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Um Estudo Sobre Motivação em Integrantes de Equipes de 

Desenvolvimento Ágil de Software 

 

 

RESUMO 

A motivação na Engenharia de Software é considerada um dos principais fatores de 

impacto individual sobre a produtividade e qualidade do software. Entretanto ainda 

continua sendo complicado gerenciar e incentivar a motivação de equipes devido à 

complexidade de mensuração dos aspectos humanos envolvidos, dificultando a 

obtenção de resultados práticos. Por outro lado, a desmotivação é frequentemente citada 

como o fator principal na falha dos projetos. Os programas de motivação no trabalho 

têm sido fundamentados em teorias científicas e validados empiricamente, o que implica 

na solidez de tais estratégias motivacionais. Porém, desta forma, os programas 

motivacionais são elaborados a partir de pressupostos teóricos gerais, universais, 

abstratos, sem levar diretamente em consideração as motivações pessoais de seus 

colaboradores. Partindo deste pressuposto básico, as estratégias de motivação laboral 

são mais eficientes quando correspondem diretamente às metas e valores específicos de 

cada equipe. O conhecimento do perfil motivacional possibilita o desenvolvimento de 

programas diferenciados de motivação dentro da organização, visando atender as metas 

e interesses compartilhados por toda a corporação. Em particular, equipes de projetos de 

software ágeis precisam ter um alto grau de motivação de seus indivíduos para garantir 

o sucesso dos projetos. Com o objetivo de investigar a motivação em projetos ágeis, foi 

realizado um estudo de caso envolvendo integrantes de uma equipe de desenvolvimento 

de software ágil em Recife. A partir dos dados coletados, foi realizada uma análise 

qualitativa, que viabilizou o desenvolvimento de um programa motivacional baseado 

nos valores e nas metas dos integrantes dessa equipe. 

 

Palavras-chave: Motivação no trabalho; perfil motivacional; Engenharia de software; 
Métodos ágeis. 
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A Study of Motivation in Members of Teams of Agile 

Software Development 

 

ABSTRACT 

Motivation in Software Engineering is considered the single largest impact on 

productivity and software quality. However still remains "unknown" and complicated to 

manage because of the complexity of measuring the human aspects involved in this type 

of study, making it difficult to obtain practical results. On the other hand, the motivation 

is often cited as the main factor in the failure of projects. 

Programs of work motivation have been based on scientific theories and empirically 

validated, which means the strength of these motivational strategies. But this way, 

motivational programs are developed from theoretical general, universal and abstract, 

without directly taking into account the personal motivations of their employees. 

But this way, motivational programs are developed from theoretical general, universal 

and abstract, without directly taking into account the personal motivations of their 

employees. 

Starting from this basic assumption, motivation strategies are most effective when 

working directly correspond to the goals and values of its staff. The knowledge of the 

motivational profile enables the development of differentiated programs of motivation 

within the organization, to meet the goals and interests shared by the entire corporation, 

by its various sectors or teams. 

To that end, we conducted a case study involving members of an agile development 

team in Recife. From the data collected, we performed a qualitative analysis, which 

enabled the development of a motivational program based on the values and goals of the 

members of this team. 

 

Keywords: Work motivation, motivational profile, Software Engineering, Agile 

methods. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desenvolvimento de Software é um mercado em expansão há mais de 40 anos, 

e estima-se que esse mercado global cresceu 6,5% em 2008. Em 2010, a indústria de 

software foi avaliada em 303,8 bilhões de dólares (SACH, SHARP e PETRE, 2010). 

Entretanto, a eficácia dos projetos continua instável na indústria mesmo com a crescente 

sofisticação dos métodos e tecnologias de apoio. Em geral, os resultados do 

desenvolvimento de software permanecem decepcionantes. De acordo com o Standish 

Group (2009), apenas 32% dos projetos de TI são concluídos com sucesso, ou seja, 

dentro do prazo, do orçamento, com as características e funções inicialmente acordados. 

O mesmo estudo explica ainda que 44% dos projetos obtêm sucesso parcial, pois são 

concluídos fora do prazo, além do orçamento e/ou com menos características ou funções 

inicialmente especificadas. Já os 24% restantes dos projetos são fracassados, visto que 

são cancelados antes da sua conclusão ou são entregues e nunca utilizados. De acordo 

com os dados do Software Engineering Institute apud França e da Silva (2009b), 

recursos humanos constituem, em média, 70% dos custos do desenvolvimento de 

projetos de software. Partindo do pressuposto que pessoas motivadas possuem melhor 

desempenho, faz-se necessário, um estudo sobre motivação vislumbrando uma melhor 

taxa de sucesso dos projetos. 

A motivação na Engenharia de Software é citada por gerar um grande impacto 

individual sobre a produtividade dos profissionais, na moral individual e do time, na 

retenção de talentos, na qualidade do produto final, na qualidade da gestão, e continua 

sendo difícil de gerir (SHARP e ROBINSON, 2008; HALL et al., 2009; SACH, 

SHARP e PETRE, 2010; MOE, DINGSOYR e DYBA, 2009; BEECHAM et al.,2007). 

Conforme descrito por França (2009), um conjunto de enquetes que foi promovido pela 

SkillSoft em 2006, envolvendo 2.800 profissionais, revelou o setor de TI como o de 

maior número de profissionais estressados, ficando à frente de outros setores 

considerados críticos, como medicina, finanças e vendas. Esta pesquisa levantou 

números indicando que 28% dos profissionais de TI estariam insatisfeitos com o atual 

trabalho. Mais além, 75% deles trocariam de emprego na primeira oportunidade e 41% 

dos profissionais espalhados pelo mundo sentem-se desmotivados no emprego. Com o 

objetivo de melhorar as práticas envolvidas no desenvolvimento de software surgiram 

as metodologias ágeis. A proposta foi realizar reforma de valores na qual o foco central 
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está nas pessoas e nas interações entre elas, software em funcionamento, colaboração 

com o cliente e responder a mudança mais que seguir um plano (MANIFESTO ÁGIL, 

2001). 

Metodologias ágeis ou “leves” oferecem uma alternativa aos processos 

tradicionais de engenharia de software com significativos ganhos humano e social, 

associados a um profundo aumento de valor de negócio. Embora as origens dos 

aspectos técnicos e de engenharia ágil voltem no tempo, os métodos ágeis permanecem 

distintos na medida em que explicitamente integram as preocupações sociais e 

comportamentais na metodologia de desenvolvimento de software. Na verdade, o foco 

nas pessoas das metodologias ágeis é apontado como um fator essencial para seu 

sucesso e popularidade crescente (WOMACK, 1990; HIGHSMITH, 2002; 

POPPENDIECK, 2002; LARMAN, 2003; BOEHM, 2004; COCKBURN, 2002, apud 

WHITWORTH e BIDDLE, 2007). Os métodos ágeis supostamente aumentam, entre 

outras coisas, a satisfação no trabalho, melhorando a comunicação entre os membros da 

equipe e com o cliente, promovendo o feedback contínuo, permitindo que os 

desenvolvedores tomem decisões que os afetam. A argumentação dos agilistas é que os 

métodos ágeis fazem não apenas o cliente mais satisfeito, mas também os membros da 

equipe de desenvolvimento.  

O Extreme Programming (XP) é um dos métodos de desenvolvimento ágil de 

software. O XP enfatiza a importância dos indivíduos e das interações, software 

funcionando, colaboração do cliente, e responder à mudança (BECK, 2004; 

HIGHSMITH, 2002 apud SHARP e ROBINSON, 2008). Contudo, a chave do sucesso 

do XP, segundo Sharp e Robinson (2008), é enfrentar o fato de que a mudança no 

desenvolvimento de software é inevitável e o XP faz isso de diversas formas: 

reconhecendo que a alteração do escopo de um projeto de desenvolvimento é uma 

forma poderosa de se adaptar às mudanças, encurtando o tempo entre a implementação 

e o feedback dos clientes, análise constante e melhoramento o processo de 

desenvolvimento. 

A engenharia de software é uma disciplina de natureza sócio técnica baseada 

na forte interação entre fatores pessoais, sociais e técnicos (SAWYER, 2004). A chave 

do sucesso ágil é exatamente o link entre o sócio e o técnico. Para Kur (1996), uma 

equipe é “(...) um sistema sócio técnico em um estado de tensão entre a mudança e a 

estabilidade”. Katzenbach e Smith (1993), argumentam que uma equipe é um pequeno 
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grupo de pessoas com habilidades complementares que estão comprometidas a um 

propósito e metas comuns em que se consideram mutuamente responsáveis. Kur (1996) 

observou várias equipes de alto desempenho (automotivadas e autogerenciáveis) e as 

definiu como equipes técnica e sistemática, orientadas às pessoas e às suas relações 

sociais. Sharp, Hides e Bamber (2000), definiram características essenciais para formar 

equipes de alto desempenho: 

1. Destacar as competências dos membros da equipe; 

2. Ter bons processos, ferramentas e técnicas; 

3. Diversificação de habilidades interpessoais, boa comunicação; 

4. Sistema de valores e personalidade compatíveis;  

5. Compartilhamento de opiniões, propósitos, objetivos; 

Existem características tanto sociais quanto técnicas e na prática são pré-

condições para prover satisfação no trabalho. A motivação na engenharia de software é 

reconhecida como um fator chave de sucesso para projetos de software (PROCACCINO 

et al., 2005). Sua importância reside no fato de que é possível descobrir quais fatores 

levam a um maior desempenho da equipe de desenvolvimento e assim os gerentes serão 

capazes de usar esse conhecimento para construir e gerenciar melhor as equipes. Então, 

a seguinte questão de pesquisa é levantada: O que motiva equipes ágeis a se tornarem 

mais produtivas e o que as desmotiva tornando-as menos produtivas? 

Para tanto, foi realizado uma pesquisa de campo envolvendo 62 integrantes de 

equipes ágeis, com o objetivo de obter evidências empíricas sobre o que de fato os 

motiva e desmotiva em seu ambiente de trabalho. A partir dos dados coletados, foi 

realizada uma análise mista (quantitativa e qualitativa) que possibilitou o 

desenvolvimento de um programa de motivação para equipe analisada. O objetivo 

central desta dissertação é analisar e propor um modelo de motivação a partir do perfil 

motivacional dos colaboradores. O pressuposto básico é que as estratégias de motivação 

laboral são mais eficientes quando os motivadores adotados correspondem diretamente 

às metas e valores do colaborador. Para que o objetivo central da pesquisa pudesse ser 

alcançado, as seguintes metas intermediárias foram fixadas: 

 Realizar uma revisão sistemática da literatura sobre motivação humana e a 

sua aplicação na engenharia de software; 
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 Selecionar um conjunto de fatores, baseado na revisão sistemática, que 

motiva e desmotiva integrantes de equipes de desenvolvimento de software;  

 Conduzir um estudo empírico com o objetivo de identificar os fatores 

motivacionais relevantes para as equipes ágeis de desenvolvimento de 

software; 

 Por fim, analisar os resultados do estudo empírico a fim de propor um 

programa motivacional para a equipe ágil estudada a partir do perfil 

motivacional de seus colaboradores. 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. Este capítulo introdutório 

abordou as motivações e objetivos deste trabalho. Os demais capítulos estão 

estruturados da seguinte forma: 

Capítulo 2 – Motivação de equipes 

Neste capítulo é apresentado o referencial teórico que constitui as bases 

conceituais para o desenvolvimento desta pesquisa. Inicialmente é apresentado o 

conceito de valor, suas características e influência na motivação humana. Em seguida 

explana-se sobre a Teoria dos Valores de Schwartz e sobre motivação no trabalho. 

Capítulo 3 - Desenvolvimento ágil de software 

Este capítulo descreve o desenvolvimento ágil de software, o que motivou o 

surgimento das metodologias “leves” e suas ideias centrais. Também é posto em pauta a 

perspectiva tradicionalista, de comando e controle, e a ágil, centrada nos fatores 

humanos. Finalmente, é discutida a motivação em equipes ágeis e é mostrado um estudo 

comparativo entre equipes tradicionais e agilistas. 

Capítulo 4– Metodologia 

Apresenta o procedimento metodológico que norteou a pesquisa empírica.  

Inicialmente é caracterizado o plano de pesquisa. Em seguida são detalhadas as etapas 

que compõem a pesquisa e o processo de condução do estudo de caso.  

Capítulo 5 – Resultados 
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Os resultados da pesquisa de campo são apresentados. E primeiramente, este 

capítulo aponta a caracterização da população por sexo, faixa etária, nível de formação, 

estado civil e função. Posteriormente é feita uma análise de toda a população estudada 

sobre seu perfil motivacional, sobre os fatores motivacionais e desmotivacionais. Logo 

após, é realizada uma análise por diferentes visões, sendo elas: faixa etária, gênero, 

escolaridade e função. Por fim é compilado um programa motivacional para a equipe 

analisada. 

Capítulo 6- Conclusão 

Finalmente, este capítulo apresenta as conclusões desta dissertação a partir da 

análise dos resultados do trabalho, assim como antecipa as limitações da pesquisa e 

aponta perspectivas para trabalhos futuros. 
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2. MOTIVAÇÃO DE EQUIPES 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a revisão da literatura sobre 

motivação. A seção 2.1 apresenta os conceitos sobre valores e suas respectivas 

características. A seção 2.2 detalha a teoria dos Valores de Schwartz. A seção 2.3 

explica a hierarquia dos valores ordenados de acordo com sua importância, baseados na 

natureza humana e no funcionamento das sociedades. A seção 2.4 retrata a relação entre 

valores, comportamentos e atitudes. A seção 2.5 explica as relações entre traços de 

personalidade e valores pessoais. Por fim, a seção 2.6 apresenta uma discussão a 

respeito da motivação no ambiente de trabalho. 

2.1. Valores Pessoais 

Pesquisas sobre valores têm desempenhado um papel importante na sociologia, 

psicologia e antropologia e são usadas para caracterizar as sociedades e indivíduos, a 

fim de detectar mudanças ao longo do tempo, como também para explicar as bases 

motivacionais de atitudes e comportamentos (SCHWARTZ, 2009). O poder 

motivacional dos valores intriga pensadores e gira em torno, principalmente, de duas 

questões: Por que o ser humano se submete a valores que parecem transcendê-lo? De 

onde vem a força dos valores que levam o indivíduo a procurar, frequentemente, 

durante toda a vida, a busca de metas que podem implicar até na inibição parcial de 

necessidades biológicas e psicológicas?  

Platão identifica os valores como o Bem absoluto e diz que seu poder de 

seleção e controle do comportamento encontra-se fora da pessoa, no reino das ideias 

eternas que constituem a realidade suprema. Já na visão de Ehrenfels, a dimensão 

motivacional dos valores situa-se dentro da pessoa, visto que eles estão estreitamente 

vinculados com o desejo (TAMAYO e SCHWARTZ, 1993). Em outras palavras, os 

valores são metas desejáveis que variam de importância e servem como princípios 

orientadores na vida das pessoas (SCHWARTZ, 1992).   

Os valores são um construto distinto por diferirem de outros atributos pessoais, 

pelo fato de transcender circunstâncias específicas. Esta característica os distingue de 

normas, atitudes e metas específicas, que normalmente se referem a ações específicas, 

objetos ou situações (ROCCAS et al., 2002). Diferentemente das necessidades e 
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motivações, que podem ser inconscientes, os valores são representados cognitivamente 

de modo a permitir as pessoas pensarem e se comunicarem sobre eles. 

Os valores servem como padrões ou critérios que fornecem uma justificativa 

social para escolhas e comportamentos (ROKEACH, 1973). As pessoas podem explicar 

seu comportamento, referindo-se a suas características, mas eles se referem a seus 

valores quando querem justificar as escolhas ou ações como legítimas ou dignas 

(ROCCAS et al., 2002). Quanto mais importante é um valor para uma pessoa, maior 

será a motivação para atingir o objetivo que ele representa.  

 

 

Figura 1 - Motivação Humana 

Fonte: Elaboração Própria 

Os valores referem-se ao que as pessoas consideram importantes e aos 

objetivos que desejam atingir. Dessa forma, os valores constituem a base, o alicerce da 

motivação.  No entanto, os valores influenciam e são influenciados por diversos fatores. 

O contexto cultural em que uma pessoa está inserida é de suma importância para a 

definição dos seus valores. Os traços de personalidade são as dimensões das diferenças 

individuais na tendência a mostrar padrões consistentes de pensamentos, sentimentos e 

ações, ou seja, descrevem como as pessoas são (MCCRAE e COSTA, 2004 apud 
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ROCCAS et al., 2002). Sendo assim, o conjunto formado pelos valores, personalidade, 

crenças, desejos, por exemplo, guiam os comportamentos na busca de alcançar metas e 

objetivos conforme mostra a Figura 1. 

Devido a sua característica única, os valores pessoais são ordenados por uma 

importância subjetiva e, portanto, formam uma hierarquia de prioridades. Quanto maior 

o valor na hierarquia, mais ele é susceptível a afetar a forma como as pessoas percebem 

e interpretam o mundo e as suas preferências, escolhas, emoções e ações (SCHWARTZ, 

1992). Garcia (1999) mostra algumas características dos valores: 

 Bipolaridade: É uma característica inerente ao valor. Para cada valor existe 

um contravalor, o bem se contrapõe ao mal, o belo ao feio etc.; 

 Implicação Recíproca: A realização de um valor influencia direta ou 

indiretamente a realização de outros valores; 

 Necessidade de Sentido: O valor estabelece um posicionamento do homem 

perante algo ou alguém. É devido a essa característica que os valores são 

reconhecidos como fatores determinantes da conduta humana; 

 Preferência ou prioridade: Qualquer valor pode ser reconhecido como 

motivo ou fim da conduta humana. Cabe ao indivíduo ou sociedade 

estabelecer seu sistema de valores, ordenando-os hierarquicamente, o que vai 

determinar sua concepção do mundo e da vida; 

 Objetividade: Os valores, apesar de não possuírem uma objetividade no 

plano do ser, possuem uma objetividade relativa no plano do dever ser. Se 

não existisse essa objetividade relativa dos valores, nada teria sentido para o 

homem; 

 Historicidade: significa que os valores não são realidades absolutas. 

Dependem do processo histórico-cultural da humanidade. São frutos das 

ações do homem na natureza; 

 Impossibilidade de se esgotar e inexorabilidade : O valor não esgota sua 

realidade, não é reduzido ao real. Pois se coincidir com a realidade perde sua 

essência que é sempre superar a realidade. 
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Em sua teoria, Schwartz (1992, 2009) adota o conceito de valores e especifica 

seis características principais presentes implicitamente nas obras de muitos teóricos:1 

 Os valores são crenças intimamente ligadas ao afeto. Quando os valores 

são ativados, tornam-se repletos de sentimento. Pessoas para quem a 

independência é um valor importante ficam alerta quando sua independência 

é ameaçada. Tornam-se agressivas ou desesperadas se não conseguem 

protegê-la, mas ficam contentes ou mesmo orgulhosas quando podem 

afirmar sua independência por meio de ações; 

  Os valores referem-se a um objetivo desejável que motivam a ação. 

Pessoas para quem a ordem social, a justiça e a utilidade são valores 

importantes são motivadas a buscar estes objetivos; 

 Valores transcendem ações e situações específicas. Obediência e 

honestidade, por exemplo, são valores que podem ser relevantes no trabalho 

ou na escola, nos esportes, negócios e política, com a família, amigos ou 

estranhos. Esta característica distingue os valores a partir de conceitos mais 

estreitos como as normas e atitudes que geralmente se referem a ações 

específicas, objetos ou situações; 

  Valores servem como padrões ou critérios. Valores orientam a seleção ou 

avaliação de ações, políticas, pessoas e eventos. As pessoas decidem o que é 

bom ou ruim, justo ou ilegítimo, o que vale a pena fazer ou o que deve ser 

evitado, com base em possíveis consequências para seus valores. Mas o 

impacto dos valores nas decisões cotidianas raramente é consciente. Valores 

entram na consciência quando as ações ou julgamentos consideram 

implicações contraditórias para diferentes valores. 

 Os valores são ordenados pela importância em relação a outros valores. 

Os valores das pessoas formam um sistema ordenado de prioridades 

axiológicas que as caracterizam como indivíduos. Elas atribuem mais 

importância para realização ou justiça, para novidade ou tradição? Este 

recurso hierárquico também distingue os valores das normas e atitudes. 

 A importância relativa de múltiplos valores guiam ações. Qualquer 

atitude ou comportamento geralmente tem implicações para mais de um 

                                                                 
1
  Exemplo: Allport, 1961; Feather, 1995; Inglehart, 1997; Kohn, 1969; Kluckhohn, 1951; Morris, 1956; 

Rokeach 1973; Schwartz & Bilsky, 1987. 
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valor. Por exemplo, frequentar a igreja poderia expressar e promover 

valores de tradição, conformidade, segurança em detrimento de valores de 

hedonismo e estimulação. 

Vários psicólogos colocam a fonte dos valores nas exigências universais do ser 

humano (KLUCKHON, 1951; ROKEACH, 1973; Bilsky, 1987, apud TAMAYO e 

SCHWARTZ, 1993). Essas exigências preexistem ao indivíduo e são constituídas por: 

1) necessidades biológicas do organismo (abreviado como "organismo"), 2) requisitos 

de interação social coordenada (abreviado como "interação") e 3) requisitos para o bom 

funcionamento e sobrevivência de grupos (abreviado como "grupo") (Schwartz, 1994). 

