dados (RUNESON e HOST, 2008). 

Segundo Runeson e Host (2008) e Seaman (1999) os métodos de uma 

análise de dados qualitativos podem ser divididos em duas categorias,  as quais 

podem ser utilizadas em estudos de caso. Sendo na maioria das vezes utilizada 

uma combinação destes métodos, a fim de fundamentar os resultados baseados e 

evidenciados a partir dos dados.  
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 Geração de teoria: são geralmente usadas para extrair de um 

conjunto de anotações de campo,  uma declaração ou proposição 

fundamentada pelos dados. A declaração é primeiramente 

construída a partir de algum trecho das transcrições, e então 

refinadas, modificadas e elaborados sobre outras passagens 

relacionadas, que são encontradas e incorporadas. Muitas vezes, 

essas proposições são usadas como hipóteses a serem testadas. 

Estes métodos são freqüentemente chamados de “grounded 

theory” ou teoria fundamentada nos dados, pois as teorias ou 

hipóteses geradas são fundamentadas nos dados. 

 

 Confirmação da teoria: São técnicas que podem ser usados para 

confirmar que uma hipótese é realmente verdadeira, por exemplo, 

através da análise de mais dados. Triangulação e replicação são 

exemplos dessa abordagem de confirmação da hipótese 

 

A abordagem utilizada nesta pesquisa foi “Grounded Theory” ou 

traduzida para a língua portuguesa “Teoria fundamentada em dados”. Esta 

abordagem é descrita a seguir. 

3.7.1. GROUNDED THEORY 

Grounded Theory  ou teoria fundamentada em dados5  é uma  abordagem 

metodológica desenvolvida por dois sociólogos Barney Glaser e Anselm Strauss. É 

uma metodologia utilizada na pesquisa qualitativa e muito aceita por pesquisadores 

qualitativos (FLICK, 2009, p.30; STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 22). Nessa 

abordagem, a análise inicial dos dados começa sem categorias pré-estabelecidas. 

Os padrões de interesse relacionados ao contexto da pesquisa emergem a partir 

de comparações realizadas repetidamente pelo pesquisador a partir dos dados 

                                            

5 Segundo Flick (2009) não existe um acordo para a tradução de grounded theory para o português, 
porém alguns autores utilizam a expressão “teoria fundamentada”. 
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existentes. Novas coletas de dados podem ser realizadas a fim de refutar ou 

validar a teoria emergente (EASTERBROOK, 2008). 

Strauss e Corbin (2008) querem dizer com o termo que a teoria foi 

desenvolvida a partir dos dados, sistematicamente coletados, e analisados por 

meio de um processo de pesquisa. Por essa característica de embasamento nos 

dados tendem, a oferecer um melhor discernimento. 

Aqui vale destacar algumas definições encontradas na literatura para os 

termos: Teoria e Hipóteses, muito  utilizadas nesta abordagem. 

Teoria denota de um conjunto de categorias bem desenvolvidas (ex.: 

temas, conceito) que são sistematicamente inter-relacionados através de 

declarações de relação para formar uma estrutura teórica que explique 

alguns fenômenos relevantes[...] As declarações de relação explicam 

quem, o que, quando, onde, por que, como e com que conseqüências um 

fato ocorre [...] Uma teoria é geralmente mais do que um conjunto de 

resultados; ela oferece uma explicação sobre os fenômenos. Os 

fenômenos que se desenvolvem a partir de uma teoria e são explicados 

por uma teoria variam – trabalho, administração, liderança, consciência, 

evolução de doenças, segurança, estigma, etc. (STRAUSS e  CORBIN, 

2008, p. 35). 

A função específica da teoria é encontrar as relações entre fatos, proceder 

a sua ordenação sistemática e significativa e, mediante a especificação 

das relações encontradas, explicar os fatos fenômenos e, em 

consequência, predizê-los.  (MARCONI e LAKATOS, 2004, p.126) 

Segundo Marconi e Lakatos (2004, p.49), “teoria não é especulação, mas 

um conjunto de princípios fundamentais, que se constituem em instrumento 

científico apropriado na procura e principalmente, na explicação dos fatos”. As 

autoras destacam ainda os seguintes aspectos para a teoria (MARCONI E 

LAKATOS, 2004, p.100-103): 

 Orienta a ciência: Teoria serve como orientação para restringir a 

amplitude dos fatos a serem estudados. 

 Oferece um sistema de conceitos: Teoria conceitualiza e classifica 

os fatos. 
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 Prevê fatos: Teoria tem capacidade de prever novos fatos e 

relações baseando-se em fatos e relações já conhecidos. 

 Indica lacunas no conhecimento: A teoria serve para indicar os 

fatos que ainda não estão satisfatoriamente explicados e as áreas 

da realidade que demandam pesquisas. 

 

Outro elemento muito utilizado na teoria fundamenta é a proposição de 

hipóteses a partir da abstração de fenômenos identificados nos dados. Sobre 

hipótese, Marconi e Lakatos (2004, p.137) resumem que ela está relacionada com 

os fatos e fenômenos, a fim de explicá-los e descobrir relacionamentos entre eles. 

É uma suposta, provável e provisória resposta a um problema e que deve ser 

submetida a sua verificação, para ser comprovada. 

Sobre a formulação de hipóteses, existem algumas maneiras de se 

elaborar, sendo a mais comum: “Se x, então y”. Isso quando envolve apenas duas 

variáveis, entretanto alguns fenômenos para serem explicados necessitam de mais 

variáveis: “Se x então y, sob as condições r e s” ou “Se x1, x2 e x3 então y”.  

Na teoria fundamentada hipóteses são elaboradas como parte integrante 

da metodologia, e sobre a formulação de hipóteses a fim de obter entendimento 

dos fenômenos Strauss e Corbin (2008, p. 129) destacam: 

Identificar, esquadrinhar e organizar todos os fatores possíveis, mostrando 

sua natureza das relações, não resulta em uma declaração simples 

“Se...então...”. A tendência maior é que o resultado seja uma discussão 

que conduz os leitores ao longo de um caminho complexo de inter-

relações, cada uma em seu próprio caminho padrozinado, que explica o 

que está acontecendo. (STRAUSS e  CORBIN, 2008, p. 129) . 

3.7.2. PROCEDIMENTO DE CODIFICAÇÃO 

O procedimento de codificação, técnica inicial da teoria fundamentada, tem 

como entrada a transcrição na íntegra das gravações de entrevistas e notas de 

campo obtidas no processo de coleta de dados. Após essa transcrição é iniciado o 

processo de codificação (aberta, axial e seletiva).  
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Vale ressaltar que esse não é um processo estático e rígido. Exatamente o 

contrário, o pesquisador evolui a sua análise e interpretação dos dados de forma 

criativa oscilando entre os três tipos de codificação, e na utilização de técnicas e 

procedimentos analíticos. Os três tipos do processo de codificação devem ser 

encarados como formas diferentes de tratar o material nesse caso os dados. 

(FLICK, 2009, p.277; STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 67). 

Duas ferramentas analíticas são extremamente importantes para o 

desenvolvimento de uma teoria e muito utilizadas durante as três etapas de 

codificação, seu objetivo é ajudar o pesquisador a entender e reconhecer o que 

realmente está contido no texto, e em alguns momentos ajudar a superar 

“bloqueios analíticos” (STRAUSS e CORBIN, 2008):  

a) Formulação de perguntas, como por exemplo: “quem?”, 

“quando?”, “por quê?”, “onde?”, “o que?”, “como?”, “com que 

resultados?”, é útil para o pesquisador quando estes estão 

bloqueados durante uma análise sem conseguir enxergar 

explicações dos fenômenos. Vale destacar que o objetivo da 

formulação de perguntas não é gerar dados e sim formas e 

idéias de como olhar para os dados. Fazer perguntas permite 

saber mais sobre o fenômeno que está sendo estudado bem 

como levantar novos questionamentos. 

b) Comparações: É uma ferramenta para estimular o pensamento 

do pesquisador no desenvolvimento de propriedades e 

dimensões de uma categoria. Comparação incidente por 

incidente ou fato a fato, a fim de identificar propriedades, 

significa comparar um incidente a outro buscando similaridades 

e diferenças entre eles. Durante a análise de dados, esse 

procedimento é utilizado quando não se consegue classificar ou 

nomear um incidente porque ainda não se tem um entendimento 

aprofundado. Utilizando um pensamento comparativo e 

metáforas o pesquisador pode encontrar situações e 

propriedades que o ajudem a desenvolver uma categoria. 
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CODIFICAÇÃO ABERTA 

A codificação aberta é uma série de passos analíticos cuja finalidade é a 

identificação de categorias com suas propriedades e dimensões. O passo inicial é 

a rotulação de conceitos, a partir de pedaços quebrados do texto, como por 

exemplo, trechos de transcrições de entrevistas. Esses pedaços de texto que 

foram transcritos recebem um conceito, que é um nome que os representa dentro 

do contexto da pesquisa ou ‘códigos in-vivo’6, podendo ser uma palavra, uma linha, 

uma frase ou um parágrafo que foi conceituado a partir da identificação nos dados 

de incidentes, idéias, eventos, atos, acontecimentos ou fatos. (STRAUSS e 

CORBIN, 2008, p. 103-107; FLICK, 2009, p.277-279). 

Strauss e Corbin (2008, p. 105) descrevem conceito como um fenômeno 

rotulado a partir dos dados, que é a representação abstrata de um fato, idéia ou 

acontecimento que o pesquisador julgou importante dentro do contexto da 

pesquisa. 

A identificação de conceitos linha por linha é onde se consome mais 

tempo. Porém, para início de uma pesquisa é a mais indicada, pois o pesquisador 

ainda está se acostumando com os dados e isso o ajuda e estimula a entender o 

que está acontecendo. Outra indicação para conceituação linha por linha é quando 

algum trecho do texto não está claro o que realmente significa. Outra forma é 

codificar uma frase ou parágrafo inteiro, dessa maneira deve-se perguntar e tentar 

identificar “Qual é a principal idéia revelada por essa sentença ou parágrafo?”. 

(STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 120). 

Depois de abrir o texto e identificado alguns conceitos, o passo seguinte do 

procedimento é o agrupamento desses conceitos em um conceito mais abstrato, 

que deve ter a capacidade de explicar “O que está acontecendo aqui?”.  Esse 

agrupamento de conceitos é identificado como uma categoria. Categorias são 

conceitos mais abstratos derivados dos dados que representam um fenômeno (um 

                                            

6 Segundo Strauss e Corbin (2008, p. 106), durante um processo de conceituação, o nome dado 
pelo analista para um rótulo, evento, acontecimento ou ideia identificado no texto, pode ocorrer 
através da imagem  ou dos significados que estão contidos dentro do contexto do estudo ou o nome 
é retirado diretamente das palavras do informante, a esse segundo exemplo é chamado de “códigos 
in vivo”. 
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problema, uma questão, preocupações ou assuntos) que tem a capacidade de 

explicar “O que está acontecendo aqui? (STRAUSS e CORBIN, 2008; FLICK, 

2009). 

Strauss e Corbin (2008) lembram que nesse processo de codificação 

aberta, quando começa a ter vários conceitos, deve-se parar, voltar para o texto e 

agrupar os conceitos em categorias já existentes ou categorizá-los. 

A Figura 9 esquematiza um exemplo desse processo, tomando como  

exemplo um estudo onde o pesquisador esteja estudando crianças brincando. Ele 

percebe atos e acontecimentos que rotula como (esconder, pegar, evitar e 

descontar) Quadro A. Depois ao analisar os incidentes, ele percebe que as 

crianças estão tentando evitar algo a partir desses atos, que agrupa em um 

conceito mais abstrato chamado estratégias, Quadro B. Porém estratégias para 

que? Ele descobre que o que está acontecendo ali é um fenômeno que ele chama 

de compartilhamento de brinquedo Quadro C. 

 
Figura 9 - Esquematização do processo de codificação aberta 

Fonte: Adaptação do texto de Strauss e Corbin (2008). 


As categorias descobertas devem ser desenvolvidas em termos de suas 

propriedades e dimensões. Um exemplo utilizado para representar isso é o 

conceito de cor. Suas propriedades podem ser tonalidade, intensidade e matiz. 

Onde cada uma dessas propriedades pode ser dimensionada. Uma tonalidade 

mais clara ou mais escura, uma intensidade maior ou menor. (STRAUSS e 

CORBIN, 2008; FLICK, 2009). 
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Ao final da codificação aberta o resultado dever ser uma lista de códigos e 

categorias com suas propriedades e dimensões. Para complementar, o 

pesquisador pode se utilizar de memorandos e anotações a fim de explicar e 

registrar suas observações e pensamentos sobre cada categoria gerada. 

CODIFICAÇÃO AXIAL 

O passo seguinte no processo é a codificação axial, cujo objetivo é 

relacionar as categorias resultantes da codificação aberta às suas subcategorias 

com o objetivo de dar maior poder explanatório sobre os fenômenos. 

Subcategorias são categorias, porém no lugar de representar um fenômeno, elas 

têm a capacidade de responder as seguintes perguntas sobre os fenômenos (“de 

que forma?”, “quando?”, “como?”, “por quê?”, “para que?”, “com que 

conseqüências?”, etc.). Ao identificar essas subcategorias, começa-se a descobrir 

relações entre as categorias e contextualizar melhor o fenômeno (STRAUSS e 

CORBIN, 2008; FLICK, 2009). 

Para auxiliar nesse processo, Strauss e Corbin (2008) apresentaram um 

mecanismo analítico conceitual em relação aos dados para organizar a formulação 

desse relacionamento chamado paradigma. A idéia desse mecanismo é apoiar o 

esclarecimento e a identificação das relações entre um fenômeno, identificando 

suas causas, conseqüências e estratégias de ações envolvidas. A Figura 10 

representa um modelo com os componentes do paradigma. Os termos utilizados 

no paradigma fornecem uma linguagem familiar e lógica facilitando a discussão. 

 Fenômeno: Na codificação, fenômeno é uma categoria que 

responde a pergunta “o que está acontecendo aqui?”, são padrões 

de acontecimentos,  fatos, ações que as pessoas ou grupo de 

pessoas fazem respondendo a situações ou problemas nas quais 

elas estão envolvidas 

 Condições: Agrupamento de conceitos com respostas a questões 

do tipo (como, por que, quando, de que forma). Forma uma 

estrutura contextual, ou conjunto de situações ou circunstâncias na 

qual os fenômenos estão envolvidos.  
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 Ações/interações: Surgem a partir das condições, são respostas 

estratégicas, ou rotineiras das pessoas, grupo de pessoas ou 

organizações a problemas, acontecimentos ou fatos. 

 Conseqüências: São os resultados (conseqüências) das 

ações/interações. Sempre que acontece uma ação/interação ou da 

ausência delas, seja por uma pessoa, grupo ou organização em 

relação algum problema, questão ou evento, há sempre alguma 

conseqüência envolvida. Entender essas conseqüências e entender 

como elas alteram o fenômeno, possibilita  explicações mais 

completas sobre o fenômeno. (STRAUSS e CORBIN, 2008; FLICK, 

2009). 

 
Figura 10 - Modelo do paradigma 

Fonte: Flick (2009).  
 

Sobre a utilização do paradigma no processo de análise das categorias,  

Strauss e Corbin (2008) destacam: 

A questão importante não é tanto identificar e listar que condições 

são causais, interventoras ou contextuais. Ao contrário, o analista 

deve focar-se no entrelaçamento complexo de fatos (condições) 

que levam a um problema, uma questão ou um acontecimento, aos 

quais as pessoas respondem por meio de alguma forma de 

ação/interação com algum tipo de consequência. Além disso, o 

analista pode identificar mudanças na situação original (se houver) 

como resultado dessa ação/interação (STRAUSS e CORBIN, 

2008, p. 132). 
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A partir da identificação do relacionamento entre as categorias e 

associação com suas subcategorias junto com a utilização do mecanismo 

paradigma, o pesquisador começa a identificar o que são condições, 

ações/interações e conseqüências. A essas declarações iniciais sobre o 

relacionamento das categorias e subcategorias que explicam o fenômeno, Strauss 

e Corbin(2008) dão o nome de “hipóteses”. 

As hipóteses são derivações dos dados, porém num nível de abstração 

maior, (de um caso mais específico para o geral), pois são conceitos que 

emergiram dos dados não sendo necessariamente os dados brutos. Elas devem 

ser sempre comparadas e validadas sistematicamente em relação aos dados. Esse 

processo de desenvolvimento de hipótese é um processo indutivo e dedutivo 

(STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 135). 

O processo de construção da teoria envolve o registro e acompanhamento 

das análises e idéias que surgem desde o início das atividades, inclusive as 

observações realizadas pelo pesquisador. Esse registro pode ser feito através de 

memorandos ou em diagramas. 

CODIFICAÇÃO SELETIVA 

O último passo do processo de codificação, a codificação seletiva, tem 

como objetivo integrar e refinar as categorias a fim de descrever uma teoria final. 

Essa descrição da teoria se dá através da identificação e do relacionamento de 

uma categoria central com as demais categorias identificadas em todo o processo. 

Assim, a primeira coisa a se fazer na codificação seletiva é a identificação da 

categoria central. 

A categoria central ou categoria básica representa o tema principal da 

pesquisa e, assim como as demais categorias ela é uma abstração que emergiu 

dos dados. Essa categoria tem um grande poder analítico, pois tem uma 

capacidade de reunir e de se relacionar com as outras categorias e assim tem um 

poder explanatório ao seu redor. Uma técnica para a descoberta dessa categoria é 

redigir em poucas linhas uma história descritiva da pesquisa com o foco sobre “O 

que parece estar acontecendo ali?”, “Qual a principal questão ou problema com o 

qual essas pessoas parecem estar lidando?”. Um retorno aos dados para reler as 



52 
 

entrevistas ajuda nessa identificação (STRAUSS e CORBIN, 2008, p.146-148; 

FLICK, 2009, p. 282). 

Após essa identificação da categoria central o pesquisador escreve 

novamente uma história, mas desta vez, utilizando as demais categorias existentes 

e os relacionamentos com a categoria central, a essa história emerge a teoria final 

da pesquisa (STRAUSS e CORBIN, 2008, p.149). 

Uma vez seguida sistematicamente a metodologia e o desenvolvimento do 

modelo teórico é necessário refinar e validar  o esquema teórico. O refinamento da 

teoria consiste em complementar categorias mal desenvolvidas, podendo inclusive 

voltar a campos para isso. No refinamento da teoria podem-se encontrar excessos 

de dados e conceitos estranhos que nunca foram desenvolvidos, quando isso é 

verificado, esses excessos devem ser deixados de lado (STRAUSS e CORBIN, 

2008, p.155-157). 

A validação do esquema teórico desenvolvido, o qual emergiu a partir dos 

dados sendo uma abstração desses, é uma forma de verificar como o esquema 

está alinhado com os dados brutos. O esquema deve ter a capacidade de explicar 

a maioria dos casos. Outro procedimento é contar a história desenvolvida aos 

participantes da pesquisa ou solicitar que os mesmos leiam a fim de verificar como 

a história se ajusta e está adequada. Evidentemente a história não vai estar 

adequada em todos os aspectos de todos os casos, pois é uma redução e 

abstração dos dados. Porém, de uma forma geral, os participantes devem se 

reconhecer na história lida (STRAUSS e CORBIN, 2008, p.155-158). 

3.8  LIMITAÇÕES DA PESQUISA E AMEAÇAS À VALIDADE 

A validade e qualidade de um projeto de pesquisa, bem como os 

resultados apresentados, necessitam de uma verificação quanto a sua 

confiabilidade, a fim de minimizar as possibilidades de viés e de subjetividades do 

ponto de vista dos pesquisadores. Por isso a questão da validade deve ser tratada 

logo no início de um projeto de pesquisa (YIN, 2005; RUNESON e HOST, 2008).  
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A literatura apresenta diferentes formas de tratar os aspectos referentes as 

ameaças a validades, essa pesquisa escolheu uma classificação abordada por Yin 

(2005) o qual o autor identifica algumas táticas para lidar com essas ameaças em 

projetos de estudos de caso. Assim, para tratar as ameaças a validade, esse 

trabalho utilizou táticas para estudos de caso abordadas por Yin (2005), 

apresentadas no Quadro 8. O texto abaixo descreve os tipos de validade e os 

procedimentos adotados neste trabalho. 

