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RESUMO 

A motivação de profissionais vem sendo largamente estudada por se 

acreditar que está relacionada diretamente com a produtividade e qualidade dos 

artefatos produzidos no trabalho, sendo um fator importante para o sucesso do 

projeto no qual o indivíduo está inserido. No entanto, na Engenharia de Software, 

há uma carência de estudos que definam mais claramente quais aspectos motivam 

ou desmotivam os engenheiros de software, em qual contexto eles são motivados 

ou desmotivados e como esses fatores afetam a produtividade, qualidade e 

sucesso dos projetos. Outro agravante é que existe muita dificuldade em se 

comparar resultados de trabalhos existentes, prejudicando a evolução do tema.    

O objetivo central desta pesquisa é identificar os fatores que afetam a motivação e 

os fatores que afetam a desmotivação em integrantes de equipes de 

desenvolvimento de software na realização do seu trabalho num contexto de uma 

organização privada de pesquisa e desenvolvimento de software. Para tanto foi 

realizado um estudo de caso numa organização privada de pesquisa e 

desenvolvimento de software situada em Recife. A partir dos dados coletados 

foram identificados, no contexto em estudo, grande destaque motivacional para 

fatores como Crescimento Profissional, Plano de Cargos e Salários, Incentivo à 

treinamento, Equidade e Ambiente de trabalho agradável. Em relação aos fatores 

desmotivacionais, há destaque principalmente para os fatores: Gerenciamento 

Ruim, Falta de Feedback, Atividade Repetitiva/Falta de desafios, Metas pouco 

realistas, Desperdício/Retrabalho e Desatualização Profissional. Uma teoria 

fundamentada nos dados foi elaborada a fim de dar poder explanatório sobre os 

relacionamentos, causas e conseqüências envolvidas no contexto em questão. 

 

Palavras-chave:  Motivação, Fatores Humanos, Engenheiro de Software, 

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

Software. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The motivation of professionals has been widely studied because they 

believe it's directly related to productivity and quality of artifacts produced at 

work, being an important factor for the success of the project in which the 

individual belongs. However, in Software Engineering, there is a dearth of studies 

that define more clearly what aspects motivate or discourage software engineers, in 

what context they are motivated or unmotivated and how these factors affect the 

productivity, quality and success of projects. Another problem is that there 

is great difficulty in comparing results of studies available, hampering the 

evolution of the theme. The objective of this research is to identify the factors that 

affect the motivation and the factors that affect the demotivation of members of 

software development teams in the implementation of its work in the context of a 

private organization research and software development. For this purpose was 

performed a case study in a private organization of research and software 

development located in Recife. From the data collected were identified in the 

context under study, high-profile motivational factors such as Professional Growth, 

Career and Salary Plan, Incentive training, Equity and pleasant working 

environment. Regarding demotivations factors there mainly to highlight the factors: 

Poor Management, Lack of Feedback, Repetitive Activity / Lack of challenges, 

unrealistic goals, Waste / Rework and Professional Obsolescence. A grounded 

theory was developed to provide explanatory power about the relationships, causes 

and consequences involved in the context in question. 

 

Keywords: Motivation, Human Factors, Software Engineer, Software 

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

A indústria de software é composta em sua maioria por trabalhadores do 

conhecimento, definidos como sendo aqueles que constroem seu conhecimento 

com base na experiência prática. Atuam diretamente em tarefas intelectuais, usam 

comunicação intensivamente, têm o seu tempo autogerenciado e freqüentemente 

desafiam as estruturas sociais.  Pesquisas indicam que o setor de TI tem o maior 

número de profissionais estressados, ficando a frente de outros setores 

considerados críticos, como medicina, finanças e vendas (FRANÇA e Da SILVA, 

2009).  

Em contrapartida, as empresas enfrentam grandes problemas como 

retenção, produtividade dos profissionais e qualidade dos produtos que são 

produzidos.   

Desde 1990, vários estudos investigam a influência de fatores humanos 

como personalidade, comportamento e cognição no desempenho dos indivíduos e 

equipes de Engenharia de Software, sendo motivação das pessoas um destes 

fatores (Da SILVA e FRANÇA, 2011).  

Acredita-se que Motivação é um fator chave de sucesso para os projetos 

de software e têm impacto direto na produtividade e qualidade dos artefatos 

produzidos (SHARP et al., 2008), além de ser uma ferramenta necessária para a 

criação de um clima organizacional onde os colaboradores possam obter respeito e 

valorização. Compreender como engenheiros de software se motivam e qual o 

impacto da motivação nos resultados da engenharia pode afetar significantemente 

a capacidade da indústria para desenvolver softwares de qualidade (HALL et al., 

2009).  

Desde 1980, trabalhos relacionados à motivação na Engenharia de 

Software tem sido produzidos, porém de forma desconexa, ainda considerado um 

tópico complexo e de difícil entendimento (BEECHAM et al., 2007a; Da SILVA e 

FRANÇA, 2011). Além disso, pesquisas existentes apresentam um caráter 

essencialmente teórico e com pouca aplicabilidade prática. Mesmo os estudos 

mais abrangentes sobre o tema (BEECHAM et al., 2007a; FRANÇA et al., 2011), 
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reforçam que existe uma carência de novas pesquisas empíricas e mais 

aprofundamento sobre o assunto.  

1.1    ENFOQUE DO ESTUDO 

Como se sabe, o grande desafio está em identificar quais os fatores 

motivacionais de um engenheiro de software para que a organização possa, de 

forma efetiva, buscar soluções que permitam alimentar a motivação do indivíduo e 

com isso ele possa contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais. Para 

iniciar o estudo foi levantada a seguinte problemática: 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 uma empresa privada de pesquisa e 

desenvolvimento de software (P&D).  

Esta questão principal de pesquisa foi desmembrada em três questões, 

consideradas questões de pesquisa (QP), que nortearam o trabalho da 

pesquisadora em busca de respostas. São elas:    

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 a 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  

Buscando contribuir e ajudar a evoluir o entendimento sobre motivação o 

objetivo deste estudo é identificar os fatores que afetam a motivação e os fatores 

que afetam a desmotivação em integrantes de equipes de desenvolvimento de 

software na realização do seu trabalho num contexto de uma empresa privada de 

pesquisa e desenvolvimento de software.  O Quadro 1 resume os objetivos desta 

pesquisa.  

 

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 Organizações privada sem fins lucrativos de pesquisa e 
desenvolvimento de Software 

Quadro 1 - Objetivo da pesquisa 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

Objetivos específicos foram traçados para o alcance do objetivo central da 

pesquisa. São eles:  

• Realizar uma revisão bibliográfica a fim de levantar conceitos sobre 

motivação, estudar principais trabalhos associados ao tema, assim como 

trabalhos relacionados que serviriam como referencial teórico para a 

pesquisa; 

• Estudar as teorias motivacionais clássicas existentes a fim de gerar um 

maior embasamento teórico;  

• Criar um protocolo de estudo de caso que pode ser utilizado para replicação 

deste estudo e posterior comparação dos resultados.  
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• Criar um protocolo com referencial teórico e metodologia para replicação em 

trabalhos futuros.  

• Planejar e executar um estudo de caso em uma empresa privada de 

pesquisa e desenvolvimento de software situada em Recife.  

•  Analisar e Identificar as evidências dos principais fatores que motivam e 

quais os fatores desmotivam o engenheiro de software na realização do seu 

trabalho neste contexto. 

• Sugerir uma teoria fundamentada em dados que possua um poder 

explanatório sobre os relacionamentos, causas e conseqüências envolvidas 

no contexto em questão. 

1.3  CONTEXTO DA REALIZAÇÃO 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. 

 



 

 
 

5

1.4  ESTRUTURA DO TRABALHO 

A dissertação está organizada da seguinte forma: 

• Capítulo 2: é apresentada a fundamentação teórica do trabalho através 

da apresentação do referencial teórico. O capítulo inicia com uma 

conceituação de motivação, apresenta estudos sobre motivação na 

Engenharia de Software e trabalhos relacionados ao tema. Ao final do 

capítulo são apresentadas algumas teorias clássicas sobre motivação. 

Este capítulo foi extraído fielmente do protocolo apresentado por Da 

Silva et al (2011).   

• Capítulo 3: é descrita em detalhes a metodologia utilizada pela 

pesquisa. São apresentadas as questões de pesquisa, o quadro 

metodológico e as etapas da pesquisa. Há referência ao protocolo de 

estudo de caso desenvolvido pelo Grupo HASE (Human Aspects 

Software Engineering Group) do Centro de Informática da UFPE, onde 

são detalhados os procedimentos e instrumentos para coleta e análise 

dos dados, bem como o tratamento para ameaças a validade. Este 

capítulo foi extraído fielmente do protocolo apresentado por Da Silva et 

al (2011).   

• Capítulo 4: apresenta os resultados do estudo de caso, organizado em 

duas grandes seções: execução e apresentação dos resultados. A 

apresentação dos resultados é realizada de forma evolutiva, passando 

pela apresentação das respostas às questões de pesquisa, a geração 

de hipóteses e a concepção de uma teoria fundamentada em dados. 

Por fim, são apresentadas evidências sobre a avaliação dos resultados 

apresentados e suas implicações.  

• Capítulo 5: apresenta as limitações e análise de validade do estudo, 

tece a respeito das contribuições do trabalho e se encerra com as 

recomendações de 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. 



 

 
 

7

 
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 and 

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)motiva 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 
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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 
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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.  

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 literatura1 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:  

 

                                            

1 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 flexível2 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. 

                                            

2 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. 
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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 
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acontecimentos que motivam ou desmotivam os engenheiros de software na 

realização das suas atividades. 

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 
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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 entrevista3 

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.  

 

 

 

 

                                            

3 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. 
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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 

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 dados4  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 

                                            

4 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’5, 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 

                                            

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

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 conseqüência. 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 
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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 
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estão diretamente ligados aos resultados e efeitos sofridos por uma variável 

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. 
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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 o procedimento de análise 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  EXECUÇÃO  

4.1.1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

O estudo de caso foi executado numa empresa privada sem fins lucrativos 

de pesquisa e desenvolvimento de software, não vinculada a outras empresas ou 

órgãos públicos, consolidada através da fusão de fundações. É uma empresa 

membro do Porto Digital, situada em Recife, Pernambuco.  

Esta empresa possui três unidades no Brasil, sendo Recife a sua sede. A 

unidade de Recife possui 40 funcionários e têm previsão de ampliar esse quadro 

para 60 funcionários até Dezembro/2011. As três unidades possuem um corpo 

técnico correspondendo a 85% de seus funcionários, contra 15% de pessoal 

administrativo (Diretoria, RH, Financeiro e Comercial).  

Sua área de atuação vai desde o suporte tecnológico em produtos e 

serviços através do aporte de mão de obra especializada, além do 

desenvolvimento fim a fim de produtos e sistemas, incluindo Engenharia de 

Sistemas, Hardware, Software, Design Mecânico, Engenharia de Produto, 

Engenharia de Testes, Documentação e Treinamento. Também atua como Fábrica 

de Software e realiza ensaios para Certificação de Produtos. Outra fonte de 

atuação é a concepção e criação de novos produtos com conteúdo tecnológico 

inovador.   
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Em Recife, a maioria dos recursos humanos está alocado em projetos 

financiados pela lei de informática que contemplam o desenvolvimento de 

softwares e hardwares que utilizam tecnologia .NET, Java e C#. Neste contexto, 

são desenvolvidos sistemas para WEB, dispositivos móveis, softwares de alto nível 

e embarcados, além de firmwares e produtos de Hardware.  

Possui um processo de desenvolvimento de Software estável e 

amplamente difundido, abordando todas as etapas do desenvolvimento de 

software, desde a concepção do produto, passando pelas etapas de requisitos, 

arquitetura, design alto nível, design baixo nível, implementação de plano de 

testes, desenvolvimento do software, testes até a aceitação pelo cliente. A 

empresa possui certificação SW-CMM nível 2, além de continuamente buscar 

melhorar seus processos de planejamento e gestão, configuração, qualidade, 

engenharia de requisitos de acordo com o proposto pelo CMMi nível 3. Alguns 

projetos são gerenciados conforme orientação do Guia PMBOK e outros já 

alinhados em um processo de desenvolvimento iterativo e incremental para 

gerenciamento de projetos e desenvolvimento ágil de software, como o SCRUM.   

Seu corpo técnico é formado por pessoas com qualificação técnica 

especializada, seus gerentes de projetos são certificados pelo PMI. Grande parte 

dos desenvolvedores são certificados pela Microsoft e em Março deste ano, para 

os que não possuíam certificação Microsoft, a empresa financiou as certificações. 

Há também outros incentivos (como flexibilidade de horário) para os que desejam 

obter grau de mestre ou doutor ou querem concluir pós-graduações em áreas 

específicas de atuação da organização. O Quadro 9 resume as características do 

estudo de caso e do objeto de análise.  
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Empresa privada sem fins lucrativos 
Situada no Porto Digital 
Com processos e metodologias de desenvolvimento de Software definidos. 
Gestão de projetos baseada nas orientações do CMM e da metodologia 
ágil Scrum.  

Estudo de Caso 
 
 
 

Corpo técnico formado por 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 com graduação, mestre e doutores. 

Unidade de 
Análise 

Desenvolvedores, arquitetos de software, analistas de requisitos, analistas 
de configuração, analistas de qualidade, analistas de teste, designers de 
sistemas, líderes e coordenadores.  

Quadro 9 – Características do estudo de caso e Unidade de Análise 
 Fonte: Elaboração própria 

 

4.1.2. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO 

Foram disponibilizados e analisados pela pesquisadora através de acesso 

à intranet da organização o organograma da empresa, políticas e procedimentos 

existentes, apresentação institucional, manual de gestão, lista de funcionários, com 

informações de perfil, idade, data de admissão e nível de escolaridade. O gerente 

da unidade e diretor operacional se colocaram a disposição para esclarecer 

dúvidas ou disponibilizar documentações complementares.  

 

4.1.3. SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES - ENTREVISTAS 

A análise dos documentos organizacionais foi decisiva para a definição dos 

critérios e seleção dos participantes das entrevistas semi-estruturadas, com uso do 

questionário, conforme resumo no Quadro 10 a seguir.  
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Critérios para seleção dos participantes da entrevista 

Perfil Juniores, Pleno e Sênior 

Tempo de 
empresa 

Mínimo de 3 meses de empresa 

Papéis  Desenvolvedores, analistas de teste, analista de qualidade, 
analista de requisitos, designer, analista de banco de dados, 
coordenadores, líderes técnicos, gerentes de unidade, diretores 
e presidente.  

Projetos Desenvolvimento WEB, aplicativos cliente-servidor e 
embarcados 

Influência 
(Subjetivo) 

Médio e alto 

Quadro 10 – Critérios utilizados pata seleção dos participantes da pesquisa 
Fonte: Elaboração própria 

 
 
Neste contexto os desenvolvedores são aqueles que em seu dia a dia de 

trabalho fazem em sua grande parte atividade de desenvolvimento de software 

(codificação), mas também atuam no levantamento de requisitos, definição de 

arquitetura, modelagem de banco, design de telas e documentação e testes de 

sistemas, conforme definição de Rubin e Hernandez (1988).   