O indivíduo, para poder lidar com a realidade, tem de reconhecer essas necessidades e 

planejar, criar ou aprender respostas apropriadas para a sua satisfação. Essa satisfação, 

porém, deve acontecer por meio de formas específicas definidas pela cultura. 

2.2. Teoria dos valores de Schwartz 

A teoria dos valores de Schwartz (1992) identifica 10 tipos de valores 

motivacionais distintos que podem ser reconhecidos dentro e através das culturas, são 

eles: poder, realização, hedonismo, estimulação, conformidade, autodeterminação, 

universalismo, benevolência, tradição e segurança. O Quadro 1 define os dez tipos. 
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Quadro 1 - Metas Motivacionais 

TIPO META INTERESSE 

Autodeterminação 
Ter autonomia. Decidir por si mesmo e/ou 
participar nas decisões, controlar a Organização e 
execução do seu posto de trabalho. 

Individual 

Estimulação 
Ter desafios na vida e no trabalho, explorar, inovar, 
ter emoções fortes na vida e no trabalho, adquirir 

conhecimentos novos. 

Individual 

Hedonismo 
Procurar prazer e evitar a dor e o sofrimento, ter 

satisfação e bem-estar no trabalho. 
Individual 

Realização 

Ter sucesso pessoal, mostrar a sua competência, ser 

influente, se realizar como pessoa e como 
profissional. 

Individual 

Poder 
Ter prestígio, procurar status social, ter controle e 
domínio sobre pessoas e informações. 

Individual 

Segurança 
Integridade pessoal e das pessoas íntimas, segurança 
no trabalho, harmonia e estabilidade na sociedade e 

na organização em que trabalha. 

Misto 

Conformidade 

Controlar impulsos, tendências e comportamentos 

nocivos para os outros e que transgridam normas e 
expectativas da sociedade e da organização. 

Coletivo 

Tradição 
Respeitar e aceitar ideias e costumes tradicionais da 
sociedade e da empresa. 

Coletivo 

Benevolência 
Procurar o bem-estar da família e das pessoas do 
grupo de referência.  

Coletivo 

Universalismo 
Tolerância, compreensão e promoção do bem-estar 
de todos na sociedade e na organização onde 

trabalha, proteção da natureza. 

Misto 

Fonte: Adaptado de Tamayo e; Paschoal (2003) 

Na teoria de Schwartz as relações entre os valores são dinâmicas. Ações em 

busca de algum valor têm consequências psicológicas, práticas e sociais que podem 

entrar em conflito ou podem ser compatíveis na busca de outros valores. O padrão de 

conflito e compatibilidade entre os valores formam uma estrutura circular em que 

valores adjacentes refletem motivações compatíveis e valores opostos refletem 

motivações conflituosas. Esse arranjo circular representa um continuum motivacional. 

Quanto mais próximos quaisquer dois valores em ambas as direções ao redor do círculo, 

mais semelhantes são suas motivações. Quanto mais distantes, mais antagônicas são 

suas motivações.   

A Figura 2 exemplifica essas relações. Para o melhor entendimento da proposta 

da estrutura circular, faz-se necessário citar o método utilizado para chegar a esse 

modelo. A análise do menor espaço (Smallest Space Analysis – SSA, em inglês) é uma 

técnica para o mapeamento de itens como pontos em um espaço multidimensional, de 

modo que a distância entre os pontos reflete as inter-relações entre os itens. Quanto 
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maior a semelhança conceitual entre os itens, mais relacionada deve estar e, portanto, 

sua localização estará mais próxima no espaço multidimensional. 

Naturalmente, as pessoas podem buscar valores concorrentes, mas não em um 

único ato. Em vez disso, eles o fazem através de atos diferentes, em momentos 

diferentes, e em diferentes contextos (SCHWARTZ, 2009). Por exemplo, uma pessoa 

em busca de novidade e mudança (valores de estimulação) pode prejudicar a 

preservação dos costumes veneráveis (valores de tradição). Em contraste, a busca de 

valores da tradição é compatível com a busca de valores de conformidade: ambos 

motivam ações de submissão às expectativas externas. 

 

Figura 2 - Modelo teórico das relações entre os dez tipos motivacionais de valores  

Fonte: Adaptado de Schwartz (2006) 

O círculo pode ser sintetizado em duas dimensões bipolares.  A primeira 

contrasta autopromoção com autotranscendência. Os valores de autopromoção 

enfatizam a busca do autointeresse, concentrando-se em obter o controle sobre pessoas e 

recursos (poder) ou por demonstrar ambição e competência, de acordo com as normas 

sociais, assim como alcançar o sucesso (realização). Estes valores entram em conflito 
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com valores de autotranscendência que enfatizam a preocupação com os outros: 

demonstrando preocupação e cuidado com aqueles com quem se tem contato frequente 

(benevolência) ou exibir aceitação, tolerância e respeito para todas as pessoas, 

independentemente da participação no grupo (universalismo). 

O segundo conflito contrasta abertura à mudança com a conservação. 

Abertura à mudança enfatiza a abertura a novas experiências: a autonomia de 

pensamento e ação (autodeterminação), a novidade e a excitação (estimulação). Estes 

valores entram em conflito com os valores de conservação, que privilegiam a 

preservação do status quo: compromisso com crenças e costumes (tradição), aderindo 

às normas e expectativas sociais (conformidade) e de preferência para a estabilidade e 

segurança para si e para as pessoas próximas (segurança). Os valores do hedonismo 

compartilham elementos tanto com abertura à mudança quanto autopromoção e estão 

em conflito com a autotranscendência e a conservação. 

As evidências para esta estrutura teórica foram encontradas em amostras de 67 

nações, inclusive no Brasil, totalizando 64.271 participantes. Foi elaborado um 

instrumento com 57 valores em hebraico e inglês que posteriormente foi traduzido para 

as línguas nativas de cada país (SCHWARTZ, 1992, 1994; 2006). Dois princípios 

nortearam a ordenação dos valores na pesquisa: 1) os valores que a priori representavam 

o mesmo tipo de valor foram separados uns dos outros por pelo menos dois outros 

valores; 2) os valores de mesma importância foram separados por pelo menos outros 

três (SCHWARTZ, 1992; TAMAYO e SCHWARTZ, 1993). Foi realizada uma extensa 

investigação em amostras provenientes de todos os continentes. Foram incluídos 

professores, estudantes universitários, adolescentes e colaboradores dos mais distintos 

segmentos e funções. Por fim, o estudo conclui que os dados suportam: 1) a distinção 

dos 10 valores; 2) a ideia de que estes valores compreendem os distintos tipos 

motivacionais; 3) a ordenação dos valores na estrutura circular (FONTAINE, 1999; 

SCHWARTZ, 1992, 1994; SCHWARTZ e BARDI, 2001; SCHWARTZ e SAGIV, 

1995 apud SCHWARTZ e BOEHNKE, 2004).  

Em outras palavras, os resultados apontam para a constituição de um princípio 

universal organizador dos valores. As pessoas podem diferir substancialmente na 

importância que atribuem aos valores que compõem o conjunto de valores básicos, 

porém a mesma estrutura de oposições e compatibilidades motivacional, aparentemente, 

organiza seus valores. A visão do sistema de valores como uma estrutura integrada torna 
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mais fácil produzir hipóteses sistemáticas e coerentes que se relacionam com todo o 

conjunto de prioridades de valores a qualquer outra variável como, por exemplo, idade, 

sexo, posição social etc. (SCHWARTZ, 2006). 

A explicação teórica para a localização da conformidade e da tradição estar no 

mesmo ângulo no círculo (vide Figura 2) é que eles compartilham o mesmo objetivo 

geral de motivação: subordinar a si mesmo em favor de expectativas socialmente 

impostas (SCHWARTZ e BOEHNKE, 2004). O que os distingue é que valores de 

conformidade implicam na subordinação das pessoas com quem se está em interação 

frequente, como pais, professores, chefes. Valores de tradição implicam subordinação a 

objetos mais abstratos, como costumes religiosos e culturais e de ideias (SCHWARTZ, 

1992, p. 40). Valores de conformidade enfatizam a retenção de ações, inclinações e 

impulsos que possam perturbar ou prejudicar os outros e violar as suas expectativas. 

Valores de tradição salientam o respeito, o compromisso e aceitação dos costumes e 

ideias de sua cultura ou religião (SCHWARTZ e BOEHNKE, 2004). Na prática quanto 

mais periférica a localização de um valor, menos positivas são suas correlações com os 

valores no lado oposto do círculo. Assim, a localização do tipo motivacional tradição 

significa que ele é menos compatível que o tipo conformidade em relação aos valores de 

hedonismo e estimulação. 

É importante também ressaltar pequenas diferenças entre alguns valores. Os 

valores de poder e realização ambos focam na realização de estima social. Entretanto, 

os valores de realização enfatizam ativamente uma atuação com um bom desempenho, 

ao passo que os valores de poder enfatizam atingir ou manter uma posição dominante. 

Já os valores de benevolência e conformidade promovem relações de cooperação e de 

apoio social. Contudo, os valores benevolência fornecem uma base motivacional 

internalizada para tal comportamento. Em contraste, os valores conformidade 

promovem a cooperação, a fim de evitar consequências negativas para si. 

Até agora mostrou-se que a estrutura circular das relações possui 

compatibilidades e incompatibilidades entre seus eixos bipolares e pela proximidade 

dos valores. Porém faz-se necessário uma análise de uma perspectiva diferente. Os 

valores dos quadrantes superiores da Figura 3 (Poder, Realização, Hedonismo, 

Estimulação, Autodeterminação) regulam principalmente o modo como se expressa os 

interesses e características pessoais. Os valores dos quadrantes inferiores (Benevolência, 
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Universalismo, Tradição, Conformidade, Segurança) regulam principalmente o modo 

como as pessoas se relacionam socialmente com os outros e os efeitos dos interesses.  

 

Figura 3 - Fundamentos dinâmicos da estrutura universal de valores  

Fonte: Adaptado de Schwartz (2009) 

A busca dos valores dos quadrantes à esquerda serve para lidar com a 

ansiedade devido à incerteza no mundo social e físico. As pessoas procuram evitar 

conflito (conformidade) e manter a ordem atual (tradição, segurança) ou controlar 

ativamente ameaças (poder). Os valores à direita (hedonismo, estimulação, 

autodeterminação, universalismo, benevolência), expressam motivações sem ansiedade. 

Valores de realização têm ambos objetivos, ou seja, objetivam por meio do 

cumprimento das normas sociais, controlar a ansiedade e afirmar um senso de 

competência. 

2.3. Hierarquia dos Valores 

Segundo Parsons apud Schwartz (2006), dois mecanismos são críticos para que 

os valores possam motivar e controlar o comportamento dos membros de um grupo. O 

primeiro é o ator social (líderes) que estimula o aparecimento de determinados valores, 

de forma direta ou indireta, para definir comportamentos específicos como socialmente 

necessários, justificando suas demandas e extraindo comportamentos desejados a fim de 

promover a prosperidade e sobrevivência do grupo. O segundo, e não menos importante 
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é a característica de ser um guia. Desta forma, alivia o grupo da necessidade de controle 

social constante por meio da transmissão e aquisição de valores, quando os indivíduos 

adaptam-se aos costumes, práticas e normas do grupo. 

Para explicar a hierarquia dos valores, Schwartz e Bardi (2001) propuseram três 

exigências ordenadas de acordo com sua importância, baseado na natureza humana e no 

funcionamento das sociedades: 

 

 O mais importante é promover e preservar as relações de cooperação e 

apoio entre os membros dos grupos. Sem tais relações, a vida em grupo 

seria repleta de conflitos colocando a sobrevivência do grupo em risco. 

Assim, o foco mais crítico de transmissão de valor é o desenvolvimento 

de compromisso nas relações, identificação com o grupo e lealdade para 

com seus membros; 

 As relações positivas são insuficientes para garantir a sobrevivência e a 

prosperidade das sociedades, grupos e de seus membros. Os indivíduos 

também devem ser motivados a investir tempo e esforço físico e 

intelectual necessários para realizar um trabalho produtivo, para 

solucionar problemas que surgem durante a execução da tarefa, como 

também gerar novas ideias e soluções técnicas; 

 Algumas gratificações são críticas para orientar necessidades e desejos 

dos membros do grupo. 

Schwartz dividiu a amostra em três grupos distintos. O primeiro e mais 

importante foram os exemplos de amostras representativas de 13 países (Austrália, 

Chile, China, Alemanha Oriental, Finlândia, França, Israel, Itália, Japão, Holanda, 

Rússia, África do Sul e Alemanha Ocidental). O primeiro grupo tinha como objetivo 

cobrir uma ampla gama de idade, sexo, ocupação, nível educacional. Já os dois outros 

grupos, compostos por professores e estudantes, objetivavam ter uma maior variedade 

em termos culturais, religião, sistemas políticos e econômicos, história e 

desenvolvimento socioeconômico. O Quadro 2 mostra a hierarquia, segundo Schwartz e 

Bardi (2001). 
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Quadro 2 - Importância dos Tipos de Valores 

Tipo de Valor 

Posição em amostras 

de 13 nações 

representativas 

Posição em amostras de 

professores (56 nações) 

Posição em amostras 

de estudantes (54 

nações) 

Benevolência 1 1 1 

Autodeterminação 2.5 2 2 

Universalismo 2.5 3 3 

Segurança 4 4 5 

Conformidade 5 5 6 

Realização 6 6 4 

Hedonismo 7 7 7 

Estimulação 8 9 8 

Tradição 9 8 9 

Poder 10 10 10 

Fonte: Adaptado de Schwartz e Bardi (2001) 

 

Os valores de Benevolência (prestatividade, honestidade, perdão, lealdade, 

responsabilidade) são de extrema importância e encontram-se em primeiro lugar na 

hierarquia de valores, conforme Schwartz e Bardi (2001). Este tipo motivacional tem 

como objetivo preservar e melhorar o bem-estar do grupo que tem contato frequente, 

especialmente no contexto da família. Os valores derivam do requisito básico do bom 

funcionamento do grupo e da necessidade de afiliação (SCHWARTZ, 2009). Suas 

metas motivacionais são sentimento de pertencimento, sentido na vida, ter uma vida 

espiritual. 

Em segundo e terceiro lugares aparecem os valores do Universalismo (justiça 

social, igualdade, paz no mundo, proteger o meio ambiente, mente aberta) que 

contribuem de forma positiva com as relações sociais. Os valores diferem dos valores de 

benevolência em seu foco, principalmente nas pessoas de fora do grupo. E são 

funcionalmente importantes, principalmente quando os membros do grupo devem 

relacionar-se com aqueles com quem não estão prontamente identificados 

(SCHWARTZ e BARDI, 2001). Um exemplo disso é o comprometimento do bem-estar 
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dos membros de grupos não primários como em escolas, locais de trabalho e outros 

ambientes extrafamiliar. 

Autodeterminação é o tipo motivacional que possui fortes implicações no que 

diz respeito a motivar pessoas a trabalharem de forma mais produtiva (Schwartz e 

Bardi, 2001), por promoverem independência de pensamento e ação, por abrirem espaço 

para a exploração e para a criatividade. Seus valores constituem uma fonte de motivação 

intrínseca pelo fato de sua busca não vir à custa de competição por recompensas sociais. 

Consequentemente, esse tipo teve alta importância e ficou empatado em segundo lugar.  

Valores de segurança (reciprocidade de favores, harmonia e estabilidade da 

sociedade), quarta e quinta posições, e conformidade (contenção de ações, inclinações e 

impulsos), quinta e sexta, também são bastante importantes nos países estudados, 

provavelmente devido às relações harmoniosas para evitar conflitos e violações das 

normas dos grupos (SCHWARTZ e BARDI, 2001). Os valores de segurança podem ser 

individuais (segurança no trabalho) ou podem ter um contexto mais amplo como 

segurança da nação. Já os valores conformidade enfatizam autocontenção na interação 

cotidiana geralmente com pessoas próximas. 

Realização teve uma avaliação moderada e seus valores ficaram na quarta e 

sexta posições. Sua meta é sucesso pessoal através da demonstração de competência, de 

acordo com as normas sociais (SCHWARTZ e BARDI, 2001). Seu lado positivo é a 

motivação das pessoas para desprenderem tempo e energia na execução de tarefas que 

possibilitarão aos grupos e às instituições atingirem seus objetivos (SCHWARTZ, 

2009). Por outro lado, as pessoas podem passar muito tempo para demonstrar sua 

capacidade e assim frustram as expectativas do grupo, ocasionando o fim da harmonia 

das relações sociais. 

A baixa localização na hierarquia dos valores do hedonismo, sétima posição, e 

estimulação, oitava e nova, refletem sua irrelevância para as duas primeiras exigências 

elencadas anteriormente, no entanto, são importantes para a terceira exigência. Na 

concepção de Schwartz (1992), os valores do hedonismo (prazer, aproveitar a vida) e os 

valores de estimulação (uma vida variada, excitante, arrojada) são transformadores 

sociais das necessidades dos indivíduos que visam gratificações físicas. 

Tradição etimologicamente significa transmissão, transferência de princípios, 

ideais e costumes (DURKHEIM, 1954, apud TAMAYO e SCHWARTZ, 1993). A meta 

motivacional dos valores relativos à tradição é o respeito e a aceitação dos ideais e 
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costumes da sua sociedade (TAMAYO e SCHWARTZ, 1993). Aceitar e agir de acordo 

com os valores de tradição pode contribuir para a solidariedade dentro do grupo 

propiciando seu bom funcionamento e por outro lado força um comprometimento 

exacerbado das crenças e dos símbolos presentes na cultura. Esses valores possuem 

baixa expressão no comportamento cotidiano e por isso tiveram uma baixa importância 

e localizaram-se nas oitava e nova posição (SCHWARTZ e BARDI, 2001). 

Os valores do poder (autoridade, riqueza, poder social) localizaram-se na 

décima e ultima posição na hierarquia dos valores, não havendo dúvidas de sua baixa 

importância. Valores de poder enfatizam o domínio sobre pessoas e recursos. Sua busca 

implica muitas vezes em prejudicar ou explorar os outros, arruinando e prejudicando as 

relações sociais. Mesmo assim, provavelmente, é necessário conceder alguma 

legitimidade para as lutas de poder, a fim de motivar os esforços individuais de trabalho 

para os interesses do grupo e para justificar o regime hierárquico social em todas as 

sociedades (SCHWARTZ e BARDI, 2001). A Figura 4 apresenta a hierarquia universal 

dos valores. 

 

Figura 4 - Modelo hierárquico dos dez tipos motivacionais 

   Fonte: Elaboração Própria 
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2.4. Valores e Comportamento 

Uma das características mais importantes dos valores é sua influência no 

comportamento. Os valores pessoais têm sido associados com uma grande variedade de 

comportamentos e intenções comportamentais. De acordo com Roccas e Sagiv (2010), 

os valores e comportamentos influenciam em: compras de consumidores, no grau de 

envolvimento na criação de seus filhos, nas escolhas em situações de dilemas sociais, 

em estilos de resolução de conflitos e estratégias de enfrentamento, nos comportamentos 

durante negociações, comportamento sexual de risco, preocupação com o meio 

ambiente, padrões de utilização da internet, orientação política, comportamento durante 

o aconselhamento de carreira, escolha de cursos universitários. 

O estudo de valores associado ao comportamento se faz necessário, porque a 

análise de valores individualmente leva ao acúmulo de pequenas parcelas de informação 

que não é propício para a construção de teorias coerentes. Abordagens que analisam 

valores isoladamente ignoraram o pressuposto amplamente compartilhado de que 

atitudes e comportamentos são guiados não pela prioridade dada a um único valor, mas 

por compensações entre valores concorrentes que estão envolvidos simultaneamente em 

um comportamento ou atitude (ROKEACH, 1973; SCHWARTZ, 1992; TETLOCK, 

1986 apud SCHWARTZ, 1996). 

O caminho natural para buscar valores importantes é o de se comportar de 

maneira a expressá-los ou promover a sua realização. As pessoas buscam valores de 

segurança agindo de forma a promover a sua segurança pessoal, e aquelas que buscam 

os valores de hedonismo envolvem-se em atividades prazerosas. Mas, a maioria dos 

comportamentos é mais espontâneo. Um exemplo é que raramente pensamos em nossas 

prioridades de valores antes de interromper um amigo. Contudo, nesse comportamento 

estão presentes valores de poder (BARDI e SCHWARTZ, 2003). 

Como já dito neste trabalho, dois valores são compatíveis se as ações tomadas 

para expressá-los também são compatíveis. Por exemplo, valores como os da 

benevolência e universalismo são compatíveis visto que as ações que expressam ambos 

os valores promovem o bem-estar dos outros. Dessa forma, os comportamentos que 

expressam tais valores também são compatíveis e podem relacionar-se positivamente. 

Em contraste, valores são conflitosos se as ações que os expressam prejudicam a busca 

do outro valor. Por exemplo, os valores da tradição e do hedonismo são incompatíveis 
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porque o comportamento que expressa o compromisso com a tradição geralmente 

requer restrição, chocando com a busca hedonista do prazer. O Quadro 3 apresenta 

exemplos de comportamento para cada valor. 

Quadro 3 - Exemplos de comportamentos 

Valor Item de comportamento 

Poder 
Pressionar os outros a seguirem minhas preferências e opiniões; escolher 

amigos e relacionamentos com base em quanto dinheiro eles têm. 

Realização 
Estudo até tarde da noite antes das provas, mesmo se eu estudei o suficiente 

durante o semestre; ter muitos compromissos. 