 
Testes de  

caso 
Tática do estudo Fase da pesquisa na qual a 

tática deve ser aplicada 
Validade do 
constructo 

 Utiliza fontes múltiplas de evidências 
 Estabelece encadeamento de evidências 
 O rascunho do relator do estudo de caso é 

revisado por informantes chaves 

coleta de dados 
coleta de dados 

composição 

Validade  
interna 

 Faz adequação ao padrão 
 Faz construção da explanação 
 Estuda explanações concorrentes 
 Utiliza modelos lógicos 

análise de dados 
análise de dados 
análise de dados 
análise de dados 

Validade  
externa 

 Utiliza teoria em estudos de caso único 
 Utiliza lógica de replicação em estudos de 

caso múltiplos 

projeto de pesquisa 
projeto de pesquisa 

Confiabilidade  Utiliza protocolo de estudo de caso 
 Desenvolve banco de dados para o estudo 

de caso. 

coleta de dados 
coleta de dados 

Quadro 8 - Táticas do estudo de caso para testes de projeto 
Fonte: Adaptado de Yin (2005). 

 
 

Validade de constructo:  se refere à capacidade de estabelecer medidas 

corretas para os conceitos que estão sob estudo e que o mesmo se propõe a 

medir. Validade de constructo é uma forma de verificar e adotar procedimentos a 

fim de verificar a qualidade que isto é realizado durante a pesquisa.   

Para aumentar a validade de constructo nessa pesquisa foi utilizada várias 

fontes de evidências: entrevistas com engenheiros de software, gerentes de 

projeto, diretores e presidentes, documentação. Além dos registros dos estudos 

diários. Baseadas nestas informações também foi realizada a triangulação das 

informações. 

Validade Interna:  Esse aspecto verifica a relação e o estabelecimento 

causal, onde um estudo é internamente válido quando as condições e contextos 

estão diretamente ligados aos resultados e efeitos sofridos por uma variável 
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dependente. Tratar essa validade significa verificar se os fatores resultantes são 

consequências de condições e contexto relacionadas no estudo. 

As táticas para tratar o aspecto da validade interna, estão especificamente 

no procedimento de análise de dados, no qual essa pesquisa utilizou Teoria 

Fundamentada como método para construção dos resultados bem como o 

tratamento de explanações concorrentes 

Validade Externa: Esse aspecto de validade se refere ao quanto é 

possível generalizar os resultados e descobertas do estudo para outro domínio. 

Para verificar a capacidade de generalização dos resultados obtidos nessa 

pesquisa com outros estudos de caso, o tratamento adotado foi o estabelecimento 

de um protocolo único que foi replicado em outros estudos.  

Strauss e Corbin (2008) explicam que o objetivo de se utilizar uma 

metodologia para se desenvolver uma teoria fundamentada nos dados, é dar poder 

explanatório mais do que generalização. Onde esse poder explanatório tem a 

capacidade de explicar um fenômeno, como ele pode acontecer e em que 

determinadas condições. Assim ao desenvolver a teoria, especificam-se as 

condições que fazem os fenômenos acontecer, as ações ou estratégias usadas 

para atuar sobre esses fenômenos e explicar as conseqüências dessas ações. 

Confiabilidade: Esse aspecto refere-se a certificar que se os 

procedimentos descritos no estudo de caso, como os de coleta de dados forem 

conduzidos exatamente por outros pesquisadores, este deve obter as mesmas 

conclusões e resultados. 

Strauss e Corbin (2008) alertam que em pesquisas qualitativas a 

capacidade de reproduzir fenômenos sociais sob as mesmas condições originais 

pode ser difícil, pois é impossível reproduzir as mesmas condições em que os 

dados foram coletados. Considerando esta situação, os autores fornecem uma 

forma de repensar a questão da confiabilidade, onde ao se seguir os mesmos 

procedimentos, técnica de coleta de dados e condições similares, os resultados 

devem chegar a uma mesma explicação teórica, ou há uma muito similar. 
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Como tática para aumentar a confiabilidade foi elaborado um protocolo do 

estudo de caso, detalhando os procedimentos e técnicas adotadas nessa 

pesquisa. 

3.9  RESUMO DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou a metodologia adotada pelo trabalho, citando as 

questões de pesquisa, o quadro metodológico, as premissas e etapas da pesquisa, 

além do planejamento do estudo de caso, o procedimento de coleta e análise dos 

dados, limitações e ameaças à validade da pesquisa.  

Este capítulo foi extraído do protocolo apresentado por Da Silva et al. 

(2011), mantendo a consistência entre todos os estudos de caso que fazem parte 

da família de replicações. 

 



56 
 

4  RESULTADOS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar e analisar os resultados desta 

pesquisa. O capítulo foi dividido em duas partes: a primeira, seção 4.1 será 

detalhado o processo de coleta de dados utilizado na pesquisa de campo. A seção 

4.2 apresentará a análise de síntese dos dados, descrevendo os resultados e 

respostas para as questões de pesquisa e exibirá progressivamente as etapas 

analíticas que resultaram no modelo teórico final. 

4.1  PROCESSO DE COLETA DE DADOS 

4.1.1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

Descrever o contexto do ambiente onde a pesquisa é executada é 

essencial, pois essas informações podem afetar a possibilidade de generalização e 

interpretação dos resultados da pesquisa em outros estudos (MERRIAM, 2009). 

Outro ponto importante para a contextualização do ambiente da pesquisa é a 

replicação do estudo por outros pesquisadores ou a inclusão do mesmo em uma 

meta-análise. Pois ao se comparar os resultados, é necessário certificar em quais 

circunstâncias específicas estavam contextualizados os resultados alcançados 

(KITCHENHAM  et al.  (2002);  WOHLIN et al.(2000). 

O ambiente onde a pesquisa foi executada é uma organização 
governamental pública estadual no âmbito do Governo do Estado de 

Pernambuco, onde as principais atividades estão relacionadas a serviços de 
Tecnologia da Informação. Os principais produtos e serviços desenvolvidos têm 

como cliente o cidadão ou a sociedade como um todo. Por ser uma instituição 

pública é regida por legislações específicas do setor público brasileiro. Sua 

história inicia a mais de 42 anos, no final da década de 1960, com uma empresa 

que iniciava no Nordeste do Brasil os primeiros serviços de processamento de 

dados no Estado de Pernambuco. Dentro do modelo de informática do Estado de 

Pernambuco a empresa exerce atualmente uma  função de  regulamentação onde 

foi designada para atuar na coordenação técnica da informática de Governo e na 
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prestação dos serviços compartilhados de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, aos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder 

Executivo do Estado de Pernambuco.  

A partir de maio de 2006, foi estabelecido um novo quadro funcional de 

funcionários públicos, com vagas preenchidas a partir de concurso. Segundo o 

Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco (lei No. 

6.123/68), funcionário público é definido como “a pessoa investida em cargo 

público”; sendo cargo público “o conjunto de atribuições e responsabilidades 

cometidas a um funcionário, com as características de criação por lei, 

denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres do Estado”. A 

mesma lei determina que “a  nomeação para os cargos de provimento efetivo exige 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos”. Conforme 

a mesma lei o funcionário público tem direito a estabilidade no serviço público 

depois de 3 anos de efetivo serviço e após adquirida a estabilidade só poderá ser 

demitido por meio de inquérito administrativo, onde é assegurada ampla defesa. 

 Estes funcionários, profissionais de Tecnologia da Informação da 

instituição desenvolvem funções de: desenvolvedores, testadores, arquitetos de 

software, gerentes de projetos, analistas de sistemas, analistas de qualidade, 

administradores de banco de dados, especialistas em segurança de informação, 

suporte de rede, etc.. Para esta pesquisa, esse quadro funcional de servidores 
públicos de Tecnologia da Informação constitui o universo de participantes. 

Em 2006 foram nomeados a partir de concurso 110 funcionários. Uma 

nova nomeação foi realizada em 2008 selecionando mais 108 funcionários ainda 

sobre o mesmo concurso. Totalizando 218 funcionários públicos. Deste quantitativo 

inicial, atualmente no seu quadro efetivo, a organização tem disponível 158 

funcionários. O que contabiliza uma redução de aproximadamente 27,50%. 

Em seu ambiente está em funcionamento um moderno data center 

corporativo, responsável pelo processamento dos serviços compartilhados de TI, 

prestados à Administração Pública Estadual. Existe uma diretiva de utilização de 

software de código aberto, porém em seus projetos são utilizado uma variedade de 

tecnologias, metodologias e softwares disponíveis no mercado.  



58 
 

4.1.2. EXECUÇÃO DAS ENTREVISTAS 

As entrevistas foram agendadas previamente e aconteceram entre os 

meses de agosto e dezembro de 2010. Foram entrevistados ao todo 14 

participantes, divididos em 3 grupos. A  Figura 11 ilustra os três grupos resultantes 

das entrevistas7. 

Para o grupo de diretores e gerentes de unidade foi utilizada a amostragem 

completa com participantes que fossem presidente da organização, diretores de 

tecnologia, gerentes de unidade ligados à projetos de tecnologia e gerente de 

recursos humanos. 

O grupo de engenheiros de software foi dividido em: engenheiros e 

gerentes de projetos e foi utilizada amostragem teórica. Assim o critério inicial foi 

apenas que fossem participantes de projetos diferentes. À medida que a análise 

dos dados era realizada a seleção de novos participantes se dava de acordo com 

os conceitos que estavam sendo desenvolvidos.  

 

 
Figura 11 - Seleção dos participantes para entrevistas 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Foi utilizado o mesmo roteiro de entrevista, tanto para diretores quanto 

para os gerentes de unidade, apesar de critérios de amostragem diferentes. Essa 

caracterização foi considerada, pois para a pesquisa diretores e gerentes de 

unidade são partes do contexto estudado, onde a unidade principal de análise são 

                                            

7 Os roteiros das entrevistas dos diretores, engenheiros e gerentes de projetos estão 
respectivamente no Apêndice C, Apêndice D e Apêndice E. 
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os engenheiros de software, neste grupo de engenheiros, também estão os 

gerentes de projetos.  

Logo no início do encontro o pesquisador apresentava e lia o TCLE, e ao 

final o participante assinava o termo de consentimento da sua participação na 

pesquisa. Em seguida era solicitada a permissão do participante para gravar o 

diálogo, bem como a possibilidade do mesmo solicitar a interrupção durante o 

decorrer da entrevista. Ao término, o pesquisador solicitava um feedback do 

participante em relação a entrevista, o objetivo disso era a melhoria constante do 

processo. Todos os participantes deram um retorno positivo em relação ao tempo, 

tipo dos questionamentos, inclusive destacando a utilização do TCLE, o que 

segundo os participantes lhes dava uma segurança maior ao repassar as 

informações.  

Logo após a coleta dos dados o pesquisador registrava suas impressões8 

da entrevista. O áudio das gravações foi registrado e convertido para o formato 

.mp3, para em seguida ser realizada a transcrição. Para auxiliar essa atividade foi 

utilizada a ferramenta Express Scribe.  A transcrição do áudio aconteceu entre os 

meses de agosto/2010 a dezembro/2010, e realizada pelo próprio pesquisador. 

Para registro das transcrições foi utilizado o editor de texto Microsoft Word. Para se 

ter um padrão da transcrição das entrevistas, foi adotado um modelo de 

convenções adaptado de Flick (2008).  

As entrevistas eram realizadas concomitantemente com as transcrições. 

Após as transcrições das entrevistas os dados foram codificados, para essa 

atividade foi utilizada a ferramenta NVIVO 8.0. Detalhes das ferramentas utilizadas 

no processo de coleta e análise de dados estão descritas no Quadro 9. 

 

 

 

                                            

8 Segundo Seaman (1999) as vezes fica difícil para o entrevistador realizar a entrevista e ao mesmo 
tempo realizar anotações. Assim, uma sugestão é realizar anotações logo após a entrevista. Essas 
anotações são impressões, suposições e observações do pesquisador durante a entrevista.   
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Atividade Ferramenta Endereço eletrônico 
 Gravador Sony – ICD-P620 www.sony.pt 
 Diário – livreto  

Coleta de dados Diário – online http://nupesq.fafica.com/rese
arch/mot/index.php 

 Microsoft Power Point www.microsoft.com 
 Express Scribe www.nch.com.au/scribe 

Transcrição Microsoft Word www.microsoft.com 
 Software NVIVO 8.0 www.qsrinternational.com 

Análise dos dados Microsoft Word www.microsoft.com 
 Microsoft Excel www.microsoft.com 

Quadro 9 - Ferramentas utilizadas nos processos de coleta e análise dos dados 
Fonte: Elaboração própria 

O Quadro 10 a seguir apresenta um resumo da duração de cada 

entrevista, bem como a quantidade resultante de páginas transcritas. 

Participante Duração  da 
entrevista 

Páginas 
transcritas 

P1 0:15:32 5 
P2 0:23:56 8 
P3 0:21:14 7 
P4 0:32:38 9 
P5 0:47:42 15 
P6 0:34:08 12 
P7 0:32:41 5 
P8 1:00:47 17 
P9 0:33:50 11 
P10 1:07:31 15 
P11 0:28:13 8 
P12 1:03:06 19 
P13 0:32:41 8 
P14 1:12:23 19 
Total 9:26:22 158 

Quadro 10 - Duração das entrevistas 
Fonte: Elaboração própria 
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4.1.3. EXECUÇÃO  DOS ESTUDOS DIÁRIOS  

Outra técnica de coleta de dados utilizada neste trabalho foi estudos 

diários. Conforme descrito no capítulo anterior, a finalidade desse método foi que o 

participante durante sua jornada de trabalho registrasse em um diário cada evento 

significante que o fez se sentir motivado ou desmotivado para o trabalho. E num 

segundo momento em uma ferramenta online (diário online), o participante 

responderia algumas perguntas referentes ao evento registrado no diário. Diferente 

das entrevistas que são retrospectivas, o objetivo do diário era capturar o evento 

de motivação ou de desmotivação do participante no momento que ele aconteceu 

e num segundo momento, com auxílio dessa ‘lembrança’, explorar outros aspectos. 

Após a realização das entrevistas e das transcrições das mesmas, foi 

realizada a seleção dos participantes para o estudo diário. A amostragem por 

coleta completa foi adotada como estratégia, tendo como critérios:  O período de 

duração da coleta que seria de 4 semanas, 4 participantes seriam selecionados, 

destes, 2 deveriam ter participado das entrevistas, os participantes não deveriam 

se ausentar durante as 4 semanas seguintes por motivo de férias, viagens,  

licenças, etc., essa condição foi considerada para não interromper o processo.  A 

Figura 12 ilustra o grupo formado para os estudos diários. 

Após a seleção dos 4 participantes houve uma reunião, onde foi 

apresentado pelo pesquisador responsável o diário – livreto, e a versão on-line do 

diário na internet. Novamente foi informado os objetivos da pesquisa, responsáveis 

e benefícios, bem como a confidencialidade das informações. Foi obtido dos 

participantes o consentimento do mesmo em participar do estudo diário. Durante a 

reunião, os participantes foram treinados na utilização da versão on-line do diário, 

onde neste momento também foram repassadas as informações de acesso do 

participante no site (login e senha). Ao término de cada reunião o participante já 

estava com o primeiro conjunto do seu diário, iniciando o estudo já no dia seguinte. 

O estudo aconteceu entre os meses de fevereiro e março de 2011.  

Após a primeira semana de execução do diário, um participante que 

apresentava problemas familiares foi substituído. Mais do que a possibilidade 
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desse acontecimento trazer algum viés para a pesquisa, a decisão pela sua 

substituição foi para preservar a pessoa do esforço que ele colocaria na pesquisa. 

 
Figura 12 - Seleção dos participantes para os estudos diários 

Fonte: Elaboração própria. 
 

No dia seguinte após a reunião de explicação do método, os participantes 

iniciaram o preenchimento do diário. Basicamente, o participante deveria registrar 

no diário as situações, acontecimentos, fatos ou qualquer evento significativo do 

dia, que de alguma forma o estimulou positivamente (aumentou sua vontade de 

trabalhar) ou  negativamente (diminuiu sua vontade para o trabalho).  

Ao final do dia ou em outro momento da sua preferência, o participante 

deveria acessar a versão online do diário a fim de responder algumas perguntas a 

respeito de cada evento significativo registrado por ele no diário-livreto. O objetivo 

era que de posse do registro do evento no diário o participante relembrasse mais 

facilmente o acontecimento e registrasse as informações mais abrangentes sobre 

isso. Ao confirmar a resposta no site, um email era enviado para o pesquisador 

responsável, contendo as anotações registradas pelo participante. Com essa forma 

de acompanhamento o pesquisador sabia as respostas que estavam sendo 

realizadas, bem como o envolvimento de cada participante na pesquisa. Em alguns 

dias não houve respostas. Para estimular o preenchimento do diário pelos 

participantes, eram enviados e-mails estimulando a participação e lembrando da 

pesquisa. À medida que recebia os registros realizados pelos participantes através 

do site, o pesquisador analisava o conteúdo, a fim de identificar pontos não claros, 



63 
 

pontos relevantes para pesquisa, trechos que apontassem uma necessidade de 

um maior aprofundamento ou detalhamento. 

 No início da segunda semana e no final da quarta semana foi realizada uma 

breve reunião. Nessa reunião o participante entregava o diario-livreto utilizado nas 

últimas  semanas e o pesquisador disponibilizava um novo conjunto. Nesse 

momento o pesquisador realizava uma breve entrevista, a fim de aprofundar em 

alguma informação registrada pelo participante e já analisado pelo pesquisador, 

bem como realizar perguntas específicas de pontos em aberto oriundos do 

processo de análise dos dados, que já estava em andamento. O áudio dessas 

entrevistas foi transcrito utilizando as mesmas ferramentas e procedimentos das 

entrevistas. O Quadro 11 a seguir apresenta um resumo da quantidade de eventos 

retornados pelos participantes e duração de cada uma das entrevistas realizadas. 

Participante Duração 
entrevista 

Eventos 
registrados 

 0:07:27  
P1 0:12:26 12 
 0:08:52  
P2 0:14:51 42 
 0:05:35  
P3 0:04:00 18 
 0:05:41  
P4 0:09:14 14 
Total 1:08:06 86 

Quadro 11 - Resumo das entrevistas e registros nos diários 
Fonte: Elaboração própria 

Ao final do processo de coleta de dados, a pesquisa estava com mais de 

dez horas e meia de áudio, registrado das entrevistas e estudos diários, totalizando  

197 páginas transcritas. 
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4.2  ANÁLISE DOS DADOS 

Esta seção tem como objetivo apresentar os resultados do processo de 

análise dos dados realizado neste trabalho. Para essa finalidade foi adotado os 

procedimentos da teoria fundamentada, conforme detalhada no capítulo anterior.  

Segundo Strauss e Corbin (2008), existe uma dificuldade nas pesquisas 

qualitativas referente ao que escrever sobre os resultados obtidos. A origem disso 

é o conjunto complexo de dados gerados durante todo o processo de coleta e da 

análise dos dados. O problema é como transformar todo esse material em 

apresentações e redações claras. Um bom ponto de partida para isso é retornar às 

questões de pesquisa e aos principais problemas com os quais os participantes 

estão lidando.  