“Nós definimos os profissionais de software como aqueles para quem o principal 
foco de suas responsabilidades de trabalho está relacionado com software. Rubin e 
Hernandez (1988) " (Tradução livre) 

Dezessete participantes foram convidados para participar das entrevistas, 

do quais: 9 desempenhavam a função exclusiva de desenvolvedor, 3 acumulavam 

a função de desenvolvedores e coordenadores/líderes técnicos, 1 era gerente de 

projeto, 3 eram diretores/presidente da organização. Todos os participantes eram 

do sexo masculino por falta de profissionais na empresa do sexo feminino no 

quadro de funcionários (apenas estagiárias). Houve duas abstenções: um 

desenvolvedor e o presidente, que por falta de disponibilidade de horários não 

puderam participar. O Quadro 11 com a indicação dos participantes da entrevista é 

apresentado a seguir:  
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Participante Idade Perfil Escolaridade 

Tempo 
de 

Empresa 
#1 Entre 36 e 40 Sn 3º Grau > 5 anos 
#2 Entre 31 e 35 Pl 3º Grau < 2 anos  
#3 Entre 26 e 30 Jr Mestre < 2 anos 
#4 Entre 31 e 35 Pl 3º Grau  > 5 anos 

#5 Entre 26 e 30 Jr 3º Grau 
 2 > X < 

5 
#6 Entre 26 e 30 Pl Mestre < 2 anos 

#7 Entre 26 e 30 Jr 
Mestrado em 
andamento < 2 anos 

#8 Entre 36 e 40 Sr Pós Graduação > 5 anos 

#9 Entre 26 e 30 Jr 
Mestrado em 
andamento < 2 anos 

#10 Entre 26 e 30 Pl 
Mestrado em 
andamento 2 > X < 5 

#11 Entre 36 e 40 Sr 3º Grau < 2 anos 
#12 Entre 41 e 45 Sr Pós-graduação > 5 anos 
#13 Entre 41 e 45 Sr Mestre > 5 anos 
#14 Entre 46 e 50 Sr Pós-graduação  > 5 anos 
#15 Entre 36 e 40 Sr Pós-graduação  > 5 anos 

Quadro 11 – Participantes da entrevista  
 

4.1.4. ENTREVISTAS - EXECUÇÃO 

A preparação e execução das entrevistas ocorreram conforme definido na 

seção de metodologia, porém algumas considerações específicas para este estudo 

são necessárias, conforme descrito a seguir.    

Neste estudo de caso, 100% dos entrevistados autorizaram a gravação, 

possibilitando recuperar o relato na integra, excetuando pequenos termos não 

audíveis ou não compreensíveis pelo profissional que realizou a transcrição, mas 

que não prejudicaram o entendimento das respostas dadas pelos participantes.   

A metodologia previa o uso do questionário, mas alertou da possibilidade 

de não seguir a entrevista na mesma ordem em que as questões se apresentam 

em função da dinamicidade das entrevistas. Tal situação foi corroborada em todas 

as entrevistas realizadas. Esta etapa foi realizada num intervalo de um mês e 
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utilizou as ferramentas de apoio: NVIVO 8.0, editor de texto Word e ferramenta de 

auxílio à transcrição Express Dictate.  

4.1.5. SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES – DIÁRIO 

A escolha dos participantes para a execução do diário teve os mesmos 

critérios adotados para as entrevistas semi-estruturadas, porém com o limitador de 

5 indivíduos sob estudo e a premissa de que pelo menos 2 não deveriam ter 

participado da entrevista com o uso do questionário. O limitador de 5 participantes 

se deu pelo volume de informações que poderia ser gerado se fosse um número 

maior e a restrição de pelo menos dois não terem participado das entrevistas pelo 

fato de que a pesquisadora queria triangular informações oriunda de pessoas que 

não estivessem familiarizada com a pesquisa.     

Os participantes possuíam idade variando entre 25 e 45 anos, tempo de 

empresa variando entre 6 meses a 8 anos, eram 4 desenvolvedores (2 juniores, 1 

pleno e 1 sênior) e um Gerente de Projeto (sênior), conforme resumido no Quadro 

12 abaixo. 

 

Participantes da Pesquisa - Diário 
Características #1 #2 #3 #4 #5 

Idade  Entre 36 e 40 Entre 21 e 25 Entre 26 e 30  Entre 26 E 30  Entre 41 e 45 
Perfil  Sênior  Júnior Júnior  Pleno  Sênior  

Escolaridade  3º Grau 
 Mestrado em 
andamento  Mestre  Mestre  3º Grau 

Certificações SIM NÃO SIM SIM SIM 
Tempo de Empresa  > 5 anos  <= 2 anos  <= 2 anos <= 2 anos > 5 anos 
Participou da 
entrevista?  Sim  Não  Não Sim Sim 

Quadro 12 – Participantes da entrevista  
Fonte: Elaboração própria 

4.1.6. ESTUDOS DIÁRIOS - EXECUÇÃO 

Apesar da proposta do diário em papel de aumentar a capacidade do 

participante da pesquisa para anotar as entradas assim que elas ocorressem, em 

qualquer lugar, independente de estar ou não conectado à web, nem todos os 
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participantes aderiram ao modelo. Três (3) dos cinco (5) participantes preferiram 

registrar diretamente em meio eletrônico na web, deixando o diário em papel 

completamente em branco, mesmo havendo apelo da pesquisadora para que o 

diário em papel não fosse abandonado. A justificativa dada pelos participantes é 

que o diário em papel era desnecessário e a comodidade do diário eletrônico 

aliado a falta de tempo deles não permitia que eles fizessem trabalho redundante.  

Apesar do não preenchimento do diário em papel por alguns participantes, 

a pesquisadora não considera que o impacto causado tenha prejudicado o objetivo 

principal, que foi a coleta dos eventos relevantes, já que de fato eles registraram os 

eventos no meio eletrônico de forma considerada satisfatória.  

Durante a aplicação do diário houve 100% de retenção, contudo foi 

verificada ausência de relato em alguns dias específicos. Tais ausências foram 

justificadas por dias que os participantes não trabalharam por motivo de 

compensação de horas (folga) ou porque, segundo eles, nenhum evento relevante 

ocorrera.   

Considerando os 17 dias em que o diário foi executado e pela análise dos 

lançamentos realizados pelos participantes, observou-se que: 

• Ocorreram 86 lançamentos de eventos relevantes, considerando os 

5 indivíduos; 

• Mínimo de 14 lançamentos e máximo de 21 lançamentos por 

indivíduo;  

• Dois participantes ficaram sem lançamento em dois dias (ausências 

por folga ou não ocorrência de evento relevante);  

• Pelo menos um lançamento de evento relevante por dia foi 

realizado por cada participante, excetuando de folga ou 

compensação, ou caso que o participante diz não ter nada a 

reportar;   

• Existiram apenas oito (8) lançamentos de eventos relevantes 

considerados de impacto Neutro; 
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Após uma leitura dos dados registrados no diário a pesquisadora percebeu 

que aparentemente os participantes ficaram mais confortáveis para contar seus 

problemas e angustias do que nas entrevistas, em função da quantidade de texto 

escrito e pela riqueza de detalhes em que os fatos eram citados. Mesmo nos 

eventos considerados neutros, havia detalhamento de informações. Os dados do 

diário aliado as entrevistas que eram realizadas semanalmente e individualmente 

com cada participante para coleta do diário em papel (mesmo que em branco) se 

tornaram fonte rica de informação e contribuíram para a triangulação das 

informações. 

4.1.7. TRANSCRIÇÕES 

Todos os dados coletados durante as entrevistas foram convertidos em 

texto através do processo de transcrição profissional (realizada por profissional 

experiente) e semi-profissional (realizada por esta pesquisadora).  

A transcrição de entrevistas realizadas pela pesquisadora se mostrou 

importante porque a pesquisadora foi se acostumando com os dados, os termos e 

a forma como os dados eram apresentados, ajudando a codificação e análise que 

se seguiria. Esta etapa foi realizada num intervalo de um mês, com pelo menos 8 

horas diárias de trabalho. O cronograma completo do projeto de pesquisa pode ser 

visto no Apêndice F.  

4.2  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

As entrevistas codificadas foram divididas em grupos: Engenheiros de 

Software, Gerentes e Diretores ou Gerente de Unidade e foram analisadas 

separadamente, conforme Figura 11. Dentro de cada grupo, as transcrições foram 

importadas para a ferramenta NVIVO, sendo analisadas e comparadas 3 a 3, onde 

era feita a decomposição dos dados textuais em unidades de análise menores, 

tentando identificar fenômenos, categorias, propriedades e suas dimensões, 

subcategorias, conforme sugerido na metodologia já definida.  
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Figura 11 – Hierarquia e questões de pesquisa 
 

A análise dos dados foi feita de forma consolidada para os dados da 

entrevista e do diário seguindo o definido (codificação aberta, axial e seletiva).  

Como se tratava de uma etapa de amadurecimento, muitas idas e vindas nos 

dados brutos aconteceram, com muita releitura e re-análise.  Na medida em que as 

categorias iam surgindo, outras eram incorporadas as já existentes e outras 

deixavam de fazer sentido ou perdiam a sua importância. A busca por correlações, 

situações não explicitas ou relacionamentos era um desafio constante a 

pesquisadora. Um exemplo da evolução do pensamento da pesquisadora é 

apresentado a seguir. 

Com o uso da ferramenta NVIVO foi possível inserir documentos textuais 

que representam transcrições de entrevistas e da consolidação dos diários, assim 

como transcrições das anotações realizadas pela pesquisadora nas entrevistas 

semanais do Diários, conforme mostrado na figura 12.  
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Figura 12 – Trechos de transcrições no NVIVO 

 

A partir desses dados foram criadas categorias associadas às unidades de 

análise o que possibilitou que a pesquisadora criasse categorias e inserisse partes 

dos textos, nessas categorias. Além de textos, trabalhou subcategorias, 

propriedades e dimensões, montando uma hierarquia que se relaciona as questões 

de pesquisa que se desejava responder (Figura 13).  

  
Figura 13 – Dimensões de uma categoria 

 



 

 
 

66

As unidades de texto confirmavam o significado daquela categoria. Estas 

categorias também foram organizadas em uma hierarquia, facilitando ainda mais 

análise e permitindo que a pesquisadora abstraísse os conceitos rumo a uma 

teoria.  

Durante todas as etapas da análise foram feitas repetidamente as 

perguntas “Quem? Quando? Por quê? Onde? O que? Como? Com que 

resultados?”, que eram usadas como uma forma de ajudar a pesquisadora a abrir a 

linha de investigação e dirigir a amostragem e comparações teóricas, que foram 

usadas para estimular o pensamento sobre as propriedades e dimensões das 

categorias.  

Neste processo de idas e vindas, a pesquisadora considerou a categoria 

saturada quando não parecia surgir nenhuma nova informação durante a 

codificação, ou seja, quando não se via novas propriedades, dimensões, 

condições, ações/iterações ou conseqüências nos dados.  

Como resultado exemplificativo, extraído de análise dos dados e das 

correlações encontradas após as análises, chegou-se a hipótese: 

Deficiências na capacitação do engenheiro, gerada pela falta de 
treinamento, de apoio à certificações, de apoio a participações em 
eventos financiados pela organização faz com que os engenheiros se 
desmotivem. Esta desmotivação gera um reflexo direto na 
produtividade dos engenheiros e na qualidade dos produtos que são 
desenvolvidos. [Hipótese VI].   

Para chegar a uma categoria central e desenvolver uma estória que possa 

contextualizar todos os aspectos encontrados, foi necessário que a pesquisadora 

fizesse uma abstração maior dos dados e utilizasse a literatura como forma de 

auxílio para formulação da teoria. Maiores detalhes dos resultados serão 

apresentados na seção seguinte.  
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4.2.1. RELATO DOS RESULTADOS - CODIFICAÇÃO ABERTA 

Como resultado imediato da pesquisa buscava-se identificar os fatores que 

motivavam e desmotivavam os engenheiros de software, além dos sinais externos 

ou resultados que eram percebidos por estes quando da ocorrência da motivação 

ou desmotivação do engenheiro.  Tais resultados podem ser verificados como se 

segue.  

 

FATORES QUE MOTIVAM E DESMOTIVAM OS ENGENHEIROS DE 
SOFTWARE 

Como resultados da análise surgiram categorias que respondem as 

questões de pesquisa, no que se refere aos aspectos da Engenharia de Software, 

da equipe, da tarefa e da organização que motivavam os engenheiros de software.  

Os fatores motivacionais encontrados no estudo de caso foram 

organizados por questão de pesquisa e serão apresentados juntamente com a 

descrição e os papeis que os citaram. O Quadro 13 apresenta os fatores 

motivacionais para a questão de pesquisa QP1.1.  

 
Motivadores Descrição E G D

Projetos com início, meio e fim Os projetos possuem data para começar e 
terminar. Manutenção, quando existe, é por um 
tempo mínimo. A tendência é mudar de projeto, 
com novas regras de negócio. 

X X   

Mudança tecnológica 

Sempre surgem novas tecnologias não 
permitindo que a pessoa fique muito tempo 
trabalhando com uma mesma linguagem ou 
ferramenta. X X   

Software útil 
Acreditar que o software desenvolvido via de 
regra trará benefícios práticos para o cliente. X    X

Salários  
Salários ainda são maiores se comparado com 
outras áreas de atuação.  X     

Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores e gerentes de 
unidades 

Quadro 13 – Fatores Motivacionais relacionados à Engenharia de Software 
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Há destaque para características dos projetos de desenvolvimento de 

software ter início, meio e fim, a área sofrer mudança constante de tecnologia e a 

idéia de que se produz software que será útil para o cliente. Salário é apontado 

como algo motivador apenas num primeiro momento, não persistindo o efeito 

motivacional, mesmo assim foi citado por ter sido amplamente referenciado.   

Além dos fatores motivacionais apresentados acima, emergem da análise 

dos dados alguns fatores relacionados ao contexto em que os engenheiros 

estiveram inseridos e que de alguma forma influenciaram suas decisões pela 

escolha da profissão, mas que não respondem diretamente às questões de 

pesquisa, tais como Influência familiar (parentes já trabalhavam com a área), 

Emprego anterior que levou o indivíduo a escolher trabalhar com a área e 

Afinidade (gosta das atividades relacionadas à área de Engenharia de Software).  

O Quadro 14 apresenta os fatores motivacionais para a questão de 

pesquisa QP1.2 como se segue: 

 
Motivadores Descrição E G D

Aprendizado 
Trabalho em equipe propicia uma troca maior 
de experiências e aprendizado. X X   

Ambiente agradável de trabalho 
Pessoas e empresa conjuntamente propiciam 
um ambiente agradável de trabalho X X X 

Gestão participativa, Bom 
gerenciamento 

Coordenador ou gerente participativo, que não 
está ali apenas para cobrar os resultados, mas 
está participando efetivamente do sucesso ou 
fracasso do projeto, trabalhando efetivamente. 
Boa liderança. Envolvimento do gestor, puxar 
a responsabilidade para si, defender o time.  X   X 

Colaboração entre membros 
Membros do time se ajudam em prol de um 
objetivo comum: o sucesso do projeto. X X   

Responsabilidade 
Membros do time se responsabilizam pelos 
artefatos que estão trabalhando. X   X 

Autonomia 

É permitido ao membro do time tomar 
decisões a respeito da melhor maneira de 
resolver um problema. X X X 

Qualidade técnica da equipe 
Equipe possui capacidade técnica para 
desenvolver o escopo desejado X   X 

Feedback constante/Boa 
comunicação 

Comunicação fluir sem problemas. Feedbacks 
constantemente emitidos, seja pelos pares, 
cliente e chefia. Não receber apenas 
feedbacks negativos. X X X 

Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores e gerentes de 
unidades 

Quadro 14 – Fatores Motivacionais relacionados à Equipe 
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O destaque fica para os motivadores Ambiente agradável de trabalho, 

Autonomia e Feedback constante/Boa comunicação. O fator Ambiente de trabalho 

também pode ser enquadrado como um motivador relacionado à Organização, já 

que ela contribui direta e indiretamente para este. Já os motivadores relacionados 

à Tarefa, são apresentados no Quadro 15, respondendo as questões de pesquisa 

QP1.3.  