Hedonismo 
Ter calma e relaxar; consumir alimentos ou bebidas, mesmo quando eu não 

estou com fome ou com sede; 

Estimulação Assistir a filme; fazer coisas não convencionais. 

Autodireção Examinar as ideias por trás, regras e regulamentos antes de obedecê-las. 

Universalismo 
Usar produtos ecologicamente corretos; verificar se todos que conheço 

recebem tratamento igualitário; 

Benevolência Emprestar facilmente objetos aos vizinhos; manter as promessas feitas. 

Tradição 
Comemorar costumes tradicionais em feriados; mostrar modéstia em relação 

às minhas realizações e talentos. 

Conformidade Obedecer meus pais; evitar confrontos com pessoas que eu não gosto. 

Segurança 
Abster-se de abrir a minha porta para estranhos; comprar produtos que foram 

feitos no meu país. 

Fonte: Adaptado de Bardi e Schwartz (2003) 

 

Atributos pessoais nem sempre preveem o comportamento da mesma forma. 

Há um amplo esforço com o intuito de identificar os fatores que determinam o momento 

em que as pessoas são mais susceptíveis a expressar as suas características individuais 

em suas ações. Segundo Roccas e Sagiv (2010), a “força situacional” é um dos fatores 

que melhor controla os atributos pessoais: quando o contexto social fornece 

expectativas uniformes quanto ao comportamento adequado, a situação é definida como 

forte e nessas situações todas as pessoas seguem a mesma linha de ação, e há pouca 

variação no comportamento. Por outro lado, o efeito de características individuais no 

comportamento pode surgir apenas em situações ditas como fracas: em situações que 

não oferecem pistas claras sobre como se comportar e, assim, permite a expressão dos 

atributos pessoais (HOUGH e SCHNEIDER, 1996; MISCHEL, 1977; SNYDER e 

ICKES, 1985 apud ROCCAS e SAGIV, 2010), ou seja, os valores pessoais não podem 

guiar uma escolha quando o contexto social ou a cultura determinam claramente que um 

determinado comportamento é a resposta mais desejável. Diferenças na variabilidade 
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normativa de comportamento entre as culturas podem conduzir às diferenças na 

intensidade das correlações entre valores e comportamento. 

Contextos culturais em que os constrangimentos sociais são fracos e há poucas 

normas vinculativas e expectativas, os atributos pessoais e os valores entre elas 

provavelmente podem prever o comportamento fortemente. Em contraste, onde as 

restrições sociais são fortes, os indivíduos são mais propensos a levar o contexto social 

em conta, logo, o comportamento está mais propenso de ser afetado por normas sociais 

e expectativas. Em outras palavras, a cultura determina quais as situações são fortes e 

quais são fracas. Assim, o efeito da cultura sobre a associação entre valores e 

comportamento varia em situações específicas. 

Bardi e Schwartz (2003) mostram correlações significativas entre a maioria dos 

valores e seus comportamentos correspondentes. Os resultados dos estudos sugerem que 

os valores da tradição e estimulação correlacionam-se altamente com os 

comportamentos que os expressam, e valores que representam hedonismo, autodireção, 

universalismo e poder mostram associações moderadas com seus respectivos 

comportamentos. Já os valores de segurança, benevolência, conformidade e realização 

tendem a relacionar fracamente com seus referidos comportamentos. 

Esses resultados apoiam a ideia de que quanto menos importante é um domínio 

de valor em um grupo, mais forte é a relação entre a importância pessoal do valor e a 

frequência dos comportamentos que os expressam. Além disso, quando os valores e 

comportamentos foram mapeados em conjunto produziram uma estrutura circular 

semelhante, ou seja, apesar da correlação relativamente fraca entre alguns valores e seus 

comportamentos correspondentes, os padrões de comportamento das relações de valor 

são sistemáticos e previsíveis. 

Descobriu-se também que comportamentos que expressam valores conflitantes 

não podem ser inerentemente conflitantes. Por exemplo, não há uma relação conflituosa 

óbvia entre os comportamentos “mostrar modéstia em relação às minhas realizações e 

talentos” (tradição) e “ter calma e relaxar” (hedonismo). Tornando difícil explicar a 

estrutura resultante de acordo com o conteúdo dos comportamentos. O que faz os 

comportamentos compatíveis é a compatibilidade das suas motivações e o que os fazem 

incompatíveis é o conflito entre suas motivações subjacentes (BARDI e SCHWARTZ, 

2003). 
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2.5. Fatores de Personalidade e Valores Pessoais 

Personalidade é a organização mental de um ser humano em qualquer fase do 

seu desenvolvimento. Ela abrange todas as fases do caráter humano: inteligência, 

temperamento, habilidades, moral e qualquer atitude que tem sido construída ao longo 

da vida (WARREN e CARMICHAEL, 1930). No entanto, as definições de 

personalidade são variadas e parecem compartilhar características comuns de 

personalidade, incluindo as diferenças individuais, inclinações comportamentais, a 

estabilidade ao longo do tempo, e que a personalidade pode ser decomposta em partes 

específicas e fundamentais (FURNHAM e HEAVEN, 1999 apud 

SINPHURMSUKSKUL, FROER, e AHLHEIM, 2005).  Todavia, esta visão abrangente 

obscurece diferenças importantes entre traços de personalidade e outras diferenças 

individuais estáveis, tais como necessidades, motivações, objetivos e valores. 

Os traços são as dimensões das diferenças individuais que mostram padrões 

consistentes de pensamentos, sentimentos e ações (COSTA e MCCRAE, 2004). Assim, 

os traços são disposições duradouras. Em contraste, os valores são objetivos 

duradouros. Traços descrevem “como as pessoas são” ao invés das intenções por trás do 

comportamento. Os valores referem-se “ao que as pessoas consideram importante”, os 

objetivos que desejam buscar. Traços variam em frequência e intensidade em sua 

ocorrência, enquanto que valores variam na sua importância como princípios 

orientadores (ROCCAS et al., 2002).  

Existe uma influência mútua entre valores e traços de personalidade. Os 

valores podem afetar os traços, porque as pessoas tentam se comportar de maneira 

consistente aos seus valores (ROKEACH, 1973; SCHWARTZ, 1996). As pessoas 

podem se esforçar para reduzir as discrepâncias entre o que sentem entre seus valores e 

comportamentos, alterando o seu próprio comportamento e, portanto, os traços podem 

afetar os valores, visto que as pessoas que exibem consistentemente um traço 

comportamental provavelmente aumentam o grau da valorização dos objetivos 

(ROCCAS et al., 2002). 

O framework dos cinco fatores (Five-Factor Model – FFM, em inglês) é um 

modelo hierárquico de traços de personalidade, com cinco fatores gerais, que 

representam a personalidade no nível mais amplo de abstração (GOSLING, 
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RENTFROW e SWANN, 2003).  Costa e McCrae (2004) os descrevem da seguinte 

maneira: 

 Neuroticismo é uma dimensão ampla que inclui características como 

ansiedade, mau humor, irritabilidade, ou frustração; 

 Extroversão é uma característica das pessoas que têm uma visão 

confiante e entusiasmada dos outros, que é associado a ser sociável, 

assertivo e falador; 

 Amabilidade é uma característica de mostrar preocupação altruísta e 

apoio emocional para outras pessoas; 

 Abertura à experiência denota especial curiosidade sobre novas ideias, 

valores, sentimentos e interesses; 

 Consciência é um traço de comportamento perseverante, escrupuloso e 

responsável. 

Cada um dos cinco fatores pode ser expandido em várias facetas mais 

específicas, que por sua vez, agrupam um grande número de características ainda mais 

específicas. O Quadro 4 apresenta as principais facetas. 

Quadro 4 - Fatores do framework dos cinco fatores e suas facetas  

Fator Faceta 

Neuroticismo 

Ansiedade; Hostilidade; Depressão; Autoconsciência; 

Impulsividade; Vulnerabilidade; 

Abertura à experiência Fantasia; Sentimentos; Ações; Ideias; 

Extroversão 

Animação; Estima; Assertividade; Atividade; Busca da 

excitação; Emoções positivas; 

Amabilidade Confiança, Conformidade; Altruísmo; Honestidade; Modéstia;  

Conscienciosidade ou Meticulosidade 

Competência; Ordem; Obediência; Realização; Disciplina; 

Ponderação;  

Fonte: Adaptado de Paunonen e Ashton, (2001) 

Roccas et al. (2002) postularam em sua pesquisa que cada fator é compatível 

com os objetivos motivacionais de alguns valores e incompatível com outros e se as 

tendências comportamentais que caracterizam um fator facilitam a realização do 

objetivo motivacional de um valor, provavelmente irão interferir no cumprimento das 

metas dos valores opostos na estrutura circular. A seguir, serão apresentados resultados 
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de estudos sobre as relações entre os fatores de personalidade e os valores básicos do 

referido estudo. 

Extroversão é compatível com a busca de excitação, novidade e desafio, com 

as metas de valores de estimulação. Além disso, as facetas, atividade e assertividade, 

facilitam o objetivo dos valores de realização, sucesso através da demonstração de 

competência, de acordo com as normas sociais. Já o comportamento extrovertido 

facilita a busca de experiências prazerosas que são os objetivos dos valores do 

hedonismo. Extroversão correlaciona-se positivamente com valores de estimulação, 

realização e hedonismo. Em contraste, correlaciona-se negativamente com valores de 

tradição. A ordem do mais positivo para o mais negativo é: estimulação; hedonismo e 

realização; autodireção e poder; universalismo e segurança; conformidade e 

benevolência; e por ultimo a tradição. 

Amabilidade é altamente compatível com o objetivo motivacional dos valores 

de benevolência, ou seja, preocupação com o bem-estar das pessoas com quem se tem 

contato pessoal. Também é bastante compatível com as metas motivacionais dos valores 

de tradição (aceitação e cumprimento das normas culturais e religiosas) e em menor 

degrau com conformidade (não violar as normas). Em contraste, conflita mais 

negativamente com a busca pela dominância e controle sobre os outros, o objetivo dos 

valores de poder. A ordem de correlações é: benevolência; tradição e conformidade; 

universalismo; segurança, autodireção; estimulação; hedonismo; realização e poder. 

Abertura à experiência é altamente compatível com os objetivos motivacionais 

da autodeterminação (autonomia de pensamento e ação, abertura para novas ideias e 

experiências), universalismo (compreensão, tolerância, apreciação da beleza e da 

natureza) e estimulação (novidade e excitação). Entra em conflito com os objetivos 

motivacionais de conformidade, segurança e tradição. Todos os que dizem respeito à 

preservação do status quo e evitam o que é novo e diferente. A ordem do mais positivo 

para o mais negativo é: autodireção e universalismo; estimulação; benevolência; 

hedonismo; realização; poder; conformidade; segurança e tradição empatados em 

último. 

Em contraste com Abertura à experiência, Conscienciosidade correlaciona-se 

mais positivamente com os objetivos motivacionais dos valores de realização e 

conformidade, que não são adjacentes no círculo valores, e com segurança. Segurança 

compartilha com conformidade o objetivo de manter um bom relacionamento 
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interpessoal e evitar a ruptura da ordem social enfatizando assim sua importância. A 

correlação negativa com estimulação é compatível com a oposição dos valores da 

estimulação, como também com os valores de conformidade e segurança. Os valores de 

realização correlacionam-se com as facetas proativas: competência, realização e 

autodisciplina, mas a correlação com competência mostrou-se fraca. Não foi proposta 

nenhuma hipótese a respeito da Conscienciosidade integrada com o circulo 

motivacional devido à natureza dual desse traço. 

Roccas et al. (2002) confirmaram que não há associação positiva entre as 

prioridades dos valores e neuroticismo, porque esse traço não facilita a realização do 

objetivo motivacional de qualquer tipo de valor. Apesar das fracas correlações, tende-se 

a se correlacionar positivamente com os valores do hedonismo e da estimulação e 

negativamente com os da benevolência, tradição, conformidade e com os valores do 

traço conscienciosidade. 

2.6. Motivação na Engenharia de Software 

Motivação em Engenharia de Software é descrita como o fator de maior 

impacto individual sobre a produtividade dos profissionais (SHARP et al., 2009), no 

gerenciamento da qualidade do software (CROOK, CREPEAU e MCMURTREY, 

1991) e continua sendo complicado de gerir (ZAWACKI, 1992). Embora haja um 

crescente reconhecimento entre as comunidades acadêmica e industrial que a motivação 

é uma questão importante, ainda há poucos trabalhos na área, talvez devido a sua 

complexidade de mensuração. 

De acordo com DeMarco e Lister (1999), a desmotivação é crescentemente 

citada como um problema nocivo na Engenharia de Software e tem sido apontada como 

uma das causas mais frequentes do fracasso no desenvolvimento de projetos de 

software. Isso ocorre muitas vezes pelo fato dos gestores terem a tendência de gerenciar 

pessoas como se fossem componentes, ou seja, como se fossem uma caixa preta sem 

peculiaridades internas que realizam uma determinada unidade de trabalho. Criar uma 

equipe eficiente e produtiva é uma questão de semear (como na agricultura) e não de 

construir (como na engenharia).   

DeMarco e Lister (1999) observaram que cerca de quinze por cento de todos os 

projetos estudados foram cancelados, abortados, "adiados" ou entregaram os produtos 
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que nunca foram usados. Para esses projetos falidos não houve um problema 

tecnológico para explicar o fracasso. A causa das falhas na maioria das vezes são 

problemas de comunicação, problemas nas relações entre os membros da equipe, 

problemas com o chefe ou com o cliente, falta de motivação e alta rotatividade. Ou seja, 

a maioria dos problemas não é de natureza técnica e sim de natureza sociológica. 

Segundo Brooks, a comunicação entre as os membros das equipes é inerentemente 

importante no desenvolvimento de sistemas de software. A dificuldade de comunicação 

acarreta em produtos defeituosos, custos excessivos, atrasos no cronograma e uma 

maior dificuldade em completar o sistema (BROOKS, 1975 apud UZUEGBUNAM, 

2005; BROOKS, 1987). 

 Segundo McConnell (1996), a motivação é um fator que é difícil quantificar, 

haja vista carregar consigo, muitas vezes, outros fatores fáceis de mensurar e devido a 

sua importância, a motivação passou a ser considerada um fator no desenvolvimento de 

software por ter impacto sobre a produtividade do projeto, qualidade do software e o 

sucesso global do projeto. Apesar de ter conhecimento da importância da motivação, 

poucas são as organizações que fazem algo concreto para promovê-la (BOEHM, 1981; 

MCCONNELL, 1996). Muitas práticas de gestão preocupam-se em melhorar suas 

metodologias e realizar duvidosos cortes orçamentais, em troca de grandes perdas em 

motivação e moral do time (MCCONNELL, 1996). 

Quando se fala em fatores motivacionais, conforme Tamayo e Paschoal (2003) 

existem dois grandes conjuntos de teorias motivacionais. O primeiro compreende as 

teorias relacionadas com aspectos motivadores do trabalho, denominadas por Katzell e 

Thompson (1990) apud Tamayo e Paschoal (2003) como teorias exógenas. Essas teorias 

focalizam aspectos laborais relevantes para valorizar e estimular a pessoa no trabalho. 

Geralmente, dois conjuntos de aspectos ou fatores são utilizados: o conteúdo do 

trabalho e as características do ambiente laboral. É notório que tais fatores podem ser 

modificados pela organização por meio das suas estratégias de gestão. O segundo grupo 

compreende as teorias relacionadas com as motivações pessoais. São as chamadas 

teorias endógenas que, segundo Katzell e Thompson (1990) apud Tamayo e Paschoal 

(2003), exploram os processos ou variáveis mediadoras do comportamento motivado. 

Os Quadros 5 e 6 apresentam uma breve síntese das principais categorias em que podem 

ser classificadas as teorias motivacionais. 
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Quadro 5 - Teorias Endógenas de Motivação Laboral 

Teorias Endógenas Pressuposto Fundamental 

Estimulação/Atividade/Energia Processos internos (estados filosóficos e afetivos) influenciam o 

impacto das condições de trabalho sobre o desempenho;  

Expectativas-Valia As pessoas são motivadas a trabalhar quando acreditam que serão 

capazes de obter e realizar o que elas esperam do trabalho;  

Equidade As pessoas são motivadas pelas necessidades de receber um tratamento 

equitativo; 

Atitude Indivíduos com atitudes favoráveis ao seu trabalho e à sua organização 

serão mais motivados na execução das suas tarefas;  

Intenção e metas O desempenho individual é determinado pelas metas da pessoa;  

Atribuição e Autoestima 
A motivação é maior quando as causas do desempenho são percebidas 

como sendo estáveis e internas e a autoestima do indivíduo é elevada;  

Fonte: Adaptado de Tamayo e Paschoal, (2003) 

Quadro 6 - Teorias Exógenas de Motivação Laboral 

Teorias Exógenas Pressuposto Fundamental 

Motivos/Necessidades As pessoas possuem tendências inatas ou adquiridas a buscar certos 

estímulos e evitar outros;  

Incentivos/Recompensas  Características da situação do trabalho levam o colaborador a associar 

determinadas formas de comportamento com a recompensa;  

Reforço As pessoas são motivadas a trabalhar bem quando o bom desempenho é 

seguido de consequências positivas;  

Metas/Objetivos As pessoas apresentam melhor desempenho quando as metas são 

desafiadoras, específicas e atraentes;  

Recursos pessoais e materiais  Condições de trabalho que facilitam a obtenção das metas são fonte de 

motivação;  

Grupo e fatores sociais  
As pessoas apresentam melhor desempenho quando a organização e os 

colegas facilitam a execução do trabalho e reconhecem o bom 

desempenho;  

Sistema sócio técnico A motivação aumenta quando no sistema de trabalho existe harmonia 

nas condições de funcionamento pessoal, social e técnico;  

Fonte: Adaptado de Tamayo e Paschoal, (2003) 

O pesquisador Frederick Herzberg desenvolveu uma teoria de motivação do 

trabalho mais conhecida como Teoria da Motivação-Higiene (Herzberg, 1959, apud 

Murrel, 1977). Basicamente, Herzberg classificou os fatores que influenciam na 

motivação de um indivíduo em dois grupos: os fatores motivacionais, que são aqueles 

capazes de aumentar a motivação e dirigir o comportamento de um indivíduo; e os 

fatores higiênicos (ou não-satisfatórios), que não são capazes de motivar, porém são 

capazes de repelir a ação se não forem devidamente tratados. A presença exclusiva de 

fatores higiênicos não é capaz de motivar o indivíduo. Já a atuação exclusiva de fatores 
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motivacionais não se reflete necessariamente num comportamento motivado 

(FRANÇA, 2009). Os Quadros 7 e 8 mostram os fatores motivacionais e os higiênicos 

respectivamente e em ordem de importância para os engenheiros de software, de acordo 

com Beecham et al. (2007). 

 

Quadro 7 - Motivadores em Engenharia de Software 

Motivadores 

1. Identificação com a tarefa. Saber o objetivo da tarefa e como se encaixa em relação com o todo  para 

realizar um trabalho de qualidade; 

2. Participação e/ou envolvimento dos colaboradores de forma colaborativa; 

3. Bom gerenciamento. Ter boa comunicação e apoio da alta gestão ; 

4. Plano de carreira. Possibilidade de progresso e promoções ; 

5. Variedade de trabalho que possibilita o bom uso das habilidades ; 

6. Sentir-se parte do time; 

7. Concorrer a recompensas e incentivos financeiros ; 

8. Reconhecimento de um trabalho feito com qualidade baseado em critérios objetivos sem recompensas 

financeiras; 

9. Trabalho tecnicamente desafiador; 

10. Necessidade de desenvolvimento de habilidades em treinamentos e especializações ; 

11. Ter rápidas respostas (feedback ) dos clientes, usuários e da gerência; 

12. Autonomia para tomada de decisões, definição de métodos de trabalho e prazos de entrega e 

distribuição do trabalho entre os membros da equipe; 

13. Manter equilíbrio entre trabalho e vida pessoal ; 

14. Atribuir responsabilidades (empowerment) ao invés de designar tarefas ; 

15. Condições apropriadas de trabalho, bons equipamentos e ferramentas, bom espaço físico; 

16. Contribuir com algo significante. Grau em que o trabalho tem um impacto substancial na vida ou no 

trabalho de outras pessoas; 

17. Confiança no trabalho da equipe e respeito entre os participantes são atributos essenciais ; 

18. Tratamento igualitário entre membros da equipe; 

19. Trabalhar em uma empresa reconhecidamente bem-sucedida que proporcione segurança no trabalho; 

Fonte: Adaptado de Beecham et al.,(2007) 
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Quadro 8 - Desmotivadores em Engenharia de Software 

Desmotivadores 

1. Condições inadequadas de trabalho devido à falta de equipamentos, recursos humanos; 

2. Reuniões mal conduzidas que são um desperdício de tempo; 

3. Salários abaixo do mercado, horas extras; 

4. Falta de oportunidades de promoção, estagnação da carreira profissional; 

5. Má comunicação; 

6. Trabalhar sob forte stress; 

7. Metas irrealistas ou prazos falsos; 

8. Mau relacionamento com os usuários ou colegas de trabalho; 

9. Iniquidade. Sistema de recompensa injusto baseado por intuição ou preferência pessoal; 

10. Produzir software de má qualidade; 

11. Ambiguidade de função; 

12. Falta de influência ou não envolvimento na tomada de decisão ; 

Fonte: Adaptado de Beecham et al.,(2007) 

 

Os programas ou estratégias motivacionais geralmente utilizados nas empresas 

para estimular o colaborador têm sido elaborados a partir das diversas teorias 

científicas, algumas delas verificadas por meio de pesquisas empíricas. Isto significa 

que esses programas têm fundamentos sólidos (TAMAYO e PASCHOAL, 2003). Mas, 

em contrapartida, são elaborados a partir de pressupostos teóricos gerais, universais, 

abstratos, sem levar diretamente em consideração as motivações pessoais dos membros 

da empresa (TAMAYO e PASCHOAL, 2003). Nessa linha, os trabalhos de França 

(2009) e França e da Silva (2009a, 2009b, 2010) foram desenvolvidos. A base teórica 

dos trabalhos é a Teoria da Hierarquia de Necessidades de Maslow, Teoria da 

Expectativa de Vitor Vroom e Teoria da Motivação-Higiene de Herzberg. O objetivo 

dos autores era descobrir se havia uma relação ordenada no conjunto de fatores 

motivacionais que representasse com precisão o nível da força de motivação e 

desmotivação exercida sobre os engenheiros de software e construir um programa de 

motivação para equipes de desenvolvimento de software, que fosse adaptável e flexível 

para a realidade de cada organização. 