Assim, para declarar os resultados deste trabalho e descrever como foi 

desenvolvida progressivamente a história analítica central, esta seção apresentará 

as principais categorias resultantes dos processos de codificação, o refinamento 

das principais hipóteses desenvolvidas, com trechos das declarações dos 

participantes, memorandos e diagramas utilizados para desenvolvimento das 

idéias, até a integração e o refinamento da teoria final. 

O Gráfico 1 abaixo apresenta a distribuição dos participantes com perfil de 

engenheiros de software. 

 
Gráfico 1 - Faixa etária dos engenheiros de software participantes do estudo 

Fonte: Elaboração própria 
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4.2.1. RESULTADOS DA CODIFICAÇÃO ABERTA 

Para organizar os conceitos iniciais e subsequentes categorias, que eram 

identificadas a partir da rotulação dos trechos das transcrições, foi utilizada uma 

hierarquia a fim de agrupar os rótulos a medida que surgiam. Para organização 

dessa hierarquia foi criada uma estrutura tomando como base o perfil do 

participante e as questões de pesquisa. Dessa forma, a medida que os conceitos 

eram desenvolvidos eles eram categorizados em cima de uma questão de 

pesquisa. A Figura 13 apresenta uma ilustração dessa hierarquia definida logo no 

início do processo de codificação. 

 

 
Figura 13 - Estrutura para categorização dos conceitos 

Fonte: Elaboração própria 
 

A Figura 14 representa algumas das principais categorias desenvolvidas 

no processo de codificação aberta. A apresentação das principais categorias 
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segundo Strauss e Corbin (2008) é uma forma de auxiliar os leitores a obter 

informações e visualizar como se desenvolveu o processo analítico do estudo. 

  

 
Figura 14 - Principais categorias 

Fonte: Elaboração própria 
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Tomando como bases as categorias que emergiram a partir dos dados, os 

quadros que seguem (12 a 20) apresentam os principais aspectos que influenciam 

na motivação ou na  desmotivação do engenheiro de software na realização do seu 

trabalho. As colunas E e G, apresentadas nos quadros, representam o perfil dos 

participantes onde o fator foi citado, respectivamente E-Egenheiros de Software e 

G-Gerente de Projeto. 

 Fatores da Engenharia de Software que (des)motivam os engenheiros de 
software 

Esta seção resume os resultados encontrados para os fatores da área de 

Engenharia de Software que motivam ou desmotivam o engenheiro de software. O 

Quadro 13 apresenta os fatores motivadores. Entre os mais abrangentes na 
pesquisa se destacam a motivação do engenheiro de software com a resolução 
de problemas com utilização de tecnologia, não necessariamente ligada ao 

desenvolvimento de software, mas principalmente o benefício que essa resolução 

proporciona.  Estes fatores também são verificados tanto entre os engenheiros de 

software quanto nos gerentes de projetos. Outras categorias relevantes para o 

estudo foram codificadas, porém não estão apresentadas no Quadro 12 e Quadro 

13, pois não são consideradas como fatores motivadores e sim elementos 

envolvidos no contexto, seja como causa, consequência ou alguma ação para 

explicar algum acontecimento.  

O Quadro 13 apresenta os fatores desmotivadores da Engenharia de 

Software. Entre os principais identificados no estudo está o relacionamento 
humano principalmente entre os engenheiros de software. Este relacionamento 

está normalmente vinculado a alguma situação de stresse.  

  



68 
 

Fator motivador Descrição E G 
Benefícios com soluções de TI Participar do desenvolvimento de 

algum produto ou serviço de 
tecnologia que traga alguma 
melhoria para a população. 

X X 

Resolução de problemas Solucionar um problema em termos 
de programação, criação ou 
desenvolvimento. Porém também 
solucionar um problema sem 
necessariamente estar envolvido 
com desenvolvimento. 

X X 

Relacionamento humano O envolvimento com pessoas como 
cliente, usuário, equipe 

X X 

Conhecimento de outros domínios de negócios Adquirir conhecimento em diversas 
áreas e negócios, devido a 
participação em projetos de 
tecnologia nestes domínios. 

X  

Desenvolvimento de novas habilidades A Engenharia de Software permite 
desenvolver outras habilidades 
dentro da Engenharia de Software. 

X  

Empreender negócio na área de tecnologia  Projeção de desenvolver no futuro 
algum negócio envolvendo  
tecnologia dado o conhecimento 
adquirido na área. 

X  

Preferências por disciplinas da Engenharia Tem preferência por alguma das 
áreas da Engenharia de Software 
como programação, teste ou análise. 

X  

Mercado local propício O mercado local de tecnologia é 
favorável. Não apenas 
financeiramente como boas 
oportunidades. 

X  

Evolução tecnológica Área com constante evolução 
tecnológica. 

 X 

Quadro 12 - Fatores motivadores na Engenharia de Software 
Fonte: Elaboração própria 

 

Fator desmotivador Descrição E G 
Aversão por disciplinas da Engenharia Aversão por alguma das áreas da 

Engenharia de Software como 
programação, teste ou análise. 

X X 

Relacionamento Humano O envolvimento com pessoas como 
cliente, usuário, equipe 

X X 

Área que não se enriquece Perspectiva que é uma área que não 
se enriquece. 

X  

Incerteza de sucesso Falta de perspectiva de sucesso na 
área. Referente à carreira. 

X  

Envolvimento constante com problemas O envolvimento constante com 
problemas e a sua resolução 

X  

Stresse, abuso, complexidade  Sentimentos relacionados a 
Engenharia de Software 

X  

Necessidade de reciclagem constante, rapidez das 
mudanças 

A rápida  evolução tecnologia gera a 
necessidade de reciclagem 
constante. 

 X 

Quadro 13 - Fatores desmotivadores na Engenharia de Software 
Fonte: Elaboração própria 
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Analisando os fatores nos dois quadros observa-se que alguns fatores se 

apresentam em ambos. Da mesma forma que o engenheiro tem preferência por 
algumas disciplinas da Engenharia de Software, o que não quer dizer que ele 

sinta-se desmotivado pelas demais, porém verifica-se que ele sente aversão ao ter 

que trabalhar com algumas atividades que não gosta.  

Outro fator recorrente nas duas tabelas é o relacionamento humano, 

onde abrange as situações: dentro da equipe, com o cliente ou com os usuários. 

Como desmotivador o relacionamento humano, esta associado a situações de 

estresse, resultante da entrega de um produto com erro, ou atividade de suporte, 

ou capacitação.  

Outro fator que se pode considerar nos dois grupos é Evolução 
tecnológica descrita no Quadro 12, e Necessidade de reciclagem constante, 
rapidez das mudanças. O engenheiro sente-se motivado em trabalhar com 

aspectos que envolvem evolução tecnológica, porém, sentem-se desmotivados 

pela necessidade de reciclagem constante, devido a rapidez das mudanças. 

 
 Fatores do trabalho em equipe que (des)motivam os engenheiros de 

software 

Sobre o trabalho em equipe os fatores motivacionais estavam sempre 

relacionados ao comportamento da equipe. O Quadro 14 ilustra essa 

propriedade e algumas dimensões identificadas para ela. De acordo com as 

citações, percebe-se que existe em geral uma integração entre os membros da 

equipe. 

Os fatores desmotivadores apresentados no  Quadro 15, mostram que os 

aspectos ligados ao comportamento da equipe também estão relacionados à 

desmotivação, no entanto aparecem em menor quantidade e abrangência. Outro 

fator relevante como parte do contexto desmotivador é a propriedade redução de 
equipe, bem como as consequências desta propriedade, elencadas como 

dimensões conforme apresenta o Quadro 15, e que se configuram como fatores de 

desmotivação. 
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De acordo com os resultados alcançados e comparando as duas tabelas 

observam-se as características de comportamento muito presentes. Dada a 

existência forte da redução de equipe e suas consequências, afetando a 

motivação e andamento das atividades dos engenheiros, em longo prazo pode se 

tornar um fator negativo na coesão e integração existente nessas equipes. 

 
Fator motivador Descrição E G 
Comportamento da equipe Comportamento das equipes e seus 

integrantes 
  

 Colaboração Colaboração entre os membros da equipe. 
Compartilhando conhecimento e apoio 

X X 

 Comprometimento Comprometimento, envolvimento com a 
equipe, suas atividades, prazos  e seus 
resultados 

X X 

 Proatividade Envolvimento com o trabalho da equipe e 
busca de alternativas e melhorias  

X X 

 Autogerenciamento Capacidade de autoregular seu 
comportamento em relação as atividades de 
trabalho 

X X 

 Coesão Sentimento de pertencer a equipe devido as 
experiências e seus resultados alcançados 

X X 

 Confiança Sentimento de confiança entre os 
integrantes da equipe. 

X  

 Cooperação Cooperação no sentindo de atingir os 
resultados em comum  

X  

 Competência Competência técnica da equipe X  
 Integração Sentimento de integração de conjunto entre 

os membros da equipe 
X  

Quadro 14 - Fatores motivadores no trabalho em equipe 
Fonte: Elaboração própria 

  



71 
 

Fator desmotivador Descrição E G 
Redução equipe (consequências)    
 Acúmulo de função Acumular  função e responsabilidade 

que não gosta 
X X 

 Excesso de trabalho Excesso ou sobrecarga de trabalho X X 
 Exercer função que não gosta. Exercer uma função ou trabalho que 

não gosta 
X X 

Comportamento da equipe Comportamento das equipes e seus 
integrantes 

  

 Falta de comunicação Melhorar a comunicação na equipe X  
 Falta de comprometimento Comprometimento, envolvimento 

com a equipe, suas atividades, 
prazos  e seus resultados 

X  

    Não atendimento a demanda Incapacidade de atender as 
demandas sob sua responsabilidade. 

X  

Dificuldade de trabalhar em equipe   X 
Quadro 15  - Fatores desmotivadores no trabalho em equipe 

Fonte: Elaboração própria 

 
 
 
 Fatores (des)motivadores relacionados à tarefa ou projeto 

O Quadro 16 apresenta os fatores motivadores relacionados a realização 

da tarefa e do projeto. Referente a tarefa as propriedades que foram mais 

abordadas e relacionadas no estudo, inclusive entre os engenheiros e gerentes de 

projeto foram: autonomia, feedback, reconhecimento, identificação com a 
tarefa e significância da tarefa. 

 A significância da tarefa é similar ao fator benefícios com soluções de TI  
do Quadro 12, em termos da percepção que o engenheiro de software tem de estar 

realizando alguma tarefa a qual tem um benefício para outros indivíduos e 

entidades. No caso do contexto público onde a organização está inserida, esses 

benefícios estão muito relacionados aos resultados que estes projetos trazem para 

o cidadão e a população.  Necessidade de feedback e reconhecimento, foram 

duas outras propriedades bem abordadas, tanto como fator motivador quanto 

desmotivador. Foi evidenciado também entre os dois perfis entrevistados. 
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Fator motivador Descrição E G 
Autonomia Liberdade que um integrante da 

equipe possui para decidir/planejar e 
se envolver com atividades e seus 
resultados. 

X X 

Feedback Informações repassadas aos 
integrantes sobre o andamento e 
desempenho das suas atividades 

X X 

Identificação com a tarefa Identificação pessoal do membro da 
equipe com uma tarefa, assim 
visualizar claramente seu início e fim 
e resultados 

X X 

Reconhecimento Desejo de ter seus 
trabalhos/esforços reconhecidos. 

X X 

Significância da tarefa O quanto sua tarefa ou trabalho é 
significante, traz benefício para uma 
pessoa, grupo ou organização. 

X X 

Projetos de desenvolvimento “novos” Preferência por tipo de projetos de 
desenvolvimento de alguma solução 
nova. 

X X 

Variedade do trabalho Atuar em projetos que possa 
empregar várias de suas habilidades 
ou conhecimentos. 

X  

Relacionamento humano Relacionamento humano existente 
nos projetos 

 X 

Desafios Desafios existentes em 
determinados projetos. 

 X 

Quadro 16 - Fatores motivadores relacionados à tarefa ou projeto 
Fonte: Elaboração própria 

Sobre os projetos foi verificado que os participantes sentem-se mais 

motivados em trabalhar em projetos de desenvolvimento de uma nova solução ou 

sistema, do que em projetos de manutenção de sistemas, seja evolutiva ou 

corretiva. Os projetos de manutenção corretiva os participantes associam o termo 

“apagar incêndio” como sendo uma atividade de corrigir erro, onde o erro é 

corrigido e novos aparecem. Esse envolvimento constante não é motivador pois 

não enxergam desafios novos, nem significância com a tarefa. 
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Fator desmotivador Descrição E G 
Falta de feedback Falta de informações repassadas 

aos integrantes sobre o andamento e 
desempenho das suas atividades 

X X 

Falta de identificação com a tarefa Identificação pessoal do membro da 
equipe com uma tarefa, assim 
visualizar claramente seu início e fim 
e resultados 

X X 

Falta de reconhecimento Desejo de ter seus 
trabalhos/esforços reconhecidos. 

X X 

Relacionamento humano (equipe,cliente, usuário, 
gerenciar pessoas)  

Relacionamento humano existente 
nos projetos 

X X 

Atividades de ‘apagar incêndio’ Conceito muito utilizado entre os 
participantes para associar a 
atividade apenas a correção de erros 
de sistemas e  sem grandes 
evoluções 

X X 

Estimativas desconsideradas Estimativas de esforço 
desconsideradas 

X  

Projetos de manutenção Manutenção de sistemas seja 
evolutiva ou corretiva 

X  

Mau gerenciamento do projeto Mau gerenciamento do projeto. 
Incluindo planejamento das 
atividades e acompanhamento 

X  

Não cumprimento de demandas Incapacidade de atender as 
demandas sob sua responsabilidade. 

X  

Atividades repetitivas e operacionais Atividades repetitivas e operacionais 
onde não se evolui. 

 X 

Quadro 17 - Fatores desmotivadores relacionados à tarefa ou projeto 
Fonte: Elaboração própria 

 
  Fatores motivadores relacionados à organização 

O Quadro 18 apresenta a lista dos fatores motivadores relacionados á 

organização. Analisando este Quadro em relação aos demais se percebe uma 

maior convergência entre os dois perfis de engenheiros de software em relação 

aos fatores. Os fatores mais abordados entre os participantes foram a estabilidade 

e projetos com benefícios para população. Novamente se percebe que um forte 

motivador para os engenheiros de software é estar envolvido em projetos que 

tragam benefícios para outras pessoas ou organizações. Aqui evidenciado no fator 

projetos com benefícios para população, nos outros Quadros foram citados 

como: benefícios com soluções de TI, como fator da Engenharia de Software e 

significância da tarefa, como fator motivador na realização da tarefa.  

Investimentos em capacitação, foi outro fator bem abordado quando 

questionado aos participantes sobre o que a organização faz para motivar suas 

equipes, porém ao analisar o Quadro 19 verifica-se que os participantes percebem 
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que a organização teria ações possíveis de serem implementadas com o objetivo 

de aumentar a motivação dos funcionários, entretanto isso não é realizado. 

Entre os fatores desmotivadores citados pelos participantes algumas 

características do contexto público foram bem abordadas no estudo, as que 

merecem mais destaque devido ao seu relacionamento com outras categorias são: 

fator político acima do técnico e plano de cargos, carreiras e salários. 

 
Fator motivador Descrição E G 
Bem estar no trabalho Sentem-se bem em trabalhar na 

organização 
X X 

Condições de trabalho (infraestrutura, ambiente, 
recursos humano, ferramentas de trabalho) 

Condições de trabalho 
proporcionadas pela organização 

X X 

Estabilidade Estabilidade no emprego 
proporcionada aos funcionários que 
entram através de concurso no setor 
público. 

X X 

Papel da organização dentro do Estado Percepção da importância da 
organização dentro do estado. 

X X 

Projetos com benefícios para população Os projetos desenvolvidos na 
organização trazem benefícios para 
população e sociedade. 

X X 

Investimentos em capacitação  Investimento que a organização faz 
em capacitação para os funcionários. 
Também em participação de eventos 
e congressos na área. 

X X 

Desafios tecnológicos do Estado Compreensão dos desafios 
tecnológicos encontrados em 
projetos e objetivos do estado. E a 
oportunidade de poder contribuir 

X  

Horário de trabalho bem definido Trabalhar em horário de trabalho 
bem definido 

X  

Setor público é menos estressante Trabalhar em projetos de tecnologia 
no setor público é menos 
estressando do que na iniciativa 
privada. 

X  

Informática como área fim Trabalhar em uma empresa onde a 
área fim é Tecnologia da Informação. 

 X 

Quadro 18  - Fatores motivadores relacionados à organização 
Fonte: Elaboração própria 
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Condições de trabalho é outro fator em destaque que aparece tanto 

como motivador quanto desmotivador. Segundo os participantes de um modo geral 

a organização disponibiliza de uma boa infraestrutura e de um bom ambiente de 

trabalho, porém, a falta de recursos humanos e melhores ferramentas de 
trabalho, são fatores desmotivadores. Aqui novamente aparece o fenômeno da 

redução de equipe relacionado agora com a falta de recursos humanos. 

 
 

Fator desmotivador Descrição E G 
Condições de trabalho (infraestrutura, recursos 
humanos, ambiente, ferramentas de trabalho) 

Falta de condições de trabalho X X 

Falta de divulgação externa dos projetos Comunicação externa dos projetos 
ineficiente. 

X X 

Fator político acima do técnico Fator político tem mais força do que 
fatores técnicos. 

X X 

Mudanças políticas Mudanças de gestão, direção ou 
chefia. 

X X 

Falta de patrocinador para projetos inovadores Idéias inovadoras não têm 
patrocinadores 

X X 

Diretoria Ausente Sentimento que os participantes que 
a diretoria é ausente em alguns 
momentos 

X X 

Falta de um plano de cargos, carreiras e salários 
(avaliação de desempenho). Falta de perspectiva 

Falta uma institucionalização  clara 
de um plano de cargos, carreiras e 
salários.  

X X 

Comunicação ineficiente Comunicação em geral dentro da 
organização 

X X 

Burocracia Burocracia do serviço público 
(hierarquia, processos redundantes, 
muitas decisões, regras envolvidas) 

X X 

Limitações do setor público (legislação) Regulamentações e legislação 
inerentes ao serviço público. 

X X 

Ações possíveis para aumentar a motivação não 
são implementadas 

Percepção que os engenheiros têm 
que algumas ações poderão ser 
realizadas pela organização com o 
objetivo de estimular a motivação 
dos funcionários. 

X X 

Falta de imposição junto aos órgãos Participantes enxergam que a 
organização deveria exercer mais 
fortemente seu papel junto aos 
órgãos. 

X  

Atividades burocráticas Realizar atividades burocráticas X  
Falta do cliente imediato Falta de ter o cliente final próximo X  
Preso a ferramentas de fornecedores  X  
Horário pouco flexível Horário de trabalho não é flexível. 

Trabalho operário 
X  

Quadro 19 - Fatores desmotivadores relacionados à organização 
Fonte: Elaboração própria 
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 Quais são os sinais externos ou resultados de trabalho de engenheiros 

de software motivados 
 

O Quadro 20 apresenta o resultado da análise dos dados coletados entre 

os participantes ao citar sinais externos ou resultados de trabalho de engenheiros 

de software motivados ou desmotivados. O quadro foi divido em duas partes para 

agrupar os sinais ou resultados de trabalho referente a motivação ou 

desmotivação. Dentro deste agrupamento ainda foram divididos em dois grupos: 

estado emocional e de trabalho. Ao analisar o Quadro 21 de um modo geral 

verifica-se que não existe um acordo entre os participantes, porém normalmente 

um estado de alegria, entusiasmo, entre outros, estão associados a pessoas 

motivadas. Da mesma forma que estados emocionais ou comportamentos menos 

positivo, estão associados a desmotivação. Entretanto não se pode afirmar que 

uma pessoa entusiasmada esteja motivada, bem como uma pessoa de mau humor 

esteja desmotivada. No estudo os participantes relataram que se sentiam 

motivados com as tarefas que estavam fazendo, porém devido ao excesso de 

tarefas acumuladas, por conta de poucas pessoas na equipe, eles ficavam 

dispersos por que não conseguiam atender as demandas. Na tabela, disperso é 

um comportamento citado como sinal de pessoa desmotivada, mas neste caso o 

participante estava motivado ao realizar sua tarefa. 