 
Motivadores Descrição E G D

Trabalho tecnicamente desafiador 

Novas tarefas trazem novos desafios. Algo que 
ele nunca fez antes, mesmo que alguém já 
tenha feito.  X X X

Inovação Fazer algo que ninguém nunca fez. X X X

Segurança para executar uma tarefa 
Conhecimento adquirido gera segurança em 
executar bem a tarefa X   X

Versatilidade 
Possibilidade de adaptar, de criar, de fazer 
diferente. X X   

Identificação com a tarefa 
Indivíduo possui afinidade com a tarefa que 
será realizada. X   X

Significância do trabalho 

Executar aquele trabalho ou tarefa eleva a auto 
estima do profissional, por considerar 
significante. X X X

Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores e gerentes de 
unidades 

Quadro 15 – Fatores Motivacionais relacionados à Tarefa 
Fonte: Elaboração própria 

 

Trabalho tecnicamente desafiador, Inovação e Significância no trabalho 

aparecem como os mais fortemente citados pelos engenheiros. No que diz respeito 

à Inovação, este também pode ser considerado um motivador organizacional, já 

que a organização pode gerar estímulos ou dificultar a ocorrência, dependendo da 

linha de atuação e dos tipos de projetos que desenvolve.  

No que tange à organização os motivadores são apresentados no Quadro 

16, destacando-se: Unidade pequena; Incentivos à Treinamento, cursos, 

congressos, certificações, pós-graduações, MBAs, mestrados; Política de portas 

aberta; Equidade; Confiança/Respeito ou elevação da auto-estima; Benefícios não 

financeiros; Plano de Cargos e salários e Crescimento Profissional.  
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Motivadores Descrição E G D

Área de atuação: Pesquisa e 
Desenvolvimento 

Empresa trabalha com pesquisa e 
desenvolvimento e não só desenvolvimento. X X   

Unidade Pequena 

Todos se conhecem, conhecem os diretores e 
presidente. Existe a sensação de que todos 
conhecem o seu trabalho. X   

Organização sem fins lucrativos 
Empresa sem acionistas reverte seus lucros 
internamente. X     

Incentivos a Treinamento, cursos,  
congressos, certificações, pós-
graduações, MBAs, mestrados.  

A empresa promove a participação dos 
funcionários em eventos, treinamentos, 
certificações, pós, mestrados, MBAs 
participando do financiamento econômico e 
dispensando carga horária. X X X 

Equilíbrio entre vida pessoal e 
profissional 

Não explora seus funcionários considerando 
como regra que eles podem e devem dar 
horas extras. X   X 

Política de portas abertas 

Liberdade para expressar opinião, 
considerando que feedbacks não serão 
utilizados contra você e sim como uma forma 
positiva para ajudar a organização a crescer. X X X 

Senso de pertencimento Sentir-se parte da empresa. X   X 

Empresa de sucesso 

Empresa de sucesso, que cumpre seus 
objetivos com a sociedade, com seus 
funcionários.     X 

Reconhecimento 
Ter seus esforços reconhecidos pela 
organização. X   X 

Equidade 

Tratamento igualitário entre funcionários. 
Salários e cobranças compatíveis entre 
funções e responsabilidades compatíveis. X X X 

Confiança/Respeito ou elevação da 
auto-estima 

Organização propicia um clima de confiança e 
respeito entre os funcionários, não valoriza ou 
incentiva disputa ou jogos de poder. X X X 

Estabilidade no emprego 
Baixa insegurança, estabilidade 
organizacional, baixo número de demissões. X   X 

Alinhamento entre objetivos 
organizacionais e necessidade de 
crescimento individual 

Identificar e trabalhar os objetivos individuais 
para que eles possam ser atendidos de forma 
satisfatória, atendendo também ao objetivo da 
organização. X   X 

Benefícios não financeiros 

Planos de saúde, estacionamento, clube de 
funcionários, promoção de festas e eventos de 
integração, aniversários, almoços, etc. X X X 

Plano de Cargos e Salários 

Definir critérios para ascensão dos cargos, 
definindo quais as competências, habilidades 
e atitudes necessárias que se deve 
desenvolver para poder crescer. Definir a 
relação do cargo e do valor financeiro.  X  X 

Crescimento Profissional 

A organização apóia o indivíduo oferecendo 
condições para que ele cresça 
profissionalmente.  X   

Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores e gerentes de 
unidades 

Quadro 16 – Fatores Motivacionais relacionados à Organização 
Fonte: Elaboração própria 
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Objetivou-se responder também quais eram os aspectos da Engenharia de 

Software, da equipe, da tarefa e da organização que desmotivavam os 

engenheiros de software. Da mesma forma que os motivadores, os 

desmotivadores foram organizados de forma a responder as questões de pesquisa 

QP1.1 a QP1.4. O Quadro 17 apresenta os fatores motivacionais para a questão 

de pesquisa QP1.1.  

 
Desmotivacionais Descrição E G D

Stress, fadiga 

Não conseguir fazer o que estava previsto para 
o dia. Levar trabalho ou preocupação para 
casa. X     

Metas pouco realistas 

Projetos são vendidos com prazos curtos, 
escopo não claro. Sensação de já iniciar um 
projeto sabendo que não será capaz de 
entregar no prazo.  X     

Interagir com o cliente 

Quando o cliente que não entende 
tecnicamente, só busca prazo ou preço e não 
dá visibilidade da utilidade da aplicação ou não 
promove feedback. Interação se torna um 
problema principalmente se ela não existe 
(cliente ausente).  X     

Manutenção 
Ficar corrigindo ou dando manutenção em 
código (sistemas) escrito por outros. X     

Mudanças tecnológicas 

Sempre surgem novas tecnologias forçando 
contínuo aprendizado. Sensação de nunca 
dominar.  X X   

Migrar de área 

É visto como uma decisão obrigatória para 
crescer financeiramente na área de Engenharia 
de Software X   

Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores e gerentes de 
unidades 

Quadro 17 – Fatores desmotivacionais relacionados à Engenharia de Software 
Fonte: Elaboração própria 

 

Mudança constante de tecnologia é evidenciada como um fator 

motivacional para a escolha pela área de trabalho em Engenharia de Software 

assim como desmotivador, já que tal característica exige que os engenheiros 

estejam sempre preocupados em ter que se atualizar e ficarem com a sensação de 

nunca ter domínio sobre o assunto. Além dela, há destaque para Migrar de área e 

Metas pouco realistas, sendo esta última constantemente citada como fonte de 
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estresse, aumentando a força do desmotivador Stress, Fadiga indiretamente. 

Stress, Fadiga foi tratado à parte por ser mais amplo, já que pode ser influenciado 

por todo e qualquer sentimento de frustração e cansaço, físico e mental, não só os 

causados por metas não cumpridas.  

No que diz respeito à Equipe os fatores apresentados estão listados no 

Quadro 18.  

 
Desmotivadores Descrição E G D

Trabalho de má qualidade 
Produtos intermediários entregues pelo time 
com má qualidade.  X X X

Ambiente de trabalho ruim 

Mesas de trabalho sujas, apertadas, sem infra-
estrutura, sem ferramentas apropriadas. 
Pessoas disputando vagas, egoístas, não 
colaborativas, clima de disputa.  Ambiente 
sério, pesado.  X X X

Gerenciamento Ruim 
Coordenador ou gerente não participa apenas 
cobra, não defende equipe. X  X

Reuniões improdutivas 

Reuniões em que não há planejamento da 
agenda, a equipe se dispersa (conversas 
paralelas) ou há perda de tempo para que 
todos estejam reunidos.  X     

Falta de feedback, comunicação falha 

Comunicação falha, ausente. Feedback 
apenas negativo ou camuflado, sem clareza 
do que se espera da pessoa. Falta de 
feedback positivo, seja relacionado aos pares, 
chefes ou cliente. X X X

Relacionamento ruim entre clientes ou 
colegas 

Desafeto entre membros do time ou entre 
cliente e equipe.  X     

Injustiça 
Você executa o trabalho e outro leva os 
créditos. X  X

Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores e gerentes de 
unidades 

Quadro 18 – Fatores desmotivacionais relacionados à Equipe 
Fonte: Elaboração própria 

 

Aqui o destaque é para a influência de fatores como Trabalho de má 

qualidade, Ambiente de trabalho ruim e Gerenciamento ruim, observando que 

Feedback/Comunicação aparecem também como fatores desmotivacionais quando 
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não ocorrem ou são falhos, reforçando a necessidade de uma boa comunicação no 

projeto e na empresa.  

Aspectos relacionados à Tarefa podem ser verificados no Quadro 19.   

 
Desmotivadores Descrição E G D

Atividade Repetitiva/Falta de desafio 

Quando a atividade é braçal, não existe 
intelecto ou já foi realizada milhares de vezes 
antes. Atividade mecânica ou que requer 
escrita de documentos. X X X

Trabalho de alta responsabilidade 

Se você atrasa, erra ou comente um equívoco 
sua reputação pode ser comprometida. Peso 
da autonomia.  X     

Desperdícios / Retrabalho 

Perder parcialmente ou totalmente o trabalho 
realizado por falta de revisão, feedback ou 
validação do cliente. X X X

Horas Extras por longo período 
Trabalhar rotineiramente fazendo extras para 
conseguir cumprir os prazos perante o cliente. X   X

Mesmo tipo de projeto 

Manter-se por anos no mesmo projeto, com as 
mesmas regras de negócio, na mesma área de 
atuação.   X X   

Fracassar na entrega Não entregar no prazo esperado pelo cliente. X X X
Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores e gerentes de 
unidades 

Quadro 19 – Fatores desmotivacionais relacionados à Tarefa 
Fonte: Elaboração própria 

Destacam-se as atividades repetitivas/Falta de desafio e 

Desperdícios/Retrabalho como fatores desmotivadores relacionados à tarefa 

apontados pelos engenheiros como mais significantes.   

Já em relação aos fatores desmotivacionais relacionados à organização, 

obteve-se como resultado o apresentado no Quadro 20: 
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Desmotivadores Descrição E G D

Ausência de Plano de Cargos e Salários 

Definir claramente os critérios para ascensão 
dos cargos, definindo quais as competências, 
habilidades e atitudes necessárias que se 
deve desenvolver para poder crescer. Definir 
claramente o papel e as responsabilidades 
de cada cargo, estabelecendo claramente os 
limites e interseções. Falta de visibilidade de 
crescimento. X X X

Descrença na política de portas abertas  

Sensação de que a política de portas abertas 
só funciona quando a crítica é positiva. 
Quando é negativa não é bem aceita pela 
organização. X   X

Trabalhar em muitos projetos 
concorrentemente 

A perda de foco, não poder se dedicar como 
se deseja para cada projeto, não conseguir 
estabelecer prioridades entre os projetos. X     

Desequilíbrio entre vida pessoal e profissional

Assume que funcionários devem fazer horas 
extras para se mostrarem comprometidos 
com o trabalho. A visão da empresa de que 
ela deve estar em primeiro lugar.  X     

Alta rotatividade 

Durante o tempo do projeto, entrada e saída 
de membros da equipe gerando alta 
rotatividade, perda de informação. Mudar de 
projeto no meio do projeto. X     

Inequidade 

Tratamento desigual entre funcionários. 
Salários e cobranças não são compatíveis 
entre funções e responsabilidades 
compatíveis. X X X

Sistema de recompensas injusto 

Recompensa ocorre apenas por ameaça de 
saída, jogo de amizade. Não existem critérios 
claros. X     

Falta de influência nas decisões 
Empresa não impõe limites aos clientes. 
Cliente interfere muito no trabalho da equipe. X X X

Falta de visibilidade sobre rumos da 
organização 

Funcionários não possuem clareza sobre os 
rumos da organização, não há transparência 
ou a informação não chega a todos os 
envolvidos. X   X

Desatualização profissional 

Organização não investe no funcionário, 
deixando para ele toda a responsabilidade de 
manter-se atualizado na carreira. X X X

Falta de aumento salarial 

Aumento apenas por reajuste anual, ameaça 
de sair do emprego ou proposta de outra 
empresa concorrente. X X X

Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores e gerentes de 
unidades 

 Quadro 20 – Fatores desmotivacionais relacionados à Organização 
Fonte: Elaboração própria 
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Destaca-se os fatores desmotivacionais Ausência de Plano de Cargos e 

Salários, Inequidade, Falta de influência nas decisões, Desatualização profissional 

e Falta de aumento salarial como os mais significantes para os engenheiros.   

Comparando os fatores motivacionais com os desmotivacionais 

encontrados na pesquisa, percebe-se a ocorrência de um mesmo fator como 

motivador e desmotivador, por exemplo a Equidade, Equilíbrio entre vida pessoal e 

profissional, Feedback. Plano de cargos e salários merece um destaque especial, 

já que sua ocorrência foi citada repetida vezes como um fator motivador e sua 

ausência como um fator desmotivador. Já outros aspectos só são citados como 

desmotivadores e resolvê-los pode não necessariamente motivar os engenheiros 

de software, tais como atividade repetitiva e alta rotatividade.    

Além disso, deve-se ter um cuidado para não se considerar apenas os 

fatores concomitantemente citados como relevantes pelos engenheiros, gerentes e 

diretores como sendo os que de fato influenciam a motivação ou desmotivação dos 

engenheiros de software, já que, como se sabe, os engenheiros, gerentes e 

diretores possuem visão diferenciada e seus interesses podem ser inclusive 

conflitantes. Para citar a relevância do fator no estudo foi usado o critério de 

importância dado pelos engenheiros mais que pelos gerentes e diretores, pela 

quantidade de engenheiros que citou o fator (consenso), além da correlação 

daquele fator com outros também considerados relevantes pelos engenheiros.  

 

SINAIS EXTERNOS OU RESULTADOS PERCEBIDOS PELOS 
PARTICIPANTES 

Durante a análise, buscou-se identificar quais seriam os sinais externos ou 

resultados da motivação ou desmotivação dos engenheiros de software. A 

pesquisa se deparou com sinais relacionados ao estado emocional do engenheiro 

de software e aos sinais relacionados com o trabalho em si. A consolidação dos 

achados pode ser vista conforme Quadro 21 e 22 abaixo:  
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Relacionado à Tipos de sinais Sinais E G D

Satisfação X X   
Alegria X X X
Auto-gerenciável X   X

  
  

Estado Emocional 
   

Bom humor X X X
Comprometido X X X
Responsável X X X
Proativo, sugere X X X
Produtividade alta X X X
Prazer no trabalho X X   
Cumpre horário X X X
Melhor qualidade (mais atenção) X X X
Colaborativo X   X

  
  
  
  
  
  
  
  
Motivação 
  
  
  

  

  
  
  
  

Trabalho 
  
  

  

Criativo, Produz com qualidade X X X
Quadro 21 – Sinais Externos ou Resultados relacionados à Motivação  

Fonte: Elaboração própria 

Observa-se que a maioria dos fatores são percebidos por todos os perfis, 

engenheiros, gerentes ou diretores. 

 
Relacionado à Tipos de sinais Sinais E G D

Disperso X X X
Reclama demais de tudo X X   
Mau humor X X X

  
  

Estado Emocional 

Calado o tempo inteiro X     
Atraso atividades, atividade nunca termina X X X
Baixa qualidade X X X
Atrapalha os demais (fofoquinhas, piadinhas, 
conversas paralelas) 

X X X

Falta comprometimento X X X
Não cumpre horário ou cumpre por tabela X X X
Não colabora, não se importa com os 
demais, não está nem ai para a empresa 

X X X

Trabalha apenas pelo dinheiro X X   
Navega o dia todo na Internet   X   
Prioridade pessoal vem antes da empresa   X X
Indisponível para a empresa X X X
Baixa produtividade X X X
Não cumpre objetivos     X

  
  
  
  
  
  
Desmotivação 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

 Trabalho 
  
  
  
  
  
  

  

Falta de proatividade X X X

 
Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores e 

gerentes de unidades 
Quadro 22 – Sinais Externos ou Resultados relacionados à Motivação  

Fonte: Elaboração própria 
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Já em relação aos sinais, o consenso pode ser utilizado, já que se trata de 

observação. Deste modo não houve consenso para os fatores motivadores 

Satisfação, auto-gerenciável, Prazer no trabalho e Colaboração e para os 

desmotivadores Navega o dia todo na Internet, Prioridade pessoal vem antes da 

empresa e Não cumpre objetivos. Nos demais fatores, sejam sinais de motivação 

ou desmotivação, os engenheiros, gerentes e diretores parecem perceber da 

mesma forma, mesmo podendo ter visões diferentes do problema. Não faz parte 

desta pesquisa buscar questionar se os participantes estão corretos ou não em 

apontar alguns sinais como decorrentes de motivação. Cabe a este trabalho 

apenas a apresentação dos resultados. Porém, parece claro que alguns estudos 

futuros complementares neste ponto se faz necessário já que uma pessoa pode 

estar motivada e ao mesmo tempo estar mal-humorada, por exemplo.  