Dessa forma, os autores agruparam os fatores motivacionais dos engenheiros 

de software e os fatores motivacionais intrínsecos à engenharia de software baseados em 

Beecham et al. (2007). A classificação se deu pela motivação média de cada fator. O 

Quadro 9 lista os motivadores ordenados. 
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Quadro 9 - Ordem de relevância dos fatores de motivação 

Fatores de Motivação 

1. Trabalho em equipe 

2. Equilíbrio entre a vida e o trabalho 

3. Resolução de problemas 

4. Fazer uma contribuição/tarefa significante 

5. Trabalhar em uma empresa de sucesso 

6. Exercitar a criatividade 

7. Trabalho desafiador 

8. Empowerement (Atribuição de responsabilidades) 

9. Desenvolvimento técnico 

10. Exercitar as práticas de desenvolvimento da engenharia de software 

11. Experimento (Tentar algo novo) 

12. Autonomia 

13. Fazer bom usa das habilidades 

14. Participação na tomada de decisão 

15. Feedback 

16. Participação em todo ciclo de vida do projeto 

17. Identificação com a tarefa 

18. Plano de Carreira 

19. Mudança 

20. Recompensas e incentivos financeiros 

Fonte: Adaptado de da Silva e França (2010) 

O próximo passo foi a elaboração do programa motivacional. Assim, as 

equipes foram divididas em três tipos: 1) Resolução de problemas: ênfase maior na 

resolução dos problemas; 2) Criativa: ênfase na exploração de possibilidades e 

alternativas; 3) Tática: ênfase maior na clareza, papéis bem definidos, foco na tarefa. 

Para maiores detalhes vide Larson (1989). Os fatores motivacionais utilizados no plano 

motivacional foram divididos de acordo com o escopo de gestão, como pode ser visto 

no Quadro 10. 
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Quadro 10 - Definição das categorias, quanto ao escopo de gestão 

Fatores Operacionais Fatores Táticos Fatores Estratégicos 

São os fatores de 

motivação relacionados à 

tarefa, ou que podem ser 

administrados por 

coordenadores ou líderes 

técnicos (analistas, líderes 

de equipe etc.). 

São os fatores de 

motivação relacionados à 

equipe, que podem ser 

administrados pelo gerente 

da equipe (gerente do 

projeto, gerente do setor 

etc.). 

São os fatores de motivação 

relacionados à organização, 

que podem ser 

administrados apenas pelos 

gestores da organização 

(diretores, administradores 

etc.). 

Fonte: Adaptado de França (2009) 

Dessa forma, conforme o escopo de gestão e o tipo de equipe os autores 

criaram um programa de valorização com seis etapas, de acordo com a relevância 

sistêmica dos fatores. Em todos os casos a etapa inicial refere-se aos fatores higiênicos. 

Independentemente do escopo ou do tipo de equipe, o objetivo final de um programa 

motivacional é gerar um impacto significativo na produtividade das equipes. Na visão 

de Katzenbach e Smith (1993) apud França (2009), a efetividade é o que leva uma 

equipe a transpassar a sua barreira de limite de desempenho e a atingir o estado que ele 

denominou de equipes de alto desempenho. 

Os programas ou estratégias utilizados nas organizações para valorizar os 

colaboradores (KATZELL e THOMPSON, 1990, apud TAMAYO e PASCHOAL, 

2003) relacionam-se, especificamente, com uma ou outra das motivações de ordem 

superior representadas nos quatro pólos motivacionais (Abertura à mudança e 

Conservação; Autotranscedência e Autopromoção). Essa relação da estrutura 

motivacional do colaborador com as estratégias de motivação abre uma perspectiva 

interessante, no sentido de poder adequar as ações organizacionais ao perfil 

motivacional dos colaboradores, respeitando não somente o conteúdo das suas 

motivações, mas também a sua intensidade e assim conseguir ter equipes de alto 

desempenho. Essa correspondência pode ser vista na Figura 5. 
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Figura 5 - Correspondência entre Motivações de Ordem Superior e Algumas 

Estratégias de Motivação Laboral 

Fonte: Adaptado de Tamayo e Paschoal (2003)  

Caso na organização ou em um determinado setor predomine a motivação para 

procura por mudança e por variedade, as formas de valorização mais adequadas são 

aquelas que melhor atendem às metas dessa motivação, isto é, aquelas relacionadas com 

características internas do próprio trabalho, tais como a autonomia para a sua execução 

e as características da própria tarefa. Ao contrário, se a motivação mais acentuada entre 

os colaboradores de outro setor for a procura de resultados coletivos, as estratégias de 

valorização mais apropriadas são aquelas relacionadas a um clima de tolerância às 

ideias e opiniões dos outros, clima organizacional harmônico, preocupação com a 

qualidade de vida no trabalho e aspectos sociais do trabalho. 

2.7. Considerações Finais 

Nesse capítulo foi apresentada a teoria universal dos valores proposto por 

Schwartz (1992). Explicaram-se as relações de compatibilidade e conflito entre os 10 

tipos de valores motivacionais e sua dinâmica. Além disso, foi explicada a hierarquia 

dos valores baseada nas exigências da natureza humana: é importante promover e 
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preservar as relações de cooperação dentro do grupo, entretanto, elas são insuficientes 

para garantir a prosperidade do grupo, daí a necessidade de buscar elementos 

motivadores; algumas gratificações são críticas para orientar necessidade e desejos dos 

membros do grupo.  

A prioridade dada a um determinado valor guia as atitudes e comportamentos 

das pessoas. A forma natural de buscar valores é comportar-se de maneira a expressá-

los ou promover a sua realização. Porém, o contexto social atua como um controlador 

das atitudes e comportamentos por fornecer expectativas uniformes quanto ao 

comportamento adequado à determinada situação. A personalidade é outra variável que 

influencia e é influenciada pelos valores por agregar diferenças individuais, inclinações 

comportamentais, objetivos, necessidades e estabilidade ao longo do tempo. O conjunto 

formado pelos valores, personalidade, desejos, contexto cultural exercerá forte 

influência na motivação das pessoas. 

Embora haja um crescente reconhecimento entre a academia e indústria que a 

motivação é uma questão importante por ser o fator de maior impacto individual sobre a 

produtividade dos profissionais (SHARP, ROBINSON e PETRE 2009), ainda há 

poucos trabalhos na área, talvez devido à sua complexidade de mensuração. A relação 

da estrutura motivacional do colaborador com as estratégias de motivação abre uma 

perspectiva interessante, no sentido de poder adequar as ações organizacionais ao perfil 

motivacional dos colaboradores, respeitando não somente o conteúdo das suas 

motivações, mas também a sua intensidade e assim conseguir ter equipes de alto 

desempenho.  

A fim de viabilizar a adequação entre o perfil motivacional do colaborador e 

ações concretas de motivação é necessário mensurar com precisão o perfil motivacional 

dos colaboradores para, a partir daí, identificar as motivações predominantes e 

compartilhadas na empresa ou em setores dela. Para atingir esse objetivo, Schwartz 

desenvolveu dois mecanismos: o primeiro instrumento é conhecido como Inventário de 

Valores de Schwartz (Schwartz Value Survey, em inglês), o qual consiste de 57 itens em 

sua versão final (SCHWARTZ, 1992, 2004; 2006) e apresenta duas listas com valores. 

A primeira lista contém 30 itens que descrevem valores potencialmente desejáveis, 

usando substantivos e a segunda apresenta 27 itens, utilizando-se de adjetivos. Cada 

item expressa um aspecto da motivação de um valor. Uma frase explicativa entre 

parênteses após o item especifica ainda o seu significado. Por exemplo, Igualdade 
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(igualdade de oportunidades para todos) é um item do universalismo; Prazer (satisfação 

dos desejos) é um item do hedonismo.  

O inventário de valores utiliza uma escala que permite à pessoa expressar a 

importância que possui para ela cada um dos valores, como um princípio que orienta a 

sua vida. A escala é de nove pontos e varia de -1 (oposto aos meus valores) a 7 

(suprema importância). Schwartz apud Tamayo e Porto (2009) justifica a escala 

utilizada da seguinte forma: essa escala não simétrica é esticada no extremo superior e 

condensada no extremo inferior, porque a pré-testagem demonstrou que tal escala 

mapeia a maneira com que as pessoas pensam nos valores, vendo a maioria deles como 

variando entre medianamente e muito importantes. A escala também possibilita que os 

sujeitos relatem sua oposição a valores que eles tentam expressar ou promover. A 

pontuação para a importância de cada valor é a média dada aos itens designados à priori 

como marcadores desse valor. O número de itens para medir cada valor varia de três 

(hedonismo) a oito (universalismo), refletindo a amplitude conceitual dos valores 

(Schwartz, 1992, 1994, 2006). 

Já o Questionário de Perfis de Valores (Portrait Values Questionnaire, em 

inglês) é um instrumento mais recente, que visa reduzir a complexidade cognitiva do 

inventário de valores, por apresentar curtas descrições de pessoas e não expressam 

diretamente valores e sim os objetivos da pessoa, aspirações ou desejos que apontam 

implicitamente para a importância de um único valor (Schwartz, 2001b). As descrições 

apontam tacitamente para a importância dada pela pessoa aos diversos valores. Para 

cada item, o entrevistado deve responder: “Quanto essa pessoa se parece com você?”. 

As alternativas de resposta são as seguintes: “Se parece muito comigo”, “Se parece 

comigo”, “Se parece mais ou menos comigo”, “Se parece pouco comigo”, “Não se 

parece comigo”, “Não se parece nada comigo”. O questionário de perfis de valores 

original contém 40 itens e encontra-se no Apêndice A. 

O ponto forte da teoria de Schwartz é que ela diz respeito aos valores de 

pessoas de todas as culturas. A teoria identifica dez orientações de valores distintos 

motivacionalmente e especifica a dinâmica dos conflitos e compatibilidades entre esses 

valores. Entretanto em alguns países só tiveram uma localidade analisada e somente em 

determinado ano. Assim não foi possível analisar diferenças nos valores ao longo do 

tempo e estes podem ter sido influenciados por algum acontecimento da época como 

eleições, greves, protestos etc. Isso pode ter gerado algum tipo problema na 
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identificação dos valores e consequentemente confiabilidade da pesquisa. Por exemplo, 

no Brasil o estudo foi feito somente em Brasília nos anos de 1989, 1993 e 1995. Apesar 

de conseguir capturar a variabilidade dos valores ao longo do tempo, os valores da 

população de Brasília provavelmente não são os mesmos do restante do país. Outros 

países como, por exemplo, a Bolívia também só houve estudos em uma única região em 

apenas um único período.   
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3. DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE SOFTWARE 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma visão geral sobre métodos ágeis, 

ressaltando a importância dos fatores humanos e sociais. O capítulo também apresenta 

as principais diferenças entre métodos tradicionais e ágeis de desenvolvimento de 

software.  

3.1. Fatores Humanos em Métodos Ágeis 

Apesar dos esforços para empregar metodologias de engenharia de software, o 

processo de desenvolvimento não tem sido consistentemente bem-sucedido, portanto, 

muitas vezes resulta em atraso, fracasso ou abandono do projeto.  

Para superar as dificuldades do desenvolvimento de software, os 

tradicionalistas defendem o uso de um planejamento amplo, processos de codificação 

rigorosos para tornar o desenvolvimento uma atividade eficiente e previsível que 

amadurece gradualmente em direção à perfeição. Entretanto, uma nova geração de 

desenvolvedores cita o peso esmagador da burocracia corporativa, o ritmo acelerado das 

mudanças da tecnologia da informação, e os efeitos degradantes da execução de plano 

de desenvolvimento detalhado como causa para uma revolução (BOEHM, 2002). O 

marco para essa revolução foi o manifesto ágil. 

O manifesto ágil afirma que o desenvolvimento deve centrar-se em quatro 

valores fundamentais (MANIFESTO ÁGIL, 2001): 

 Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas; 

 Software mais que documentação abrangente; 

 Colaboração do cliente sobre negociação de contrato; 

 Responder às mudanças mais que seguir um plano;  

Métodos de desenvolvimento de software ágeis constituem um conjunto de 

práticas de desenvolvimento que foram criados por profissionais experientes 

(AGERFALK e FITZGERALD, 2006). Existem inúmeras metodologias de 

desenvolvimento ágil, cada uma delas exposta pela Agile Alliance, tais como: Crystal, 

eXtreme Programming e Scrum. A maioria dos métodos ágeis tenta minimizar o risco 
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envolvido no desenvolvimento do software através de curtos períodos, chamados de 

iteração. Esses métodos podem ser vistos como uma reação aos métodos tradicionais, 

que enfatizam uma abordagem racional, baseado em engenharia (NERUR, 

MAHAPATRA e MANGALARAJ, 2005) na qual se afirma que os problemas são 

completamente especificáveis e que as soluções ideais e previsíveis existem para todos 

os problemas. Em contrapartida, métodos ágeis enfrentam o desafio de um mundo 

imprevisível, baseando-se nas pessoas e sua criatividade, em vez de processos. Para 

Erickson, Lyytinen e Siau (2005), agilidade é o meio de acabar com a lentidão, 

comumente associadas com as metodologias tradicionais de desenvolvimento de 

software, tanto quanto possível para promover resposta rápida à mudança de ambientes, 

mudanças nos requisitos do usuário e nos prazos do projeto. Williams e Cockburn 

(2003) indicam que o desenvolvimento ágil é sinônimo de feedback e de mudança, que 

as metodologias ágeis são desenvolvidas para incluir, ao invés de rejeitar as mudanças. 

A ideia dominante no desenvolvimento ágil é que a equipe pode ser mais eficaz 

na resposta à mudança se puder reduzir o custo de movimentação de informação entre 

as pessoas e reduzir o tempo decorrido entre a tomada de decisão para ver as 

consequências desta decisão. De acordo com Cockburn e Highsmith (2001), visando 

reduzir o custo de movimentação de informação entre as pessoas, a equipe ágil trabalha 

para: 1) colocar as pessoas fisicamente mais próximas; 2) substituir documentos por 

conversas pessoais e quadros brancos; 3) aumentar a sinceridade entre os membros do 

time, o sentido de comunidade e de moral de modo que as pessoas tornem-se mais 

propensas a fornecer informações valiosas rapidamente. Ainda segundo Cockburn e 

Highsmith (2001), buscando reduzir o tempo de decisão de feedback, a equipe ágil 

deve: 1) fazer com que usuários especialistas fiquem disponíveis para o time, ou melhor 

ainda, fazer parte dela; 2) trabalhar de forma incremental. O Quadro 11 compara e 

contrasta a perspectiva tradicional e ágil de desenvolvimento de software. 
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Quadro 11 - Perspectiva tradicional e ágil no desenvolvimento de software 

 Visão Tradicional Visão Ágil 

Processo de design 

Deliberada e formal, sequência linear 

de etapas, formulação e 

implementação separados. 

Emergente, iterativa e exploratória, 

conhecimento e ação inseparáveis, 

além das regras formais. 

Objetivo 
Otimização. Adaptação, flexibilidade, capacidade 

de resposta. 

Processo de resolução de 

problemas 

Seleção dos melhores meios para 

alcançar um determinado objetivo de 

forma bem planejada, atividades 

formais. 

Aprendizagem através da 

experimentação e introspecção, 

reformulando constantemente o 

problema e sua solução. 

Visão sobre o ambiente Estável, previsível. Turbulento, difícil de prever. 

Tipo de Aprendizagem Ciclo único, adaptativo. Ciclo duplo, produtor. 

Características chaves 

Controle e direção, evitar conflitos, 

formalizar inovação, o gerente é o 

controlador, plano precede a 

execução. 

Colaboração e comunicação, 

incentiva a exploração e a 

criatividade, oportunistas, o gerente é 

um facilitador, plano e 

implementação são inseparáveis e 

evoluem de forma iterativa. 

Raciocínio Técnico, funcional. Substancial. 

Teórico e/ou raízes 

filosóficas 

Positivismo lógico, método 

científico. 

Ação de aprendizagem, 

fenomenologia. 

Fonte: Adaptado de Moe, Dingsoyr e Dyba  (2009) 

As metodologias ágeis representam uma abordagem centrada nas pessoas para 

entregar software. E sendo assim dão mais ênfase aos fatores humanos do projeto tais 

como talento, habilidade, comunicação, colaboração, compartilhamento de 

conhecimento, motivação e feedback (Sharp et al., 2009). Law e Charron (2005) citam 

que o compartilhamento do conhecimento pode ser obtido através da aplicação de 

práticas ágeis, tais como: programação em pares, equipes fisicamente próximas, 

reuniões diárias, e documentação mínima. Whitworth e Biddle (2007) salientam que as 

reuniões de equipes promovem e facilitam a rapidez na comunicação e colaboração. 

Contudo, a aplicação dessas práticas nem sempre vem de forma fácil e um pouco de 

disciplina é necessário para colher plenamente os benefícios dessas práticas.  

Entretanto mesmo com as vantagens das metodologias ágeis, sua adoção não 

resulta em sucesso organizacional. O desempenho da equipe é algo complexo, e não 

depende apenas da competência na autogestão e na execução do trabalho, mas também 

do contexto organizacional. Não é suficiente colocar pessoas para trabalhar juntas, 

fazendo uso de uma determinada metodologia, e esperar que eles saibam 

automaticamente como trabalhar efetivamente como um time (DYBA, 2009). Um time 
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que segue um modelo orientado à plano é composto muitas vezes por profissionais 

focados no próprio gerenciamento, e a transição para times autogerenciáveis é um dos 

maiores desafios quando se introduz o desenvolvimento ágil, que é orientado à mudança 

(LI, MOE e DYBA, 2010). 

O conceito de times de trabalho autogerenciados tem sido definido como um 

mecanismo que permite as equipes serem responsáveis pela organização e controle dos 

vários aspectos e condições de seu trabalho (ROPER e PHILLIPS, 2007). A autogestão 

é uma característica definidora do Scrum. Em comparação com a gestão tradicional de 

comando e controle, o Scrum representa uma abordagem radicalmente nova para o 

planejamento e gerenciamento de projetos de software, porque traz a decisão para o 

nível operacional de problemas e incertezas e assim aumenta a velocidade e a precisão 

na resolução de problemas (COCKBURN e HIGHSMITH, 2001). A liderança é um pré-

requisito para a equipe tornar-se autogerenciável. Nessas equipes, seus participantes 

devem compartilhar a tomada de decisão ao invés de ter: 1) uma estrutura de decisão 

centralizada, na qual uma pessoa (por exemplo, o líder da equipe) toma todas as 

decisões; 2) uma estrutura de decisão descentralizada, na qual todos os membros da 

equipe tomam decisões relativas ao seu próprio trabalho de forma independente 

(HOEGL e PARBOTEEAH, 2006), ou seja, quando a liderança é compartilhada, a 

eficácia do grupo é alcançada através da atribuição de responsabilidades dos membros 

da equipe para compartilhar as tarefas e responsabilidades de liderança.  

De acordo com Roper e Phillips (2007) autogestão de equipes envolve a 

necessidade de assumir um conjunto de novos papeis e responsabilidades que têm sido 

tradicionalmente exclusivos para gerentes e supervisores. Demandas externas, tais como 

a competitividade, a globalização, e a satisfação do cliente, tornou necessária para 

operar negócios em uma estrutura organizacional baseada em equipe para obter a 

máxima eficiência. Ao mesmo tempo, novos integrantes passam a fazer parte da equipe, 

a possibilidade de conflito com base na classe, gênero, raça e etnia tende a aumentar. O 

conflito é inevitável, assim, neste ambiente em constante mudança, a formação contínua 

nestas áreas irá desempenhar um papel significativo no futuro das empresas. As 

empresas estão se movendo no sentido de uma organização baseada no conhecimento 

onde os colaboradores ficarão mais especializados. Estes colaboradores especialistas 

serão obrigados a compartilhar abertamente seus conhecimentos, colaborar com outros 

membros da equipe e compartilhar informações. 
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Para conseguir sobreviver aos desafios e alcançar o autogerenciamento, a 

equipe tradicional deve aprender algumas disciplinas. Estas disciplinas são um conjunto 

de competências, abordagens, perspectivas e práticas que não são tipicamente 

dominados por equipes mais tradicionais. Desde então, o domínio das disciplinas é 

evolutiva e a maioria das equipes se move gradualmente em direção à autogestão.  