Entre os resultados de trabalho os fatores produtividade, comprometido 

e proativo foram os mais referenciados no estudo e também entre os diferentes 

perfis.  

Outro fator relevante ao analisar, é a diferente percepção entre diretores e 

engenheiros de software. Os diretores acham que o engenheiro de software está 

motivado se o mesmo estiver fazendo horas extras, bem como, aquele funcionário 

que cumpre rigorosamente seria sinal de desmotivação. Já o engenheiro se sente 

motivado ao trabalhar nesta organização, pois tem horários regulares de trabalho. 

Vale salientar que não é objetivo deste estudo mensurar quanto um sinal 

ou resultado de trabalho é consequência de um engenheiro de software motivado 

ou desmotivado. Porém verifica-se que existem várias percepções.  
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 Tipos de sinais Sinais E G D 
  Entusiasmado  X X 
  Alegre X   
  Concentrado X   
  Não reclama X   
 Emocional Provoca incômodo X   
  Tranquilo X   
  Autogerenciável  X  
  Espírito bom  X  
  Bom humor   X 
  Comprometido X X X 
  Proativo X X X 
  Produtividade X X X 
Motivação  Cumpre objetivo X X  
  Prazer no trabalho X X  
  Inovador  X X 
  Afinidade empresa X   
 Trabalho Cumpre horário X   
  Eficiente X   
  Estímulo para equipe X   
  Melhor qualidade  X   
  Colaboração   X 
  Criatividade   X 
  Hora extra   X 
  Feedback   X 
  Disperso X X X 
  Reclama demais de tudo X X X 
  Mau humor X  X 
 Emocional Calado o tempo inteiro  X X 
  Abstém X   
  Baixa estima  X  
  Espírito ruim  X  
  Atraso atividades X X  
Desmotivação  Baixa qualidade X X  
  Excluído da equipe X X  
  Falta comprometimento X X  
  Não cumpre horário  X X 
 Trabalho Influência negativa  X X  
  Não cumpre horário X   
  Baixa produtividade  X  
  Não cumpre objetivo  X  
  Falta de pro atividade   X 
  Horário rigorosamente   X 
  Não dá feedback   X 

Quadro 20 - Sinais externos ou resultados de engenheiros de software motivados 
E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores e gerentes de unidades 

Fonte: Elaboração própria 
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  Qual o entendimento de motivação na organização  

O Quadro 21 apresenta algumas descrições sobre o entendimento que os 

participantes têm sobre motivação. Percebe-se que algumas definições referem-se 

ao que proporcionar para se motivar. Outro grupo percebe que a motivação está 

associada a realizar trabalhos que o funcionário tenha afinidade. Prover 

capacitação e ter uma política de cargos, carreira e salários também são 

referenciados como formas de motivar. Quando questionados sobre desmotivação, 

de forma geral, associam como sendo o oposto da motivação.  

  
Entendimento de Motivação Participante 
Pra mim motivação é proporcionar um ambiente bastante adequado para que uma 
pessoa consiga desempenhar suas atividades sem empecilhos, sem estresses que 
não deveriam existir no dia a dia normal de um ser humano. 

Engenheiros 

Então eu acho que você tem uma boa instalação, eu acho que é uma diferenciação, 
eu acho que isso dá motivação, eu acho que você tem um bom ambiente de 
trabalho, acho que é uma coisa que dá motivação 

Diretores 

No dia a dia das pessoas, no conhecer das pessoas, inclusive quando ele conhece 
ele começar a delegar coisas que tem mais a ver com aquela pessoa. Ele 
começa a saber o que cada um rende mais, o que cada um rende menos. Quem 
começa a trabalhar melhor. Então você  sai do técnico e começa a ver mesmo o 
papel da gerência que é trabalhar pessoas, é manter a equipe bem, é manter a 
equipe unida, esse tipo de coisa. Eu acho que a motivação perpassa muito por isso. 

Engenheiros 

É um conjunto de fatores que estão relacionados que vão auxiliar pra que a 
organização consiga atingir seus objetivos. E o fator pessoal também 

Engenheiros 

Motivação é você encontrar objetivos comuns entre, a organização, direção da 
organização e o colaborador o funcionário que tá lá executando quem realmente 
executa e gera produtos para a organização,  é você encontrar objetivos comuns e 
trabalhar esses objetivos comuns de forma a valorizar esses objetivos comuns a 
pessoa encontre esse prazer encontre esse objetivo queira atingir esse objetivo 

Diretores 

Desmotivação já começa a ser um pouco o inverso do outro. Engenheiros 
O oposto disso ele não tendo isso ai ele estaria desmotivado Diretores 
Querer fazer alguma coisa bem feita na vida profissional, que satisfaça que seja 
compensador 

Engenheiros 

Pra mim motivação é, não a definição de motivação, mas pra mim significa, ter 
prazer com que você trabalha, ser reconhecido pelo que você faz, ter 
recompensas que fazem você cada dia achar que o trabalho que você faz. 
Recompensa não estou definitivamente falando necessariamente de coisas 
materiais.  

Diretores 

Espontaneamente, prazer em trabalhar, prazer em produzir, o funcionário técnico 
ter prazer fazer o que ele tá fazendo e que tenha retorno pra empresa . Pra mim 
motivação é prazer 
 

Engenheiros 

Eu poderia definir como um estímulo que te leva a realizar alguma ação. Realizar Engenheiros 
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Entendimento de Motivação Participante 
algum projeto. É algum estímulo que você tem, como é esse estímulo? Um 
estímulo comportamental, um estímulo financeiro, um estímulo de qualquer 
forma, até as vezes amizade você acaba sendo estimulado por esses amigos ou 
então você querer ajudar o amigo. Várias formas de estímulo. Ou seja, qualquer 
forma e estímulo que te leve a realizar uma ação, que seja um projeto, um 
produto 
É o que move a pessoa é o que faz a pessoa agir, o que faz a pessoa se 
empenhar em alguma coisa[...]é aquilo que, faz com que a pessoa aja, execute, 
realize alguma coisa 

Diretores 

Tem tudo que possa levar o servidor, o empregado a um bom desempenho das 
suas atribuições. Se isso não acontece existe uma desmotivação. Para um 
funcionário está motivado, existe várias vertentes que faz com que ele esteja 
motivado. Para ele ter um bom desempenho 

Diretores 

Acho que a gente tem procurado buscar algo dentro das limitações que estejam 
motivando o empregado, é através de uma capacitação, é através de um 
treinamento, é através de uma política de RH que a gente tá se propondo a 
implantar, então acho que tudo isso está sendo feito e acho que acende algo para tá 
valorizando e motivando o empregado. 

Diretores 

Derivada da forma institucional da empresa que seria uma política de cargos, um 
plano de carreira, de política de qualidade de vida, com convênios, coisas a 
mais que a empresa pode oferecer capacitações boas, cursos bons. Isso do lado 
organizacional da empresa 

Diretores 

Quadro 21 - Entendimento de motivação na organização 
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4.2.2. RESULTADOS DA CODIFICAÇÃO AXIAL 

Como descrito no capítulo anterior, à codificação axial é o processo que 

em geral acontece depois da codificação aberta. Em geral por que as três etapas 

da codificação não seguem um processo estático, rígido. Na verdade, se alterna 

entre elas à medida que se evolui com a análise. 

Assim para apresentar os principais resultados obtidos desta fase, serão 

descritos os memorandos descrevendo a evolução e refinamento das hipóteses. 

Estas hipóteses são resultantes do estabelecimento das ligações e 

relacionamentos entre as categorias que emergiram da codificação aberta. Muitas 

dessas já descritas na seção anterior, porém nesta codificação serão abordados os 

relacionamentos existentes entres essas categorias, com a finalidade de melhor 

contextualizar os acontecimentos estudados. 

 

 Comportamento motivado de integrantes da equipe estimula os demais 
componentes ao mesmo comportamento 

 
Quando um membro da equipe está desmotivado e percebe que algumas 

pessoas da equipe estão estimuladas na realização das suas atividades, através 

dos resultados de seus trabalhos (produtividade, comprometimento, pro 
atividade, envolvimento com o trabalho), isso o contagia e o estimula a ter o 

mesmo comportamento motivado. Embora esse estímulo motivado da equipe 

contagie a pessoa, verificou-se que se os fatores que ocasionaram a 

desmotivação do engenheiro não forem tratados, essa motivação tende a ser 

limitada e a sua recorrência aumenta o desgaste para o trabalho do indivíduo e 

dependendo do fator de origem isso tende a afetar a afinidade que esse indivíduo 

tem com a organização. 

Alguns participantes (engenheiros) destacaram ainda que se sentem 

incomodados numa situação dessa, onde um membro da equipe está claramente 

motivado para o trabalho e ele não está. 
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“Às vezes quando você tá desmotivado e você vê uma pessoa trabalhando 
mostrando resultado você não chega a ter raiva, mas você de uma certa forma 
acho que no fim das contas você para pra pensar o sentimento, talvez até 
estimule você a seguir o comportamento dele.” 

Participante 1 
 
“Se a pessoa tá bem, aquilo ali pra você é apenas um motivo de você encontrar 
no seu dia a dia também-. Se te uma pessoa do seu lado que tá motivado no que 
tá fazendo, se você não ta motivado, você tem um indício ali que você pode 
encontrar a sua motivação“. 

Participante 2 
 

“Do lado positivo quanto mais pessoas dentro da equipe que tiverem 
desempenhando seus papéis de forma mais leve, mais sorridente, mais 
tranqüilas, conseguindo realizar suas atividades dentro de um cronograma que foi 
estipulado, conseguir ver o resultado daquilo ali. As pessoas que estão em torno 
disso começam a seguir os mesmos passos, normalmente é assim“. 

Participante 5 
 
Da mesma forma que o comportamento motivado foi percebido pelos 

participantes como estimulante para equipe, um membro com comportamento 

desmotivado tem a mesma consequência dentro do grupo, de contaminar, porém 

de forma negativa. Alguns participantes declaram que tomam como ação  exclusão 

desse componente do grupo e como consequência a sobrecarga de trabalho para 

os demais. 

“Acho que impacta de forma negativa na equipe, primeiro como exemplo negativo 
e segundo como as pessoas vão ficar sobrecarregadas porque alguma coisa vai 
sobrar para outra pessoa fazer porque aquela que está desmotiva não vai fazer. 
Então são muitos impactos negativos. E pode inclusive gerar raiva nas pessoas 
por isso. Por essa pessoa tá tendo, sendo protegido.“ 

Participante 1 
 

“O trabalho dessas pessoas são impactados, você não pode fazer um trabalho 
isolado. Por que eu vou fazer o meu trabalho se o trabalho de manhã vai tá pronto 
e eu não vou chegar no resultado no final das análises. Ou por outro lado: Eu vou 
ficar aqui cumprindo meus prazos enquanto sicrano não tem tempo para tantas 
coisas” 

Participante 2 
 

 
“Acho que você fica sem contar com aquela pessoa, sem interagir com aquela 
pessoa. Se a pessoa ali está desmotiva você não consegue conversar com ela, 
você não consegue pedir ajuda, você não consegue ajudar. Ai é como se aquela 
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pessoa acabasse não mais fazendo parte da equipe[...] É como se aquela pessoa 
não fizesse parte da equipe”  

Participante 4 
 

Cruzando esse acontecimento com a percepção dos gerentes de projetos, 

obtêm-se resultados semelhantes. 

“Aquela questão que a gente fala. Vou espremer a laranja que dá suco. É como a 
gente pensa. É pegar uma pessoa que está desmotivada, em alguns pontos a 
gente tem que dar razão a ela, agente tenta motivar, tenta fazer, mas chega num 
ponto, que você não tem mais como apertar aquela laranja, então você começa a 
apertar outras. E ai aquela outra laranja que está sendo apertada, começa a 
questionar: Mas aquele outro cara ali, não faz nada, eu passo uma atividade pra 
ele, ele passa 6 meses com aquela atividade e não me entrega e comigo aqui é 
um aperto de hora em hora. Então começa sim a influenciar diretamente as outras 
pessoas.” 

Participante 10 
 

 

 Sobre o envolvimento do engenheiro de software com a resolução de 

problemas constante. Seja no desenvolvimento de um software, ou na sua 
participação em outra atividade do ciclo de desenvolvimento 

 

O envolvimento com a resolução de problemas com o auxílio da 

tecnologia, seja no desenvolvimento de uma solução utilizando programação 

ou na participação dessa solução dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de 
sistemas, são fatores que o engenheiro de software se motiva nas suas atividades 

na Engenharia de Software. 
“Acho que a principal é trabalhar com criação, que eu gosto pra caramba de criar. 
De criar e poder resolver um problema através da informática. Problemas do dia a 
dia através da informativa isso é uma coisa que sempre me fascinou”. 

Participante 1 
 
“Eu gosto muito de procurar o que se pode melhorar como resultado para o 
projeto, para o sistema, para o usuário final. O que agente pode fazer para 
melhorar ou o sistema ou o resultado que o sistema traga para o usuário final” 

Participante 5 
 
“E essa idéia de tá conhecendo um pouco do domínio de negócio de outras áreas 
e tá apresentando soluções de TI pra essas áreas ai, sempre foi atraente” 

Participante 2 
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Essa motivação tende a crescer se estiver claro para o engenheiro os 

benefícios que a solução e projetos nos quais ele está envolvido proporciona para 

a população. Normalmente esses projetos trazem consigo desafios tecnológicos 

necessários para a sua realização, que é outro fator motivador para o engenheiro. 
Esse sentimento de benefício que o resultado do seu trabalho proporciona é uma 

condição frequentemente citada pelos participantes e influencia na afinidade que 
o engenheiro tem com a organização, pois os projetos que eles participam 

dentro de uma organização pública, tem como resultado, proporcionar alguma 

ajuda para vida do cidadão, do servidor público, da sociedade e da população 

como um todo. Isso implica também em economia nos gastos públicos. Como 

resultado os participantes tendem a procurar melhorar a qualidade do produto. 
 
“Você tem essas demandas, essas oportunidades, essas oportunidades elas 
podem agregar muito ao modelo de informática pública do Estado, ela pode trazer 
muitos benefícios para o cidadão” 

Participante 2 
 
“Além da estabilidade, é atender a população. Fazer um serviço que um monte de 
gente vai usar, um monte de gente vai poder ter acesso aquilo, vai poder trabalhar 
melhor com uma coisa que você fez [...]Eu gosto. A grande motivação é 
realmente você entregar um produto pra alguém e essa pessoa utilizar aquilo que 
você faz. Eu acho que esse contato que alguém utiliza uma coisa que você fez 
que você ajudou  a construir eu acho que é bem importante” 

Participante 4 
 

“Pensando como o Governo pode atender melhor o seu papel de oferecer mais 
informação a população. O próprio Governo atender melhor a necessidade dele 
de racionalizar recursos e maximizar os resultados da própria gestão.” 

Participante 2 
 

Esses aspectos também são identificados  pelos gerentes de projetos 

e diretores. Assim, é uma evidencia da importância e abrangência desse fator 
dentro da organização como influência para motivação dos seus 
engenheiros. 

“[...] alguns projetos que a gente verifica que tem um ganho significativo pra nós, 
pro cidadão lá na ponta. Então a gente trabalha numa instituição que a gente 
pode promover uma mudança de cultura nas pessoas de um modo geral, lá no 
cidadão no final, na cultura da organização, nas secretarias[...] um prazer imenso 
em tocar aqueles projetos que vão trazer um benefício lá para o cidadão.” 

Participante 10 
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“Eu acredito que seja a possibilidade de trabalhar em projetos realmente 
importantes, não só para o Estado mas como a nível até a população em geral. 
Projetos que são até exportados para outros estados. Acredito que o desafio de 
você tá trabalhando com projetos assim sejam interessantes[...] Projetos que 
trazem algum retorno. Coincidentemente ou  não, nesses projetos que a gente 
tem aqui, que caem de fato retorno pra equipe, ou então pro  usuário final, são 
projetos que eles nasceram, foram executados, foram planejados, foram 
terminados da forma que deveriam ser. Ele teve todo um planejamento, todo um 
cronograma. Projetos de sucesso” 

Participante 12 
 

“[...] Ele tá desenvolvendo um sistema e  alguém pega dá  um pedaço de código 
pra ele, olha você desenvolve essa funcionalidade aqui. Possivelmente ele não 
vai motivá-lo, mas se disser: olha  você está desenvolvendo um pedaço do 
sistema estadual de registro civil que vai melhorar a vida das crianças por que ela 
vai passar a ter uma certidão de nascimento antecipadamente  lá na escola. 
Então o propósito maior do projeto do qual ele estão envolvidos  acho que isso é 
um fator importante [...] Eu acho que uma coisa que motiva também as pessoas 
na organização é o fato de ser uma instituição pública do Governo de 
Pernambuco, então você poder trabalhar em projetos que vão afetar a vida dos 
cidadãos pernambucanos,  melhorar a vida dos cidadãos pernambucanos a 
possibilidade de você viabilizar isso. Você trabalhar num projeto que viabiliza 
isso”.  

Participante 14 
 

“Motivação eu acho assim, tem uma motivação que realmente quem entra com 
um concursos público, ele tá pensando de alguma forma em que vai servir ao 
público  vai servir a população. Então quando a gente vê que um projeto da gente 
um software que é entregue vai trazer um grande benefício para o cidadão, acho 
que isso é um fator grande motivador.” 

Participante 13 
 

 Entre os principais fatores citados pelos participantes que motivaram a 

sua entrada numa organização de tecnologia do setor público, destacam-
se a estabilidade, que tem uma abrangência grande com outras 
categorias. 

Algumas condições que os participantes citaram para a sua entrada em 
uma organização pública de Tecnologia da Informação destacam-se: a 

percepção que o trabalho a ser realizado no setor público é menos estressante 

em comparação a sua experiência anterior na iniciativa privada, a falta de 
perspectiva na empresa anterior e a estabilidade no emprego proporcionada 
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pelo setor público. A estabilidade também é citada como um dos fatores que  

provoca um sentimento de afinidade do engenheiro de software  com a 

organização. Além da estabilidade, o sentimento de trabalhar em um horário de 
trabalho mais bem definido, onde não é necessário realizar horas-extras de 
forma demasiada. Essas condições têm como efeito proporcionar um bem estar 

no trabalho e uma qualidade de vida melhor, conforme as declarações dos 

entrevistados e como consequência fortalece a afinidade com a organização. 

“A estabilidade do setor público e o salário. Comparando com outros órgãos é 
bom, menos em comparação com órgãos federal.” 

Participante 3 
 
“Principal é concurso público. Por ser público ter a estabilidade”. 

Participante 4 
 

“E realmente em dois anos após eu ter feito o concurso a minha vontade era ser 
um funcionário público, por diversos motivos. O setor privado é mais vampiro, 
puxa mais o sangue dos funcionários. E eu queria ter uma qualidade de vida 
melhor. Foi por isso que eu aceitei assumir, tomar posse da vaga.” 

Participante 5 
 
“Eu trabalhava muito, feito um condenado lá, e uma coisa que eu sempre tive lá 
foi um crescimento, eu cresci rápido por que eu sempre gostava de desafios eu 
sempre encarava coisas novas. E chegou um momento que a empresa passou 
por umas mudanças de direção, de coordenação. E esse esforço não estava mais 
sendo reconhecido, eu continuava recebendo tarefas, continuava encarando 
desafios e não tava crescendo como eu esperava, então eu comecei a querer 
sair[...]Hoje eu to até mais sobre carregado do que no começo, mas em 
compensação como eu era lá. Umas das coisas que não tem aqui, e que eu tinha 
muito que conviver com isso era por exemplo dia de sexta-feira eu tá saindo de 
cinco e meia e chegar o nosso gerente e dizer: Pessoal vamos fazer aquele 
mutirão.”  