 

ENTENDIMENTO DE MOTIVAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO 

No que diz respeito ao entendimento de Motivação pela organização, 

foram encontradas respostas divergentes, confusas, incompletas, que mistura 

definição com sinais ou resultados, levando a crer que não há um alinhamento ou 

entendimento do constructo motivação baseado em alguma teoria ou referencial 

teórico.  

Talvez possa ser explicado pela distância da área técnica dos participantes 

com disciplinas que tratam aspectos humanos. Também pela inobservância de 

atividades voltadas para o lado humano pela área de RH da organização estudada 

já que através de análise de documentação da organização e de relato de 

entrevistas, o RH, situado em outra localidade fora da sede, se limita a pagamento 

e administração financeira de pessoal. O lado humano fica a cargo de cada 

gerente, a ser trabalhado dentro do possível. 
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O Quadro 23 mostra o entendimento de Motivação para a organização:  

 
Definição de Motivação Entrevistado 
Motivação é uma parte de incentivo e um motor que move as ações de 
cada pessoa. Diretor 
Motivação é a vontade das pessoas trabalharem em um objetivo comum.  Diretor 
Motivação é a pessoa estar empenhada, feliz, satisfeita com o trabalho que 
está fazendo.  Diretor 
Motivação está relacionada a ter um objetivo e metas para atingir aquele 
objetivo e ter instrumentos que me permitam chegar lá. Se eu vejo que 
consigo, eu me motivo, se vejo que é impossível, desmotivo.  Gerente 
Motivação é a vontade de crescer.  Eng. de Software 
Motivação é a vontade de trabalhar.  Eng. de Software 
Motivação pode ser uma ação, dinheiro, pode ser uma coisa que faça com 
que você execute um trabalho melhor, que você tenha mais vontade de 
fazer o trabalho.  

Eng. de Software 

Motivação é a pessoa fazer uma coisa que gosta, que lhe dá prazer, que 
lhe dá uma sensação de trabalho bem feito, de realização pessoal. 

Eng. de Software 

Motivação é uma vontade de você querer fazer bem o trabalho que você 
tem.  

Eng. de Software 

Motivação tem haver com objetivos e metas bem definidos e tem a ver com 
satisfação.  

Eng. de Software 

Motivação tem haver com encarar o seu dia de modo otimista: você gosta e 
tem prazer em realizar a tarefa, você se sente confortável e dá o melhor de 
si.  

Eng. de Software 

Motivação é você ter o seu trabalho como uma coisa boa, como um lazer, 
não é penoso. Produzir alguma coisa útil para sua vida.  

Eng. de Software 

A motivação é o projeto ser interessante, a equipe ser interessante, você 
gostar do que está fazendo.  

Eng. de Software 

Quadro 23 – Definição de Motivação na visão da Organização  
Fonte: Elaboração própria 

 

Alguns confundiram a definição do termo motivação com os sinais de uma 

pessoa motivada (feliz, otimista, satisfeita). Outros só citam o que impulsiona a 

motivação, mas não destaca “rumo à que”, motivação “para que?”. Outros 

confundem motivação com os constructos gostar, satisfação, conforto, prazer, o 

que de certa forma já era esperado.  

De qualquer forma, genericamente e usando uma dose de abstração, 

pode-se inferir que a organização entende motivação como sendo um motor que 

move as ações do indivíduo, está relacionada com a vontade de fazer o que gosta, 

de trabalhar, de crescer na profissão, com objetivos, metas claras e instrumentos 

que possibilitem aos indivíduos conseguir tais objetivos.  

A pesquisa não se limitou apenas a responder as questões de pesquisa, 

mas com base na codificação axial e seletiva sugeriu hipóteses e desenvolveu uma 
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estória que consolida todos os aspectos relevantes encontrados, através da 

abstração dos dados e do apoio do referencial teórico previamente discutido, como 

veremos nas seções seguintes.  

4.2.2. RESULTADOS DA CODIFICAÇÃO AXIAL: HIPÓTESES 

A teoria fundamentada em dados permitiu a pesquisadora propor algumas 

hipóteses na busca do entendimento do fenômeno motivação de engenheiros de 

software que serão apresentadas abaixo.  Esta construção de hipóteses é o 

resultado central da fase de codificação axial dos dados. 

HIPÓTESE I 

O plano de cargos e salários pode ser entendido como uma avaliação clara 

e objetiva da importância relativa de cada cargo dentro de uma empresa, visando 

estabelecer uma produtividade compatível com a qualificação, habilidades e 

limitações de um profissional, além de associar o seu valor em espécie para a 

empresa. Em regra geral, as pessoas buscam critérios justos e transparentes e 

desejam ter seu valor individual recompensados pelo trabalho realizado.   

Um dos mais citados fatores de motivação apontados pela pesquisa foi 

Plano de Cargos e Salários claro e Equidade, corroborado pelos relatos abaixo:  

“Pelo menos como eu enxergo o mercado, a maioria das pessoas 
ficam motivadas por reconhecimento de carreira, assim. Por isso que eu 

acho que um plano de carreira faz tanta falta. As pessoas têm que ter 

objetivos claros pra subir, principalmente os mais novos.”  (entrevista 

engenheiro) 

“um plano de carreira mais claro ou um programa de treinamento 

mais específico ou um acompanhamento melhor. Sem dúvida, faria 
diferença.”  (entrevista engenheiro) 

Um plano de cargos e salários claros também ajudaria a evitar que 

houvesse a desmotivação do indivíduo que se compara a outros e tenta igualar-se 

a este, fazendo menos, conforme explicado pela teoria da equidade.   
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“Obtive informações de que funcionários mais novos, em tempo 
de serviço, que eu aqui na empresa e com responsabilidades 
compatíveis com a minha, possuem um salário bem maior que o meu. 

A empresa não possui critérios salariais.” (evento negativo diário)  

A ausência do motivador Plano de cargos e salários foi verificada pela 

pesquisadora em análise de documentação, citada pelos participantes e é 

reconhecida pela organização, que se mostra preocupada com a influência no 

aspecto de retenção.   

“O que desmotiva o engenheiro é, principalmente os mais novos, 

a falta de plano de cargos e carreira. Há sempre muita discussão pela 

diretoria sobre o assunto (como reter), mas volta a dar uma esfriada, por 

conta da situação econômica.” (entrevista diretoria)  

Como o mercado de TI local é relativamente aquecido, os engenheiros 

acabam utilizando das oportunidades de trabalho que surgem em organizações 

concorrentes para conseguir melhorias salariais.  

 “É a lei da oferta e da procura, eles só valorizam após você 
ameaçar sair. Ai te enchem de elogio e dizem que você é muito importante 

e que não podem te perder. Mas porque não fazem isso antes? Desta 

forma, a gente sente como se fosse apenas obrigação da empresa nos 

aumentar e não como algo motivador para ficar”  (entrevista diário 

engenheiro) 

“O critério usado para a outra pessoa foi para cobrir proposta 
de novo emprego. Falta critério para aumentar por mérito. Só se recebe um 

bom aumento se for por outra oferta?” (evento negativo diário)  

Mesmo com salários considerados bons ou compatíveis com o mercado, na 

grande maioria, ainda fica a deficiência quando a visibilidade de crescimento 

profissional, o que gera grande desmotivação nos engenheiros.  

“Em conversa individual com o diretor (....) fiquei sabendo que 
existe possibilidade de crescimento dentro da empresa” (evento positivo 

diário) 
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“Recebi a notícia de que provavelmente terei aumento salarial, 
devido ao término do mestrado. Bom, pois eu não achava que teria”.  

(evento positivo diário) 

Estas evidências nos levam a concluir que: [Hipótese I] – A falta de um 

plano de cargos e salários com critérios de ascensão bem definidos faz com que 

os engenheiros acreditem que seus salários não irão aumentar nem novo patamar 

na carreira lhe será ofertado sem que tenham uma oferta de empresa concorrente, 

deixando-os desacreditados sobre suas perspectivas de crescimento profissional.  

HIPÓTESE II 

No dicionário Priberam da Língua Portuguesa a definição de “Prazer” é um 

sentimento agradável que alguma coisa faz nascer em nós, alegria, 

contentamento. “Bem estar” pode ser entendido como uma situação agradável do 

corpo e do espírito, tranqüilidade, conforto ou satisfação. “Felicidade” entendida 

como o estado da pessoa feliz ou com bom êxito.  

“... pessoas motivadas são as que se motivam com as coisas 
mais simples, então, são as pessoas que vêem a computação não como 

um trabalho, mas como uma coisa que eles gostam de fazer. É um 
prazer.”  (entrevista engenheiro) 

“... uma pessoa motivada é quando o cara está com um desafio 
grande, vem batalhando a um tempo para encontrar uma solução e 

consegue. Está relacionado ao prazer do trabalho que ele faz, de superar os 

desafios. Se ele não consegue, dá uma frustração, um sentimento de 
incompetência...”  (adaptado de entrevista coordenador/gerente) 

“ai você claramente vê a felicidade da pessoa.. quando ela está 
motivada, ela está feliz... e há disponibilidade para desafios. (entrevista 

diretor)  

Quando não há a ocorrência desta felicidade, ânimo, prazer em realizar as 

tarefas, os sinais externos que são vistos pelos engenheiros, gerentes e diretores 

estão relacionados a artefatos produzidos com baixa qualidade.  
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“Às vezes você pega um código de um sistema que você vê que 
faltou aquele ânimo pra se fazer da melhor maneira. Você vê que foi meio 

que empurrado com a barriga.” (entrevista engenheiro).  

“O salário motiva bastante no primeiro momento. Tem horas que eu 

acho que não. Acho que é a realização, a satisfação de fazer, de ser pai 
de alguma coisa que ele esteja fazendo. (....) quando o engenheiro não 
está motivado eu acho que o projeto não vai bem e normalmente a 
gente tem resultados ruins, aí.” (entrevista diretor)  

[Hipótese II] – A sensação de bem estar, de alegria proporcionada pelo 

prazer que o individuo tem de realizar a tarefa e de superar seus desafios geram a 

motivação (e vice-versa, ou seja, motivação contribui para aumento do prazer em 

realizar a tarefa e aceitar desafios, gerando sensação de bem estar e alegria). Os 

engenheiros de software motivados, em estado de alegria, bem estar, produzem 

resultados com maior qualidade.   

HIPÓTESE III 

Crescimento Profissional, conforme citado anteriormente é um dos fatores 

motivacionais de destaque. Porém a angustia de ter que crescer, seja por uma 

pressão social, por um fator econômico (para ganhar mais) ou simplesmente para 

não se sentir ultrapassado pela nova geração traz stress e angústia para os 

engenheiros, sendo apontado como um dos fatores desmotivacionais da pesquisa. 

Este Stress é alimentado pela crença de que tal crescimento está associado, 

principalmente no final de carreira, a ter que mudar de área ou deixar as atividades 

técnicas que os motivam. Outra crença é de que a área é dominada por meninos 

(atualmente chamada de geração Y), que aumenta nos engenheiros mais maduros 

a sensação de que eles estão prestes a ter que migrar ou decidir por outra área de 

atuação.   

“ (...) Eu não gostaria de fazer a gerência administrativa do 
projeto. [...] Principalmente de financeiro, de controles de negócio, mesmo, 

fechamento. Eu acho que não seria por aí. Talvez eu fosse mais pra uma 

área de consultor técnico ou um analista de negócio ou um front-end no 

cliente, talvez seja um negócio mais desse porte.” (entrevista engenheiro) 
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“ (...) eu gosto da parte técnica, gosto de desenvolvimento, mas 
tenho a sensação, aquela idéia de que uma hora vai ter que se afastar 
um pouco disso e começar uma coordenação, uma coisa mais longe 
do desenvolvimento.” (entrevista engenheiro) 

“De coordenação de pessoa, se eu tiver que ficar só com 

coordenação, sem desenvolvimento, tudo bem, porque de certa forma você 

mexe com aquele desafio de você conhecer cada um. Isso também é bom. 

Mas função de gerente de projeto eu não gostaria de ser alocado.”  
(entrevista engenheiro) 

Em matéria publicada na Computerworld (2010), observa-se uma crescente 

preocupação de profissionais mais maduros da área de TI em busca por empregos 

ou bons salários. Nos últimos dois anos, segundo relata pesquisa publicada, 

profissionais com idade superior aos 55 anos têm enorme dificuldade em conseguir 

colocação no mercado de trabalho ou possuem normalmente salários mais baixos 

que os mais novos (geração Y).  

“..estou chegando no limiar da decisão, porque aos quarenta e 
poucos anos, provavelmente eu não vou estar fazendo o que eu estou 
fazendo hoje e eu tenho uma decisão para tomar, porque eu não sei se 
eu consigo fazer outra coisa, porque o que eu gosto de fazer, 
tecnicamente, é desenvolvimento.”  [...] É um mercado de meninos. 

Pode avaliar, aí. Pega o histórico e procura analista, mais técnico. De 

quarenta anos, não existe.” (entrevista engenheiro) 

[Hipótese III] – Para crescer na carreira e adquirir salários melhores ou até 

se manter nela os engenheiros de software temem ter que migrar para a área de 

coordenação, liderança, gerência de projetos ou consultoria, mesmo não 

desejando se distanciar da área técnica. Trata-se de uma lei (subjetiva) da 

sobrevivência na área de Engenharia de Software.  
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HIPÓTESE IV 

O feedback é um processo de comunicação que reage a uma informação, 

sendo um elemento fundamental da comunicação humana e especialmente 

relevante para trabalhos em equipe. Dar e receber feedback constitui uma das 

habilidades interpessoais imprescindíveis ao funcionamento produtivo de um grupo 

humano em qualquer contexto.  

“A demora do feedback tem impactado no meu trabalho.”  

(evento negativo diário engenheiro)  

“É importante receber o feedback do cliente. A idéia de fazer 

entregas e receber feedbacks contínuos melhora o desenvolvimento do 
software.” (evento positivo diário engenheiro).  

Caso o gerente de projetos não realize habilidosamente as comunicações 

exigidas pelo projeto, envolvendo e reforçando a necessidade de participação do 

cliente, pode haver repercussões negativas no andamento do projeto, tais como 

baixa motivacional do time, sonegação de informações, tomada equivocada de 

decisões, entre outras.  

Neste caso, há relatos de que a falta de feedback do cliente está 

desencadeando outros desmotivadores como atrasos, retrabalho ou desperdício, 

horas extras pelo aumento da carga de trabalho e aumento do nível de stress.  

“Não houve posição até o momento sobre a re-estimativa do projeto 

enviada para o cliente. Não sei se devo continuar com os requisitos 
antigos, o que seria desperdício de trabalho, pois com certeza vai 

mudar...” (entrevista engenheiro) 

“Estávamos quase que no final da implementação do projeto. Muito 
trabalho será desperdiçado e terá que ser implementado novamente 
porque o cliente não deu o feedback no momento que deveria.” (evento 

negativo diário engenheiro) 

“O cliente enviou um e-mail com dúvidas e problemas que poderiam 

não ter ocorridos, se tivesse havido um suporte melhor. (...) O feedback 
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ocorreu apenas ao final do desenvolvimento, gerando uma grande 
carga de retrabalho.”  (evento negativo diário engenheiro).  

“O cliente dá o feedback atrasado e você é que tem que correr 
para tirar o atraso.” (evento negativo diário engenheiro)  

“Após um longo período de desenvolvimento e testes, alguns 

requisitos ainda são imprecisos. Com certeza teremos retrabalho ou dor 
de cabeça lá na frente” (evento negativo diário engenheiro).  