De acordo com Dyba (2009), algumas pesquisas sugerem que essas equipes 

resultam em uma maior satisfação do colaborador, menor rotatividade e absentismo. Por 

outro lado, o autor relata barreiras à nível de time (compromisso individual, falha de 

aprendizado e liderança individual) e à nível organizacional (recursos compartilhados, 

controle organizacional e cultura especialista) para atingir times autogerenciáveis.  

As barreiras de comprometimento individual e de liderança individual indicam 

que as equipes tem dificuldade em equilibrar a autonomia individual e da equipe. 

Alcançar uma maior redundância pode reduzir este problema. Quando as pessoas 

trabalham juntas elas estão mais propensas a comprometerem-se com os objetivos 

comuns e com as decisões da equipe. Um maior enfoque na redundância também irá 

reduzir os problemas com uma cultura de especialista em nível organizacional. No 

entanto, Dyba (2009) observou que à nível organizacional a redundância vista como 

algo desnecessário e ineficiente. Assim, os desenvolvedores raramente podem ser 

substituídos por outro. Quando a equipe está compartilhando recursos, a falta de 

redundância leva a pouca flexibilidade. 

A barreira de controle organizacional indica que as equipes têm autonomia 

inadequada. Baixa autonomia da equipe foi a razão observada por Dyba (2009) pela 

qual as equipes falham no aprendizado. Os membros dos times também não se 

comprometem com os objetivos da equipe porque eles sabem que a organização muitas 

vezes não respeita as suas decisões. 

3.2 Scrum 

Um dos métodos ágeis mais conhecidos é o Scrum. De acordo com o Scrum 

Guide (2010), Scrum não é um processo ou uma técnica para desenvolver produtos; é 

um framework em que se podem empregar vários processos e técnicas e é sustentado 

por três pilares: transparência, inspeção e adaptação. Times Scrum são projetados para 

aperfeiçoar a flexibilidade e produtividade, para este fim, eles são auto-organizáveis, 
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multifuncionais, e trabalham em iterações. Cada equipe Scrum tem três funções: 1) o 

Scrum Master é responsável por garantir que o processo seja compreendido e seguido; e 

é responsável por solucionar os impedimentos da equipe; 2) o Product Owner é 

responsável por maximizar o valor do trabalho da equipe e 3) a Equipe que faz o 

trabalho. A equipe é constituída por desenvolvedores com todas as habilidades para 

transformar os requisitos do Product Owner em uma peça potencialmente entregável do 

produto até o final do Sprint (ciclo de desenvolvimento). 

 

Figura 6 - Ciclo de vida do Scrum 

Fonte: Adaptado de Mountain Goat Software 

 

Scrum utiliza caixas de tempo para criar regularidade. Todo o ciclo é composto 

por: Release Planning Meeting, Sprint Planning Meeting, the Sprint, the Daily Scrum 

Meeting, the Sprint Review, e the Sprint Retrospective (SCRUM GUIDE, 2010). O 

coração do Scrum é uma Sprint, que é uma iteração de um mês ou menos, no qual 

consiste todo o esforço de desenvolvimento. O propósito da Release Planning Meeting é 

estabelecer um plano e metas que as equipes Scrum e o resto da organização possam 

compreender e se comunicar. A Sprint Planning Meeting ocorre para planejar uma 

Sprint. É dividida em duas partes: a primeira parte decide-se o que será feito na Sprint; a 

segunda parte a equipe decide como as funcionalidades serão desenvolvidas (SCRUM 

GUIDE, 2010). O ciclo de vida do Scrum pode ser visto na Figura 6.  

A Sprint como já dito é um ciclo de desenvolvimento e durante esse ciclo o 

ScrumMaster garante que não são feitas alterações que possam afetar a meta da Sprint. 

A Daily Meeting é uma reunião com duração média de 15 minutos em que cada 

membro da equipe explica: 1) o que ele fez desde a última reunião; 2) o que ele fará até 
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a próxima reunião; 3) quais são os impedimentos. A Daily Meeting melhora a 

comunicação, elimina outras reuniões, identifica e remove obstáculos ao 

desenvolvimento, destaca e promove a rápida tomada de decisões e melhora o nível de 

conhecimento de todos sobre o projeto (SCRUM GUIDE, 2010). 

Já a Sprint Review Meeting  é realizada ao final de cada Sprint e o Product 

Owner identifica o que foi feito e o que não foi feito; a equipe discute o que correu bem 

durante a Sprint e os problemas que ocorreram, e como esses problemas foram 

resolvidos. A Equipe então mostra o trabalho que foi feito.  Após a Sprint Review e 

antes da próxima Sprint Planning meeting, o time realiza uma Sprint Retrospective 

meeting cujo objetivo é verificar a forma como foi a Sprint passada em relação às 

pessoas e suas relações, processos e ferramentas. A inspeção deve identificar e priorizar 

os principais itens que ocorreram bem e os itens que, se feito de forma diferente, 

poderiam tornar as coisas melhores (SCRUM GUIDE, 2010).  

 

3.3 Motivação e Metodologias Ágeis 

Nos métodos ágeis, as práticas são centradas nas pessoas e por isso 

supostamente, aumentam a satisfação no trabalho, melhorando a comunicação entre os 

membros da equipe e com o cliente, promovendo o feedback contínuo, permitindo que 

os desenvolvedores tomem decisões que os afetam (MELNIK e MAURER, 2006). 

Agilistas alegam que os métodos ágeis fazem não apenas o cliente mais satisfeito, mas 

também os membros da equipe de desenvolvimento. No entanto, segundo Boehm 

(2003), a maior parte do que se sabe sobre a satisfação no trabalho em equipes de 

desenvolvimento ágil de software é anedótico. Com o aumento da popularidade dos 

métodos ágeis, os benefícios de maior satisfação no trabalho mencionados foram: 

aumento da moral individual e do time (LARSON, 2004), motivação (MELNIK e 

MAURER, 2006), desempenho e produtividade (SHARP et al, 2009) e retenção 

(LARSON, 2004). 

Os princípios das teorias motivacionais destinam-se a abordar a motivação dos 

colaboradores dentro da organização objetivando maximizar a produtividade dos 

colaboradores para o benefício da própria organização. Essas teorias são baseadas na 

premissa de que os funcionários devem ser gerenciados ativamente e receber incentivos 
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para se motivarem e que, sem esses funcionários o trabalho será menos efetivo (HALL 

et al, 2009). 

A Figura 7 mostra a satisfação geral de equipes de desenvolvimento (ágeis e 

não ágeis). No entanto, foi realizado um estudo complementar mais amplo que envolveu 

profissionais de tecnologia da informação, em geral, que não necessariamente 

desenvolvem. 

 

Figura 7 - Satisfação geral das equipes ágeis, não ágeis e setor de TI em geral 

Fonte: Adaptado de Melnik e Maurer (2006)  

O levantamento de Melnik e Maurer (2006) envolveu 1692 pessoas em países 

da África, Ásia, Europa, Oriente Médio, América Central e Caribe, América do Norte, 

América do Sul, Austrália e Nova Zelândia. De acordo com o teste do qui-quadrado, 

existe uma correlação positiva entre o nível de experiência com métodos ágeis (de zero 

a 5 anos) e satisfação. Uma análise comparativa das equipes que trabalham de forma 

ágil e os profissionais de TI da indústria, revelou índices significativamente mais altos 

de satisfação nos membros da equipe ágil. Além disso, não só os desenvolvedores, mas 

os gerentes de equipes ágeis são esmagadoramente mais satisfeitos com seus empregos. 

Esta é uma clara indicação de que os métodos ágeis não são apenas um movimento 

orientado para o programador. 

A mais forte e provavelmente mais relevante evidência nos estudos sobre 

maturidade de times ágeis sugere voltar o foco nos fatores sociais e humanos para 

alcançar o sucesso. Especificamente, um elevado nível de autonomia individual deve ser 

balanceado com um elevado nível de autonomia da equipe e de responsabilidade 

corporativa, somado à confiança nas habilidades do grupo, relacionamento interpessoal 
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e confiança (MOE, DINGSOYR e DYBA, 2009). Três grandes temas foram 

investigados: o impacto na cultura organizacional, como o trabalho colaborativo 

relaciona-se com desenvolvimento ágil, e o que caracteriza equipes de desenvolvimento 

ágil (DYBA e DINGSOYR, 2008). 

Quanto ao impacto na cultura organizacional, (ROBINSON e SHARP, 2005) 

mostram que a programação extrema (extreming programming, em inglês) prosperou 

radicalmente em diferentes ambientes, desde as organizações cuja estrutura hierárquica 

possui pouco ou nenhum controle central. Parece possível adotar programação extrema 

em vários ambientes organizacionais. A cultura organizacional afeta como a 

programação extrema é realizada, no que diz respeito ao comportamento, crenças, 

atitudes e valores, estrutura organizacional, bem como as configurações físicas e 

temporais. 

O trabalho colaborativo é analisado por três ângulos distintos: o papel da 

conversa no trabalho, como o progresso é monitorado, e como o trabalho é padronizado. 

No tocante à conversa, Robinson e Sharp (2005) apud Dyba e Dingsoyr (2008) 

descrevem a programação em par como uma conversa proposital, na qual dois 

desenvolvedores discutem, exploram, negociam e progridem a tarefa em questão. Esta 

conversa tem uma estrutura complexa com episódios identificáveis de exploração, 

criação, fixação e refinamento proporcionando maior colaboração entre o par. Por outro 

lado, a programação em par pode se tornar uma tarefa extremamente estressante quando 

o par possui diferenças culturais, valores, comportamentos, capacidade técnica. Com 

relação ao controle do progresso é feito em dois níveis: dia a dia por meio das reuniões 

diárias e a cada iteração por meio das reuniões de retrospectiva da Sprint. Uma prática 

que padroniza o trabalho na programação extrema é a Release Planning Meeting, que é 

descrita como um jogo de cartas em um processo regido por regras de um conjunto 

muito díspar de processos de trabalho e as relações que envolvem a gestão, o cliente e 

todos os membros da equipe de desenvolvimento de software. Mackenzie e Monk 

(2004) afirmam que esse processo abrange as fronteiras habituais entre gerentes de 

projetos e desenvolvedores de software (DYBA e DINGSOYR, 2008). 

Uma característica bastante notória em equipes de desenvolvimento 

verdadeiramente ágeis é acreditar em suas próprias habilidades, mostrar respeito e 

responsabilidade, estabelecer a confiança e preservar a qualidade de vida no trabalho.  
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3.4 Fatores de Sucesso em Projetos de Desenvolvimento Ágil de Software 

De acordo com Chow e Cao (2008) e Misra, Kumarb e Kumar (2009) há uma 

série de estudos empíricos relativos aos diferentes aspectos e perspectivas de projetos 

ágeis, entretanto, não houve qualquer estudo formal sobre fatores de sucesso em 

projetos de desenvolvimento ágil de software, por si só. Baseado nesses estudos, Chow 

e Cao (2008) classificou os critérios de sucesso e falha no desenvolvimento ágil. Os 

Quadros 12 e 13 resumem os fatores de falhas e de sucesso respectivamente. 

Quadro 12 - Fatores de falha citados na literatura 

Dimensão Fator 

Organizacional 

1. Falta de patrocínio executivo. 

2. Falta de compromisso de gestão. 

3. Cultura organizacional tradicionalista. 

4. Cultura organizacional baseada em política. 

5. Organização muito grande;  

6. Falta de agilidade logística 

Pessoas 

7. A falta de conjunto de conhecimentos 

necessários.  

8. Falta de competência de gerenciamento. 

9. Falta de trabalho em equipe. 

10. A resistência de grupos ou indivíduos. 

11. Mau relacionamento com o cliente. 

Processo 

12. Escopo do projeto mal definido. 

13. Planejamento do projeto mal definido. 

14. Requisitos mal definidos. 

15. Falta de um mecanismo de monitoramento de 

progresso ágil. 

16. A falta de presença do cliente. 

17. Papel do cliente mal definido. 

Técnico 

18. Falta de um conjunto completo e correto de 

práticas ágeis. 

19. Tecnologia e ferramentas inapropriadas. 

Fonte: Adaptado de Chow e Cao (2008) 
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Quadro 13 - Fatores de sucesso citados na literatura 

Dimensão Fator 

Organizacional 

1. Forte apoio executivo. 

2. Patrocinador ou gerente comprometido. 

3. Cultura organizacional cooperativa ao invés  de 

hierárquica. 

4. Comunicação face a face. 

5.  Organizações onde a metodologia ágil é 

universalmente aceita. 

6. Ambiente de trabalho adequado ao estilo ágil  

7. Sistema de recompensa adequado ao ágil. 

Pessoas 

8. Membros da equipe com alta competência e 

especialização. 

9. Membros da equipe com alta motivação. 

10. Gerentes conhecedores de processos ágeis . 

11. Gestores que têm toque de luz ou estilo de 

gestão adaptativa. 

12. Trabalho coerente e equipe auto-organizada. 

13. Bom relacionamento com o cliente. 

Processo 

14. Seguir o processo de gerenciamento de 

requisitos do ágil. 

15. Seguir o processo de gestão de projeto do ágil. 

16. Seguir o processo de gestão de configuração 

ágil. 

17. Forte comunicação com encontros diários face 

a face. 

18. Cumprir  o cronograma de trabalho sem horas  

extras. 

19. Cliente comprometido e presente. 

20. Cliente com plena autoridade. 

Técnico 

21. Padrões de codificação bem definidos. 

22. Buscar um design simples. 

23. Rigorosa atividade de refatoração. 

24. Quantidade de documentação apropriada. 

25. Entregas regulares de softwares . 

26. Entrega dos recursos mais importantes 

primeiro. 

27. Testes de integração. 

28. Adequada formação técnica da equipe 

Projeto 

29. Natureza do projeto não crítica em relação à 

vida (especialmente das pessoas). 

30. Projetos de escopo variável. 

31. Projetos dinâmicos e de cronogramas 

acelerados. 

32. Projetos com times pequenos. 

33. Projetos sem times independentes. 

34. Projetos com avaliação de custo feito.  

35. Projetos com a análise de risco feito. 

Fonte: Adaptado de Chow e Cao (2008) 
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Chow e Cao (2008)  realizou uma pesquisa quantitativa para identificar os 

fatores críticos de sucesso no desenvolvimento ágil. Os dados foram coletados de 109 

projetos ágeis a partir de um grupo diversificado de organizações de vários portes, 

setores e localizações geográficas, fornecendo informação empírica suficiente para a 

análise estatística. O produto desta análise resultou em doze fatores críticos no 

desenvolvimento de projetos ágeis em termos de quatro dimensões de sucesso: 

qualidade, escopo, tempo e custo. A Figura 8 mostra esses fatores. 

  

 

Figura 8 - Fatores críticos de sucesso em projetos ágeis  

Fonte: Adaptado de Chow e Cao(2008) 

Entretanto, em um segundo momento Chow e Cao (2008) refinou seu 

procedimento de análise de regressão múltipla e concluiu que os fatores que realmente 

podem ser chamados de críticos nas metodologias ágeis são:  

1. Estratégia de entrega (em termos de escopo, tempo e custo); 

2. Técnicas ágeis de desenvolvimento do software (em termos de qualidade 

e escopo); 

3. Capacidade da equipe (em termos de tempo e de custo); 
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4. Processo de gestão de projeto (em termos de qualidade); 

5. Ambiente da equipe (em termos de qualidade); 

6. Envolvimento do cliente (em termos de escopo). 

Apesar de alguns fatores críticos elencados por Chow e Cao contribuírem para 

a melhoria da satisfação no trabalho, o autor não considerou explicitamente a motivação 

como um fator crítico para o sucesso de projetos ágeis. Talvez ele tenha se baseado nos 

princípios ágeis (FOWLER e HIGHSMITH, 2001 apud MISRA, KUMARB e 

KUMAR, 2009) que sugerem a utilização de indivíduos motivados. Dessa forma se no 

entorno desses fatores existirem pessoas motivadas a probabilidade de sucesso será 

maximizada. 

Em geral, é difícil definir um conceito como o sucesso, além das dimensões de 

escopo, tempo e custo, visto que o ponto de vista dos interessados no projeto podem 

variar com base no seu trabalho, bem como as práticas, a cultura organizacional e os 

objetivos relacionados à organização em que se trabalha (KLEIN e JIANG, 2001 apud 

PROCACCINO et al., 2005). De acordo com Procaccino et al. (2005), os profissionais 

consideram um projeto bem sucedido se possuem um trabalho motivante para 

desenvolver sistemas que atendem às necessidades do cliente e usuário e são fáceis de 

usar. Através de uma consciência do que motiva os profissionais, gerentes de projetos 

estão em melhor posição para desenvolver tarefas e atribuir responsabilidades que estão 

em consonância com as tarefas que os colaboradores consideram intrinsecamente 

motivadora, elevando assim a produtividade e ajudando a corporação a atingir os 

objetivos referentes ao cronograma e custo. 

3.2. Considerações Finais 

O objetivo deste capítulo foi apresentar as principais características e valores 

dos métodos ágeis, bem como uma breve descrição de como funciona o método Scrum. 

O foco nos fatores humanos é inegavelmente a característica relevante para o sucesso de 

projetos ágeis. Nota-se uma grande preocupação na forma como as pessoas se 

relacionam, com o comprometimento da equipe, na capacidade de responder 

rapidamente às mudanças, no sentimento de confiança, no balanceamento entre 

autonomia individual e do time. E são esses fatores que supostamente elevam o nível de 

satisfação no trabalho. 
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A habilidade de apoiar a cultura coletiva é o valor central da metodologia ágil e 

assim promover times coesos e motivados. Esse coletivismo apoia os sentimentos de 

segurança pessoal e de controle. 

A estabilidade oferecida pelo planejamento ágil e desenvolvimento iterativo 

como uma equipe foi visto para compensar ambientes de desenvolvimento cada vez 

mais imprevisíveis. Equipes de desenvolvimento de software ágeis são complexas, 

criativas e envolvem atividades sociais, de resolução de problemas e de planejamento. 

Os resultados do desenvolvimento de software são mais dependentes da resolução de 

interdependências entre os membros da equipe, da sinergia resultante das discussões da 

equipe e da colaboração, bem como da capacidade de todos os membros da equipe em 

compartilhar uma visão comum. As metodologias ágeis permitem, suportam, e até 

mesmo exigem o desenvolvimento de uma cultura coletiva ao longo do tempo. 

A instanciação de tal cultura parece ser altamente dependente de mecanismos de 

feedback e feedforward no sistema ágil sócio técnico, onde as práticas de apoio 

reforçam a consciência dos membros da equipe de tarefas coletivas, metas e progresso. 

A experiência positiva pode ser vista como resultado do planejamento ágil e de entrega 

iterativa permite que as equipes desenvolvam uma história de sucesso e, assim, 

aumentar a probabilidade de envolvimento dos membros da equipe em atividade 

coletiva. 
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4. METODOLOGIA 

Este capítulo descreve a metodologia de pesquisa utilizada no estudo de 

campo. Primeiramente será apresentada a classificação, seguido de uma descrição 

minuciosa de como as etapas foram conduzidas. 

4.1. Caracterização da Pesquisa 

A finalidade deste estudo é responder as perguntas “o que” realmente motiva 

integrantes em equipes ágeis e “como” motivá-los. A partir dessas questões, pretende-se 

traçar o perfil motivacional e propor um programa motivacional específico para a 

equipe estudada. Para atingir o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa de caráter 

descritiva e exploratória a fim de se obter evidências empíricas sobre as fontes de 

motivação que podem ser encontradas no ambiente de trabalho. 

Segundo Gil (2009), a pesquisa descritiva observa, registra, correlaciona e 

descreve fatos ou fenômenos de uma determinada realidade sem manipulá-los. Procura 

conhecer e entender as diversas situações e relações que ocorrem na vida social, política 

e econômica de uma sociedade. Caracteriza-se pelo uso de técnicas diversas de coleta de 

dados, tais como a utilização de entrevistas abertas e observações sistêmicas, que visam 

ao entendimento exaustivo e profundo dos fatos, dos fenômenos analisados e o contexto 

em que eles ocorrem. 

A pesquisa exploratória é adequada quando se pretende ampliar os 

conhecimentos sobre fenômenos ainda pouco conhecidos. Também é utilizada no 

sentido de identificar padrões de comportamento que subsidiem a elaboração de 

instrumentos de coleta de dados (GIL, 2009).  

A pesquisa qualitativa é caracterizada pela descrição, compreensão e 

interpretação de fatos e fenômenos do contexto estudado analisando-se dados 

essencialmente subjetivos, com a finalidade de se compreender o modo e os termos de 

percepção dos atores sociais envolvidos, através do produto das interações interpessoais 

(UWE, 2004).  

 

Já a pesquisa quantitativa, segundo Malhotra (2001), procura quantificar os 

dados e aplicar alguma forma de análise estatística. Na maioria das vezes, esse tipo de 
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pesquisa deve suceder a pesquisa qualitativa, já que esta última ajuda a contextualizar e 

a entender o fenômeno. 

A abordagem mista de pesquisa surgiu como o elemento mediador entre 

quantitativo e qualitativo. Para Goldenberg (2001) a integração destas duas abordagens 

permite que o pesquisador faça um cruzamento de suas conclusões, de modo a ter maior 

confiança que seus dados não são produto de um procedimento específico ou de alguma 

situação particular; não se limitando a apenas um instrumento de coleta dos dados, mas 

vários: questionário, entrevista, observação, análise de conteúdo, dados estatísticos etc, 

fenômeno entendido como “triangulação” (PINTO e PINHEIRO, 2003). 