Participante 1 
 
Entre os gerentes e diretores também a estabilidade é identificado 

como um fator para entrada e a permanência do funcionário na organização. 

“O maior atrativo aqui, acredito que seja a questão da estabilidade, que por ser 
um órgão público. Pra pessoa entrar aqui tem que se por meio de concurso. O 
primeiro ponto é a questão da estabilidade que a pessoa passa no concurso, 
passa a ter no órgão público[...]A questão da estabilidade. A que mais motiva é 
essa.” 

Participante 10 
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 A estabilidade numa empresa pública conta e muito. Principalmente no meu caso 
eu levo muito isso em consideração. A estabilidade. 

Participante 12 
 

O grande motivador pra gente aqui é a questão da aposentadoria completa. Tem 
muita gente que entra aqui já com 40 anos de idade com expectativa daqui a mais 
10 ou 15 anos se aposentarem com salário integral. Que na iniciativa privada isso 
não acontece. Isso é um motivador muito forte. É um dispositivo legal. 

Participante 15 
 

Ainda sobre a estabilidade, foi evidenciado entre os engenheiros que 

quando estes planejam sair da organização, geralmente por falta de perspectivas 
de crescimento (normalmente a falta de um plano de cargo, carreira e salários), 

que a organização não provê, a estabilidade é um fator considerado como critério 

na mudança para outra instituição.  Assim, os engenheiros procuram na maioria 

das vezes continuar em organizações públicas para não perder o benefício da  

estabilidade no emprego. 

 
“Uma coisa que é típica aqui, já foi mais acentuado, mas existem pessoas que 
vem a instituição como trampolim, no caso específico de empresa pública você 
tem algumas pessoas que fazem carreira como concurseiro e que procuram 
órgãos que remunere melhor, que tenha mais vantagens, que tenha uma duração 
de carga horária menor” 

Participante 02 
 

“Aqui você não sabe exatamente , como não existe  planos de carreiras e nada 
aqui você não sabe que passos você tem que trilhar para conseguir uma melhoria 
de salário de cargo. Você não sabe como as pessoas conseguem evoluir.” 

Participante 04 
 

“Muitas vezes eu me sinto muitas vezes desmotivado e um dos fatores que me 
desmotiva mais é a questão de não saber o que eu preciso fazer para crescer na 
empresa. Falta de critérios. Falta de um plano. Falta de uma diretriz. O que eu 
preciso fazer para crescer aqui dentro. Para mudar de cargo. Acho que isso é 
uma das coisas que me desmotiva”. 

Participante 01 
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Também entre os gerentes  o mesmo relacionamento observado, 

conforme mostrado nas transcrições abaixo. 

“90% do casos saem bem me lembro, saem mas saem para um local que também 
seria estável. Pra um outro órgão do Estado, municipal ou federal. Mas tiveram 
sim alguns casos que a pessoa saiu e voltou pra iniciativa privada. Tem os dois 
casos, muito mais, eles saem mas saem pra procurar algo que mantém a 
estabilidade e pra um outro local que tenha uma clareza da vida profissional dela”. 

Participante 10 
 
“Eu conheci várias pessoas que saíram daqui e foram para outros órgãos 
públicos, sei que outros órgãos públicos também tem problemas, com exceção de 
alguns que eu sei que são muito bons pra trabalhar, mas tem gente que saem 
daqui para outros órgão que também tem problema, mas vão por conta do 
dinheiro” 

Participante 12 
 

 

 A necessidade do engenheiro de software ter seu trabalho reconhecido, 
bem como os resultados e formas deste reconhecimento foram 
destacadas nesta pesquisa. 

 O engenheiro de software ao desempenhar suas atividades na 

organização espera que o seu esforço colocado nos projetos seja reconhecido, e 

quando a organização realiza alguma ação nesse sentido ou algum outro evento 

reconhece o trabalho resultante, os engenheiros tendem a se motivar e procurar 

melhorar ainda mais os resultados destes projetos. Entretanto, quando não existe 

essa ação por parte da organização os engenheiros se desmotivam, alguns 

declaram achar a diretoria ausente nesse aspecto. 

É gratificante saber que ainda há chance de mostrar nossos valores e sermos 
reconhecidos. 

Participante 17 
 
O interesse de outros estados em um sistema idealizado e desenvolvido pela 
instituição faz com que a equipe tente melhorar a qualidade tanto do sistema 
como nas atividades ligadas diretamente ao repasse[..] O projeto participou de um 
painel junto com outro sistema do governo federal. Motiva a equipe pois valida 
que o trabalho realizado foi reconhecido no nível federal e que o sistema 
produzido está adequado as novas tecnologias 

Participante 4 
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Tô falando dos projetos em si com relação ao que a gente exibe da para o 
Estado. Por exemplo: A gente fez alguns trabalhos aqui, que a gente recebe os 
parabéns, mas a idéia tem que partir da gente. Eu acho que a presidência a 
diretoria deveria estar mais envolvido nesse sentido. 

Participante 5 
 

Eu estava desmotivado, eu não estava sendo reconhecido, o meu crescimento, e 
eu tava também cansado 

Participante 1 
 

Os gerentes e diretores percebem a necessidade de reconhecer o 
trabalho desenvolvido pelas equipes. 

“Não seja alguma coisa que a gente esta falando de governo muito grande, um 
governo inteiro, do governador das pessoas e tudo, mas as vezes você 
desenvolve um trabalho simples, o trabalho do Data Center por exemplo em 
determinada instância é garantir que eu vou estar satisfeita com a hospedagem 
do meu sistema lá. Então beleza, eles fazem um trabalho dele e eu reconheço. 
Meu sistema em geral esta funcionando, e se tocar fogo é falar com alguém que 
vai proteger tudo. E eu sei que aquele trabalho que por mais simples que seja, ele 
é importante pra o todo. De alguma forma que seja. De alguma forma mesmo que 
seja um pedacinho do trabalho todo, ele é importante, e se ele é importante ele 
recebe o  reconhecimento das pessoas.” 

Participante 11 
 

“E que ela fosse reconhecida, que ela sentisse reconhecida pela equipe da 
unidade, da gerência, pela diretoria pela instituição toda. Por aquilo que ela 
estivesse desempenhando, que ela tivesse um reconhecimento por parte de todos 
da importância dela na instituição”. 

Participante 10 
 

“A questão da falta de reconhecimento, acho que esse é um dos maiores fatores 
de retenção de pessoas aqui. É a falta de reconhecimento da Diretoria com os 
seus servidores. Não precisaria ser reconhecimento financeiro, tem outras formas 
de reconhecimento. Mas esse é o maior motivo.” 

Participante 10 
 

 “Acho que o reconhecimento ai  engloba muita coisa, tanto a questão salarial 
como as vezes a premiação, ou seja mandar uma pessoa para um congresso por 
exemplo, por que ele fez um trabalho X ou porque vai precisar fazer um trabalho 
X ai você ta preparando a pessoa proativamente, para que a pessoa se sinta 
motivada por causa disso” 

Participante 16 
 
“Eu acho que a empresa ela tem elogiado muito aqueles que são premiados. Mas 
aqueles bons funcionários, que às vezes ninguém diz nem um obrigado, nem 
parabéns, nem por nada,  por que conclui um trabalho bem feito, eu acho que isso 
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ai é uma eu diria até. A gente precisa de alguma forma de premiar aqueles que 
cumprem BEM. Não é que cumpre sua obrigação não, não é esse!!! É aquele que 
propôs, aquele que lutou, que extrapola seu projeto. Por exemplo eu tenho 
consultores aqui, que não falam só com os gestores de TI, eles falam com 
secretario e tal. “ 

Participante 15 
 

 Outro fator bem abrangente, já destacado o seu relacionamento 

anteriormente com as outras categorias, é o plano de cargos, carreira  e 
salários. Esse instrumento foi evidenciado através da análise da 
documentação, porém não institucionalizado. 

Um plano de carreira, cargos e salários é uma ação, neste caso uma 

política, que os participantes esperam da organização como perspectiva de 
crescimento dentro da organização e uma forma de motivá-lo para o trabalho. 

Tendo em vista como se trata de um contexto de organização pública onde existem 

todo um processo burocrático e uma legislação que regulamenta qualquer ação 

no sentido de aumento gradativo de cargo e de salários do funcionário, por isso, o 

plano de cargo e carreira institucionalizado é uma forma mais clara de crescimento 

visto pelos engenheiros. Nas entrevistas  e documentos verifica-se que já existe 

um encaminhamento desse plano porém, em passos lentos como mencionado 

pelos participantes. Como essa perspectiva de crescimento não está clara ou a 

organização não a oferece, o resultado é o planejamento de saída do engenheiro 

da organização. 

“Aqui você não sabe exatamente-, como não existe  planos de carreiras e nada 
aqui você não sabe que passos você tem que trilhar para conseguir uma melhoria 
de salário, de cargo. Você não sabe como as pessoas conseguem evoluir, as 
vezes é muita coisa política, mas também eu acho que pode acontecer por mérito. 
Você ser uma pessoa competente e evoluir. Um plano não existe”. 

Participante 4 
 
“Por exemplo, aqui, a gente tem uma dificuldade num plano de carreira, que está 
engatinhando talvez demore ainda num sei quantos ano pra sair[...]Então 
infelizmente a perspectiva que a gente tem de crescimento aqui é assumir uma 
chefia, um cargo, alguma função de liderança.” 

Participante 1 
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Plano de carreira que não tem. Eu não vejo uma expectativa de crescimento... 
Acho que ela poderia valorizar mais o profissional. Seria o principal. Um plano de 
carreira melhor. Outros benefícios que outras organizações têm que aqui não tem 

Participante 6 
 
 

Cruzando esse contexto descritivo na visão dos gerentes e diretores, 

encontramos as seguintes evidências. 

“O que a gente tem sim a se queixar, essa é uma consciência de todo mundo, é 
essa questão da progressão nossa. A gente ter uma visão de futuro dentro da 
instituição. Então isso, em outras instituições que eu trabalhei, mesmo sendo 
públicas, tem essa visão mais clara, tem essa visão de onde o cara vai tá daqui a 
5 anos, aonde vai tá daqui a 5 anos, quais são os projetos que vão está daqui a 5 
anos, os projetos que a gente tá tocando hoje, ele vai ter uma manutenção daqui 
a 5 anos. Isso se tem mais palpável, que aqui não tem.” 

Participante 10 
 

“Por outro lado a gente também tá implementando na organização essa gestão 
por competência que ai põe a implantação de software especifico, vai tá 
acompanhando o que cada um ta fazendo, ta produzindo, e também as 
dificuldades dele, as necessidades dele de competência, de estabelecer 
competência[...]. Eu acho que isso também é um fator, que com a questão 
também da avaliação de desempenho e implantação também de um processo 
que a gente vai, ta tendo uma consultoria, acho que daqui pro final do ano isso 
está sendo implementando, acho que isso também vai trazer uma grande 
valorização e por conseqüente motivação.” 

Participante 14 
 

“Consequentemente isso vai vir muito tranquilamente a motivação. Isso é um dos 
fatores. Outra conseqüência, outro fator é você ter uma política de RH de 
valorização, é você saber onde você está hoje, aonde você vai estar daqui a 5 
anos, onde você vai estar daqui a 10 anos e aonde eu vou estar quando eu 
estiver aposentado, deixar isso claro. Isso é também é outro fator que motiva[...] 
Isso realmente vai levar um tempo. O plano de cargo e salário pra ser implantado 
tem que passar pela controladoria, pela assembléia legislativa, pra você ter um 
plano de cargos e salários homologado onde vão estar uma política de RH 
definida. Isso é uma característica de organização pública. Antes quando era uma 
empresa pública, existia algo que nos favorecia, que não precisava de todo esse 
ritual, a coisa era mais simples.” 

Participante 17 
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 Quando os engenheiros planejam sua saída da organização, novamente a 

estabilidade aparece como categoria relacionada. Constata-se que 
estabilidade é uma necessidade adquirida e que proporciona segurança 
aos participantes. 

 
Esse planejamento de saída tem normalmente como meta ingressar em 

uma nova instituição pública, motivado por não perder a estabilidade adquirida, e 

o desejo de obter perspectivas de crescimento e melhorias que atualmente ele não 

tem: carga horária menor de trabalho, melhor salário, um plano de carreira 

definido, entre outros.  
 
“Uma coisa que é típica aqui, já foi mais acentuado, mas existem pessoas que 
vem a instituição como trampolim, no caso específico de empresa pública você 
tem algumas pessoas que fazem carreira como concurseiro e que procuram 
órgãos que remunere melhor, que tenha mais vantagens, que tenha uma duração 
de carga horária menor.” 

Participante 2 
 

“ Poxa, aquele trabalho eu não vejo meu crescimento, eu queria tá aproveitando o 
tempo para estudar para outra coisa, algo melhor.” 

Participante 6 
 

 
 A redução de equipe e suas consequências, são fatores bem 

relacionados com outras categorias e que afetam de forma negativa a 
motivação dos engenheiros de software. 

Outro fenômeno citado em vários momentos entre os participantes foi a  
redução das equipes na organização. Isso ocorre quando o engenheiro de 

software solicita a sua exoneração do cargo,  geralmente para assumir um cargo 

público através de concurso em outra instituição do mesmo setor, ocorre também 

quando são solicitadas licenças de serviço ou cedências para outros órgãos da 

administração pública. Foi evidenciada através de documentos que essa redução 

de equipe é bem acentuada na organização e num período curto de tempo. Existe 

uma redução de quase de 30% referente ao número de analistas chamados para 

exercer a função em 2008 com o efetivo atual. A ação da organização para isso, é 

geralmente o planejamento de uma nova seleção de pessoal para ocupar esses 
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cargos, que se dá através de concurso público, o que demanda todo um processo 

seletivo baseado em regulamentações da Constituição da República, além da 

burocracia envolvida. Assim, os cargos não são ocupados de forma imediata, 

tendo que aguardar todo o processo de seleção. Como consequência dessa 

redução de equipe, os analistas tendem a conviver com excesso de trabalho, 

acúmulo de funções, incapacidade de atender suas demandas de trabalho, 

exercer funções e atividades que não gostam. Isso afeta sua produtividade a 

qualidade do trabalho, além de um comportamento que denotam sinais de uma 

pessoa desmotivada.  

 
“Aqui a gente faz realmente um pouco de tudo, e as vezes acaba perdendo o foco 
por causa disso. Eu sei que é uma característica da nossa área aqui da nossa 
profissão[...] Na verdade o trabalho em equipe, nos projetos que eu tenho 
participado ultimamente tem sido muito a divisão entre eu e eu mesmo” 

Participante 1 
 
“Sobre  a equipe interna, ela é muito pouco em termos de número para o tamanho 
das atividades que a gente tem. Eu e mais uma pessoa estamos dividimos um 
projeto.  Ele está alocado com uma série de atividades também do mesmo 
projeto, e que de alguma forma foi responsável  em elicitar os requisitos, de uma 
forma definimos em conjunto como seria a arquitetura do projeto para a 
solução[...] Digamos que o acúmulo e a impossibilidade de atendimento as 
demandas. Uma vez que você tem uma expectativa de trabalho em longo prazo. 
Um projeto tem uma série de tecnologias empregadas, vislumbra várias 
possibilidade de emprego, Ela é reconhecida como uma solução que pode ser 
adotada. Mas por outro lado você não consegue atender as demandas. Isso é 
desmotivante” 

Participante 9 
 
 

“Ai é onde entra o ponto do estresse, da frustração. Por que às vezes você é 
cobrado por uma coisa que você deveria ta fazendo, por que você está fazendo 
milhares de outras coisas. Que também você será cobrado. Acaba que ou você 
faz ou você gerencia. Então para poder resolver esse problema você acaba 
fazendo e não gerenciando”. 

Participante 5 
 
“O prazo só vem daqui a um mês, mas a equipe daqui é pequena, todo mundo 
trabalha em oitenta mil projetos juntos.... Atualmente eu tenho 3 sistemas, que eu 
faço a parte de gerenciamento e eu também testo, desenvolvo e também faço a 
documentação... Fica meio que incapaz de fazer tudo. De fazer com qualidade 
que você queria fazer... Por que não tá só no meu projeto, tá em 10 projetos ao 
mesmo tempo. Por que ninguém tá num projeto só”. 

Participante 4 
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Os gerentes de projetos compartilham da mesma percepção das 

consequências da redução das suas equipes. 

“Pela ausência de pessoal, a gente deveria sim ter uma estrutura semelhante, 
mas o que acontece é que o rapaz é o gerente do projeto, e ele também é a 
própria equipe dele. Ele assume vários papeis pela ausência de pessoas. Uma 
coisa que a gente já solicita há algum tempo a diretoria, uma ampliação de 
pessoal, mas pela ausência de um concurso não se pode fazer. É assim que está 
estruturado hoje a unidade”. 

Participante 10 
 
“Apesar da quantidade de projetos eu tenho uma larga equipe de duas pessoas, 
eu, Cláudio e Pedro.” 

Participante 11 
 
“Isso acaba me desmotivando. A falta de recursos humanos. O que hoje 
desmotiva a minha equipe é a falta de recursos humanos.”  

Participante 12 
 

 

 Fator político acima do técnico parece ser outro importante 
acontecimento que influencia de forma negativa na motivação dos 
engenheiros. 

 
Os participantes descrevem experiências com projetos nos quais fatores 

políticos tornam-se mais importantes do que o fator técnico na execução e 
no gerenciamento de um projeto, a percepção que os engenheiros têm para 

esses acontecimentos é de impotência, pois não podem intervir em relação a isso. 

Quando isso acontece os projetos tendem a ser adiados, repriorizados e em 

alguns casos cancelados. Os engenheiros de software relatam que tem 

consciência que isso é uma característica não apenas do órgão, mas das 

organizações públicas como um todo. Como consequeência disso surge a 

desmotivação em  continuar desenvolvendo suas atividades no projeto, por saber 

que todo o esforço empreendido  em um projeto ao qual muitas vezes ele sabia da 

sua importância e significância para a sociedade foi cancelado ou repriorizado, 

por conta de um fator político. A desmotivação nesse cenário tende a ser maior, 

pois afeta uma característica do engenheiro em relação a Engenharia de Software 
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que é desenvolver soluções de tecnologia e essas soluções tragam 
benefícios. Os participantes comentam que já participaram de mais de um projeto 

no qual isso aconteceu, causando neles uma desconfiança em relação aos 

próximos e tirando a sua motivação em se envolver, além de diminuir sua a 

afinidade com a organização, visto que isso é um característica que ele acredita 

ser de uma organização pública de forma geral. 

 
“Estava participando de um projeto, e chega um e-mail de um projeto que estava 
parado há algum tempo, por que eu tenho entregar. Então para tudo que estava 
fazendo para atender as coisas as pressas. Não é legal trabalhar assim, atrapalha 
o projeto fatores externos políticos. Não acho legal não[...]Já tiveram vários 
cancelamentos de projetos. Mas o maior impacto negativo no projeto na minha 
opinião é a priorização do projeto. Deveria fazer parte de um planejamento, não 
de uma influência externa.” 

Participante 8 
 
 

“desestimula demais. A sensação é que todos os projetos que iniciamos, seja 
jogado no lixo” 

Participante 7 
 

“Isso eu acho que é um problema de todas as instituições públicas tem muito isso. 
O político as vezes passa por cima do fator técnico[...]Mas no começo me 
incomodava fazia alguns trabalhos que eu desenvolvia com afinco e que via que 
no final aquela decisão não era tomada, não era levada adiante as vezes mudava 
por uma questão política de estratégia para um caminho que talvez não fosse 
mais adequado. Isso eu acho que é um problema de todas as instituições públicas 
tem muito isso” 
 

Participante 1 
 
 

Ao cruzar este contexto com a visão dos gerentes, as evidências se 
confirmam. 