 

Estas evidências nos levam a concluir que: [Hipótese IV] – Quando ocorre 

demora ou falta de feedback do cliente a equipe se sente desmotivada por 

considerar que o resultado do seu trabalho, suas decisões, a maneira como 

soluciona determinado problema daquele ponto em diante até o momento do 

retorno tardio pelo cliente será alvo de retrabalho e perda de tempo.  Isso pode ser 

um reflexo de uma deficiência no papel do gestor como facilitador da comunicação 

interna e externa ou da organização em barrar ou tratar os riscos ao trabalho do 

time.  

HIPÓTESE V 

No trabalho de Sharp et al. (2008) destacam-se algumas características 

típicas de engenheiros de software, tais como a necessidade de desafios, de 

variedades e orientado ao crescimento, como por exemplo, necessidade de ter 

novos conhecimentos, aprender. Estas características influenciam a motivação dos 

engenheiros. Em França (2009), são considerados motivadores a Variedade de 

trabalho, Necessidade de desenvolvimento/treinamento, Trabalho tecnicamente 

desafiador e criatividade/Inovação. Alguns trechos tirados abaixo corroboram 

esses fatores: 

“Aqui os projetos são bem diferentes. Não é a mesma coisa, 

sempre. Em outras empresas o tipo de projeto é bem parecido. É sistema 

WEB, muda o cliente, mas a gente faz aquele mesmo sistema. E aqui tem a 
oportunidade de estar trabalhando com projetos bem diferentes”.  

(entrevista engenheiro) 
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“Novos projeto de maneira geral definem um novo trabalho. E 

sempre boas expectativas” (evento positivo diário engenheiro).  

“é um dos fatores mais desmotivadores é esse (repetição).” 
(entrevista engenheiro) 

“Acho que entediam os engenheiros a permanência por muito 
tempo em um determinado tipo de projeto ou em projeto que tolhe a 
liberdade do cara de criar, ou seja, até as telas não tem criação nenhuma, 

o cara tem que fazer do jeito que foi estipulado.” (entrevista 

coordenador/gerente).  

 

Há sugestão de que engenheiros motivados com o trabalho se dedicam 

mais e ao se envolverem com o trabalho, estão menos suscetíveis a procurar ou 

aceitar propostas externas de emprego. Conseqüentemente a ausência destes 

motivadores gera tédio e a buscar por estes motivadores em outro ambiente de 

trabalho.  

“Eu sempre estou buscando coisas novas, né. Mesmo que seja 

pequena. Eu tenho achado aqui, não precisei buscar lá fora.” (entrevista 

engenheiro) 

“Essa coisa de você está sempre mudando e se adaptando para 
novas... não digo, talvez, novas tecnologias, mas projetos que te puxam 

coisas diferentes, isso aqui dentro me atraiu muito. Se eu não tiver isso, 
mesmo que as outras coisas me motivem eu vou cansar e procurar lá 
fora” (entrevista engenheiro) 

“Recebi proposta de emprego para trabalhar em outra empresa, 

com outras pessoas, outro tipo de projeto, tecnologia e um salário 
maior.” (evento positivo no diário engenheiro) 

Estas evidências nos levam a concluir que: [Hipótese V] – Os engenheiros 

de software são atraídos por atividades desafiadoras, não repetitivas, que os façam 

aprender e que permitam mudar de tempo em tempo de área de negócio. Quando 
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a organização não propicia tais aspectos os engenheiros se entediam e passam a 

buscar alternativas fora da organização.  

HIPÓTESE VI  

Treinamentos têm sido muito requeridos com o objetivo de aumentar as 

competências individuais da força de trabalho, tendo em vista o conhecimento e as 

habilidades técnicas que têm impacto nos produtos e garantem sua vantagem 

competitiva no mercado. Na literatura, França et al. (2011) cita a falta de 

treinamento como um fator de desmotivação. Porém os próprios engenheiros 

afirmam que a existência deste irá motivar num primeiro momento, mas não 

garantirá a continuidade da motivação, o que pode ser explicado facilmente pela 

teoria de Maslow, que afirma que fatores atendidos passam a não mais motivar.  

“A empresa pode estar causando desmotivação porque não define 

melhor os seus processos, como políticas voltadas para os funcionários, 
tipo incentivar certificações, incentivar cursos, inclusive ela 
participando da parte financeira.” (entrevista engenheiro) 

“Eu não sei... não sinto falta disso na verdade, mas o pessoal 
reclama de não ter treinamento, mas eu não acho que isso seja tão 
necessário. Eu acho que isso é uma ilusão. Não acho que seja 

fundamental, mas é o que o pessoal fala. (...) Eu tenho vários anos aqui, 

nunca fiz um treinamento. No final das contas, todos os treinamentos que eu 

fiz nos últimos anos foram todos pagos por mim. De um jeito ou de outro 

isso afeta. (...) Se eu tivesse ficado parado e ficado esperando, vários 
anos depois, com certeza, eu estaria fora do tempo e do espaço.” 

(entrevista engenheiro) 

“É sempre bom trabalhar em uma empresa que reconhece o seu 

esforço em se qualificar profissionalmente.” (entrevista engenheiro) 

“a gente não tem muito participação de evento, patrocínio ou até 

mesmo esse tipo de coisa. A gente ta fazendo um projeto de certificação 

agora... A empresa, assim, depois de muitos anos, resolveu investir um 

pouco aí na equipe, eu acho importante.” (entrevista coordenador/gerente) 
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Engenheiros que possuem conhecimentos e habilidades alinhados às 

necessidades da organização se sentem mais confortáveis ou se identificam com 

as atividades que desempenham, além de se perceberem parte da organização. 

Há com isso um reflexo direto em sua produtividade e na qualidade do trabalho. A 

ausência destes fatores motivacionais reflete em desmotivação, conforme 

corrobora os trechos abaixo:  

“É sempre bom você está se reciclando. Eu acho ruim é você está 

em uma empresa que você tenha sempre que correr atrás, mas que a 

empresa possa fazer por você, já que você é um colaborador da empresa.” 

(entrevista engenheiro)  

“cada vez que você estuda uma coisa diferente, você se sente 
capaz naquilo ali, você consegue fazer um trabalho melhor. O tempo do 

projeto diminui e a qualidade aumenta.” (entrevista engenheiro) 

Conclui-se que: [Hipótese VI] – Deficiências na capacitação do engenheiro, 

gerada pela falta de treinamento, de apoio à certificações, de apoio a participações 

em eventos financiados pela organização faz com que os engenheiros se 

desmotivem. Esta desmotivação gera um reflexo direto na produtividade dos 

engenheiros e na qualidade dos produtos que são desenvolvidos.  

HIPÓTESE VII  

Uma das características dos engenheiros de software sugeridas por Sharp 

et al. (2008) é que eles precisam de estabilidade organizacional. Uma forma de 

entender que se está estável é ter ciência de algumas informações 

organizacionais, tais como: andamento de projetos, projetos que se iniciam, 

encerram, saúde financeira da organização e perspectivas de curto e médio prazo.   

“Para onde a gente está indo, como a gente está agora e como é 
que a gente vai chegar lá. Isso eu acho que é uma coisa que estimula.”  

(entrevista coordenador/gerente) 

“Conhecer novas pessoas e ver a empresa crescendo é bastante 
positivo.” (evento positivo diário engenheiro)  
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Lourenço (2011) cita que somente quando a informação é compreensível, 

alcança as condições iniciais para ser usada eficazmente, e que não basta a 

informação estar disponível e compreensível, mas também ser útil ao sistema ou 

manipulável por ele. A pesquisadora observou que a informação estava muitas 

vezes à disposição (através de sites de projetos, ferramentas ou intranet), mas 

quando questionados os engenheiros não tinham conhecimento de sua existência 

ou do seu conteúdo, como por exemplo, do modelo de gestão, de políticas ou 

procedimentos organizacionais.  

A utilidade da informação aqui pode se refletir em conquistar o 

comprometimento do engenheiro com a organização, se ele entender que o 

desempenho dele reflete diretamente no desempenho da organização e em sua 

estabilidade. A informação não pode apenas existir, ela tem que ser efetiva.  

 “O Diretor da empresa me passou informações sobre o 
crescimento da empresa e me mostrou várias oportunidades de 
crescimento.” (evento positivo no diário) 

“A gente não sabe o que está acontecendo lá, por exemplo (...) 
você saber as oportunidades que oferecem lhe motiva, eu acho.” (entrevista 

engenheiro) 

“Uma das coisas boas que a gente fez na última reunião foi de 
falar um pouco dos projetos daqui mesmo, que a gente não conhecia 
também.” (entrevista engenheiro) 

“O que desmotiva um pouco, a gente ouve muito, aí já é um 
depoimento – às vezes em entrevistas, quando a gente vai trazer gente 
– é o pessoal se sentir longe do negócio.” (entrevista diretor)  

A organização deve constantemente emitir feedback através de seus 

coordenadores, gestores e da alta direção. A falta de feedback interno deixa os 

engenheiros inseguros e pior que isso, a ocorrência apenas de feedbacks negativo 

faz crer que as atenções estão sempre voltadas para os defeitos e não para as 

qualidades.  
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“Quando algo está bom, nem sempre tem feedback. Quando 
algo está ruim, com certeza tem feedback.”  (evento negativo no diário) 

“Sempre que finalizo uma atividade, principalmente depois de ter 
feito algumas horas extras para cumprir o prazo, eu espero um 
feedback. Não receber um feedback me deixar inseguro.” (evento 

negativo no diário) 

“É motivante receber um feedback positivo dos seus 
superiores, quando bons resultados são obtidos. Estimula a 
participação de novas iniciativas, como por exemplo melhorar a forma 
de desenvolver.”   (evento positivo no diário) 

“Tive uma reunião com o chefe, onde expus minhas idéias e 

opiniões. Ele se mostrou aberto embora eu tenha percebido uma certa 
relutância sobre determinados assuntos. Percebi que sempre é tocado 
apenas os pontos fracos para justificar algumas ações ou a falta delas 
(....) eu que tive que ir atrás desse feedback.”  (evento negativo no diário) 

A falta de comunicação entre equipe e cliente pode levar o projeto a um 

fracasso, mesmo que as entregas sejam feitas no prazo e atendendo ao requisitos 

do cliente. O que deve ser entendido aqui é que o cliente muitas vezes não tem 

entendimento completo do que deseja, suas necessidades mudam e precisam ser  

aferidas e medidas constantemente e a única maneira de conseguir efetividade é 

através de uma boa comunicação, com feedbacks constantes e o gerente de 

projeto tem papel fundamental para que isso ocorra.    

“Manifestação de aprovação e satisfação de cliente com o 
trabalho realizado até o momento está me motivando.” (evento positivo 

diário engenheiro)   

“Cliente satisfeito com trabalho demandando novo projeto.” 

(evento positivo diário engenheiro)  

“O cliente participou ativamente da discussão do método de 
trabalho o que facilita o entendimento das partes.” (evento positivo diário 

engenheiro)  
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“Finalmente chegou o feedback do que tinha sido feito. Antes tarde 
do que nunca. Me senti estimulado a ajustar e corrigir os problemas.” 

(evento positivo diário engenheiro).  

Conclui-se que: [Hipótese VII.a] – A falta de informação e feedback, no que 

diz respeito ao andamento de atividades (interna: gestores, alta direção e externa: 

clientes), ao andamento dos projetos (que está alocado ou outros que rodam na 

organização) ou às perspectivas da organização geram uma sensação de 

insegurança no emprego.  Afeta o nível de comprometimento e responsabilidade 

dos indivíduos perante a organização, refletindo também em sua produtividade e 

deixando-os insensíveis a sua influência no resultado organizacional.  

[Hipótese VII.b] – Por outro lado, se a organização promove a participação 

efetiva da comunicação interna e externa, fazendo inclusive com o que o feedback 

do cliente (sob etapas, artefatos produzidos e resultados) chegue à tempo, os 

engenheiros aumentarão seu comprometimento com o resultado do projeto, 

trazendo bons resultados para a empresa e para o cliente.  

HIPÓTESE VIII 

Sinais Externos de uma pessoa comprometida com o time e com a 

organização sugeridos por França et al. (2011) são, dentre outros, produtividade e 

comprometimento organizacional. A ausência destes comportamentos foram 

citados como sinais de desmotivação, conforme abaixo:  

“a pessoa está ali para ganhar o dinheiro dela e acabou. Quando dá 
cinco horas da tarde, ela vai embora. Não está nem aí, nem se 
preocupa.”  (Entrevista engenheiro) 

“começa a atrapalhar os outros, começa a ficar dispersa demais, 

navegando muito na internet, o trabalho está sempre quase pronto mais 
não sai nunca, sempre é culpa dos outros” (entrevista)  

O comportamento inapropriado de alguns membros desencadeia 

necessidade de hora extra, possíveis atrasos no projeto, má qualidade no que está 

sendo desenvolvido, podendo contribuir fortemente para um desentendimento 

entre colegas e sentimento elevado de estresse.   
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 “ o que me desmotiva é muito a questão das mesmas atividades e 

a falta de comprometimento de outras pessoas, né? Que às vezes você 
se vê abraçando a causa e as pessoas nem aí. Acaba que o peso dele, 
que será distribuído, acaba recaindo sobre você de alguma forma.” 
(entrevista engenheiro) 

“Por exemplo, tem uma demanda pra hoje à noite. Aí o pessoal vai 

esticar e comunica a todo mundo. Aí tem algumas pessoas que saem 
mais cedo. Tem outra que entregam sua parte específica, mas mal 
implementada, acaba impactando em toda a equipe. Aí eu acho que 

motivados são aqueles que ficam até o final até resolver tudo e liberar, 

mesmo, né?” (entrevista engenheiro)  

“Uma pessoa que não cumpre as atividades que a gente prevê pra 

ela ou por dificuldade técnica ou por desmotivação, prejudica o andamento 
do todo, porque aí, no final das contas, a equipe é uma peça única para 
o cliente.” (entrevista engenheiro) 

“A gente tem prazos muito apertados e pouquíssima folga de 

execução, então, quando um elo enfraquece, normalmente a equipe não 
consegue cumprir o contrato com a empresa. Que afeta o gerente, 
afeta a empresa e afeta a mim.”  (entrevista engenheiro) 

“Eu me sinto meio chateado porque eu faço a minha parte e às 
vezes alguns componentes da equipe não fazem da melhor forma e 
acaba impactando no time como um todo.” (entrevista engenheiro) 

“Se a equipe não faz um trabalho de qualidade, você precisa 
sempre trabalhar mais, para colocar qualidade naquele projeto. Eu 
sempre trabalho até mais tarde e isso aí é que me desestimula um 
pouco.”  (entrevista engenheiro).  

Neste contexto as pessoas tendem a fazer comparações delas (quanto 

ganham, quanto trabalham, quanto se esforçam) com a pessoa que está 

desestimulada, conforme sugere a Teoria da equidade, ficando inconformadas 

quando percebem que essas pessoas ganham mais ou possuem cargos melhores. 

E nestas situações, quando a organização não atua, seja para motivar o indivíduo 
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que está desmotivado (recomendado), seja para retirá-lo do time, os demais 

membros podem ser contagiados pela desmotivação.  

“... quando não está fazendo o dela dentro da equipe complica a 

vida dos outros, porque fica conversando, dispersa e além disso, as outras 

pessoas vão olhar pra ela e vão dizer: [“_Poxa, fulaninho não faz nada e 
eu aqui me matando de trabalhar e não chega ninguém para ele para 
dizer: ‘rapaz, tem que trabalhar mais!’”]  (entrevista engenheiro) 

“Tanto se eu não reclamar com essa pessoa, se eu não fizer ela 

melhorar ou tomar até uma atitude mais drástica, de tirar ela da equipe, que 

a pessoa vai olhar pra ela e vai dizer: [“Oh, fulaninho não faz nada e não 
acontece nada, então eu vou fazer igual”]. Como também desmotiva do 

ponto de vista de: [“Eu vou continuar tentando fazer, mas eu não quero 
fazer o de fulaninho também não! Só vou fazer o meu.”].  (entrevista 

coordenador/gerente) 

Do ponto de vista da pessoa desmotivada, não tendo suas necessidades 

atendidas ou tendo sido ignorado pela organização, o indivíduo poderá buscar o 

atendimento motivacional em outra organização.  