 

4.2. Método de Pesquisa 

Conforme Cervo e Bervian (1978), o método em seu sentido mais geral é a 

ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um resultado 

desejado. Dessa forma, o quadro de referência metodológica, quando cuidadosamente 

selecionado, é o que confere rigor científico a uma pesquisa. Em função da natureza do 

problema a ser estudado, da complexidade e subjetividade do tema, e das características 

do universo analisado, este trabalho adotará como método central de pesquisa o estudo 

de caso, definido por Martins (2008) como uma pesquisa naturalística por pesquisar 

fenômenos dentro de seu contexto real. 

Yin (2005) sugere que a escolha do estudo de caso como estratégia de pesquisa 

empírica deve ocorrer em estudos de eventos contemporâneos, nos quais os 

comportamentos relevantes não podem ser manipulados. O estudo de caso, segundo o 

autor, se destaca das demais estratégias de pesquisas pela possibilidade de lidar com 

uma ampla variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e observações. 

A escolha pela estratégia correta de um estudo de caso deve se fundamentar na 

definição clara das questões de pesquisa. Para Yin (2010), a série de perguntas: “quem”, 

“o que”, “onde”, “como” e “por que” é um esquema básico de categorização para os 

tipões de questões. O fato de este estudo focalizar acontecimentos contemporâneos sem 

a intenção de modificá-los e as questões de pesquisa terem sido definidas no sentido de 

o que realmente motiva integrantes em equipes ágeis e como motivar esses integrantes, 

confirma que a estratégia adequada a esta pesquisa, é o estudo de caso.  
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A escolha pela estratégia correta de um estudo de caso deve se fundamentar na 

definição clara das questões de pesquisa. De acordo com Damian et al. (2007) o 

desenvolvimento de um estudo de caso deve ser precedido de questionamentos do tipo 

“por que” e “como” o fenômeno a ser estudado ocorre. A partir destes questionamentos 

o pesquisador poderá precisar quais objetivos pretende alcançar com a condução do 

estudo de caso, quais os tipos de dados a serem coletados e quais técnicas de coleta a 

serem utilizadas. O Quadro 14 apresenta um resumo com os critérios básicos de 

caracterização da metodologia de pesquisa científica adotada neste estudo. 

 

Quadro 14 - Resumo da Metodologia da Pesquisa 

CRITÉRIOS METODOLÓGICOS DE PESQUISA 

Quanto aos objetivos Exploratória e Descritiva 

Quanto aos meios Pesquisa de Campo 

Quanto à abordagem Mista 

Quanto à estratégia de pesquisa Estudo de Caso 

Fonte: elaborado pelo autor 

4.3. Locus da investigação 

O estudo empírico foi conduzido na Procenge, uma empresa com mais de 30 

anos de experiência na área de Tecnologia da Informação e especializada no 

desenvolvimento de sistemas de gestão em diversas áreas. A Procenge foi fundada em 

1972, dedica-se ao desenvolvimento de sistemas de gestão em diversas áreas de atuação. 

A empresa tem como parceiros estratégicos de tecnologia e negócios empresas de 

atuação nacional e internacional, como Oracle, IBM, Microsoft, Imgram, CESAR, entre 

outras. Aliada a todas essas características, a Procenge é uma das empresas âncora do 

Porto Digital, parque tecnológico localizado no antigo porto do Recife. 

Um dos maiores projetos da Procenge é o Pirâmide, um ERP (Enterprise 

Resources Plannig ou Solução de Gestão Empresarial), para o mercado privado, 

utilizado hoje por mais de 600 empresas e com mais de 4.000 usuários no Brasil. Os 

principais módulos do ERP são: Contabilidade, Financeiro, Estoque, Compras, Vendas, 

Escrita Fiscal, Ativo Fixo, Recursos Humanos e Industrial. O Pirâmide atende a clientes 
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de diversos segmentos de negócios, tais como sucroalcooleiro, saneamento, planos de 

saúde, hospitais, indústria, atacadista, shopping centers, construtoras, empresa de 

serviços e organizações do terceiro setor.  

A estrutura do produto Pirâmide conta com uma fábrica de software, uma 

operação comercial de marketing e vendas e um grupo de consultoria de negócios e 

implantação de sistemas distribuídos em várias localidades do país. Esse ambiente tem 

certificação ISO 9001 e MPS.BR nível F e CMMI-Nível 2. O processo de 

desenvolvimento do Pirâmide tem sido amplamente remodelado a partir das 

experiências obtidas durante a certificação do MPS.BR e CMMI, mas o processo de 

gestão do desenvolvimento é feito por meio de práticas do Scrum.  

Para este trabalho a equipe estuda foi considerada ágil principalmente por: 1) 

No processo de desenvolvimento existe claramente os três papeis descritos no Scrum: o 

Scrum Master, o Product Owner (representado pelos especialistas de negócio) e a 

equipe (Scrum Guide, 2010); 2) O ciclo de desenvolvimento é composto por caixas de 

tempo (sprints) para criar regularidade no processo de desenvolvimento e entrega 

incremental. Todo o ciclo é composto por reuniões: Release Planning Meeting, Sprint 

Planning Meeting, Sprint,  Daily Scrum Meeting,  Sprint Review, e Sprint Retrospective 

com os mesmos objetivos descritos no Scrum Guide (2010); 3) A equipe utiliza quadros 

e post-its como disseminadores de informação e medida de progresso. Também há a 

cultura de documentação mínima e comunicação face a face, compartilhamento de 

responsabilidades. 

A empresa foi escolhida porque em uma conversa informal com um dos 

coordenadores, percebeu-se sérios problemas de comprometimento, colaboração, 

comunicação nas equipes. Além disso, a empresa tinha consciência que a dificuldade 

estava em gerir pessoas e não em seus processos e que muitos dos problemas tinha 

natureza motivacional. 

4.4. Etapas da Pesquisa 

Essa seção detalha cada uma das etapas desta pesquisa. A Figura 9 exibe as 

etapas do estudo, detalhadas nas seções subsequentes.  
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Figura 9 - Etapas da Pesquisa 

Fonte: Elaboração Própria 

A seguir será apresentado em detalhes o desenvolvimento de cada uma das 

etapas que compõem esta pesquisa.  

4.4.1. Fase 1 – Definição e Planejamento 

A fase de definição e planejamento iniciou-se com a procura de um tema com 

relevância tanto para a academia quanto para a indústria, levando em consideração o 

objetivo maior do Mestrado Profissional que é o de buscar soluções práticas para 

problemas reais encontrados no cotidiano de cada mestrando, em sua própria 

organização ou comunidade em que atua e ocorreu em parceria com a orientadora deste 

trabalho. 

Gil (2009) preconiza que a definição acerca do tema a ser trabalhado deve 

sempre preceder a estratégia da pesquisa e a metodologia adotada. Segundo o autor, a 

escolha do tema pode atender tanto a interesses científicos quanto práticos. Desta forma, 

a motivação de equipes ágeis foi escolhida como o objeto de estudo, por representar um 

elemento que causa impacto sobre a produtividade do projeto (SHARP et al. 2009), 

qualidade do software (CROOK, CREPEAU e MCMURTREY, 1991; 

MCCONNELL,1996 ) e o sucesso global do projeto. 

O segundo passo foi a realização da pesquisa bibliográfica. Esta é realizada 

para a obtenção de conhecimento que subsidiará a definição e resolução de problemas 
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de áreas do conhecimento já conhecidas ou ainda não exploradas. O conhecimento 

adquirido será o alicerce para a análise da pesquisa ou para a manipulação de 

informações adquiridas. (MARCONI e LAKATOS, 2002). 

 Assim sendo, esta pesquisa iniciou com uma revisão bibliográfica ad-hoc para 

identificação de trabalhos relacionados e revisão do estado da arte, cobrindo a seguinte 

temática: Motivação no trabalho, perfil motivacional, teorias de motivação, equipes, 

engenharia de software e metodologias ágeis. Para traçar o perfil motivacional da 

equipe, a teoria de Valores de Schwartz (Schwartz, 1992) foi escolhida devido a sua 

fácil aplicabilidade, por ser um dos modelos mais abrangentes e por ter sido 

extensivamente validada em 67 países ao redor do mundo, inclusive no Brasil. 

 

4.4.2. Fase 2 - Estudo de Caso 

Nesta fase foi realizada a execução do estudo de caso propriamente dito. O 

estudo de caso permite a utilização de diversas fontes de evidências empíricas. Martins 

(2008) e Yin (2010) enfatizam que fontes múltiplas favorecem não somente a uma 

maior variedade de evidências, mas principalmente aumentam a confiabilidade das 

informações obtidas e o grau de credibilidade da pesquisa. 

Oliveira (2008) destaca que a definição dos instrumentos de pesquisa deve 

estar intimamente adequada aos objetivos do estudo delineados após a escolha do tema.  

Várias técnicas são frequentemente utilizadas para coleta de dados no decorrer de um 

estudo de caso: a observação, o grupo focal, a entrevista, o questionário e a pesquisa 

documental (YIN, 2005). 

O estudo de campo foi devidamente planejado e executado. A coleta de dados 

por meio de questionários ocorreu no dia 16 de setembro de 2010 envolvendo 62 

(72,9% da população que desenvolve software dentro da fábrica) colaboradores de 

diversas funções (gerentes, especialistas de negócio, scrum masters, analistas, 

desenvolvedores, testadores). Por questões éticas, foi incluída no questionário uma 

seção introdutória, explicando o objetivo da pesquisa; um campo para o respondente 

escolher se gostaria de ser avisado sobre os resultados da pesquisa ou não; e mais uma 

seção para explicar que as informações pessoais seriam tratadas com absoluto sigilo e 
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sempre seriam apresentadas de forma agregada. O questionário foi dividido em quatro 

partes:  

 Parte I - Dados do Entrevistado: Informações gerais sobre o profissional 

entrevistado;  

 Parte II – Motivação no trabalho: Avaliação da importância dos fatores 

motivacionais;  

 Parte III – Condições no trabalho: Informações relacionadas ao ambiente e 

as condições básicas de trabalho oferecidas pela empresa;  

 Parte IV – Perfil Motivacional: Identificação do perfil motivacional 

baseado em curtas descrições de pessoas que expressam objetivos, desejos e 

aspirações. Foi usada a versão da European Social Survey (ESS) do 

Questionário de Perfis de Valores (Schwartz et al., 2001). 

Na Parte II e III do questionário as questões foram elaboradas para responder, 

respectivamente, quais são os fatores geradores de motivação e quais são aqueles que a 

presença não gerará motivação, contudo que sua ausência ocasionará em insatisfação. 

Os fatores utilizados foram os elencados na revisão sistemática da literatura sobre 

motivação feito por Beecham et al.(2007). 

Para a validação destas questões foi utilizada a escala Likert de cinco pontos 

associando-se um valor numérico a cada ponto, indicando, desta forma, uma atitude 

favorável ou desfavorável em relação à variável estudada (MARTINS, 2008). Foram 

utilizados os seguintes pesos na avaliação das questões inseridas no questionário: 

5 – para a alternativa (    ) Concordo totalmente 

4 – para a alternativa (    ) Concordo Parcialmente 

3 – para a alternativa (    ) Indiferente 

2 – para a alternativa (    ) Discordo parcialmente 

1 – para a alternativa (    ) Discordo totalmente 

Já na Parte IV, que se refere ao perfil motivacional, o autor optou por usar o 

questionário de perfis de valores de Schwartz por três razões centrais: 1) é um dos 

modelos mais abrangentes por apontar para a constituição de um princípio universal 
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organizador dos valores. Além disso, a teoria explicita o aspecto estrutural dos valores, 

ou seja, a dinâmica das relações entre eles. Ações em busca de algum valor têm 

consequências psicológicas, práticas e sociais que podem entrar em conflito ou podem 

ser compatíveis com a busca de outros valores; 2) tem sido extensivamente validado em 

vários países, inclusive no Brasil; 3) conseguiu reduzir complexidade cognitiva do 

inventário de valores Schwartz (vide seção 2.7 pag. 47). Porém foi escolhida a versão 

desenvolvida pela European Social Survey (ESS), uma versão mais curta que a versão 

original. Foram feitos quatro estudos que em suma re-testaram o modelo proposto por 

Schwartz (1992). Em um segundo passo, testou-se cada valor duas vezes: com o valor 

que o precedia e sucedia imediatamente nessa ordem. No arranjo circular, os valores 

adjacentes refletem motivações compatíveis. Então se verificou que alguns valores 

correlacionavam-se mais fortemente com os valores dos tipos motivacionais adjacentes 

do que com seu próprio tipo. Após análise das correlações foi proposta uma versão que 

contém 21 itens (vide Apêndice B – Parte IV), dois para cada tipo motivacional e o tipo 

Universalismo ficou com três (KNOPPEN e SARIS, 2009).  

No questionário de perfis, o autor usou a mesma escala adotada por Schwartz 

(2009) com as seguintes alternativas: “Se parece muito comigo”, “Se parece comigo”, 

“Se parece mais ou menos comigo”, “Se parece pouco comigo”, “Não se parece 

comigo”, “Não se parece nada comigo”.  

6 – para a alternativa (    ) Não se parece nada comigo 

5 – para a alternativa (    ) Não se parece comigo 

4 – para a alternativa (    ) Se parece pouco comigo 

3 – para a alternativa (    ) Se parece mais ou menos comigo 

2 – para a alternativa (    ) Se parece comigo 

1 – para a alternativa (    ) Se parece muito comigo 

 A pontuação para a importância de cada valor é a média dada aos itens 

designados à priori como marcadores desse valor (SCHWARTZ, 1992, 1994, 2006). 

Assim, nesse caso, quanto menor a média, maior é a importância dada a um 

determinado valor. 



 
 

71 
 

Em seguida, os dados coletados foram tabulados e foi realizada uma breve 

análise para uma melhor condução do grupo focal que foi realizado no dia 10 de 

dezembro de 2010. O grupo focal, como metodologia de pesquisa qualitativa, procura 

explorar e captar atitudes, opiniões e percepções através de uma discussão informal, a 

partir de um roteiro flexível a fim de que algumas questões sejam mais bem esclarecidas 

ou adicionadas no decorrer do processo. Os integrantes são convidados a participar do 

grupo focal devido ao seu perfil e envolvimento relacionados aos objetivos da pesquisa. 

Os questionamentos advindos do grupo podem, quando pertinentes, provocar uma nova 

adequação aos marcos teórico do estudo, tornando-os mais precisos e adequados à 

solução do problema original (YIN, 2005; GIL, 2009).   

O grupo focal foi composto por 12 participantes. Na Procenge cada time é 

responsável por um determinado módulo do sistema e dessa forma a gerente de projetos 

da Fábrica de Software identificou o melhor e pior time e um time que estivesse dentro 

da média no que diz respeito à geração conflitos e/ou atrasos. Assim sendo, desses três 

times foram sorteados aleatoriamente dois integrantes, totalizando seis participantes. 

Também foram escolhidos aleatoriamente três especialistas de negócio e três gerentes 

para participar do grupo focal. O objetivo desse critério foi obter uma pequena porção 

que representasse a realidade de problemas/conflitos no processo de desenvolvimento.  

Por questões éticas, somente a Gerente sabia do critério de formação das equipes. 

O grupo focal foi dividido em três partes: a primeira foi uma espécie de warm-

up, ou seja, foi uma fase mais curta para preparar os participantes para as demais fases. 

Nessa parte introdutória foram feitas três perguntas:  

1) Quais são os fatores críticos de sucesso em projetos ágeis? 

2) Quais são os fatores humanos críticos em projetos ágeis? 

3) Quais são os desafios em projetos ágeis?  

Além de objetivar a geração de um clima de confiança e abertura com os 

entrevistados, tentar evitar a inibição por medo da autoexposição, essa fase buscou 

identificar valores e fatores motivacionais expostos de maneira velada das respostas. 

Na parte 2 os participantes foram estimulados a enumerarem cinco fatores que 

os motivam e desmotivam no seu projeto. Com o objetivo de gerar discussões, cada 

grupo expôs seus fatores e justificaram a escolha.  Após as discussões foi solicitado aos 
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participantes que enumerassem as principais consequências para o projeto se a equipe 

estiver motivada ou desmotivada. 

Na terceira e última parte foram expostos os 10 tipos motivacionais (vide 

capítulo 2) e suas respectivas metas e foi solicitado que os participantes definissem uma 

ordem hierárquica de importância. O objetivo dessa fase era analisar atitudes, opiniões, 

conflitos entre os participantes na construção da escala hierárquica dos valores. 

Finalmente, a terceira etapa desta pesquisa consistiu na análise e discussão dos 

resultados, baseada na revisão de literatura, nos resultados do questionário e grupo 

focal. Esta etapa é detalhada no capítulo 5. 

4.4.3. Fase 3 – Análise e Conclusão 

Nesta fase foram tabulados os resultados obtidos através da coleta de dados e 

analisadas as informações colhidas. A utilização de duas fontes de evidência 

(questionário, grupo focal) permitiu a triangulação sobre as questões de pesquisa 

analisadas durante o estudo. De acordo com Martins (2008), a convergência de 

resultados provenientes de várias fontes de evidência coletadas através de diferentes 

técnicas poderá garantir a confiabilidade de um estudo de caso. Para Yin (2010), o uso 

de diversas fontes distintas de informação, levará, muito provavelmente, a um resultado 

final mais acurado e convincente. 

A triangulação das informações ocorreu quando o pesquisador confrontou os 

resultados provenientes das duas técnicas de coleta utilizadas no estudo de caso com o 

objetivo maior desta pesquisa que é a obtenção de conhecimento sobre a motivação em 

equipes ágeis. A Figura 10 exemplifica esse processo. 



 
 

73 
 

 

Figura 10 - Convergência das evidências 

Fonte: Elaboração Própria 

 

4.5. Considerações Finais 

O objetivo deste capítulo foi apresentar o quadro de referência metodológica 

utilizado na realização desta pesquisa. A escolha pelo método central de pesquisa foi 

baseada na revisão da literatura, indicando o estudo de caso como o método mais 

adequado para solucionar as questões de pesquisa definidas: o que realmente motiva 

integrantes em equipes ágeis e como motivá-los.  

O trabalho de pesquisa ocorreu em três etapas distintas (definição e 

planejamento, estudo de caso e análise e conclusão) e teve como objetivo atingir o rigor 

metodológico necessário para garantir a validade científica do estudo, a consistência e 

confiabilidade dos resultados obtidos durante o decorrer da pesquisa. Para a coleta de 

dados foram utilizadas as técnicas de aplicação de questionário e realização de um 

grupo focal.   

Após a tabulação e análise dos resultados foi elaborado um programa 

motivacional para a equipe analisada, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 

de seus integrantes e do clima organizacional, maximar a produtividade e qualidade do 

produto e aumentar a taxa de retenção de talentos. No próximo capítulo serão 

apresentados os resultados desta pesquisa. 

 

 

Fato 

Grupo Focal Questionário 
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5. RESULTADOS 

O objetivo deste capítulo é analisar o perfil motivacional de acordo com as 

principais variáveis que agem como antecedentes nas diferenças individuais e na 

prioridade dos valores. Segundo Schwartz (1992), idade, sexo, educação, renda são 

fatores que afetam a socialização e experiências de aprendizagem, os papéis sociais que 

serão desempenhados, as expectativas e sanções do meio social em que se vive. Ou seja, 

as diferenças nessas características afetam largamente as circunstâncias de vida que as 

pessoas são expostas, e que por sua vez afetam a prioridade dos valores. Nesse estudo 

de caso, foi adicionada a variável função para identificar o perfil motivacional, os 

fatores que contribuem para uma maior motivação  e quais geram insatisfação, a fim de 

prover um maior conhecimento sobre motivação nas diferentes funções. Analisar o 

perfil motivacional por diferentes perspectivas é de suma importância para a definição e 

elaboração de qualquer procedimento de valorização dos colaboradores. Dessa forma, 

parte-se de informações concretas (valores, aspirações) sobre o que cada um pretende 

atingir na vida e no trabalho. Sendo assim, podem-se criar programas motivacionais 

mais eficientes do que aqueles baseados em princípios gerais e abstratos (TAMAYO e 

PASCHOAL, 2003). 

Vale a pena ressaltar que devido à escala adotada no questionário de perfis 

(vide seção 4.4.2), quanto menor a média, maior é a importância dada a um determinado 

valor. Sendo assim, para os gráficos do tipo radar deste capítulo, quanto mais próximo 

estiver do centro, maior é a importância de um determinado tipo motivacional. Para os 

fatores geradores de motivação e desmotivação a escala adotada foi a Likert. Dessa 

forma quanto maior a média, maior será a motivação ou desmotivação por um 

determinado fator. 

5.1. Caracterização da População Estudada 

Os sujeitos da pesquisa constituíram-se dos funcionários da fábrica de software 

da Procenge. Na aplicação do questionário foi possível envolver um total de 62 

participantes. Isso corresponde a 72,9% da população que desenvolve software dentro 

da fábrica da empresa.  Porém, desse grupo inicial obteve-se 60 questionários válidos. 
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Do grupo que respondeu aos questionários, 12 foram selecionados para participar grupo 

focal. 

O Gráfico 1 apresenta a distribuição da população por sexo, faixa etária, nível 

de formação e estado civil. O estado civil foi levantado por influenciar o que Schwartz 

denominou de estágio da vida, por exemplo, casamento, criação de filhos e viuvez. 

Cada uma dessas fontes afeta as experiências, os valores e determinam oportunidades e 

restrições que as pessoas terão que lidar (SCHWARTZ, 2006; SCHWARTZ, 2009).  O 

Gráfico 2 apresenta a distribuição da população de acordo com as diferentes funções 

existentes num processo de engenharia de software. 