“eu to aqui a bem mais tempo que o resto do pessoal tá a dois não passou por 
isso ai, mas o que desmotiva muito é a questão do ambiente político que a gente 
vive. A gente começa alguns projetos que tem-se uma presa imensa  em trabalhar 
com aquilo, a gente para uma série de outras atividades para se esforçar, para 
focar  naquilo, a gente atende a expectativa da diretoria, do Governo, atende o 
prazo, o orçamento previsto. E ai quando a gente finaliza, aquilo cai no 
esquecimento. Então muito projetos que são desenvolvidos não entram em 
produção. [...]Isso não acontece em todos os projetos, não acontece. É uma 
minoria que acontece, mas ai começa que uma pessoa que tá envolvida nesse 
projeto comenta isso com outra, que comenta com outro, e ai começa a 



95 
 

disseminar essa idéia com o restante da equipe. Então vai tá toda equipe assim, 
por conta dessa questão do peso político que a gente tem” 

Participante 10 
 

“É parecido com o que eu falei também. São projetos que nascem no nosso 
entender, ele tinha uma vigência, agente sabia quando ele ia terminar, quando ele 
ia entrar em produção e isso não acontece. É essa questão política de alguns 
projetos. Não é particular de um projeto. O maior problema é esse, que envolve 
os projetos, envolve a instituição [...]Eu acho que é uma característica de uma 
organização pública não é particular daqui. Algumas coisas a gente tem que 
saber conviver, a gente sabe que vai acontecer natural de órgão público, agora 
tinham outras que a gente poderia, que a Diretoria no meu entender poderia 
contornar, poderia trabalhar melhor com o auto escalão do Governo pra agente 
trabalhar de outra forma” 
 

Participante 11 
 
“O que pode desmotivar são os empecilhos que você encontra a partir de outras, 
a partir de outras decisões, quando um projeto tem que ser abortado tudo bem, 
mas quando ele tem que ser abortado por que uma pessoa que seria importante 
no seu patrocínio não quer que esse projeto vá frente por motivos digamos 
desconhecidos, ai isso acaba desmotivando[...] As decisões nem sempre são 
claras e isso acaba deixando muita gente insatisfeito, muita gente desmotivado, 
muita gente que acha que poderia fazer um trabalho melhor e tá lá sem poder 
fazer nada [...] Numa forma deveria existir. Existem duas formas quando você 
aborta, existe uma forma que você aborta por questões políticas, por questões de 
interesses que ninguém sabe por que foi abortado e acabam desmotivando, 
existe a questão de você abortar na parte técnica, a gente tem que tá sempre 
ligado pra vê se vale a pena continuar tecnicamente tal projeto[...] Não que seja 
exclusivo daqui. Acredito que outras empresas tenham o mesmo problema [...]Só 
que tem outras por questões políticas ou questões que não tem nenhum motivo 
claro que gostam de tirar o projeto, não acredito que só daqui, mas em outros 
órgãos” 

Participante 12 
 

 
Os diretores associam a este fator às mudanças políticas, conforme 

pode ser observado nas transcrições a seguir.  

 
“Desmotivação  ta ligada assim, como é uma organização muito grande e que tem 
muitas mudanças de gestores de quatro em quatro anos tem eleição, durante 
esse período existe troca de secretários, existe troca de dirigentes e até de 
gerentes, é muito freqüente[...],até eu já tive, já sofri isso de se desmotivar por 
fazer um projeto enorme e quando esse projeto é entregue, ou às vezes nem é 
entregue por que o projeto é descontinuado por uma mudança de gestão, por 
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uma mudança de política, uma mudança de prioridade, então isso realmente é um 
fator muito desmotivador em Governo”. 

Participante 16 
 

 

 Os participantes declararam que se sentem desmotivados em projetos de 
manutenção 

Os participantes declararam que se sentem desmotivados em participar de 

projetos de manutenção de sistemas ou atividades de correção de erros de 

programas. Onde normalmente o erro é corrigido e novos aparecem. Um termo 

evidenciado entre os participantes para esse tipo de atividade foi “apagar incêndio”. 

Os participantes não enxergam significância e desafios na realização dessas 

tarefas, nem benefícios claros nesse tipo de atividade. Os gerentes de projetos 

têm a mesma percepção, porém refletem a necessidade desse tipo de atividade. 

Como nenhuma ação é realizada, os engenheiros que trabalham diretamente 

nesse tipo de atividade se sentem desmotivados. 

“ele é um projeto que é muito estressante, por que é o tempo todo você apagando 
incêndio[...]inclusive eu cheguei até a conversar com Maurício, me passar um 
outro projeto um outro módulo do XPTO.  Pelo amor de Deus arranje outro projeto 
pra mim, pela experiência. Em relação só a não gostar de lidar com um negócio 
que é só apagar incêndio.” 

Participante 1 
 

“Trabalhar no XPTO. A não ser que seja um sistema novo. Sistema legado, 
problemático. Não falo nem em sistema legado. Aqueles franksteinzinho, uma 
coisa que não me dá prazer ficar apagando incêndio[...]Agora para apagar 
incêndio. Você resolve um problema daqui a dois meses ele volta, você resolve 
de novo depois ele volta.” 

Participante 2 
 

“Ele vem de uma longa data, e vem sempre apresentando problemas, e agente 
vai contornando nunca consegue uma equipe grande o suficiente para resolver 
todo o problema do sistema e sim apagar alguns incêndios, e isso gera estresse 
pra mim que estou gerenciando e pras pessoas que estão como analistas e pros 
usuários que não percebem uma melhoria significativa no sistema [...]Sim, um 
pouco. Estressado e frustrado. Por que por mais que a gente faça, por mais que a 
gente trabalhe, a gente vai sempre correr atrás do rabo, pra tá tentando apagar 
incêndio e o usuário realmente não ta percebendo melhorias significativas a ponto 
dele chegar e dizer: O sistema realmente melhorou hoje” 

Participante 5 
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“Eu prefiro criar do que dar manutenção”. 
Participante 3 

 

 Na realização das suas tarefas um fator motivador citado é o feedback. Foi 
verificado que não é uma prática da empresa essa atividade, apesar de 
gerentes e diretores perceberam a sua importância.  

Durante a realização das suas tarefas os engenheiros declararam que se 

motivam quando recebem um feedback de alguém, quer seja positivo ou negativo. 

O mais importante na opinião deles é a sensação de que o trabalho que está 

sendo realizado é acompanhando e tem importância. Gerentes e diretores 

compartilham do mesmo sentimento da importância do feedback, porém não 

realizam. Um fator para essa não realização do feedback é o excesso de 

atividades e resolução de problemas que estas pessoas estão envolvidas. 

“Eu não sei se existe um envolvimento da gerência pra saber o que você faz ou 
não. Pra chegar e dar um feedback. As pessoas não se envolvem. Você faz 
aquilo, o outro faz aquilo. Se você faz uma coisa. Alguns tem interesse e vem 
acham positivo e dão um feedback positivo ou negativo. Mas são pouquíssimos. 
Não existe essa cultura aqui interna: Ah você foi a busca daquilo para pesquisar, 
pra melhorar... não existe. É como se fosse mais do que sua obrigação fazer 
aquilo [...]Aquela sensação de que você tá trabalhando em equipe, que você não 
tá trabalhando solto e que você tá andando, andando, andando para mostrar uma 
coisa, mas ninguém tem interesse de ver” 

Participante 17 
 
“Os feedbacks de alguma forma eles motivam, eles promovem discussões para 
melhorias. É importante!” 

Participante 9 
 
“Não acontece muito. Tem tanto problema todo dia talvez, que você resolver 
aquele, e já tem outro. Tem um problema hoje, você resolve aquele problema,  
mas aparece outro amanhã. Ai as pessoas talvez por conta do tempo, pra dizer 
que aquilo ali foi [...] valeu a pena você ter feito, ou não valeu a pena você ter 
feito[...]Eu acho que é, eu acho que a pessoa se mostra interessada pelo seu dia 
a dia. Mesmo sendo negativo eu acho válido. E motivaria.” 

 
Participante 4 

Volta para aquela coisa, estar realizando muito trabalho operacional. Como 
coordenador do projeto, como o projeto sendo muito grande, quanto menos tarefa 
operacional em cima de mim, seria melhor por que  eu conseguiria acompanhar 
essas atividades se elas estão andando de fato, o que está impedindo delas 
andarem, eu acho que eu resolveria mais coisa. Daria mais andamento as coisas, 
e visitaria mais os clientes que eu acho que é uma coisa importante, e 
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normalmente a gente não faz. Pegar um feedback, fazer com que os analistas 
visitem os órgãos. Isso a gente não  faz, e se faz muito pouco. 

Participante 5 
 

 Na realização das suas atividades, a maioria dos participantes citam que 
se sentem motivados ao realizar atividades nas quais eles se identificam, 
que tem mais conhecimento e habilidades para resolver, assim podem 
planejar melhor a sua resolução e sentem-se satisfeitos ao término dessas 
atividades.  

 
“Fazer coisas que sei fazer melhor, a gente se sente feliz quando fazemos coisas 
que a gente sabe, que sabe fazer bem.” 

Participante 3 
 

“Mas até do que a atividade em si, é pensar que você ta lidando com um número 
finito de atividades que vão chegar num resultado. Ou seja, eu quando to fazendo 
especificação, eu to especificando alguns requisitos, algumas necessidades para 
a gente ter um escopo definido[...]Quando eu to codificando ou projetando a 
arquitetura da mesma forma. Ou seja entrada e saída, depois uma quantidade de 
passos em um tempo pré-estabelecido[..]Eu me sinto bem quando eu consigo 
atingir metas naquele dia, quando outras demandas que aparecem inesperadas 
elas conseguem ser absolvidas também sem impactar no que tava previsto” 
 

Participante 2 
 

Quando não se identificam com as atividades eles sentem-se 

desmotivados.  As seguintes atividades foram destacadas: elaboração de 

documentação técnica, envolvimento com tarefas operacionais, tarefas 

burocráticas e tarefas repetitivas. 

 

Outra gosta que eu não gosto como analista também é ficar escrevendo 
documento de casos de uso. Horrível. 

Participante 6 
 
Seria passar o dia fazendo cadastro. Tarefas repetitivas[...]As tarefas repetitivas 
por exemplo cadastros em sistemas 

Participante 3 
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4.2.3. RESULTADOS DA CODIFICAÇÃO SELETIVA 

No processo da codificação seletiva, a primeira atividade foi selecionar a 

categoria central. Aquela categoria ou fenômeno que tem poder analítico de 

envolver as demais categorias, a fim de se estabelecer um todo explanatório maior. 

Para realizar essa identificação, fez-se uso de diagramas e escrita de um enredo 

descritivo com o foco em identificar “O que parece estar acontecendo ali?”, “Qual o 

principal problema ou questão com o qual essas pessoas parecem estar lutando?”. 

Ao longo do processo analítico algumas categorias pareciam ser o principal 

tema ou idéia central aos quais as demais se relacionavam. Basicamente o 

fenômeno de redução das equipes,  a busca do engenheiro de software pelo seu 

crescimento e o fator político acima de fatores técnicos. Desde o início da 

análise a “redução das equipes”, bem como as consequências desse 

acontecimento dentro das equipes e para o engenheiro de software, era bem 

abrangente. Com o decorrer do desenvolvimento foi se verificando que a redução 

de equipe estava relacionada como consequência de outro fenômeno mais 

abrangente que era o planejamento de saída da organização. Porém, esse 

planejamento de saída, se dava por um fenômeno ainda maior e mais abstrato, 

que era a busca do engenheiro de software pelo seu crescimento dentro da 
organização. 

 

História Central do Estudo 
 

Embora muitos participantes tenham informado alguns fatores que 

motivaram a sua entrada numa organização pública de Tecnologia da 
Informação como: a percepção que o trabalho a ser realizado no setor público é 
menos estressante em comparação a sua experiência anterior na iniciativa 

privada, a falta de perspectiva de crescimento na empresa anterior e trabalhar 

em um horário de trabalho mais bem definido. A maioria dos entrevistados cita 

a estabilidade no emprego proporcionada pelo setor público como principal 

motivo. A estabilidade também é um fator que provoca um sentimento de  

afinidade do engenheiro de software  com a organização. Essas condições 
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proporcionam um bem estar no trabalho e uma qualidade de vida melhor, 

conforme as declarações dos entrevistados.   

Ao realizar suas tarefas os engenheiros mostram que se sentem  

motivados e estimulados em trabalhar em equipe, os fatores e condições que o 

levaram a essa percepção foram: trabalhar com pessoas competentes 

tecnicamente e comprometidas com o trabalho, o trabalho colaborativo, etc., o 

que demonstra uma boa coesão e integração na equipe. Os engenheiros 

preferem trabalhar em projetos de desenvolvimento à projetos de manutenção, 

pois este tipo de projeto tem características de “apagar incêndio” um termo muito 

utilizado pelos engenheiros, ou seja, o envolvimento constante com resolução 
de erros e problemas, onde se resolve um e aparece outro. Assim ele não 

enxerga benefícios, desafios, significância e crescimento do seu trabalho neste 

tipo de atividade. Já projetos de desenvolvimento ou projetos novos, apresentam 

características que os motivam. Projetos de software desenvolvidos por uma 

organização pública têm características de trazer benefícios para o cidadão, 

servidor público ou para a sociedade. Quando os engenheiros estão envolvidos 

nestes projetos sentem-se mais motivados, pois percebem que o seu trabalho tem 

um significado e que vai proporcionar um benefício para alguma pessoa. Seja 

através de novas arquiteturas que proporcionam flexibilidade de desenvolvimento e 

economia dos gastos públicos e principalmente em projetos que proporcionam 

melhoria direta para a vida do cidadão ou do servidor público. Estes projetos 

normalmente são projetos desafiadores que acabam exigindo mais esforço, 

habilidade e conhecimento dos engenheiros. Algumas vezes esse envolvimento 

proporciona ao engenheiro a necessidade de se capacitar em alguma ferramenta, 

linguagem ou método para realizar suas tarefas. Essa percepção de significância 

do seu trabalho trazendo benefícios claros além de ser um fator de afinidade com 

a organização, citado na maioria dos casos, reforça um conjunto de fatores 

comuns que fez o participante escolher a Engenharia de Software como profissão 

que são: resolução de problemas e desenvolver soluções de TI que tragam 
benefícios para alguém. 

Ao realizar suas tarefas os engenheiros esperam e acham importante que 

seus gerentes tomem ações de acompanhamento de suas atividades e 

feedbacks periódicos, independente de que seja positivo ou negativo. Quando 

estas ações não acontecem, os engenheiros acham que seu esforço não está 
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sendo reconhecido, não tem importância e que está sendo negligenciado. Também 

esperam que o seu esforço, que o seu crescimento, seja reconhecido. Quando isso 

é realizado eles se motivam e tendem a buscar mais melhoria e qualidade para os 

projetos. Como forma de reconhecimento, os engenheiros citaram que muitas 

vezes este vem de fora da organização, através de valorização de produtos e 

serviços. Internamente acham esse reconhecimento ausente, principalmente pela 

diretoria. Essa falta de reconhecimento é um fator citado que influencia na 

afinidade com a organização. 
Esse cenário de motivação no trabalho, onde se trabalha com projetos 

significantes e que trazem benefícios para população, é frequentemente afetado 

quando mudanças políticas como por exemplo: mudanças de governo, modificação 

de gestores, diretores, presidentes que são propriedade de um contexto 

organizacional público. Nestes casos os participantes declaram que várias vezes o 

fator político é mais forte que o técnico, por essas condições quando isso 

acontece, alguns projetos são repriorizados, esquecidos ou cancelados. Tendo 

como consequência a desmotivação dos engenheiros de software, que estavam 

fortemente engajados com estes projetos. Essa desmotivação aumenta, quando os 

projetos que são cancelados ou suspensos, tinham claramente um benefício para 

população. Apesar de terem consciência que isso não é uma exclusividade da 

organização e sim uma característica de setor público. A repetição deste 

acontecimento influencia também a redução da afinidade do engenheiro com a 

organização. 

A união da equipe como citado anteriormente, é outro fator de afinidade 

dentro da organização. Essa união existente faz parte do comportamento dessas 

equipes dando um sentido de coesão entre os engenheiros. Esse comportamento 

supre algumas dificuldades encontradas na organização pública entre elas 

destaca-se a redução de equipes. A redução de equipe é ocasionada quando os 

engenheiros saem da organização, normalmente para outra instituição pública, ou 

pedem licença sem vencimento ou solicitam transferência para outro órgão. Como 

consequências dessa redução de equipe foram citadas: acúmulo de função, 
excesso de trabalho e realizar atividades que não gosta. Os participantes 

declaram que muitas vezes estão realizando atividades que se sentem motivados, 

com demandas desafiadoras, porém, o excesso de trabalho, faz com que eles não 

consigam atender toda demanda, aonde se vêem no meio de um número elevado 
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de coisas e não conseguem atender, mesmo tendo prazer e se identificarem com 

as atividades. Eles acabam se desmotivando em situações como essa. Segundo 

os gerentes de projetos, o excesso de atividades, faz com que eles precisem 

desempenhar outras atividades além das suas, o que acabam deixando, em 

segundo plano as atividades de acompanhamento da equipe e feedback. 

Diferente de organizações privadas, que na saída de um funcionário, um 

novo é contratado, na organização pública, essa substituição é mais demorada, 

pois requer na maioria das vezes um novo concurso público, o que demanda 

tempo para ser realizado. Assim as equipes têm que trabalhar nesse contexto de 

equipes reduzidas durante um bom tempo. 

A idéia e amadurecimento de saída da organização pelos engenheiros 

acontecem principalmente quando estes não vislumbram na organização uma 

perspectiva de crescimento clara, normalmente associada a um plano de 
cargos, carreira e salários institucionalizado na organização, o que os deixam 

desmotivados, pois ele não tem noção do que alcançar o que trilhar para crescer. A 

necessidade desse plano se dá como uma alternativa que deixa claro o que o 

engenheiro precisa se capacitar, que habilidades precisam ser desenvolvidas para 

ele crescer dentro da organização. Visto que, é uma organização pública onde 

promoções, recompensas financeiras e assumir cargos maiores são estabelecidos 

por regulamentações e legislações. Assim sendo, o plano de cargo, carreira e 

salário é visto como um instrumento claro para medir a perspectiva de crescimento 

dentro da organização. Como isso não está claro, existe um planejamento de sair 

da organização, normalmente para outra instituição pública, pois não querem 

perder o benefício da estabilidade adquirida no trabalho e procurar o seu 

crescimento. 
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A Figura 15 apresenta uma representação gráfica resumida do 

relacionamento das principais categorias identificadas neste estudo. 