“é... muitas vezes elas não buscam resolver dentro do próprio lugar. 

Elas buscam outras soluções, buscam soluções que nem sempre é na 
própria empresa.” (entrevista engenheiro) 

“acho que a motivação depende mais de mim do que da 
empresa, mas se a empresa não fizer o seu papel, eu vou procurar 
outra que me ajude a me manter motivado” (entrevista engenheiro) 

“Eu sou motivado por natureza. Se eu não tiver motivado, eu saio. 

Não tem a menor chance de eu ficar num lugar e está achando que ele não 

vai andar. Se não tem perspectiva, eu caio fora” (entrevista engenheiro) 

Sugere-se então que: [Hipótese VIII] - Quando uma pessoa se desmotiva, 

ela começa a chegar mais tarde, fica mal-humorado, não se compromete com os 

resultados, a qualidade do projeto cai e impacta diretamente o trabalho do time. Os 

demais membros do time aguardam uma resposta dos gerentes e da e 
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organização para sanar o problema. Se a organização não age, os engenheiros se 

desestimulam por achar que não é justo que eles façam mais por um que faz 

menos, já que normalmente tem suas horas de lazer comprometidas. O indivíduo 

desmotivado, sem apoio ou pelo descaso da organização, passa a buscar a 

solução para sua desmotivação em outro emprego.  

HIPÓTESE IX 

Segundo a Teoria do estabelecimento de metas, os indivíduos concentram 

seus esforços em direção a objetivos, de modo que o estabelecimento de metas o 

energiza a ponto de direcionar seus pensamentos para uma finalidade. Cumprir as 

metas do projeto entra como fator motivador justamente por energizá-lo para 

continuar cumprindo os prazos, rumo a um possível reconhecimento ou apenas 

pelo desafio em si de concluir a tarefa.  

“A questão de cumprir meta é motivador porque ajuda na 
autoestima..” 

“Entregar no prazo esperado, pelo histórico complicado do 
projeto, foi um alívio. O cliente homologou e deu o feedback de que estava 

Ok. Demandou novos projetos.” (diário engenheiro).   

“Entregar no prazo (estipulado pelo cliente) com o mínimo de bugs é 
um baita desafio”. (Entrevista engenheiro)  

Porém o fator motivador do cumprimento de metas pode ser minado por 

metas pouco-realistas, pela imposição de estimativas ou prazos pela organização 

ou cliente, pelo mal gerenciamento do projeto ou pela falta de poder do gerente, 

aumentando o risco de fracasso do projeto e implicando normalmente em demanda 

de horas extras.     

 “ a equipe técnica estima... mas de regra há “cortes” pelos 

gestores e clientes na estimativa, gerando desmotivação” (diário 

engenheiro) 

“Um padrão de quanto vale em horas cada coisa foi gerada pelos 

gestores e cliente. Nenhum desenvolvedor foi ouvido na montagem da 
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estimativa “padrão” e foi nos passado “guela-abaixo”. Não tem o que 

concordar ou não. É isso e pronto.” (evento negativo diário engenheiro) 

“O cliente não aceitou as sugestões para o desenvolvimento e 
está com uma idéia fixa sobre a estimativa (não abre mão), o que vai ser 

um risco considerável para o sucesso do projeto.”  (diário engenheiro) 

 “Começou o jogo de perde-perde. Isso é muito desestimulante, 

mas já sei que é o jogo que o cliente joga. Então já encaro com 

naturalidade. Não adianta discutir... ele começa tendo razão, aviso que 
não vai dar e lá na frente mostro que não deu e que eu tinha avisado” 

(evento negativo diário engenheiro)  

“O cliente dá o prazo e você que se vire. Você que faça hora 
extra. Aprendi a administrar. O que é frustrante é que até terminar o 

desenvolvimento você não tem mais hora para sair.”  

“Quanto menos interferência, maior a motivação dele, porque ele 
produz mais sem interferências, é uma das coisas.” (entrevista diretor)  

Conclui-se que: [Hipótese IX] – Quando a equipe cumpre suas metas fica 

aliviada, a auto-estima dos membros do time aumenta gerando motivação para 

continuar cumprindo os prazos.  Porém, quando ocorre a interferência do cliente 

estipulando estimativas e prazos unilateralmente e a organização não questiona 

nem impõe limites, a equipe não se compromete com o resultado a ser alcançado, 

tendendo a baixa qualidade no que será produzido além de possíveis atrasos ou 

aumento das horas extras.  

HIPÓTESE X 

Foi verificado, através de alguns relatos, que o indivíduo deseja trabalhar 

numa empresa grande, de sucesso, que propicie várias possibilidades de 

crescimento e múltiplas áreas onde ele possa atuar, dando a chance dele mudar 

de área ou projeto de tempos em tempos. Porém ele também se sente atraído por 

características de uma empresa pequena, como tranqüilidade, domínio sobre o que 

acontece, estabilidade, conhecer todos da organização, oportunidade de trocar 

idéias pessoais e profissionais com o chefe, estabelecer um laço de amizade.  
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 “uma coisa que eu gosto aqui é muito a flexibilidade de horário” 

(entrevista engenheiro)  

“O gerente local da empresa perguntou se eu possuia 
conhecimentos na linguagem de programação Java e estava disposto a 

trabalhar em outro cliente” (evento positivo do diário) 

“[“Vamos demitir um monte gente? Vamos!”]. Ninguém me 
conhece, ninguém sabe meu trabalho nessas empresas grandes, né? 

Pode até acontecer um dia de eu ser demitido, mas, pelo menos, tem várias 

pessoas que conhecem meu trabalho, que podem me indicar noutra 

empresa”. (entrevista engenheiro).  

“E a segurança do emprego também,..., outros caminhos de 
você pedir as coisas, assim, não tem o negócio do lucro e isso aí 
realmente é verdade. Aqui todo mundo me conhece. Esse clima faz com 

que eu me preocupe só com a área técnica, em produzir, em fazer as coisas 

com qualidade”.  (entrevista engenheiro)  

Algumas características independem do tamanho da empresa, estando 

mais ligadas ao modo da gestão, como flexibilidade de horário, política de portas 

abertas.   

“A política de portas abertas traz certo conforto porque sente 
um laço maior de amizade com o gestor... deseja-se que ele se torne um 

parceiro e não alguém que só faz cobrar.” (entrevista engenheiro)  

“Se você chegar lá e: [“Eu quero fazer esse curso que vocês não 
tem... _Ah, vá fazer, é a resposta!”] e tal, e é liberado, não tem problema.”  

(entrevista engenheiro)  

“(...)Então, pedi para que eu não fosse líder. Contrataram outra 
pessoa. Essa pessoa tinha muita experiência na área daí. Aí foi líder e eu 
aprendi muita coisa com essa pessoa e aí depois eu assumi a gerência 
de outros projetos.” (entrevista engenheiro) 

“Você tem um ambiente bom de trabalho. Eu acho que isso ajuda 

bastante. A gente tem uma... uma via de comunicação muito boa, bem 
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aberta: sugestões, prazos, necessidades (....) é como manter uma 
orquestra razoavelmente funcionando.” (entrevista engenheiro)  

Esta sensação de bem estar, de conforto, de confiança gerada por um bom 

ambiente de trabalho, pela política de portas abertas, pela flexibilidade de horário 

focada em resultados dá ao engenheiro o senso de responsabilidade que a 

organização precisa para cumprir os prazos e entregar o produto com qualidade. O 

compromisso deste engenheiro é percebido pelos colegas e pelos superiores.  

“a gente vê que a pessoa assumiu a coisa quando temos uma 

entrega para hoje, então ontem ele já não saiu cedo porque sabe que ele 
é o dono daquilo, que hoje é a entrega.” (entrevista coordenador/gerente) 

“Acho que o que motiva o engenheiro de software é o bom 
ambiente de trabalho, os tipos de projetos que a gente executa, a 
pouca rotina que a gente tem”  (entrevista coordenador/gerente)   

“A gente consegue captar se o projeto está indo bem ou não, se a 

equipe está esperançosa, se tá produzindo. Se a pessoa está empolgada, 
empenhada com o produto e com o resultado que na expectativa dele 
vai bem, o projeto vai bem!” (entrevista diretor)  

“A empresa trabalha para manter o trabalho desafiador, 
responsabilidade, autonomia para as pessoas, bom ambiente de 
trabalho, flexibilidade para crescimento e de horário.” (entrevista diretor).  

“Obviamente, outro fator é essa confiança dele na empresa e 
reconhecimento. Se sentir reconhecido e recompensado pelo esforço que 

ele estiver fazendo.” (entrevista diretor) 

“São claras as manifestações, dizendo que gostaram muito e que 
gostaram do ambiente de trabalho, até pessoas que nos procuram dando 
sugestões de que a gente deveria participar daquele negócio de melhores 
empresas para trabalhar (...) e a gente nota também algumas alterações 
até mesmo no desempenho e no comprometimento das pessoas.” 
(entrevista diretor) 

Porém apesar da confiança aparente que o engenheiro deposita na 

organização, da responsabilidade que ele adquire, relatos indicam que pode estar 
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havendo um início de descrédito com a política de portas abertas em função de 

terem suas opiniões ignoradas quando incompatíveis com o pensamento do 

gestor.    

“Percebi que sempre é tocado apenas nossos pontos fracos 
para justificar algumas ações da organização.” (evento negativo diário 

engenheiro) 

“Diz-se ter espaço, mas quando você tenta falar coisas que 
incomodam é ruim.. Há certa relutância em aceitar crítica.” (diário 

engenheiro).   

“O problema coincidiu com pedido da coordenação para liberar mais 

rápido. Gerou desconforto e desconfiança, como se eu não quisesse 
entregar.” (entrevista engenheiro) 

“Ao trabalhar na definição da arquitetura de um novo projeto, percebi 

a resistência em utilizar novas tecnologias e abordagens. Essa 
resistência é desestimulante”  (evento negativo diário engenheiro) 

Portanto: [Hipótese X.a] – O engenheiro de Software se sente confortável, 
confiante e seguro pelo fato da organização ser relativamente pequena, ter horário 
flexível, política de portas abertas, comunicação direta com gerentes de unidade e 
diretores e um bom ambiente de trabalho. Isso reflete no grau de comprometimento 
e na responsabilidade do indivíduo sobre o que está sendo desenvolvido.  

[Hipótese X.b] – Porém, apesar de se sentirem confortáveis e 
considerarem a política de portas abertas um importante fator motivacional, os 
engenheiros temem que suas críticas possam ser ignoradas, gerando certo 
descrédito.  

HIPÓTESE XI  

Planejamento é um dos 5 grupos de processos definidos pelo PMBOK 

(2004) e trás como principal objetivo a definição e refinamento dos objetivos e 

planejamento das ações necessárias para alcançar os objetivos e o escopo para 

os quais o projeto foi contratado. Trabalhar esse grupo de processo, assim como 

os demais significa que há uma boa gestão do projeto à luz do PMBOK.  Porém 

manter a equipe motivada com as adversidades que ocorrem é um grande desafio. 

Os engenheiros citaram a falta de planejamento como um fator de forte 
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desmotivação, principalmente porque afeta o relacionamento com os colegas, gera 

confusão do que deve ser produzido, mal-entendidos entre os membros do time e 

impacta na vida pessoal, já que surgem muitas atividades não planejadas.   

“A falta de planejamento antes da realização de uma atividade 
causa confusão e diminui minha produtividade. Quando as atividades 

ocorrem sem planejamento normalmente fazem com que eu perca várias 

horas produtivas, além de ameaçar comprometer minha hora livre.” (evento 

negativo diário engenheiro).  

“A falta de planejamento de algumas atividades causa certo stress e 
pode alterar alguns planos pessoais de um funcionário.” (evento 

negativo diário engenheiro) 

“Alocação de atividade não programada que deveria ter sido 
feita por outro membro da equipe tumultuou meu dia” (evento negativo 

diário gerente) 

Conclui-se que: [Hipótese XI] – A falta de planejamento das atividades faz 

com que os engenheiros diminuam sua produtividade, gera confusão e 

desmotivação na equipe.  

HIPÓTESE XII 

O engenheiro de software passa seus dias diante de sua estação de 

trabalho, pensando numa solução viável e útil para um determinado problema. Se 

o cliente demandou um projeto para a organização (e esta para uma equipe no 

qual faz parte) é esperado que o engenheiro crie a expectativa de que seus 

esforços em atender aos requisitos do cliente, horas extras eventuais e possíveis 

estresses “naturais” de um processo de desenvolvimento de software sejam 

recompensados pela satisfação do cliente em usar a aplicação.  

“Não é que seja um ponto fraco da equipe, na verdade é um ponto 
fraco do cliente. A gente desenvolveu o produto, entregou no prazo e o 
cliente até hoje nem sequer usou. Isso é muito desmotivante. (...) A 
gente pisou o pé no freio quando viu que o cliente não ia usar” 
(entrevista engenheiro) 
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“no começo foi uma coisa marcante, (...) mas, ao mesmo tempo, 
foi frustrante porque não chegou a ser utilizado ainda.” (entrevista 

engenheiro) 

“(...) Porque até então eu só tinha feito projetos ou que tinham 
fracassado no meio, que até tinham terminado, mas que o pessoal 
começou a usar e depois não usou mais. Isso é frustrante.”  (entrevista 

engenheiro)  

Os engenheiros relatam que a falta de uso do software pelo cliente é  

desmotivador e faz com que eles diminuam o ritmo do projeto, se 

descomprometam com os prazos e metas, diminuam o peso de sua 

responsabilidade sobre o que será entregue, além de diminuir a qualidade do 

produto final. 

“Quando não enxerga o que é que o cliente vai fazer com aquilo, 
eu acho que o projeto não vai bem e normalmente a gente tem 
resultados ruins. Tanto do ponto de vista econômico, financeiro, 
quanto do resultado final, mesmo, da qualidade do produto.” (entrevista 

diretor).  

Portanto: [Hipótese XII] – Quando o Engenheiro de Software produz algo 

para o cliente ele tem a expectativa de que o produto será utilizado. Quando essa 

expectativa é frustrada o engenheiro de software se desmotiva afetando 

diretamente a qualidade do que será entregue.  

 

HIPÓTESE XIII 

Um das habilidades interpessoais esperada para o gerente de projeto é que 

ele seja um líder, ou seja, que desenvolva uma visão e uma estratégia de atuação 

no projeto e que motive as pessoas para que alcancem esta visão (Lourenço, 

2011). Os próprios engenheiros entendem que a liderança é crucial para sentir-se 

motivados e confiantes.  

 
 “liderança não é uma coisa que é dada a você, é uma coisa que as 

pessoas terminam lhe considerando (....) E o líder tem que dar o exemplo, 
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então se o líder está bem motivado, é normal que a equipe termine 
ficando motivada também.” (entrevista engenheiro)  

 “Quem tiver liderando, tem que saber identificar as questões de 
grupo que possam motivar e desmotivar, as que não sejam de 
interesse comum de todos.” (entrevista diretor) 

A organização percebe a relevância e tenta trazer pessoas para a equipe 

que consigam potencializar o aspecto da liderança, envolvimento e motivação da 

equipe, acreditando estar contribuindo para um bom ambiente de trabalho e 

sucesso do time e ajudando os engenheiros a enxergar a significância do trabalho.   

“houve a contratação de uma pessoa que é muito focada em 
envolver a equipes em problemas do cliente, a gente tem tido resultado 
muito positivo” (entrevista diretor)  

“Também quando a gente traz para equipe determinados perfis 
que tem essa característica de envolver de motivar de mostrar o 
negócio como um todo para a equipe, mostrar para ela porque é 
importante atender o cliente não simplesmente fazer o que se pede... a 
resposta é sempre muito positiva...”  (entrevista diretor)  

Como resultado, é possível concluir que: [Hipótese XIII] – A liderança afeta 

a motivação dos engenheiros, faz com que eles fiquem mais confiantes na 

organização e com maior segurança no desempenho de suas atividades, trazendo 

bons resultados para os projetos e para o cliente.   