 

Gráfico 1 - Caracterização da população 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 

Na empresa estudada foram identificadas as funções de Gerente de Projeto, 

Gerente de Fábrica, Especialista de Negócio, Analista de Sistema, Analista de Teste, 

Desenvolvedor, Testador e Scrum Master. Devido à similaridade entre algumas funções 

e pelo fato de alguns colaboradores desempenharem mais de um papel dentro da 
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instituição o autor da pesquisa sintetizou-as em apenas cinco: Gerente, Especialista de 

Negócio, Analista, Desenvolvedor e Testador. Apesar de ser uma equipe ágil, existe um 

pequeno número de Scrum Masters e estes sempre desempenham outros papéis e por 

esse motivo foi agregado com outra função. Ou seja, existe ambiguidade de função 

(fator higiênico). Essa característica impacta de forma negativa o desempenho da equipe 

uma vez que o Scrum Master preocupa-se mais em terminar suas tarefas para cumprir o 

cronograma da sprint do que em resolver os impedimentos do time. O efeito negativo da 

ambiguidade de função foi percebido quando uma Gerente disse: “Às vezes as pessoas 

são analistas, desenvolvedoras, testadoras, são responsáveis por tudo e não conseguem 

fazer nada direito”. 

  

 

Gráfico 2 - Caracterização da população 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 

5.2. Análise do Perfil Motivacional da População Estudada 

Os valores organizacionais da empresa estudada compõem a configuração 

exibida através dos Gráficos 3 e 4. O Gráfico 3 apresenta uma visão geral dos 10 tipos 

motivacionais por ordem de prioridade, ou seja, da menor para a maior média obtida. Já 

o Gráfico 4 apresenta uma visão das quatro dimensões. 
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Gráfico 3 - Prioridade dos Tipos Motivacionais 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 

 

Verifica-se na análise dos resultados apresentados, por meio dos questionários, 

que os valores mais importantes para os participantes são: Benevolência (coletivo), 

Universalismo (misto) , Realização (individual), Hedonismo (individual) e 

Autodeterminação (individual).Dos cinco valores mais importantes três são de cunho 

individualista e aparentemente conduziria a uma análise de incompatibilidade com os 

preceitos de coletivismo das metodologias ágeis. Mas com uma análise mais profunda 

percebe-se que essa afirmação não verdadeira. Apesar do foco aparentemente 

individualista, os dois tipos de valores mais importantes são de cunho coletivo e misto e 

preconizam valores como honestidade, prestatividade, igualdade, bem-estar do grupo 

que são compatíveis com as metodologias ágeis. 

O que mais chamou a atenção entre os resultados obtidos em relação aos 

estudos de Schwartz (2001) foi a maior valorização dos tipos motivacionais Realização 

e Hedonismo, ou seja, a população analisada preocupa-se mais com o sucesso pessoal 

(competência), respeito, são mais ambiciosos e procuram atividades que proporcionem 

prazer e qualidade de vida. Os valores relativos à Benevolência e Poder tiveram a 

mesma importância em ambos os estudos. Foram respectivamente o primeiro e o ultimo 

na hierarquia. Isso significa total compatibilidade no que diz respeito à preservação do 

bem estar do grupo, responsabilidade, comprometimento com os objetivos do grupo, 

necessidade colaboração entre as equipes, sentimento de pertencimento ao time. E 

também a baixa importância ao status social, ou seja, não se enfatiza a busca e a 
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manutenção de uma posição dominante dentro do grupo, bem como ao prestígio, 

controle ou domínio sobre pessoas e recursos,  

Compete-nos, entretanto, observar que durante o grupo focal, o hedonismo 

emergiu na fala dos entrevistados: apesar de ser um valor que apresenta meta individual, 

tem como foco principal, a busca do prazer e de se evitar a dor e o sofrimento, com isso, 

buscando a satisfação e o bem estar no trabalho. Uma especialista de negócio, quando 

indagada sobre quão importante é executar as tarefas com prazer relatou que: “É 

importante que a pessoa venha trabalhar de bem com a vida e trabalhe com prazer 

porque assim esse sentimento contagia a equipe e melhora a satisfação geral porque 

uma pessoa motivada consegue motivar as outras”. 

 

Gráfico 4 - Caracterização bipolar da população 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 

 

A avaliação global da população analisada indica a predominância de valores 

voltados para fatores de Autotranscendência, característicos de uma comunidade 

voltada aos interesses do bem-estar dos outros, para a sobrevivência do grupo, com 

aceitação das diversidades entre os indivíduos. O perfil de autotranscendência é 

composto pelos tipos motivacionais Benevolência e Universalismo, na estrutura bipolar 

apresentada por Schwartz (1992), e contrasta com os valores de Autopromoção que por 

sua vez são ligados ao poder e à realização.  
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O eixo da Autotranscendência expressa a motivação da pessoa para transcender 

as suas preocupações, o egoísmo e promover o bem-estar dos outros e da natureza, em 

oposição a promover os seus próprios interesses, mesmo à custa dos outros. Um dos 

polos está marcado pela motivação do colaborador com os resultados do grupo, da sua 

área, da organização como um todo. No outro polo, a Autopromoção, a ênfase está nos 

seus próprios resultados, sem preocupação com os resultados coletivos, numa luta para 

ser melhor que os outros, para ter prestígio, influência e poder. Isso significa que a 

equipe ágil é mais comprometida com o sucesso do grupo do que com o sucesso 

pessoal, há uma grande preocupação em manter o bom relacionamento entre seus 

integrantes. Fica evidente o foco nos indivíduos e interações entre eles mais que 

processos e ferramentas, na colaboração mais que negociação de contratos. 

Em contrapartida, no eixo Abertura à Mudança e Conservação houve um forte 

equilíbrio. Essa dimensão bipolar expressa a motivação da pessoa para seguir os seus 

próprios interesses intelectuais e afetivos por meio de caminhos incertos e ambíguos, 

em oposição à tendência a procurar a estabilidade, a preservar o status quo e a 

segurança que ele gera no relacionamento com os outros e com as instituições. Apesar 

de a população ser predominantemente jovem, solteira e ágil conduziria a imaginar que 

seria mais propensa a abertura a mudanças. O próprio slogan das metodologias ágeis 

relata que mudanças são sempre bem-vindas. Mas provavelmente fatores culturais e/ou 

organizacionais influenciaram nessa priorização. Isso significa que parte da equipe 

deseja ser autogerenciável e/ou auto-organizável e que o trabalho forneça atividades 

estimulantes, que possibilitem a liberdade de pensamento e ação, logo, em contrapartida 

há aqueles que preocupam em controlar os impulsos, manter a ordem social, controlar 

os riscos.  Conforme Schwartz (2006), quando um valor é bloqueado sua importância 

aumenta e quando é facilmente alcançada sua importância diminui. Por exemplo, 

quando uma pessoa sofre provações financeiras e limitações sociais, atribuem mais 

importância aos valores de Poder e Segurança em relação àqueles que vivem em certo 

conforto e segurança. Assim é possível que o aparente balanceamento seja uma 

decorrência da baixa importância dada pelo fato da empresa proporcionar e estimular 

valores como independência de pensamento e ação, criatividade, inovação, 

adaptabilidade, foco nas pessoas e suas iterações, colaboração com o cliente, software 

em primeiro lugar.  
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Figura 11 - Modelo hierárquico dos dez tipos motivacionais da população 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 

 

A Figura 11 apresenta a estrutura hierárquica dos valores da equipe estudada. 

Vale ressaltar mais uma vez que os dados para essa hierarquização foram obtidos 

através do questionário de valores que apresenta curtas descrições de pessoas e não 

expressam diretamente valores e sim os objetivos da pessoa, aspirações ou desejos que 

apontam implicitamente para a importância de um único valor.  

 

 A hierarquia evidencia preocupações com o bem-estar do grupo, com 

honestidade, lealdade, segurança, sucesso pessoal e competência Apesar da maior 

preocupação com os valores autotranscendentes (Benevolência – coletivo e 

Universalismo - misto), ou seja, valores de preservação do bem-estar do grupo, 
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sentimento de pertença ao time, lealdade, amizade, equidade serem os mais valorizados, 

há uma nítida preocupação com valores individualistas. A interseção entre os valores 

coletivos e individuas fica bastante claro quando: 1) uma gerente relata que “É questão 

de reconhecimento das pessoas aqui. As pessoas buscam ser mais reconhecidas. Poucos 

falam de salário. Eles gostam de ser reconhecidos pelo que fazem (...). Salário a gente 

tem obrigação de dar, ser justo com eles (...) mas a maior parte deles [90%] anseiam o 

reconhecimento pelo que fazem (...) ter uma visão de crescimento profissional”;  

2) uma especialista disse “(...) ter no ambiente de trabalho condições da amizade. 

Porque todo mundo passa mais tempo no trabalho que em casa. Se você tem amizade 

dentro do time você ajuda com mais facilidade. (...) Os aspectos humanos é que faz 

destacar uma pessoa, que faz subir mais rápido porque o comprometimento que ele tem 

com ele mesmo e com as pessoas que estão ao redor dele é uma questão humana. A 

personalidade é um critério de sucesso. Tem pessoas que já chegam de bom-humor, 

dando aquele, bom dia!, e já tem pessoas que já chegam chateadas, que se chateiam 

com tudo, (...) é a questão que perspectiva que a pessoa tem da vida faz com que o 

ambiente de trabalho seja influenciado por esses fatores humanos, (...) as pessoas é que 

fazem a empresa.”; 3) uma testadora fala: “As pessoas veem que você está trabalhando 

não é nem pelo salário mas é porque você gosta do que está fazendo (...) e se isso não 

ocorre  desmotiva a pessoa e acaba desmotivando a equipe.”. O Gráfico 5 exibe os 10 

fatores motivacionais mais valorizados pela equipe. 
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Gráfico 5 - Fatores motivacionais da população estudada 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 
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Já no tocante aos fatores que geram insatisfação no trabalho, foi dito 

anteriormente que a presença exclusiva de fatores higiênicos não é capaz de motivar o 

indivíduo, ou seja, Herzberg afirma que o contrário de satisfação não pode ser chamado 

de insatisfação, mas caracteriza-se mais como nenhuma satisfação. 

O Gráfico 6 mostra os fatores que mais contribuem para que ocorra 

insatisfação na  equipe:  estagnação da carreira profissional, sistema de recompensas 

injustos, metas irrealistas ou prazos falsos, salários abaixo do mercado e horas extras, 

produzir software de má qualidade. Em linhas gerais a população tem um perfil de 

procura da motivação de acordo com Herzberg. No grupo focal, além desses fatores, os 

participantes citaram principalmente: “ambiguidade de papéis, ausência de 

documentação e conhecimento tácito, dificuldade da gerência em identificar a maçã 

podre na equipe, interdependência de atividades e falta de comprometimento”.  No que 

diz respeito à dificuldade de identificar problemas pontuais dentro da equipe, uma vez 

que com o ágil o recurso passa a ser a equipe e os participantes com o passar do tempo 

estreitam suas relações e se blindam, gerou-se uma das barreiras no nível de time 

denominada falha de aprendizado. A causa para isso é o gerenciamento de impressão. 

Gerenciamento de impressão é um processo onde os membros da equipe buscam 

proteger-se da gestão. Isso gera regras comuns e padrões de "pensamento de grupo" que 

impedem as pessoas de resolver questões essenciais (DYBA, 2009). 

Esta análise torna-se importante, visto que a anulação da influência dos fatores 

higiênicos deve ser tratada como uma das etapas iniciais em um programa de motivação 

eficaz, pelo fato de que por um lado podem prejudicar a motivação, e por outro lado não 

são suficientes para elevar a motivação da equipe ao máximo (FRANÇA, 2009). 
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Gráfico 6 - Fatores de insatisfação da população 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 
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5.3. Análise do Perfil Motivacional por Idade 

Conforme as pessoas envelhecem, tendem a tornar-se mais integradas às redes 

sociais em que vivem, mais comprometidas com padrões habituais, e menos expostas a 

emoções e desafios (GLEN, 1974 apud SCHWARTZ, 2009) . Com a idade, os valores 

de segurança podem se tornar mais importantes, pois um ambiente seguro e previsível é 

mais crítico que a capacidade de lidar com mudanças. Os valores de estimulação podem 

ter menos importância, uma vez que novidade e risco passam a ter um tom mais 

ameaçador. Os valores de conformidade e tradição também podem ser mais importantes 

com a idade, devido à aceitação de como as coisas são feitas. Realização e, talvez, os 

valores de poder também podem ser menos importantes para as pessoas idosas por 

terem mais dificuldades de realizar tarefas exigentes com sucesso e obter aprovação 

social. Uma vez que as pessoas formam famílias e alcançam posições estáveis no 

mundo do trabalho, elas tendem a ficar menos preocupadas com seus próprios esforços 

e mais preocupadas com o bem-estar dos outros (VEROFF, 1984 apud SCHWARTZ, 

2009). 

Isto implica que os valores de conservação (tradição, conformidade, segurança) 

devem aumentar com a idade e valores de abertura à mudança (autodeterminação, 

hedonismo, estimulação) diminuir. Já os valores de autotranscendência (universalismo, 

benevolência) aumentam com a idade e a valorização da autopromoção (realização, 

poder) diminui. Em suma, as análises com base na idade e na fase de vida implicam em 

correlações positivas da idade com valores de segurança, tradição e conformidade. E 

valores de estimulação, hedonismo, realização e poder correlacionam-se mais 

negativamente com a idade (SCHWARTZ, 2006). 

Os Gráficos 7 e 8 exibem a importância dada aos valores de acordo com a 

idade. Verificou-se que os valores de segurança, tradição e conformidade são mais 

importantes para os grupos de até 25 anos e acima de 36 anos. Os mais jovens talvez 

deem importância devido a pouca experiência, já os mais velhos dão importância 

provavelmente pelo comprometimento financeiro devido à constituição de família e 

surgimento dos filhos. O grupo acima dos 36 é o que mais valoriza a 

autotranscendência, ou seja, são pessoas que tendem a preocupar-se menos com seus 

problemas e mais com o bem-estar das pessoas que pertencem à família ou grupo social 

em que vivem. Em contrapartida, esperava-se que esta parcela da equipe desse menos 
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relevância aos valores de autodeterminação, estimulação, hedonismo, realização e 

poder que o restante da população e tal fato não foi confirmado. Apesar de ser um 

resultado controverso à tendência percebida por Schwartz, alguns pontos são 

extremamente benéficos ao andamento dos projetos visto que os mais velhos continuam 

abertos à mudança, mas têm maturidade para discernir quando é possível ousar ou ser 

mais conservador. A procura por atividades prazerosas que levem ao sucesso pessoal, 

ambição, demonstração de competência são características que só contribuem para o 

sucesso do projeto.  

A parcela mais jovem da população, até 25 anos, não seguindo a tendência, 

priorizou bastante os valores conservadores e de autotranscendência. De certa forma, 

essa característica pode ser benéfica ao andamento dos projetos pelo fato de evitar-se 

conflito com a porção mais madura e também por semear valores como equidade, 

justiça social, ajuda, entretanto, pode ser um sinal de pessoas extremamente passivas 

que aceitam as regras e imposições sem muitos questionamentos o que, por exemplo, 

não contribui para o melhoramento continuo dos processos da equipe. Como já 

esperado, constatou-se que os mais jovens são mais abertos às mudanças e estão mais 

ligados ao sucesso, ambição e poder. 

  

Gráfico 7 - Estrutura motivacional por idade 
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Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 

 

Gráfico 8 - Estrutura bipolar por idade 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 

 

Os fatores higiênicos mais citados para a faixa etária até 25 anos foram: 1) 

estagnação da carreira profissional; 2) sistema de recompensa injusto; 3) produzir 

software de má qualidade; 4) trabalhar sobre forte stress; 5) salários abaixo do mercado 

e horas extras; já na visão da faixa que vai de 26 a 35 anos foram: 1) estagnação da 

carreira profissional; 2) sistema de recompensa injusto; 3) salários abaixo do mercado e 

horas extras; 4) metas irrealistas ou prazos falsos; 5) produzir software de má qualidade. 

Finalmente para a faixa etária acima dos 36 anos são: 1)metas irrealistas ou prazos 

falsos; 2) sistema de recompensa injusto; 3) reuniões mal conduzidas; 4) estagnação da 

carreira profissional; 5) salários abaixo do mercado e horas extras. 

 O Gráfico 10 exibe os fatores mais citados de acordo com essa perspectiva e 

revela alguns dados interessantes: quanto mais jovem maior é a insatisfação devido à 

estagnação na carreira, produção de software de má qualidade ou salários abaixo do 

mercado e horas extras; trabalhar sobre forte estresse é mais prejudicial à parcela mais 
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nova; o mau relacionamento tem maior influência na desmotivação, à medida que a 

idade avança. 

No entanto a análise feita nas diferentes faixas etária mostra que não há muita 

diferença entre o que de fato motiva e desmotiva os integrantes da equipe. Dos fatores 

motivacionais, recompensas e incentivos financeiros foi o que mais chamou a atenção 

por ter tido as menores médias, ou seja, é o que menos gera motivação em linhas gerais 

e a diferença de priorização entre os mais novos e os mais velhos foi maior. Já os fatores 

que geram insatisfação a maior diferença foi produzir software de má qualidade onde os 

mais novos são os que mais se desmotivam e os mais velhos são os menos preocupados. 

Apesar de ser um fator já esperado, a diferença pode ser um sinal de alerta visto que os 

cargos de maiores responsabilidade, geralmente, são ocupados por pessoas mais velhas 

e são essas pessoas que devem ter uma preocupação especial com a qualidade do 

produto final produzido. 



 
 

89 
 

  

Gráfico 9 - Pontuação média dos fatores motivacionais por faixa etária 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 
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Gráfico 10 – Pontuação média dos fatores higiênicos por faixa etária 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 
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5.4. Análise do Perfil Motivacional por Gênero 

As teorias feministas apontam para uma maior preocupação ética e 

responsabilidade por partes das mulheres, enquanto os homens concentram-se mais na 

ética dos direitos baseados na justiça e na equidade (GILLIGAN, 1982 apud 

SCHWARTZ, 2006). Os psicólogos evolucionistas postulam que as mulheres 

provavelmente ganharam vantagem evolutiva para cuidar do bem-estar dos membros do 

grupo aos quais pertencem e que os homens obtiveram vantagem evolucionária para 

atingir e explorar status e poder. A sociedade socializa garotos e garotas para ocupar 

papéis sociais distintos e ratifica diferentes objetivos e sanções. Conforme Schwartz 

(2009), a maioria dos teóricos espera pequenas diferenças entre o gênero, mas que são 

estatisticamente significantes. Ainda de acordo com Schwartz, os homens enfatizam os 

valores de poder e realização enquanto as mulheres enfatizam os valores de 

benevolência e universalismo. 

Analisando os Gráficos 11 e 12 confirma-se que as diferenças entre homens e 

mulheres são bastante tênues. Também se ratificou que os homens dão mais importância 

aos valores de poder e realização. Como esperado, as mulheres enfatizaram mais os 

valores preconizados pelo universalismo, entretanto com uma diferença mínima. O viés 

foi que os homens e não as mulheres importaram-se mais com os valores referentes à 

benevolência. Isso ratifica as teorias que os homens são naturalmente mais competitivos 

que as mulheres, no entanto, são os homens que possuem maior preocupação com o 

bem-estar no ambiente de trabalho. Dessa forma abre-se a perspectiva que em equipes 

ágeis os homens tendem a ser mais prestativos, mais leais às organizações onde 

trabalham, possuem um sentimento de pertencimento ao time maior que a mulheres, 

tendem a fazer mais amizades no ambiente de trabalho. Ou seja, são os homens que 

mais promovem as relações de cooperação na equipe. 

Silva (2006), ao avaliar a condição jurídica da mulher brasileira, observa 

aspectos históricos de discriminação a que foram submetidas, considerando que este 

processo ainda conserva remanescentes fatores, oriundos deste processo histórico, a 

despeito de um considerável processo de evolução dos direitos humanos e das 

liberdades individuais.  

Este efeito é observado nos estudos de Santos (2008), ao analisar as opiniões 

das mulheres, em entrevistas, observando um discurso machista, ocorrendo de forma 
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velada ou explícita. Entende a autora que isso ocorre como produto de uma dominação 

muito forte, e por muito tempo, dos homens sobre as mulheres, fazendo-as, apesar de 

não mais, sujeitas à situação de submissão do passado, sendo assim seus discursos ainda 

estão impregnados de discursos tradicionalmente machistas.  

 

 

Gráfico 11 – Estrutura motivacional por gênero 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 
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Gráfico 12 – Estrutura bipolar por gênero 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 

Como já esperado, a diferença entre os fatores o que motivam homens e 

mulheres foi bastante sutil. . Um item que chamou muita atenção foi que 100% das 

mulheres deram prioridade máxima (média 5) ao programa de cargos e salários e 

tarefas com objetivos claros e os fatores equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, 

segurança no trabalho e confiança e respeito atingiram média bastante alta (4,93). Isso 

se deve provavelmente ao papel da mulher na sociedade atual, em que ainda recebem 

salários inferiores aos homens, possuem maior preocupação com os filhos e aspectos 

históricos de submissão e falta de respeito. 