 
 

 

 
Figura 15 - Resumo história analítica 

Fonte: Elaboração própria 
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4.2.1. VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Conforme referenciado no capítulo 2,  existem várias formas de validar o 

esquema analítico desenvolvido. Nesta pesquisa a história central foi entregue a 

oito participantes do estudo (2 gerentes de projetos e 6 engenheiros de software), 

onde eles deveriam ler e em seguida comentar, como a história se ajustava nos 

seus casos. Seguem abaixo alguns destes comentários: 
 

“A questão da compensação salarial também é importante, talvez mais do que o 
plano de cargos e carreiras, no sentindo de compensação financeira da inflação” 

Entrevistado 1 
 
“Eu me enxergo em vários momentos, principalmente quando aborda o fator 
político acima do técnico e a saída da organização” 

Entrevistado 2 
 

“Além do que está aqui acho que hoje existe uma ponderação maior no sentido do 
pessoal escolher entre uma empresa privada ou pública. Eu vejo além do 
crescimento a questão do salários” 

Entrevistado 3 
 
“É uma foto atual de uma forma geral. Alguns pontos que eu citei não estão 
contemplados como a questão da flexibilidade do horário, mas de uma forma 
geral está aqui” 

Entrevistado 4 
 
“É a situação atual que convivemos, essa coisa da redução de equipes e saída. 
Inclusive tenho visto muita coisa nesse sentindo aqui dentro” 

Entrevistado 5 
 
“Me encaixo em 90% da história. Se não enxergo até onde eu posso ir, como faço 
para chegar? Prefiro sair para onde isso esteja mais claro” 

Entrevistado 6 
 

“Acho que é isso ai mesmo. No meu caso eu gosto de projetos de manutenção, 
pois enxergo como desafio” 

Entrevistado 7 
  
“A entrada é por isso, o fator político nos projetos é muito forte e a perspectiva 
aqui dentro as vezes tem um pouco de injustiça” 

Entrevistado 8 
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De uma maneira geral os participantes se viram na história central da 

pesquisa, apesar de alguns comentários adicionais, o que é natural acontecer, pois 

se trata de uma abstração dos dados de vários casos, e que pode não se encaixar 

em todos os casos. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1  LIMITAÇÕES E ANÁLISE DE VALIDADE 

Apesar de toda  preocupação em utilizar um quadro metodológico rigoroso, 

desde o início, esta pesquisa possui algumas limitações. 

Devido principalmente às considerações éticas, algumas informações 

necessárias para melhor configurar o contexto da pesquisa e aumentar a 

possibilidade de generalização dos resultados, foram omitidas, principalmente 

referente ao perfil dos participantes envolvidos.  

Outra limitação relevante é um aprofundamento maior na identificação do 

relacionamento e impactos entre as categorias desenvolvidas na pesquisa, que 

não foi possível realizar por restrições de tempo. 

5.2  CONTRIBUIÇÕES 

As principais contribuições desta pesquisa são: 

 A coleção de instrumentos de pesquisa utilizados neste estudo 

composto pelo: protocolo do estudo de caso, que poderá servir para 

replicar o mesmo estudo em outras organizações, os roteiros das 

entrevistas, os termos de consentimento livre e esclarecido, os diários 

em sua versão no formato de livro e a versão on-line bem como o 

método para aplicação desses instrumentos. 

 O áudio e as transcrições das entrevistas, podem ser úteis como 

materiais de comparação de estudos replicados. 

 Os relatos dos participantes sobre feedback, foram disponibilizados 

para um grupo de pesquisa de Helen Sharp da Open University de 

Londres, que estudam o tema feedback em equipes de engenheiros de 

software. 
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 A descrição no capítulo de metodologia dos procedimentos e técnicas 

da teoria fundamentada em dados, que pode servir de referência 

introdutória para estudos que utilizem esta técnica. 

 As categorias desenvolvidas a partir dos dados 

 Os quadros com os fatores que motivam e os fatores que desmotivam 

engenheiros de software em aspectos da: Engenharia de Software, no 

trabalho em equipe, na realização das suas atividades e aspectos 

organizacionais 

 A teoria fundamentada nos dados que ofereceu uma explanação maior 

sobre os principais eventos que afetam a motivação dos engenheiros 

de software na organização estudada. 

5.3  RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho é apenas um esforço para contribuir com toda uma área de 

pesquisa que busca melhorar a compreensão da motivação nos engenheiros de 

software e a influência da motivação no desenvolvimento de software. A 

importância deste trabalho também pode ser avaliada através das suas 

contribuições para trabalhos futuros. Assim, buscando obter tal importância, a 

seguir são propostos alguns direcionamentos para novas pesquisas que puderam 

ser identificados a partir desse estudo. 

 Este trabalho está inserido num contexto de outras replicações que serão 

integradas e os resultados comparados posteriormente. 

 Utilizar o protocolo do estudo de caso elaborado nesta pesquisa para 

replicação de novos trabalhos. 

 Utilizar todo conteúdo qualitativo produzido nesta pesquisa com a finalidade 

de aprofundar o relacionamento entre as categorias desenvolvidas. 

 Aplicar o mesmo estudo em organizações do setor público que possuam um 

instrumento de plano de cargos, carreiras e salários, a fim de comparar os 

resultados e identificar novos fenômenos. 

 Investigar cada fator motivacional individualmente. 

 Utilizar os resultados desta pesquisa para elaboração de programas 

motivacionais para engenheiros de software de organizações públicas. 
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 Investigar o efeito da motivação na efetividade do trabalho dos engenheiros. 

 Disponibilizar e apresentar os resultados deste estudo para  organização em 

que o estudo foi realizado. 
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5.4  CONCLUSÕES 

Apesar da importância do tema motivação em integrantes de equipes de 

desenvolvimento de software ser reconhecido tanto pela academia quanto pela 

indústria, evidenciada através de pesquisas acadêmicas e pelos esforços 

realizados na indústria, o tema ainda é pouco explorado no contexto de 

organizações de Tecnologia da Informação do setor público.  

O objetivo desta pesquisa foi analisar a rotina de engenheiros de software 

com a finalidade de identificar os fatores que possivelmente afetam a sua 

motivação e os fatores que afetam a sua desmotivação para a realização do seu 

trabalho. Para isso, foi realizado um estudo de caso em uma organização de 

Tecnologia da Informação do setor público, que envolveu 14 profissionais, 

incluindo além dos engenheiros de software, os diretores da organização. A partir 

da análise dos resultados da pesquisa foi possível obter um quadro relevante, em 

diferentes aspectos, sobre os fatores que motivam e os fatores que desmotivam os 

engenheiros de software na realização do seu trabalho. Além da identificação  

destes fatores, a pesquisa desenvolveu uma teoria fundamentada nos dados, onde 

permitiu obter um entendimento mais explanatório e descritivo, sobre o 

relacionamento destes fatores com outros fenômenos envolvendo a motivação 

destes profissionais. 

Os resultados confirmam muito dos fatores motivadores e fatores 

desmotivadores relatados em pesquisas anteriores, e a descoberta de novos 

fatores. O estudo verificou também que variáveis inerentes ao contexto 

organizacional influenciam a motivação do engenheiro, bem como o entendimento 

sobre motivação dentro da organização. Dentre estas categorias relacionadas à 

organização, destacam-se a estabilidade e o fator político ser mais fortes que os 

fatores técnicos. Alguns fatores categorizados devido a sua abrangência 

significativa também merecem destaque como: a necessidade de perspectiva de 

crescimento dos engenheiros de software e a motivação dos engenheiros em 

participar de projetos que proporcionem melhorias para a população. Outro fator 

relevante, são as consequências da redução de equipe dentro de  um contexto 

público, onde contratações para repor o quadro podem demandar muito tempo e 

impactar na produtividade das equipes. De certo, esta pesquisa não tinha como 
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objetivo propor programas de desenvolvimento da motivação, entretanto os 

resultados obtidos podem ser utilizados em pesquisas futuras. 
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APÊNDICE A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 

 

Um Estudo de Caso sobre 
Motivação de Engenheiros de Software 

 

Fabio Q. B. da Silva 
A. César C. França 

Adelnei Felix 
Ana Catarina Lins 

David Souza 
Eric Salles 

Tatiana Bittencourt 

 

Termo de Autorização para Pesquisa. 

 

A Organização <NOME DA ORGANIZAÇÃO> está sendo convidada a participar 

de uma pesquisa. O responsável, após ser esclarecido sobre as informações a seguir, 

poderá aceitar que a Organização <NOME DA ORGANIZAÇÃO> faça parte do estudo. 

Neste caso, será necessário que assine duas vias ao final deste documento. Uma delas é 

sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa nem você nem a 

organização será penalizado de forma alguma. Em caso de dúvida você pode procurar 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco pelo telefone 

(81) 2126-8568 ou (81) 2126-8500.   

Roteiro para Esclarecimento do Responsável Principal da Organização 

 

Pesquisador Responsável:  
 Fabio Q. B. da Silva, PhD  

PhD em Ciência da Computação pela University of Endinburgh, Escócia. 
Professor do Centro de Informática da UFPE (Universidade Federal de 
Pernambuco) desde 1993. Fundador da Sociedade SOFTEX, do CESAR e do 
Porto Digital. Ex-presidente do Porto Digital e ex-tesoureiro da Sociedade 
Brasileira de Computação. Orientou mais de 20 alunos de mestrado e 
doutorado. 

E-mail: fabio@cin.ufpe.br 
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 Helen Sharp, PhD 

Professora da Open University de Londres. Editora da IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) 

 
 Adelnei L. C. Felix 

Mestrando em Ciência da Computação pela UFPE (Universidade Federal de 
Pernambuco)  
E-mail: adelnei@hotmail.com 
 

 HASE - Human Aspects in Software Engineering é um Grupo de Pesquisa 

Empírica que Estuda a Influência de Fatores Humanos na Engenharia de 

Software. 

 A pesquisa visa verificar a influência de fatores humanos como personalidade, 

comportamento, motivação, entre outros fatores nos projetos, processos e 

equipes envolvidas no desenvolvimento de software. 

 Esta pesquisa de natureza acadêmica sob o título Um Estudo de Caso sobre 

Motivação de Engenheiros de Software tem como objetivo: Analisar o dia-a-

dia de engenheiros de software, com o propósito de identificar fatores que 

influenciem na sua motivação, a partir do ponto de vista dos próprios 

engenheiros, líderes de equipe e gestores, no contexto de empresas de 

desenvolvimento de software. 

 A pesquisa visa identificar entre os funcionários de organizações de diferentes 

naturezas, o que motiva ou desmotiva o engenheiro de software, quais sinais e 

resultados causados por equipes de engenheiros de software motivados ou 

desmotivados. 

 Entre os benefícios esperados da pesquisa espera-se obter o entendimento do 

fenômeno motivação na organização pesquisada através da: identificação de 

fatores ou aspectos que motivam ou desmotivam os engenheiros de software; 

compreensão dos principais resultados atribuídos a pessoas que trabalham 

motivadas. A partir desse entendimento propor guias e modelos de 

direcionamentos para os dirigentes ou gestores das organizações, objetivando a 

identificação do nível de motivação dos seus funcionários e os seus fatores 
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causadores, bem como a realização de ações sistêmicas para aumentar a 

motivação. 

 Os participantes da pesquisa serão submetidos a uma entrevista sobre 

motivação, teste de personalidade e entrevistas em grupos.  O conteúdo das 

entrevistas e testes só terá valor de avaliação do funcionário para efeito dessa 

pesquisa, não tendo assim, nenhuma influência na avaliação do funcionário no 

desempenho das suas atividades na organização. A entrevista em grupo tem 

como objetivo a troca de opiniões entre os participantes sobre o tema 

motivação. A entrevista será gravada para posterior documentação. Se o 

participante sentir-se constrangido durante o andamento da discussão, tem 

toda a liberdade de sair, sem ser penalizado de nenhuma forma. 

 Ao final da pesquisa, os dados serão publicados em eventos de natureza 

acadêmica, mas os nomes das pessoas envolvidas, bem como seus conteúdos 

relacionados serão omitidos nas respectivas publicações. 
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Consentimento da Participação da Organização na Pesquisa 

 
Eu, <NOME DO RESPONSÁVEL DA ORGANIZAÇÃO> abaixo assinado, como 

<FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL>, concordo que a Organização <NOME DA 

ORGANIZAÇÃO> participe da Pesquisa de natureza acadêmica Um Estudo de Caso 

sobre Motivação de Engenheiros de Software.  

 

Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador <NOME DO 

PESQUISADOR> sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de participação da organização.  

 

Estou ciente e fui esclarecido de que devo optar se o nome da organização 

deverá ser mantido em sigilo. Também fui devidamente informado que posso optar, 

neste termo, por um sigilo parcial, escolhendo onde o seu nome poderá ser divulgado. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o conteúdo aqui 

mencionado e compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, como 

responsável, manifesto meu livre consentimento da participação da organização, 

estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico ou material a 

receber, ou a pagar, nem a mim, nem à organização, pela participação. 

 
 
 O nome da organização poderá ser divulgado: 

 Em Publicações (Por exemplo, jornais, revistas, artigos científicos) 
Nos agradecimentos dos trabalhos de dissertação de mestrado e teses 

de doutorado 
 Divulgações  
 
 
 
 
Local e data: ______________________________________________________________________  
 
 
 

_______________________________________________________ 
<NOME DO RESPONSÁVEL DA ORGANIZAÇÃO > – <FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL> 

 
 

_______________________________________________________ 
<NOME DO PESQUISADOR> - Pesquisador 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

Um Estudo de Caso sobre 
Motivação de Engenheiros de Software 

 

Fabio Q. B. da Silva 
A. César C. França 

Adelnei Felix 
Ana Catarina Lins 

David Souza 
Eric Salles 

Tatiana Bittencourt 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. Em 

caso de dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Pernambuco pelo telefone (81) 2126-8568 ou (81) 2126-8500.   

Roteiro para Esclarecimento do Participante 

 

Pesquisador Responsável:  
 Fabio Q. B. da Silva, PhD  

PhD em Ciência da Computação pela University of Endinburgh, Escócia. Professor do 
Centro de Informática da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) desde 1993. 
Fundador da Sociedade SOFTEX, do CESAR e do Porto Digital. Ex-presidente do Porto 
Digital e ex-tesoureiro da Sociedade Brasileira de Computação. Orientou mais de 20 
alunos de mestrado e doutorado. 
Fone: 
E-mail: 

 
 Helen Sharp, PhD 

Professora da Open University de Londres. Editora da IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) 
Fone: 
E-mail: 
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 Adelnei L. C. Felix 
Mestrando em Ciência da Computação pela UFPE  (Universidade Federal de 
Pernambuco)  
Fone: 
E-mail: 

 

 HASE - Human Aspects in Software Engineering é um Grupo de Pesquisa Empírica 

que Estuda a Influência de Fatores Humanos na Engenharia de Software. 

 A pesquisa visa verificar a influência de fatores humanos como personalidade, 

comportamento, motivação, entre outros fatores nos projetos, processos e equipes 

envolvidas no desenvolvimento de software. 

 Esta pesquisa de natureza acadêmica sob o título Um Estudo de Caso sobre 

Motivação de Engenheiros de Software tem como objetivo: Analisar o dia-a-dia de 

engenheiros de software, com o propósito de identificar fatores que influenciem na sua 

motivação, a partir do ponto de vista dos próprios engenheiros, líderes de equipe e 

gestores, no contexto de empresas de desenvolvimento de software. 

 A pesquisa visa identificar entre os funcionários de organizações de diferentes 

naturezas, o que motiva ou desmotiva o engenheiro de software, quais sinais e 

resultados causados por equipes de engenheiros de software motivados ou 

desmotivados. 

 Entre os benefícios esperados da pesquisa espera-se obter o entendimento do 

fenômeno motivação na organização pesquisada através da: identificação de fatores ou 

aspectos que motivam ou desmotivam os engenheiros de software; compreensão dos 

principais resultados atribuídos a pessoas que trabalham motivadas. A partir desse 

entendimento propor guias e modelos de direcionamentos para os dirigentes ou 

gestores das organizações, objetivando a identificação do nível de motivação dos seus 

funcionários e os seus fatores causadores, bem como a realização de ações sistêmicas 

para aumentar a motivação. 

 Os participantes da pesquisa serão submetidos a uma entrevista sobre motivação, teste 

de personalidade e entrevistas em grupos.  O conteúdo das entrevistas e testes só terá 

valor de avaliação do funcionário para efeito dessa pesquisa, não tendo assim, 

nenhuma influência na avaliação do funcionário no desempenho das suas atividades na 

organização. A entrevista em grupo tem como objetivo a troca de opiniões entre os 

participantes sobre o tema motivação. A entrevista será gravada para posterior 
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documentação. Se o participante sentir-se constrangido durante o andamento da 

discussão, tem toda a liberdade de sair, sem ser penalizado de nenhuma forma. 

 Ao final da pesquisa, os dados serão publicados em eventos de natureza acadêmica, 

mas os nomes das pessoas envolvidas, bem como seus conteúdos relacionados serão 

omitidos nas respectivas publicações. 

 

Consentimento da Participação da Pessoa Como Participante 

 
Eu, ______________________________________________, RG/ CPF/ n.º de matrícula do 

funcionário, abaixo assinado, concordo em participar da Pesquisa Etnográfica sobre Motivação 

de Engenheiros de Software, como voluntário.  

Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador ______________________________ 

sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Também foi me garantido que posso recusar a 

participar da pesquisa, ou retirar meu consentimento a qualquer momento, mesmo após o 

início dos trabalhos, sem precisar justificar, sem que isto leve a qualquer prejuízo em minha 

relação com a organização. 

Estou ciente e fui esclarecido de que minha privacidade será respeitada, ou seja, 

qualquer informação ou elemento que possa de qualquer forma me identificar será mantido 

em sigilo. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o conteúdo aqui mencionado e 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico ou material a receber, ou a pagar, por minha participação. 

 
 
 
Local e data: _______________________________________________________________  
 
  
 
 

_______________________________________________________ 
Nome e Assinatura do participante 

 
 
 

_______________________________________________________ 
Nome e Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE C – GUIA DE ENTREVISTA COM DIRETORES 

 

Um Estudo de Caso sobre 
Motivação de Engenheiros de Software 

 
Fabio Q. B. da Silva 
A. César C. França 

Adelnei Felix 
Ana Catarina Lins 

David Souza 
Eric Salles 

Tatiana Bittencourt 

Guia de Entrevista com Diretores 

Introdução 

 Apresentação 

 Auto-apresentação 

 Agradecimento ao participante 

 Permissão para gravar o áudio da entrevista 

 Estimativa de tempo da entrevista (45 a 60 minutos) 

 

 Sobre o projeto de pesquisa 

 Metas, resultados esperados e benefícios para a organização 

 Falar sobre o time de pesquisa e citar características das outras organizações 

participantes 

 Falar sobre a colaboração com o grupo de pesquisas da Helen Sharp, Open 

University, Londres 

 Explicar cuidadosamente o que se espera da entrevista sobre motivação. 

 

 Objetivos da Entrevista 

1. Ajudar a responder às seguintes questões de pesquisa: 

RQ1:  O que motiva e o que desmotiva engenheiros de software? 
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RQ1.4: Qual os aspectos organizacionais motiva os engenheiros de software e 
quais os aspectos os desmotiva? (Triangular com as respostas dos gerentes e 
dos engenheiros). 
 

RQ2:  Quais são os sinais externos e resultados causados por equipes de 
engenheiros de software motivados ou desmotivados?  
 
RQ3: Qual é o entendimento de motivação da organização? (Triangular com as 
respostas dos gerentes e dos engenheiros e com as práticas existentes na organização). 

 

 

Perguntas da Entrevista 

 Motivação 

1. O que vem espontaneamente a sua mente quando você ouve a palavra “MOTIVAÇÃO”? 

(Objetivo: verificar de forma espontânea o conhecimento que o entrevistado tem sobre o tema. 

Ajudar a responder RQ3). 

2. Sendo assim, em sua opinião, o que é motivação? (Objetivo: resumir e consolidar a linha de 

raciocínio que o entrevistado iniciou na primeira pergunta Responder RQ3). 

3. Em sua opinião, quais os principais fatores que motivam os engenheiros de software? 

(depois da resposta espontânea, estimular e explicar que estes fatores podem ser inerentes ao 

trabalho de engenheiro de software, inerentes ao trabalho na organização ou gerais, não 

relacionados diretamente ao trabalho ou à organização em particular). (Objetivo: identificar de forma 

geral os fatores que o entrevistado acredita que motivam os engenheiros.  Ajudar a responder o RQ1). 

4. E em sua opinião quais fatores desmotivam (Objetivo: verificar dentro do contexto da organização 

pesquisada fatores  já existente que geram uma motivação. Triangular com as respostas dos gerentes e 

engenheiros. Responder o RQ1). 