As hipóteses geradas pela pesquisadora têm a intenção de discutir e 

conduzir o leitor ao longo de um caminho de inter-relações objetivando explicar o 

que está acontecendo. Elas podem e devem ser abstraídas em busca de uma 

categoria central, que possa reunir e dar um maior poder explanatório ao seu 

redor, conforme veremos a seguir.  
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4.2.3. RESULTADO - CODIFICAÇÃO SELETIVA: GERANDO A TEORIA 

Partindo das hipóteses, construídas com base nos dados, buscou-se 

construir a seguinte teoria:  

O engenheiro de software, apesar de saber que trabalha numa organização 

que tem como prerrogativa que seus funcionários cresçam profissionalmente sem 

esperar que a organização tome a iniciativa, se frustra e se desmotiva quando a 

organização não financia treinamentos, participação em eventos, congressos, 

pós-graduações ou mestrados, deixando esta responsabilidade para os próprios 

engenheiros. Na visão dos engenheiros, a organização deveria ajudar o 
profissional em seu crescimento e associa esta falta de apoio a uma sensação 

de estar sendo desvalorizado, de não estar numa relação de troca justa, apesar de 

estarem recebendo pelo seu trabalho de forma compatível com o mercado.  

Neste contexto, o Salário é considerado básico, obrigatório e que não deve 

ser levado em conta como motivador, inclusive sendo muitas vezes considerado 

um fator desmotivador, quando há percepção da inequidade, ou seja, a 

descoberta por parte de pares que seus salários não são compatíveis entre si. 

Também existe a crença de que tanto o salário quanto o crescimento profissional 

está associado ao recebimento de proposta de organização concorrente. Nesta 

situação, o aumento salarial é considerado um motivador instantâneo. Logo 

depois vira um desmotivador por fazer crer, com o passar do tempo, que apenas 

desta forma haverá acréscimo de salário ou de oportunidade de crescimento, 

concretizando a necessidade de um Plano de cargos e salários com critérios 

claros e justos para todos, além de uma ampla divulgação das oportunidades de 

crescimento dentro da organização. 

Outra preocupação dos engenheiros diz respeito a ter que migrar de área 

para crescer profissionalmente. Eles fazem comparação com o mercado e por não 

terem visibilidade de que organizações empreguem engenheiros de software acima 

dos 40, acredita que eles precisam migrar para função de coordenação, liderança, 

gerência de projetos ou consultoria mesmo sem se identificar com as atividades. 

Dentro da organização, os que possuem mais de 40 anos estão nestes cargos, 

alimentando esta crença.  
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Preocupa os engenheiros terem que migrar de área para coordenação ou 

gerencia em função do distanciamento da área técnica e do obrigatório 

relacionamento com o cliente (negociar prazos e estimativas). Eles possuem a 

sensação de que, em geral, o cliente não está comprometido tecnicamente com 

o projeto e que a organização não dá o respaldo suficiente para a equipe barrar 

a influência do cliente sobre eles.  

 Os mais jovens não relatam a preocupação de migrar de área, mas estão 

mais propensos a ser mais influenciados com a questão salarial, com a falta de 
visibilidade de crescimento e com a falta de treinamentos. Já para os mais 

velhos, há uma preocupação maior no que diz respeito a ter trabalho 
tecnicamente desafiador, inovador ou simplesmente novo. Porém, o que vai 

mudando com a idade parece ser o peso com que cada fator deste afeta o 

indivíduo.   

A visão de disponibilidade para desafios difere entre organização e 

engenheiros. A organização entende que um engenheiro está disponível para 

desafios se ele tem tempo para a organização e ter tempo significa querer crescer. 

O engenheiro entende que estariam mais disponíveis para desafios e com mais 

chances de crescer se a organização disponibilizasse atividades que estivessem 

alinhadas com seu potencial de crescimento, que trouxessem desafios mentais e 
que não fossem repetitivas, braçais ou enfadonhas. Atividades com estas 

características são consideradas desmotivadoras pelos engenheiros, apesar de 

saberem que são necessárias e não se negarem a fazê-las. No que diz respeito ao 

tempo disponível para a organização, acham que já dedicam mais de um terço do 

seu dia no emprego e não deveriam ser obrigados a mais, afinal equilíbrio entre a 
vida profissional e pessoal deve existir.  

Em parte esta visão diferenciada pode ser justificada pelos objetivos 

diversos entre engenheiros e organização, pela comunicação falha da 

organização, pela falta de feedback interno e externo, resultando numa visão 

parcial do problema e na não aceitação de responsabilidade por parte dos 

engenheiros.  

A falha na comunicação também afeta a visibilidade que os engenheiros têm 

da organização e dos rumos desta, deixando-os inseguros e contribuindo para não 
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se sentirem parte do negócio da organização e conseqüentemente não se 

sentirem responsáveis pelo sucesso ou fracasso da organização. Tal situação faz 

com que os gestores acreditem que esse fenômeno é causado pela 

indisponibilidade do engenheiro, quando na verdade esta indisponibilidade pode 

ser uma conseqüência da falta de visibilidade organizacional.  

A falta de visibilidade do que o cliente fará com o produto que está sendo 

produzido também reduz a produtividade e qualidade do que será entregue. Um 

bom gerenciamento do projeto pode ajudar, por estabelecer responsáveis e 

atribuições, meio e forma de comunicação, metodologia de trabalho, definir 

escopo, metas e prazos, ajudando a manter a produtividade elevada e a satisfação 

do cliente, com entrega de produtos com alto valor agregado.    

O engenheiro desmotivado tende a gerar um efeito cascata e os sinais 

podem influenciar o estado emocional ou o trabalho a ser produzido e podem ser 

verificados através da dispersão, falta ao trabalho, mau humor, falta de 
comprometimento, baixa produtividade, indisponibilidade para a empresa, 
baixa qualidade no que está sendo produzido, dentre outros.  

A equipe não aceita que tal comportamento perdure sem uma iniciativa da 
organização: ou a coordenação/gerência consegue fazer o desmotivado se 

motivar, igualando-o ao time, ou os demais se igualam a este, diminuindo sua 
produtividade, responsabilidade, comprometimento, e qualidade, para não 

fazerem mais do que este. Por outro lado, o indivíduo desmotivado, por não ver 

visibilidade e acreditar que a organização não se importa, vai tentar buscar 

motivação fora da organização.  

Ao se desmotivar, engenheiros e organização concordam que as 

conseqüências para os projetos são uma baixa produtividade e uma má qualidade 

no que está sendo desenvolvido e ambos concordam que ao se motivar eles se 

retroalimentam e produzem mais e melhor, fazendo com que a motivação se 

renove, estando mais disponíveis para a empresa e buscando mais e mais 

desafios.  A motivação também se eleva pelo fato da organização propiciar um 

ambiente confortável, de confiança e seguro pela característica de ser 
pequena, por ter horário flexível e por apoiar a política de portas abertas, 
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comunicação direta com os diretores e gerentes de área, sendo ameaçada 

apenas quando o engenheiro tem a sensação que suas críticas foram ignoradas.  

Para a organização fica o desafio de manter seus engenheiros motivados, 

buscando alternativas para propiciar a auto-motivação de seus engenheiros, 

realização sobre as tarefas, ajudar na auto-estima, ajudando a cumprir os prazos, 

fluindo a comunicação eficazmente, protegendo-os contra a interferência de 

clientes, impondo limites, buscando comprometimento, responsabilidade e 

incentivo para que os engenheiros vistam a camisa da organização e possam 

ajudá-la a conquistar os objetivos organizacionais.  

Podemos observar na Figura 14 os principais fatores motivacionais e 

desmotivacionais e principais sinais externos ou resultados apresentados pela 

pesquisa. Podemos verificar através da indicação das setas que alguns fatores 

influenciam os demais, como por exemplo, Plano de Cargos e Salário influenciando 

o motivador Salário e Crescimento Profissional respectivamente. Ambiente 

agradável sendo influenciado por Equidade, Unidade Pequena e Política de Portas 

Abertas. Bom gerenciamento influenciando Feedback. Essa influência sugere um 

aumento de relevância do fator. Porém não foi objeto deste trabalho indicar 

qualquer relação de qual fator é mais ou menos importante ou tem mais ou menos 

impacto no resultado do trabalho do engenheiro de software.   

Outro aspecto relevante é que alguns sinais podem ser percebidos de forma 

isolada ou em conjunto pelos engenheiros: falta de comprometimento normalmente 

leva à baixa produtividade e baixa qualidade no que é produzido, conforme 

representado na Figura 14.  
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Figura 14 – Principais Fatores, Sinais externos ou Resultados citados pelos participantes 
 



 

  

4.2.4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E SUAS IMPLICAÇÕES 

Não faz parte do escopo deste trabalho fazer um mapeamento direto entre 

os achados neste estudo de caso e os achados decorrentes do trabalho de Sharp 

et al. (2008) e França et al. (2011) apresentados no referencial teórico, porém de 

forma resumida serão apresentadas algumas similaridades e diferenças, além de 

justificativas que impossibilitaram, na visão desta pesquisadora, realizar a 

construção de uma matriz consolidada dos três trabalhos.   

Em primeiro lugar, vale destacar que neste trabalho a apresentação dos 

fatores motivacionais e desmotivacionais foram agrupados em relação: à área de 

engenheira de software, à Equipe, à Tarefa e à Organização. Naqueles não houve 

esta separação explícita dificultando o enquadramento correto.  A principal 

dificuldade, no entanto, para realizar um mapeamento mais direto é o fato dos 

motivadores e desmotivadores dos trabalhos usados no referencial não terem uma 

descrição clara associada, deixando margem para erro de enquadramento pela 

pesquisadora. As comparações possíveis são destacadas a seguir.    

No que tange aos fatores motivacionais, não se verificou neste trabalho 

nenhum grande destaque para os fatores Diversão, Profissionalismo e Política de 

Punição. Em contrapartida, alguns fatores como: Projetos com Início-meio-fim, 

Colaboração entre membros, Trabalhar em P&D, Organização sem fins lucrativos e 

Unidade pequena surgem como novos fatores motivacionais desta pesquisa, em 

parte explicados pelo contexto estudado.  

Houve dúvida quanto ao enquadramento de fatores como Mudança de 

Tecnologia, Versatilidade, Segurança para executar tarefa, Políticas de portas 

abertas, Produzir algo útil. É provável que após mais refinamentos neste estudo 

fosse possível enquadrar tais fatores respectivamente nos fatores dos trabalhos 

anteriores: Variedade de Trabalho, Identificação com a tarefa, Participação e 

Contribuir/Importância da Tarefa. Para evitar erros, preferiu-se considerar tais 

fatores como diferentes num primeiro momento.  

Em relação aos fatores desmotivacionais surgem como novos os seguintes 

fatores: Iteragir com cliente, Manutenção de sistemas, Mudança constante de 



 

  

tecnologia, Atividade Repetitiva/Falta de Desafio, Trabalho de alta 

responsabilidade, Migrar de área, Desperdício/Retrabalho, Horas extras, Mesmo 

tipo de projeto, Fracassar na entrega, Descrença na política de portas abertas, 

Trabalhar em muitos projetos concorrentemente, Desequilíbrio entre vida pessoal e 

profissional e alta rotatividade.   

O mapeamento entre Injustiça e Sistema de recompensa injusto e 

Reuniões improdutivas com Mal gerenciamento deve ser possível. Não foram 

citados neste estudo os fatores desmotivacionais apontados nas pesquisas 

anteriores, como: Risco, Terceirização de trabalho mais interessante, pagamento 

pouco-competitivo e Falta de identificação com a cultura da Organização.  

Em relação aos sinais externos houve neste estudo uma divisão entre 

sinais relacionados ao estado emocional do indivíduo e aos relacionados à 

execução do trabalho. Houve o surgimento de vários sinais novos (comparado com 

as pesquisas anteriores). As similaridades entre os estudos são: Produtividade, 

Absenteísmo (faltas no trabalho) e Comprometimento Organizacional.    

A não ocorrência de alguns fatores motivacionais, desmotivacionais ou 

sinais externos e resultados neste estudo de caso em relação aos trabalhos 

anteriores pode ser explicada pelo fato dos participantes na pesquisa 

tendenciosamente destacarem apenas itens que lhes faltam ou que sejam 

relevantes no momento em que são questionados.  Para os fatores não 

destacados como relevantes, pode ter ocorrido deles de fato não o serem neste 

contexto ou simplesmente já estarem sendo atendidos satisfatoriamente e por isso 

os indivíduos não os destacaram.  

As hipóteses e estória final foram apresentadas para uma amostra dos 

participantes da pesquisa, que revisaram e de um modo geral se mostraram 

satisfeitos e concordam com os achados, sendo outro indício de que a pesquisa 

obteve o resultado esperado. A pesquisadora se sente confortável e satisfeita com 

os resultados encontrados e acredita ter conseguido atingir o objetivo da pesquisa.  



 

  

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, são descritas as considerações finais do estudo. Ele 

discorre sobre limitações e validade da pesquisa empreendida, principais 

contribuições, recomendações de trabalhos futuros e as conclusões obtidas com 

este estudo.   

5.1  LIMITAÇÕES E ANÁLISE DE VALIDADE 

Devido ao método utilizado de estudo de caso, uma limitação existente é 

que não podemos generalizar estatisticamente os resultados obtidos nesta 

pesquisa para uma dada população, mesmo assim, o estudo de caso único fornece 

importantes conhecimentos no entendimento de fenômenos complexos nos quais o 

tratamento quantitativo não é capaz de oferecer.  

Merriam (2009) destaca que resultados de pesquisa qualitativa podem ser 

transferidos para outros contextos, desde que os pesquisadores tenham o cuidado 

de produzir informações ricas sobre o contexto no qual a pesquisa se desenvolveu, 

permitindo àqueles que irão utilizar os resultados a comparação com o novo 

contexto. Desta forma os resultados podem ser adequadamente transferidos.  

Outra limitação está relacionada com questão da disposição ou 

disponibilidade de tempo dos participantes envolvidos. Alguns membros podem ter 

preenchido apressadamente os instrumentos utilizados pela recorrente falta de 

tempo ou por estarem sempre com prazos apertados. É possível que também 

tenham respondido apressadamente as questões nas entrevistas por estarem 

preocupados em não demorar muito com aquela atividade.  

Porém, na visão da pesquisadora, tanto a participação nas entrevistas 

quanto na aplicação do diário foram consideradas satisfatórias e todos os 

participantes se mostraram disponíveis quando requeridos para esclarecimento de 

dúvidas, inclusive no momento da validação da estória.  

Pelo nível das respostas também se observou sinceridade e verdade por 

parte dos participantes, mas de forma natural, alguns se soltaram mais e outros 



 

  

menos, principalmente no início quando questionados sobre a possibilidade de 

gravação.  

Comparativamente, a pesquisadora observou maior transparência no uso 

dos diários do que nas entrevistas, o que pode ser explicado pelo fato que no uso 

do instrumento diário os participantes não tinham contato direto com a 

pesquisadora.  

Deve-se destacar também que a coleta de informações através de 

verbalizações revelou algumas contradições que não puderam ser esclarecidas a 

contento, pois requeriam mais tempo e mais instrumentos de coleta de 

informações, como observação, etc. Esse resultado é esperado devido ao 

instrumento fornecer acesso ao que é verbalizado, não permitindo entender 

claramente as ocultações conscientes ou não. 

5.2  CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

As principais contribuições deste trabalho foram: 

• Desenvolvimento, em conjunto com o grupo HASE, de um protocolo 

de pesquisa que pode ser utilizado por outros pesquisadores na 

reprodução da pesquisa; 

• Identificação e validação dos fatores que motivam os engenheiros de 

software no contexto da Engenharia de Software, da execução das 

tarefas, da equipe e da organização; 

• Identificação e validação dos fatores que desmotivam os engenheiros 

de software no contexto da Engenharia de Software, da execução das 

tarefas, da equipe e da organização; 

• Identificação dos sinais externos e resultados apontados pelos 

engenheiros como resultantes de motivação e desmotivação; 

• Entendimento de qual o conceito existente na organização estudada 

do constructo Motivação.  

• Contribuição com dados coletados sobre Feedback para pesquisa do 

grupo de trabalho de Helen Sharp da Open University de Londres.  



 

  

• Análise das similaridades e divergências dos fatores encontrados 

com os citados pelos trabalhos anteriores. 

5.3  RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Acredita-se que este trabalho traz mais luz ao entendimento da motivação, 

dos fatores que motivam e desmotivam os engenheiros de software e dos sinais 

externos e resultados apresentados pelos engenheiros de software num contexto 

de uma organização privada.  

Faz-se necessário, no entanto, o desenvolvimento de mais trabalhos 

empíricos que estudem a motivação dos indivíduos e investiguem detalhes de cada 

fator motivador, desmotivador, sua influência e suas relações de causa e efeito, se 

existirem, além de avaliar a importância de cada fator para cada indivíduo e sobre 

que contexto.  

Além disso, entender como os sinais influenciam positiva e negativamente 

os demais membros da equipe e dar insumos para a organização poder trabalhar a 

motivação de forma eficiente e eficaz é ainda um desafio.   

Outras sugestões de trabalhos futuros: investigação de fatores individuais; 

investigação de mediadores como personalidade e contexto; investigação do efeito 

da motivação na efetividade do trabalho.  

Portanto novas pesquisas exploratórias são necessárias para se criar uma 

base sólida e comparável. Como contribuição atual, o protocolo de pesquisa criado 

pelo grupo e os questionários para uso nas entrevistas podem ser utilizados por 

pesquisadores que queiram repetir o estudo, o que facilitará uma consolidação dos 

resultados num trabalho futuro.   

5.4  CONCLUSÕES 

Apesar de Motivação ser um fator chave de sucesso para os projetos de 

software e ter impacto direto na produtividade e qualidade dos artefatos produzidos 



 

  

o tema ainda é pouco explorado no contexto de organizações privadas de pesquisa 

e desenvolvimento de software.   

O objetivo desta pesquisa foi analisar a rotina do engenheiro de software 

buscando identificar os fatores que afetam a motivação e os fatores que afetam a 

desmotivação em integrantes de equipes de desenvolvimento de software na 

realização do seu trabalho num contexto de uma organização privada de pesquisa 

e desenvolvimento de software.   

Para tanto foi realizado um estudo de caso numa organização privada de 

pesquisa e desenvolvimento, em Recife, que envolveu 17 profissionais: 

engenheiros, gerentes e diretores.  

Como resultado da pesquisa, identificou-se os fatores que motivam e 

desmotivam os engenheiros, os sinais externos ou resultados apresentados e o 

entendimento da organização sobre motivação. Uma teoria fundamentada nos 

dados foi elaborada a fim de dar poder explanatório sobre os relacionamentos, 

causas e conseqüências envolvidas no contexto em questão.  

Como principais contribuições se observou que a preocupação com a 

definição de um Plano de Cargos e Salários e o destaque dado a Treinamentos 

mostra a angústia do engenheiro de software em se manter crescendo na 

profissão, desde que em parceria com a organização, já que ele entende que 

ambos sairiam ganhando.  Na visão dos engenheiros há uma relação direta destes 

fatores com o comprometimento e a qualidade dos artefatos produzidos por eles. 

Ambiente agradável, destacado pelos engenheiros, é influenciado por fatores como 

Equidade, o fato da organização (neste caso da unidade) ser pequena e da 

organização possuir e valorizar a Política de portas abertas. Outro fator destacado 

como relevante foi Gerenciamento, que se considerado ruim afeta diretamente o 

Feedback e indiretamente causa desperdícios e retrabalho do time, ocasionando 

entre outros sinais indesejados, a falta de comprometimento, baixa produtividade e 

baixa qualidade do que é produzido. Alguns fatores aparecem tanto como 

motivadores como desmotivadores (sua ausência ou deficiência), é o caso Plano 

de cargos e Salários, Feedback, Equidade, Treinamentos (ou mais amplo 

Desatualização profissional) e o Ambiente de trabalho, levando crer que poderiam 

ser os itens a serem trabalhados num primeiro momento pela organização.  



 

  

Porém a pesquisa não tinha como objetivo indicar qualquer relação de qual 

fator é mais ou menos importante ou tem mais ou menos impacto no resultado do 

trabalho do engenheiro de software. Neste sentido mais estudos são necessários.  



 

  

6  REFERÊNCIAS  

BEECHAM, S.; BADOO, N.; HALL, T.; ROBISON, H.; SHARP, H. Motivation in 
Software Engineering: A systematic literature review. Information and Software 

Technology, Elsevier, v. 50, p. 860-878, DOI=10.1016/j.infsof.2007.09.004, 2007a. 

 

BEECHAM, S; SHARP, H; BADOO, N; HALL, T e ROBISON, H.  Does the XP 
environment meet the motivational needs of the software developer? An 
empirical study.  In Proceedings of the AGILE 2007 (AGILE '07). IEEE Computer 

Society, Washington, DC, USA, 37-49. DOI=10.1109/AGILE.2007.22 , 2007b 

 

BERGAMINI, C. W. A difícil Administração das motivações, Revista Brasileira 

de Administração de Empresas, São Paulo, v.38, n.1, p.6-17, jan./mar. 1998. 

Disponível em: <http://twixar.com/RsEoHO1q9>. Acesso em: 26 mai. 2011 

 

BOWDITCH, J.L., BUONNO, A.F., 2007. Primer on Organizational Behavior, 7th 

ed. Wiley. 

 

BRASIL, Conselho Nacional de Saúde (1996). RESOLUÇÃO Nº 196 DE 10 DE 
OUTUBRO DE 1996. Brasília. Disponível em: <http://goo.gl/VCi8F>. Acesso em: 

24 de abr. 2011. 

 

COMPUTER WORLD, disponível: http://computerworld.uol.com.br/blog/profissao-

ti/?s=seniors+nas+empresas. Acesso em: 05 de Maio de 2011. 

 

Da SILVA, F.; FRANÇA, A. César C; FELIX, Adelnei de L. C; ARAÚJO, Ana C. M. 

L de; CARNEIRO, David E. S; SALES, Eric; GOUVEIA, Tatiana B. Protocolo para 

Estudos de Caso sobre Motivação de Engenheiros De Software, 2011. Disponível 

em < http://goo.gl/DaLZY >.  

 

Da SILVA, F. Q. B., França A. César C., 2011. Towards understanding the 
underlying structure of motivational factors for software engineers to guide 



 

  

the definition of motivational programs. The Journal of Systems and Software 

(Article in press). doi:10.1016/j.jss.2010.12.017. 

 
DEARMAN, D.; KELLAR, M.;TRUONG, N.K. An Examination of Daily 

Information Needs and Sharing Opportunities,  In CSCW '08 Proceedings of 

the ACM conference on Computer supported cooperative work 2008. ACM 

New York, NY, USA..DOI: 10.1145/1460563.1460668, 2008. 

 

EASTERBROOK, S.; Singer, J.; Storey, M.; Damian, D. Selecting Empirical 
Methods for Software Engineering Research. In F. Shull, J. Singer and D. 

Sjøberg(eds) Guide to Advanced Empirical Software Engineering, Springer, 2008. 

Section III, p. 285-311, DOI: 10.1007/978-1-84800-044-5_11. 

 

FILGUEIRAS, Lúcia V. L.; SILVA, Bárbara D.. Ética no envolvimento de seres 
humanos na Engenharia de Software, Interdisciplinary Studies in Computer 

Science, 2008. DOI: 10.4013/sct.20082.01. Disponível: <http://goo.gl/pk5AH> 

Acesso em: 24 abr. 2011. 

FLICK, U. Introdução à Pesquisa Qualitativa. Tradução Joice Elias Costa. 3ª Ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2009. ISBN: 9788536317113. 

 

FRANÇA, A. César C.; GOUVEIA, Tatiana B.; SANTOS, Pedro C. F.; SANTANA, 

Célio A.; Da SILVA, F. Q. B. Motivation in Software Engineering - A Systematic 
Review Update. In: 15th International Conference on Evaluation and Assessment 

in Software Engineering EASE, 2011. 

 

FRANÇA, A. César C.. Um estudo sobre Motivação em Integrantes de Equipes 
de Desenvolvimento de software. Dissertação de mestrado apresentada ao 

Centro de Informática da UFPE, 2009. 

FRANÇA, A. César C; Da SILVA, F., Developing Motivational Programs for 
Software Engineers through an Experimental Method. SBES, 2009.  

 

HALL, T.; BADOO, N.; BEECHAN, S.; ROBINSON, H.; SHARP, H. A systematic 
review of Theory use in studies investigating the motivations of software 



 

  

engineers. ACM Trans. Soft. Eng. Methodol. 18,3. Article 10. DOI: 

10.1145/1525880.1525883, 2009. 

 

KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S.  Guidelines for performing Systematic 
Literature Reviews in Software Engineering; Technical Report EBSE-2007-01, 

School of Computer Science and Mathematics, Keele University, 2007. Disponível 

em: <http://goo.gl/IQLdB>. Acesso em: 23 abr. 2011.  

 

LOURENÇO, V. A. Gerenciamento das Comunicações em Projetos de 
Software: O problema da efetividade das comunicações. Dissertação 
(Mestrado em Ciências da Computação). Universidade Federal de Pernambuco, 

2011.  

MARCONI, Marina de A.; LAKATOS, Eva M. Metodologia Científica. 3ª ed. Atlas, 

2004.  

 

MERRIAM, Sharan B. Qualitative Research: a Guide to Design and 
Implementation. Jossey-Bass Ed.San Francisco, CA, 2009.  

 

MINICUCCI, A.. Psiciologia aplicada à administração. 5ª. Ed. São Paulo; Atlas, 

2009.  

 

NOBLIT, G.W. & HARE, R. D. Meta-Ethnography: Synthesizing Qualitative 

Studies, Sage Publications, London, 1988. 

 

PATTON, M. Q. Qualitative evaluation and research methods.  2. ed. Thousand 

Oaks, CA, EUA: Sage Publications, 2002. 

 

RUNESON, P.; HOST, M. Guideline for Conducing and Reporting Case Study 
Research in Software Engineering, Empirical Software Engineering, 2008. DOI 

10.1007/s10664-008-9102-8 

 

SCOTT, C.; MANKOFF. J.. When Participants Do  the Capturing: The Role of 

Media in Diary Studies. 2005. In Proceedings of the SIGCHI conference on 



 

  

Human factors in computing systems (CHI ’05. ). ACM, New York, NY, USA. 

DOI: 10.1145/1054972.1055098 

 

SEAMAN, Carolyn B. Qualitative Methods in Empirical Studies Of Software 
Engineering. IEEE Transactions Of Software Engineering, vol 25, n. 4, July/August 

1999. DOI: 10.1109/32.799955. 

 

SHARP, H.; BADOO, N.; BEECHAN, S.;  HALL, T.; ROBINSON, H.;  Models of 
motivation in software engineering. Information and Software Technology: 

Elsevier, 2008. 

 

SHARP, H.; HALL, T. An initial investigation of software practitioners’ 
motivation. In Proceedings of the 2009 ICSE Workshop on Cooperative and 

Human Aspects on Software Engineering (CHASE '09). IEEE Computer Society, 

Washington, DC, EUA, p. 84-91, 2009,  DOI=10.1109/CHASE.2009.5071418. 

 

SHARP, H.; HALL, T.; BADOO, N.; BEECHAM, S. Exploring Motivational 
Differences between Software Developers and Project Managers.  In 

Proceedings of the the 6th joint meeting of the European software engineering 

conference and the ACM SIGSOFT symposium on The foundations of software 

engineering (ESEC-FSE '07). ACM, New York, NY, EUA, p. 501-504, 2007.  

DOI=10.1145/1287624.1287695. 

 

SINGER, J.; VINSON, N. G. "Ethical issues in empirical studies of software 
engineering," Software Engineering, IEEE Transactions on , vol.28,no.12,pp.1171-

1180,2002. DOI:10.1109/TSE.2002.1158289.. 

 

SOHN, T.;  LI, K. A.; GRISWOLD, W. G.; HOLLAN J. D.  A Diary Study of 

Mobile Information Needs, In Proceeding of the twenty-sixth annual SIGCHI 

conference on Human factors in computing systems (CHI '08). ACM, New York, 

NY, EUA, p. 433-442, 2008. DOI: 10.1145/1357054.1357125. 
 

STRAUSS, A.; CORBIN, J. Pesquisa Qualitativa: Técnicas e procedimentos 
para o desenvolvimento de teoria fundamentada.  Tradução Luciane de Oliveira 



 

  

da Rocha. Título original: Basics of Qualitative Research. 2. Ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. 

 

TODOROV, João C.; MOREIRA, Márcio B. O Conceito de Motivação na 
Psicologia. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva. 2005, Vol. 

VII, nº 1, 119-132. ISSN 1517-5545 

 

UNSWORTH, K. L.; CLEGG, C. W..  The Use of Diary Methods to Study New 
Questions in Employee Innovation. In: Proceedings, 18th Annual Australian New 

Zealand Academy of Management Conference. Dunedin, New Zealand: ANZAM; 

2004. Disponível em: <http://goo.gl/pc9yV>. Acesso em: 27 abr. 2011 

 

WOHLIN, C.; Runeson, P.; Höst, M.; Ohlsson, M.C.; Regnell, B.; Wesslén, A.  

Experimentation in Software Engineering - An Introduction. 1. ed.  EUA: 

Kluwer Academic Publishers, 2000. 

 

YIN, Robert K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. Tradução Daniel 

Grassi. Título original: Case study research: design and methods. 3. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

  

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 Araújo 
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 
 

• 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 



 

  

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. 



 

  

 
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 



 

  

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 Araújo 
David 

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: 

 
• 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 

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 



 

  

 
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 Araújo 
David 

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? 
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.) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

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 Araújo 
David 

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. 
 

 
 

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 

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 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

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 Araújo 
David 

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. 
 
 
 

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 

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 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

APÊNDICE F – CRONOGRAMA DO PROJETO DE PESQUISA 

 2010 2011 
Atividade/Tempo Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Estudo da 
Literatura 

X X   X X X X X X X X X X 

Construção do 
Instrumento de 
autorização para 
participação da 
organização na 
pesquisa 

X              

Apresentação da 
pesquisa à 
Empresa 

X              

Construção do 
Guia de 
entrevista para 
Diretores 

  X X           

Teste Piloto do 
Guia de 
entrevista para 
Diretores 

   X           

Revisão do Guia 
de entrevista para 
Diretores  

    X          

Aplicação do 
Guia de 
Entrevista 
Diretores 

    X          

Construção do 
Guia de 
entrevista para 
engenheiros e 
gerentes 

    X X         

Teste Piloto do 
Guia de 
entrevista para 
engenheiros e 
gerentes 

     X         

Revisão do Guia 
de entrevista para 
engenheiros e 
gerentes 

     X X        

Construção de 
Diários em papel 

     X X        

Construção do 
Diário em meio 
eletrônico 

       X X      

Estudo da 
Ferramenta 
NVIVO 

        X      

Transcrição das       X X       



 

  

entrevistas dos 
Diretores 

 

 2010 2011 
Atividade/Tempo Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Execução das 
entrevistas 
engenheiros e 
GP 

      X        

Execução dos 
diários 

         X     

Transcrição das 
entrevistas 
engenheiros e 
GP 

       X X X     

Compilação dos 
Diários 

          X    

Codificação e 
análise dos 
dados das 
entrevistas e 
diários 

          X    

Geração de 
Hipóteses 

          X X   

Escrita da 
dissertação 

       X X X X X X X 

Defesa              X 
 

 