5. Quais características desta Organização aumentam a motivação dos seus engenheiros de 

software? (depois da resposta espontânea, estimular e explicar que estes fatores podem ser culturais, 

institucionais, legais, etc.) 

6. Quais características desta Organização desmotivam seus engenheiros de software? (depois 

da resposta espontânea, estimular e explicar que estes fatores podem ser culturais, institucionais, 

legais, etc.) 

7. Que sinais você acredita que servem para identificar um engenheiro de software 

motivado? (depois da resposta espontânea, estimular dizendo que estes sinais podem ser 

comportamentais ou relacionados aos resultados do trabalho individual ou em equipe) 

8. Que sinais você acredita que servem para identificar um engenheiro de software 

desmotivado? (depois da resposta espontânea, estimular dizendo que estes sinais podem ser 

comportamentais ou relacionados aos resultados do trabalho individual ou em equipe) 

9. O que a organização faz atualmente para motivar seus engenheiros de software? (depois da 

resposta espontânea, estimular dizendo que podem ser planos, incentivos, eventos, integrações, etc.) 
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10. O que a organização não faz, mas poderia fazer para motivar seus engenheiros de 

software? 

11. Você gostaria de acrescentar mais alguma informação ou observação que não foi abordada 

na entrevista, mas que você considera importante para a motivação do engenheiro de 

software? 

12. Por favor, forneça uma rápida avaliação de dois pontos fortes da entrevista. (depois da 

resposta) E dois pontos onde podemos melhorar. 
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APÊNDICE D – GUIA DE ENTREVISTA COM ENGENHEIROS DE 

SOFTWARE 

Um Estudo de Caso sobre 
Motivação de Engenheiros de Software 

 
Fabio Q. B. da Silva 
A. César C. França 

Adelnei Felix 
Ana Catarina Lins 

David Souza 
Eric Salles 

Tatiana Bittencourt 

Guia de Entrevista com Engenheiros de Software 

Introdução 

 Apresentação 

 Auto-apresentação 

 Agradecimento ao participante 

 Permissão para gravar o áudio da entrevista 

 Estimativa de tempo da entrevista (45 a 60 minutos) 

 

 Sobre o projeto de pesquisa 

 Falar sobre o time de pesquisa e citar características das outras organizações 

participantes 

 Falar sobre a colaboração com o grupo de pesquisas da Helen Sharp, Open 

University, Londres 

 Objetivo da Entrevista 
 

Coletar opiniões sobre a rotina dos engenheiros de software a fim 
de (1) identificar fatores que tornam o seu trabalho prazeroso ou agradável, 
levando-os a ficar motivado, e (2) identificar os fatores que, por outro lado, 
pode causar irritação, aborrecimento, raiva e qualquer outro sentimento 
desagradável sobre o trabalho. 
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RQs 

Perguntas da Entrevista Type 

1. 
Q1.1 

Fale um pouco de você: sua formação, idade, trajetória profissional  
 

Background 

2. 
Q1.1 

O que o levou a trabalhar nesta área (Engenharia de Software)? 
 

Sondagem: Teve contato com outras áreas da computação, ou mesmo com outros campos 
de trabalho antes de trabalhar com Engenharia de Software? Quais? 

Opinion 

3. 
Q1.1 

Como você se sente atualmente trabalhando como engenheiro de software? 
 

* Em comparação com outros campos/áreas, como você avalia o seu trabalho como 
engenheiro de software? Mais/menos estressante, divertido, puxado, significativo, etc. 

 
Em comparação as outras empresas que você já trabalhou, como se sente nesta? 

Feeling 

4. 
Q1.4 

Há quanto tempo você trabalha nesta empresa? 
 

Background 

5. 
Q1.4 

O que o levou a trabalhar nesta empresa? 
 

Experience 

6. 
Q1.4 

Dentre as características desta empresa quais te estimulam a trabalhar aqui? 
 

Opinion 

7. 
Q1.4 

Dentre as características desta empresa, o que te desestimula? 
 

Opinion 

8. 
Q1.3 

Antes desta função atual, quais outras funções ou atividades você desempenhou nessa 
empresa?  

 

Background 

9. 
Q1.1 

Descreva a sua função atual e responsabilidades. 
 

Background 

10. 
Q1.3 

Quais as atividades que você faz no dia-a-dia? 
 

Background 

11. 
Q1 

Agora imagine um dia extraordinariamente bom. Um dia no qual várias, ou todas, as 
coisas dão certo. Imagine este dia deste a hora em que você acorda até a hora de dormir. 
Você pode descrever este dia? 

 
Depois da resposta espontânea: como você se sente ao acordar e sair de casa? Como é 
sua chegada no trabalho? Pela manhã, quais foram suas principais atividades? Como você 
se sentiu no final da manhã? Como foi a volta para o trabalho à tarde? Como foi o trabalho 
na parte da tarde? Como você encerrou o seu dia de trabalho? Como foi a volta para casa? 
Como você encerrou o seu dia? 

Experience 

12. 
Q1.3 

Dentre as atividades do seu dia a dia, quais são as que você mais gosta?  
 

Opinion 

13. 
Q1.3 

Descreva o que estas atividades possuem, que características elas tem, que te deixa 
estimulado?   

 

Feeling 

14. 
Q1.3 

Quais atividades você gostaria de fazer e não faz? Como você se sente? 
 

 

15. 
Q1 

Agora imagine um dia extraordinariamente ruim. Um dia no qual várias, ou todas, as 
coisas dão errado. Imagine este dia deste a hora em que você acorda até a hora de dormir. 
Você pode descrever este dia? 

 
Depois da resposta espontânea: como você se sente ao acordar e sair de casa? Como é 
sua chegada no trabalho? Pela manhã, quais foram suas principais atividades? Como você 
se sentiu no final da manhã? Como foi a volta para o trabalho à tarde? Como foi o trabalho 
na parte da tarde? Como você encerrou o seu dia de trabalho? Como foi a volta para casa? 
Como você encerrou o seu dia? 

Experience 

16. 
Q1.3 

Dentre as atividades do seu dia a dia, quais são as que você menos gosta? 
 

Opinion 

17. 
Q1.3 

Considerando outras atividades do projeto que não fazem parte do seu dia a dia, quais NÂO 
gostaria de fazer de jeito nenhum  

 

Opinion 

18. 
Q1.3 

Descreva o que estas atividades possuem, que características elas tem, que te deixam 
desestimulado. 

 
Sondagem: Em comparação a funções realizadas anteriormente, como você se sente 
atuando nesta função? 

Feeling 
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19. 
Q1.2 

Descreva quem são as pessoas da sua equipe com quem você tem relação direta no seu 
dia-a-dia. 

 

Background 

20. 
Q1.2 

Como funciona a divisão de trabalho?  Como é a dinâmica do trabalho em equipe? Qual o 
seu papel? 

 

Opinion 

21. 
Q1.2 

 Como você se sente trabalhando nesta equipe?  
 

Opinion 

22. 
Q1.2 

Na sua opinião, quais são alguns pontos fortes da sua equipe?  
 

Opinion 

23. 
Q 1.2 

Como você sente ao porto forte XX, YY, ZZ. Feeling 

24. 
Q1.2 

Dê-me um exemplo de uma situação que realmente você se sentiu parte desta equipe. Feeling / 
Experience 

25. 
Q2 

Como você descreveria um colega de trabalho que está claramente motivado com o 
trabalho?  

 
After the spontaneous answer: to provide stimuli by alerting that these signals may be either 
behavioral, or related to the individual work outcomes, or even to the team work. 

Sensory 

26. 
Q2 

De que forma você acha que isso impacta no trabalho da equipe? 
 

Opinion 

27. 
Q2 

De que forma você acha que isso impacta no trabalho dele? 
 

Opinion 

28. 
Q1.2 

Na sua opinião, quais são alguns pontos fracos da sua equipe?  
 

Opinion 

29. 
Q 1.2 

Como você sente ao porto fraco XX, YY, ZZ. Feeling 

30. 
Q 1.2 

Dê-me um exemplo de uma situação que realmente você não se sentiu parte desta 
equipe. 

 

Feeling 

31. 
Q2 

Como você descreveria um colega de trabalho que está claramente desmotivado com o 
trabalho? 

 
After the spontaneous answer: to provide stimuli by alerting that these signals may be either 
behavioral, or related to the individual work outcomes, or even to the team work. 

Sensory 

32. 
Q2 

De que forma você acha que isso impacta no trabalho da equipe? 
 

Opinion 

33. 
Q2 

De que forma você acha que isso impacta no trabalho dele? 
 

Opinion 

34. 
Q1.3 

Tem alguma outra função ou projeto [dentro da empresa?] que você preferiria estar 
alocado?  
Como você se sentiria trabalhando lá... 

 

Opinion/ 
Feeling 

35. 
Q1.3 

E tem alguma outra função ou projeto [dentro da empresa?] que você não gostaria de ser 
alocado de jeito nenhum?  Como você se sentiria trabalhando lá... 

Opinion/ 
Feeling 

36. 

Q3 
O que a sua organização oferece ou faz para estimular a motivação dos engenheiros de 
software? 

 
After the spontaneous answer: What plans. incentives, events, etc. does the organization 
currently do in order to motivate its software engineers? 

Opinion 

37. 

Q3 

Como essas ações afetam o seu trabalho? 
 

Opinion 

38. 

Q3 
O que a sua organização faz (e/ou que não deveria fazer) que mais desmotiva os 
engenheiros de software? 
After the spontaneous answer: What plans. incentives, events, etc. does the organization 
currently do in order to motivate its software engineers? 

Opinion 

39. 
Q3 

Como essas ações afetam o seu trabalho? 
Sondagem: Tanto comportamental como  profissional. 

Opinion 

40. 

Q3 
Na sua opinião, o que a empresa deveria/poderia fazer (mas não o faz) para trabalhar 
melhor a motivação dos engenheiros de software? 
After the spontaneous answer: ask for plans, incentives, events, integrations, etc 

Opinion 
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41. 

Q1.3 

Projetando você daqui a 5 anos, que atividades você gostaria de estar fazendo?  
No que você gostaria de estar trabalhando ?  

 

Opinion 

42. 
Q1.3 

Projetando você daqui a  5 anos, que atividades você não queria fazer de jeito nenhum?  
E que tipo de projeto não gostaria de trabalhar?  

 

Opinion 

43. 

Q3 
Para finalizar, como você definiria o termo “motivação”? 

 
Opinion 

 
 Você gostaria de adicionar alguma informação ou observação que não foi 

perguntada, mas que você considere importante para a motivação de 
engenheiros de software?  

 Por favor, faça uma avaliação de dois pontos fortes e dois pontos fracos 
desta entrevista.  
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APÊNDICE E – GUIA DE ENTREVISTA GERENTES DE PROJETO 

Um Estudo de Caso sobre Motivação de Engenheiros de Software 

Guia de Entrevista com Gerentes de Projetos de Software 

 
Fabio Q. B. da Silva 
A. César C. França 

Adelnei Felix 
Ana Catarina Lins 

David Souza 
Eric Salles 

Tatiana Bittencourt 

Introdução 
 

 Apresentação 

 Auto-apresentação 

 Agradecimento ao participante 

 Permissão para gravar o áudio da entrevista 

 Estimativa de tempo da entrevista (45 a 60 minutos) 

 

 Sobre o projeto de pesquisa 

 Falar sobre o time de pesquisa e citar características das outras organizações 

participantes 

 Falar sobre a colaboração com o grupo de pesquisas da Helen Sharp, Open 

University, Londres 

 Objetivo da Entrevista 
 

Coletar opiniões sobre a rotina dos engenheiros de software a fim de (1) 
identificar fatores que tornam o seu trabalho prazeroso ou agradável, levando-os a 
ficar motivado, e (2) identificar os fatores que, por outro lado, pode causar irritação, 
aborrecimento, raiva e qualquer outro sentimento desagradável sobre o trabalho. 
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Perguntas da Entrevista 

Q D 

Questão Tipo 

Q1  
1.  Fale um pouco de você: Sua formação, idade, trajetória profissional. 

 
Background 

Q1.4  
2.  Há quanto tempo você trabalha nesta empresa? 

 
Background 

Q1.4  
3.  Como você descreveria o ambiente de trabalho aqui? 

 
Background 

Q1.3  
4.  Descreva o(s) projeto(s) no qual atua. 

 
Background 

Q1.1  
5.  Descreva a sua função atual, principais atividades e responsabilidades. 

 
Background 

Q1.2  
6.  Atualmente, com quantas pessoas você lida no seu dia a dia? Quais os papeis 

desempenhados por elas? 
 

Background 

Q1.1 
7.  Em comparação com outros campos/áreas, como você avalia o trabalho dos 

engenheiros de software? Mais/menos estressante, divertido, puxado, 
significativo, recompensador, etc. 
 

Sensory  

Q1.4  
8.  Em sua opinião, qual é o maior atrativo da empresa para atrair profissionais? 

 
Opinion 

Q1.4  
9.  Quais são os maiores motivos de saída de profissionais desta empresa? 

 
Sensory 

Q1.4  
10.  Em relação a empresas no qual você já trabalhou anteriormente como GP, 

como você acha que os engenheiros de software se sentem trabalhando nesta 
empresa? 
 

Sensory 

Q1.3  
11.  Em relação a projetos no qual você já gerenciou/participou anteriormente, 

como você acha que os engenheiros de software se sentem trabalhando 
especificamente neste projeto? 
 
Sondagem: Quais características esses projetos anteriores possuem? 

Sensory 

Q1.2  
12.  Como funciona a divisão de trabalho/tarefas dentro da sua equipe?  

 
Background 

Q1.2  
13.  Como você acha que os engenheiros se sentem trabalhando em equipe? 

 
Sensory 

Q2 
14.  Descreva o que você considera um dia extraordináriamente BOM para um 

membro de sua equipe.  
Experience 

Q1.1 
15.  Em sua opinião, quais aspectos da Engenharia de Software mais motivam os 

engenheiros? 
 
 

Opinion 

Q2 
16.  Como você percebe que esses aspectos estão presentes ou ausentes no seu 

projeto?  
 

 

Q1.4  
17.  Em sua opinião, dentre as características desta empresa, quais são as que mais 

estimulam os engenheiros de software? 
 

Opinion 

Q1.3  
18.  Em sua opinião, dentre as características do projeto, quais são as que mais 

estimulam os engenheiros de software? 
 

Opinion 

Q1.3  
19.  Dentre as atividades do dia a dia da sua equipe de engenheiros de software, 

quais você acha que eles se sentem mais estimulados fazer? 
 
Sondagem: Você leva isso em consideração no momento de atribuir alguma 
atividade a um membro da equipe? 

Opinion 
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Q1.3  
20.  O que você acha que estas atividades possuem, para deixar os engenheiros tão 

estimulados? 
 

Opinion 

Q2.  
21.  Você poderia descrever uma situação REAL em que você percebeu que um de 

seus engenheiros de software estava altamente motivado com o trabalho? 
 
Sondagem: Como foi que você percebeu? Porque você considerou que ele 
estava motivado? O que você acha que causou aquela motivação? 

Experience 

Q1.3  
22.  Descreva alguma situação em que você notou um engenheiro realmente 

estimulado para trabalhar especificamente nesse projeto. 
 

Experience 

Q2 
23.  Como você descreveria o comportamento de um engenheiro de software que 

está claramente motivado com o trabalho? 
 

Sensory 

Q2 
24.  Como você descreveria os resultados um engenheiro de software que está 

claramente motivado com o trabalho? 
 

Sensory 

Q3.  
25.  O que a sua organização oferece ou faz para estimular a motivação dos 

engenheiros de software? 
 

Experience 

Q3 
26.  De que forma essas ações afetam o comportamento positivamente dos 

engenheiros? 
 

Sensory 

Q3 
27.  De que forma essas ações afetam os resultados positivamente dos 

engenheiros? 
Sensory 

Q1 
28.  Descreva o que você considera um dia extraordináriamente RUIM para um 

membro de sua equipe. 
 

Experience 
 

Q1.1 
29.  Em sua opinião, quais aspectos da Engenharia de Software mais desmotivam 

os engenheiros?  
 

Opinion 

Q2 
30.  Como você percebe que esses aspectos estão presentes ou ausentes no seu 

projeto?  
 

 

Q1.4  
31.  Em sua opinião, dentre as características desta empresa, quais são as que mais 

desestimulam os engenheiros de software? 
 

Opinion 

Q1.3  
32.  Em sua opinião, dentre as características do projeto, quais são as que mais 

desestimulam os engenheiros de software? 
 

Opinion 

Q1.3  
33.  Dentre as atividades do dia a dia da sua equipe de engenheiros de software, 

quais  você acha que eles menos gostam? 
 
Sondagem: Você leva isso em consideração no momento de atribuir alguma 
atividade a um membro da equipe? 

Opinion 

Q1.3  
34.  O que estas atividades possuem, para deixar os engenheiros tão 

desestimulados? 
 

Opinion 

Q2 
35.  Você poderia descrever uma situação REAL em que você percebeu que um de 

seus engenheiros de software estava altamente desmotivado com o trabalho? 
 
Sondagem: Como foi que você percebeu? E por que você acha que aquilo era 
desmotivação? O que você acha que causou aquela desmotivação? 

Experience 

Q1.3  
36.  Descreva alguma situação em que você notou um engenheiro realmente 

desestimulado para trabalhar especificamente nesse projeto. 
 

Experience 

Q2 
37.  Como você descreveria o comportamento um engenheiro de software que está 

claramente desmotivado com o trabalho? 
Sensory 
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Q2 
38.  Como você descreveria os resultados um engenheiro de software que está 

claramente desmotivado com o trabalho? 
 

Sensory 

Q2 
39.  O que você faz quando percebe algum membro da sua equipe desmotivado? 

 
Opinion 

Q3 
40.  O que a sua organização faz (e/ou que não deveria fazer) que mais desmotiva 

os engenheiros de software? 
 

Opinion 

Q3 
41.  De que forma essas ações afetam o comportamento negativamente dos 

engenheiros? 
 

Sensory 

Q3 
42.  De que forma essas ações afetam os resultados negativamente dos 

engenheiros? 
Sensory 

Q1.3 
43.  Qual critério você utiliza para realizar a divisão do trabalho na sua equipe? 

  
Experience 

44.  Suponha que um determinado membro da sua equipe goste de realizar uma 
determinada tarefa, mas ele não tem habilidade, conhecimento ou experiência 
para realizá-la o que você faz? 
 
Sondagem: Qual a reação dele?  
 

Experience 

Q1.2  
45.  Quais são os pontos fortes da sua equipe? 

 
Opinion 

Q1.2  
46.  Como você acha que os engenheiros se sentem em relação a cada um destes 

pontos fortes? 
 

Sensory 

Q1.2  
47.  Quais são os pontos fracos da equipe? 

 
Opinion 

Q1.2  
48.  Como você acha que os engenheiros se sentem em relação a cada um destes 

pontos fracos? 
 

Sensory 

Q2 
49.  Como você percebe que a MOTIVAÇÃO da sua equipe está em BAIXA? 

 
Sensory 

Q2 
50.  O que você faz quando verifica que a motivação da equipe está baixa? 

 
 

Q2 
51.  Pense em alguém na sua equipe que você considera altamente motivado. 

Agora, pense em alguém na sua equipe que você considera altamente 
desmotivado. 
 
Você poderia descrever a diferença entre os resultados destes dois 
engenheiros? 
 

Sensory 

Q3 
52.  Na sua opinião, o que a empresa deveria/poderia fazer (mas não o faz) para 

trabalhar melhor a motivação dos engenheiros de software? 
 

Opinion 

Q3 
53.  Para finalizar, como você definiria o termo “motivação”? Opinion 

 
 Você gostaria de adicionar alguma informação ou observação que não foi 

perguntada, mas que você considere importante para a motivação de 
engenheiros de software?  

 Por favor, faça uma avaliação de dois pontos fortes e dois pontos fracos 
desta entrevista.  