Finalizando o Gráfico 14, exibe os fatores que causam insatisfação no ambiente 

de trabalho e mais uma vez as mulheres obtiveram médias maiores que os homens. Isso 

reforça as ideias que os programas de motivação precisam dar um em enfoque especial 

nas mulheres por estarem mais suscetíveis à insatisfação. Mais uma vez as mulheres 

atingiram a média máxima, porém nesse caso no fator sistema de recompensas injusto. 
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Gráfico 13 – Pontuação média dos fatores motivacionais por gênero 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 
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Gráfico 14 – Pontuação média dos fatores higiênicos por gênero 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 
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5.5. Análise do Perfil Motivacional por Escolaridade 

Quanto ao papel da educação moderando os valores pessoais, Schwartz (2009) 

percebeu que o nível educacional teve substanciais efeitos negativos em relação aos 

valores tradição, conformidade e poder, e efeitos positivos em relação aos valores 

estimulação, autodeterminação e universalismo. De acordo com Schwartz (2005) apud 

Henrique (2009), a educação se correlaciona positivamente com os valores 

autodeterminação, estimulação, hedonismo e realização, tendo, ainda, fraca correlação 

com os valores de poder, benevolência e universalismo. Para esse autor, quanto mais se 

vai à escola, mais provável é que se experimente a liberdade de pensamento e ação, 

solução de problemas complexos, questionamento das normas e verdades aceitas e o 

encorajamento de flexibilidade intelectual, condições que são propícias à 

autodeterminação e põem em xeque os valores de conformidade e tradição.  

Quanto à estimulação, a educação fortalece o valor de ideias e atividades não-

rotineiras. Em relação ao hedonismo, pessoas com maior nível de escolaridade têm mais 

oportunidade de se engajar em atividades que satisfaçam seus desejos. Em relação à 

realização, a educação encoraja a exploração de interesses intelectuais peculiares ao 

invés do sucesso convencional. Além disso, ela proporciona conhecimentos e 

habilidades que fortalecem a confiança e a eficácia dos indivíduos ao lidar com 

incertezas e os ajuda a encontrar empregos financeiramente mais seguros. 

Contrariamente ao que diz a teoria, a faixa com maior grau de escolaridade deu 

mais importância aos valores conservadores. Essa característica pode ser notada no 

Gráfico 15, no qual quanto maior foi o nível escolar maior foi a importância dada aos 

valores de tradição. No tocante à abertura à mudança, a equipe mostrou-se contrária à 

teoria. O grupo de menor escolaridade foi justamente o que apresentou maior 

importância aos valores referentes à autodeterminação, estimulação e hedonismo. Neste 

caso o autor precisou cruzar essa informação com outras para chegar a uma conclusão 

mais concreta. A parcela da população que possui nível técnico/superior incompleto é 

composta por 76,4% de pessoas solteiras, 94% são homens e 64,7% têm até 25 anos. De 

posse dessas informações é possível justificar o viés, visto que nesse grupo as pessoas 

podem seguir por caminhos incertos (abertura à mudança) em busca de liberdade para 

criação, ter uma vida estimulante, procura de atividades prazerosas e que obviamente 

contribuirão para o aprendizado e crescimento profissional porque o mais provável que 
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eles não tenham muitos compromissos familiares, financeiros e realmente estão em uma 

fase da vida que é permitido arriscar mais. 

O grupo avaliado revelou que quanto menor a escolaridade maior é a 

importância dada aos valores associados ao universalismo, benevolência, realização e 

poder, como pode ser notado no Gráfico 16. Esses valores fazem parte de uma mesma 

dimensão e provavelmente ocasionarão relações conflituosas entre seus membros. Estes 

resultados podem ser consequência de condições circunstanciais da empresa e não 

puderam ser avaliados nesse estudo. 

 

 

Gráfico 15 – Estrutura motivacional por escolaridade  

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 
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Gráfico 16 – Estrutura bipolar por escolaridade 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 

Com relação às motivações, percebe-se que essa visão é a que possui maior 

nivelamento de preferência. As maiores discrepâncias foram nos fatores recompensas e 

incentivos financeiros e desenvolver produtos que beneficiem as vidas de outras 

pessoas. No primeiro fator, baseado em Schwartz (2006; 2009), a ordem de priorização 

já era esperada, ou seja, quanto menor a escolaridade maior seria a importância dada aos 

incentivos financeiros. Isso provavelmente ocorre devido à presença dos valores de 

realização e poder que significam sucesso e ambição, prosperidade e autoridade, 

respectivamente. No entanto, não é prudente dar mais incentivos financeiros para esse 

grupo, porque isso criará um sistema de recompensa injusto e gerará conflito, 

principalmente com os valores do universalismo que correspondem à igualdade e justiça 

social. O importante para os planos de motivação é saber que para equipes ágeis a 

importância do quesito incentivo financeiro decresce à medida que a capacitação técnica 

aumenta. Já no tocante a desenvolver produtos que beneficiem as vidas de outras 

pessoas, os dados sobre equipes ágeis revelaram que quem possui nível superior 

completo foram os que mais mostraram preocupação com o bem-estar do próximo e 

contrariando assim a tendência descrita por Schwartz (2006; 2009), que quanto maior a 

escolaridade menor é a importância dado aos valores de autotranscendência. Essas 

observações podem ser notadas no Gráfico 17. 
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Os fatores que remetem abertura à mudança, ambiente de trabalho desafiador 

e estimulante e desempenhar de forma criativa suas atividades, equilíbrio entre a vida 

pessoal e o trabalho, adaptação, mostram que na média quanto menor a qualificação 

maior é a abertura às mudanças. Já aqueles que remetem valores de autotranscendência, 

sentir-se parte do time, confiança e respeito, participação colaborativa, desenvolver 

produtos que beneficiem as vidas de outras pessoas, transparência, feedback, os que 

mais se motivam são pessoas com nível superior completo seguidos dos que possuem 

nível técnico ou superior incompleto e por último especialização ou mestrado. O que fez 

com que o grupo de nível superior obtivesse os maiores índices foi a participação 

colaborativa (tipicamente ágil) e desenvolver algo que beneficie a vida das pessoas. 

Para os fatores segurança no trabalho e apoio da alta gestão, que possuem valores 

conservadores, quanto maior a especialização maior é a valorização dada. Os fatores de 

autopromoção, programa de cargos e salários, tarefas com objetivos claros, capacitação 

técnica e recompensas e incentivos financeiros, contrariamente à teoria de Schwartz 

(2006), foram mais elevados à medida que se tinha menos anos de estudo. 

 No que diz respeito à insatisfação, percebe-se facilmente, por meio do Gráfico 

18, que os possuidores de nível superior completo são os que menos então propensos a 

ficarem insatisfeitos e os que têm especialização ou mestrado são os que ficam 

insatisfeitos com maior facilidade. Os fatores que mais geram insatisfação em ordem 

são: estagnação da carreira profissional, sistema de recompensa injusto, metas irrealistas 

ou prazos falsos, salários abaixo do mercado, horas extras. 



 
 

100 
 

 

Gráfico 17 – Pontuação média dos fatores motivacionais por escolaridade  

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 
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Gráfico 18 - Pontuação média dos fatores higiênicos por escolaridade  

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 
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5.6. Análise do Perfil Motivacional por Função 

Um estudo conduzido por Hanson (1986) apud Barroso (2006) demonstrou que 

o bom gerenciamento das pessoas é cinco vezes mais importante do que qualquer outro 

fator quando se trata de retorno financeiro das empresas. Estas evidências sugerem que 

a capacidade de gerenciar pessoas está associada ao sucesso de uma organização. 

Goleman (1998) ressalta que diversas pesquisas apontam como fator 

determinante para o sucesso de gerentes e líderes a capacidade desses líderes de 

conseguirem reter mais talentos, justamente por possuírem uma maior compreensão das 

necessidades dos outros e terem como característica o otimismo, a empatia e as 

habilidades sociais, o que favorecem os relacionamentos com chefes, colegas e 

subordinados. Há também um talento especial para lidar com grupos, que são como um 

polo para onde as pessoas direcionam suas emoções. Para Bergamini (1994), existem 

três estilos de liderança: autoritária, democrática e liberal. 

 Autoritária: A ênfase é centrada no líder. O líder fixa as diretrizes, sem 

qualquer participação do grupo, determina providências e as técnicas para 

execução das tarefas; 

 Democrática: O líder orienta e conduz o grupo e incentiva a participação 

democrática das pessoas. As diretrizes são debatidas e decididas pelo 

grupo, estimulado e assistido pelo líder. O próprio grupo esboça as 

providências e as técnicas para atingir o alvo. Este tipo de liderança possui 

ênfase no líder e nos subordinados; 

 Liberal: Estilo de liderança com ênfase nos subordinados. Há liberdade 

completa para as decisões grupais ou individuais, com participação 

mínima do líder. 

Conforme Bergamini (1994), o líder utiliza três processos de liderança, de 

acordo com a situação, com as pessoas e com a tarefa a ser executada. O líder tanto 

manda cumprir ordens, como consulta os subordinados antes de tomar uma decisão, 

como também sugere a algum subordinado realizar determinadas tarefas. Ele utiliza a 

liderança autoritária, liberal e democrática, sendo o grande desafio da liderança saber 
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quando aplicar determinado processo, com quem e dentro de que circunstâncias e 

atividades a serem desenvolvidas. 

 Os gráficos 19 e 20 mostram que os gerentes (líderes) deram maior importância 

aos valores de conservação, autopromoção e abertura à mudança. No entanto, 

conservação e autopromoção tiveram o mesmo nível de importância e foram mais 

valorizados que a abertura à mudança. Isso mostra que os gerentes possuem um bom 

balanceamento de carga entre o foco social e pessoal, ou seja, têm boa habilidade para 

expressar interesses pessoais e para relacionar-se com o grupo. O fator interessante é 

que mesmo diante de uma postura bastante autoritária, foi o grupo mais aberto à 

mudança. 

Diferentemente do esperado, os especialistas de negócio foram os que menos 

deram importância aos valores de abertura à mudança, autopromoção e conservação e 

deram mais importância à autotranscendência, ou seja, são os que têm maior foco 

social. Dessa forma, indiscutivelmente é o grupo com maior preocupação com o bem-

estar e interesses do grupo. Tal característica condiz com os comentários do grupo focal 

em que foi dito várias vezes, inclusive pelos gerentes, que é a parcela da equipe com 

maior sentimento de comprometimento em realizar um trabalho de qualidade. Um 

gerente disse: “Muitas vezes um pequeno bug no sistema gera muitos problemas e 

estresse para o cliente (...) e são os especialistas de negócio que manifestam maior 

preocupação em entregar um produto de qualidade e que facilite o dia a dia dos 

clientes”.  

 Em relação aos analistas de sistemas, o que chamou a atenção foi a baixa 

importância aos valores de autotranscendência. Essa característica dá um enfoque 

maior nos interesses pessoais e não do grupo. Isso pode tornar-se um risco, visto que 

muitos Scrum Masters fazem parte desse grupo e têm como tarefa garantir que a equipe 

esteja totalmente funcional e produtiva, permitir uma estreita cooperação entre todos os 

papéis e funções, proteger o time de interferências externas, remover impedimentos, ser 

um facilitador, promover a auto-organização e autodeterminação da equipe, mas com o 

perfil encontrado dificilmente conseguirá atingir esse objetivo, devido ao conflito entre 

o objetivo da função e dos colaboradores. 

 No que se refere aos desenvolvedores e testadores já era esperada uma 

semelhança nas aspirações, por causa da similaridade das funções e de perfil. Ambos os 
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grupos deram menos importância aos valores conservadores e só não foram mais 

abertos às mudanças que os gerentes, que de certa forma fugiram à regra. 

 

Gráfico 19 - Estrutura motivacional por função 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 

 

Gráfico 20 – Estrutura bipolar por função 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 
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No tocante aos fatores motivacionais, o Gráfico 21 revela que os gerentes se 

motivam fortemente (média 5), desempenhando de forma criativa suas atividades, tendo 

um programa de cargos e salários dentro da organização, quando mantêm equilíbrio 

entre trabalho e vida pessoal, trabalhando em uma empresa reconhecidamente bem-

sucedida que proporcione segurança no trabalho, quando o reconhecimento de um 

trabalho feito com qualidade é baseado em critérios objetivos e sem recompensas 

financeiras, quando há confiança no trabalho da equipe e respeito entre os participantes, 

tarefas com objetivos claros e quando indivíduos e interações são mais importantes que 

processos e ferramentas. Esse último fator, tipicamente ágil, foi citado apenas pelos 

gerentes como sendo um fator motivante. Já os especialistas de negócio, se motivam 

veementemente (média 5) com os fatores Confiança e respeito, Sentir-se parte do time, 

Apoio da Alta Gestão, Participação colaborativa. Vale a pena ressaltar o baixo nível 

motivacional dos analistas em relação ao reconhecimento sem recompensas financeiras 

e indivíduos e interações mais importantes que processos e ferramentas que pode ser 

causado por questões culturais, organizacionais ou realmente essa é uma característica 

nata do grupo. 

No quesito abertura à mudança, os fatores exercer a criatividade nas 

atividades, ambiente de trabalho desafiador e estimulante, autonomia na tomada de 

decisões, adaptação, os gerentes são os que mais se motivam com tais valores. Analistas 

e especialistas de negócio vêm em seguida. Os desenvolvedores e testadores mostraram-

se, em linhas gerais, menos propensos às mudanças. Esse baixo índice motivacional dos 

fatores criatividade, autonomia, transparência, inspeção e adaptação que são o alicerce 

da metodologia ágil, podem contribuir para produtos de menor qualidade, atrasos de 

cronograma, visto que essas duas funções que de fato constroem os sistemas. Equilíbrio 

entre a vida pessoal e o trabalho é um fator que motiva principalmente gerentes, 

analistas e desenvolvedores. 

A respeito da autopromoção, tarefas com objetivos claros, programa de cargos 

e salários, capacitação técnica, em geral, gerentes, desenvolvedores e analistas são os 

que mais dão importância para esses valores.  

Já no que diz respeito aos fatores ligados a autotranscendência, confiança e 

respeito, sentir-se parte do time, participação colaborativa, feedback dos clientes, 

usuários e alta gestão, desenvolver produtos que beneficiem as vidas de outras pessoas e 

ter uma cultura centrada no cliente, reconhecimento sem recompensas financeira, 



 
 

106 
 

transparência, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, os mais dão 

ênfase são os especialistas de negócio e essa característica foi comentada no grupo 

focal, principalmente pelos gerentes, pelo fato de serem os que mais preocupam-se em 

entregar algo de qualidade aos clientes, sem erros. Os analistas mostraram-se pouco 

motivados em relação ao reconhecimento sem recompensas financeiras, mostrando uma 

tendência à valorização da ambição, sucesso e poder. A valorização média por função 

de cada dimensão pode ser vista no Quaro 15. Pode-se perceber facilmente que a média 

da valorização dada de acordo com a função é bastante similar. Isso implica que na 

prática, é possível generalizar que gerentes, especialistas de negócio, analistas 

desenvolvedores e testadores possuem as mesmas motivações. 

Quadro 15 – Valorização média dos fatores de acordo com a função e dimensão 

Dimensão bipolar/Função Gerente Especialista de Negócio Analista Desenvolvedor Testador 

Abertura à mudança 4,60 4,47 4,51 4,37 4,25 

Conservação 4,50 4,33 4,21 4,38 3,92 

Autotranscendência 4,45 4,57 4,02 4,22 4,25 

Autopromoção 4,83 4,33 4,81 4,68 4,58 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 

 

 Finalmente, os fatores higiênicos, ou seja, aqueles que não contribuem para 

uma maior motivação, mas que a presença contribui para o aumento da insatisfação, 

podem ser vistos no Gráfico 22. Percebe-se facilmente que as funções de gerente, 

especialista de negócio e analista são os mais sensíveis a esses fatores. Os maiores 

causadores de insatisfação são: sistema de recompensa injusto, metas irrealistas ou 

prazos falsos, produzir software de má qualidade, estagnação da carreira profissional. Já 

testadores e desenvolvedores são os menos propensos a estarem insatisfeitos. 
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Gráfico 21 – Pontuação média dos fatores motivacionais por função 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 
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Gráfico 22 – Pontuação média dos fatores higiênicos por função 

Fonte: Elaboração própria, com dados do estudo de caso 
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5.7. Programa Motivacional para Equipes Ágeis 

Os programas ou estratégias geralmente utilizados nas empresas para estimular 

o colaborador têm sido elaborados e continuam sendo realizados a partir das diversas 

teorias científicas, algumas delas verificadas por meio de pesquisa empírica. Isto 

significa que esses programas têm fundamentos sólidos. Contudo, na elaboração de 

programas organizacionais de motivação, tem-se negligenciado as diferenças 

individuais, como foi salientado por Katzell e Thompson (1990) apud Tamayo e 

Paschoal (2003). Desta forma, como já foi dito anteriormente, os programas 

motivacionais são elaborados a partir de pressupostos teóricos gerais, universais, 

abstratos, sem levar diretamente em consideração as motivações pessoais dos 

colaboradores da empresa. 

Assim sendo, é possível utilizar o perfil motivacional como base para a 

definição e elaboração de qualquer procedimento de valorização das pessoas. Caso as 

tentativas da organização para valorizar os seus colaboradores sejam realizadas a partir 

de informações concretas sobre o que eles pretendem atingir na vida e no trabalho, elas 

podem ser muito mais eficientes do que aquelas baseadas em princípios gerais e 

abstratos. Obviamente, um programa de motivação não pode atender às metas e aos 

interesses de cada um dos colaboradores, mas pode ser elaborado a partir de metas e 

interesses compartilhados na organização como um todo ou em seus diversos setores ou 

equipes. 

A relação da estrutura motivacional do colaborador com as estratégias de 

motivação (vide Figura 6) abre uma perspectiva interessante, no sentido de poder 

adequar as ações organizacionais ao perfil motivacional dos colaboradores, respeitando 

não somente o conteúdo das suas motivações, mas também a sua intensidade. Por 

exemplo, se na organização ou num setor determinado predomina entre os 

colaboradores a motivação para procura de mudança e de variedade, as formas de 

valorização mais adequadas são aquelas que melhor atendem às metas dessa motivação, 

isto é, aquelas relacionadas com características internas do próprio trabalho, tais como a 

autonomia para a sua execução e as características da própria tarefa. Pelo contrário, se a 

motivação mais acentuada entre os colaboradores de outro setor for a procura de 

resultados coletivos, as estratégias de valorização mais apropriadas são aquelas 

relacionadas com um clima de tolerância às ideias e opiniões dos outros, clima 
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organizacional harmônico, preocupação com a qualidade de vida no trabalho e aspectos 

sociais do trabalho. 

O programa motivacional para a equipe em estudo pode ser visto na Figura 12. 

Apesar da viabilidade acadêmica de construir um programa motivacional para cada uma 

das perspectivas analisadas (idade, gênero, escolaridade e função) o autor optou por 

compilar somente um único programa por três fatores principais: o primeiro pela 

repetição dos fatores nas visões analisadas, ou seja, pela similaridade do que realmente 

motiva integrantes da equipe, o segundo deve-se ao fato de que uma corporação 

dificilmente desenvolverá um programa motivacional por todas as visões analisadas 

aqui e o terceiro motivo reside no fato de ter considerado a população como uma única 

equipe.  

 
Figura 12 - Programa motivacional  

Fonte: Elaboração Própria 

 

A ideia do programa motivacional proposto é promover os fatores das fases por 

camada, mantendo a filosofia do continuum motivacional proposto por Tamayo e 

Schwartz (1993). Ou seja, como cada dimensão influencia e é influenciada por todas as 

outras e entra em conflito principalmente com a dimensão oposta, não adianta ter um 

programa motivacional que siga um processo sequencial em que só se passará para o 

estágio seguinte ao término de suas atividades. Nessa proposta a ideia é realizar vários 
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ciclos em que a cada Sprint Motivacional será proporcionado fatores de cada uma das 

fases até que se consiga a motivação máxima, tornando a equipe automotivada. 

Transparência, inspeção e adaptação, além de serem valores básicos nas metodologias 

ágeis, são compatíveis com as metas da equipe estudada e por isso devem ser 

promovidas em todo o processo de motivação. O Quadro 16 mostra os principais fatores 

de cada fase do programa motivacional. 

Quadro 16 - Fatores do programa motivacional 

Fase 0 – Fatores Higiênicos Fase 1 - Altruísmo 

1. Estagnação da carreira; 1. Promover confiança; 

2. Sistema de recompensas injusto; 2. Sentir-se parte do time; 

3. Metas irrealistas ou prazos falsos; 3. Participação colaborativa e 

empowerment; 

4. Salários abaixo do mercado, horas 

extras; 

4. Feedback dos clientes; 

5. Produzir software de má qualidade; 5. Desenvolver produtos que 

beneficiam a vida de outras 

pessoas; 

Fase 2 - Estabilidade  Fase 3 - Mudança 

1. Segurança no trabalho; 1. Equilíbrio entre a vida pessoal e 

o trabalho; 

2. Apoio e feedback da alta gestão; 2. Promover a criatividade; 

3. Promover respeito;  

Fase 4 - Prestígio  

1. Tarefas com objetivos claros; 

2. Programa de cargos e salários; 

3. Capacitação Técnica; 

4. Recompensas e incentivos financeiros; 

Fonte: Elaboração Própria 
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Fase 0 – Fatores Higiênicos: os fatores higiênicos não exercem efeito positivo 

sobre a motivação nos integrantes de qualquer tipo de equipe e a não presença contribui 

para a geração de desmotivação. Por esse motivo, dentro de cada sprint esses fatores 

devem ser os primeiros a serem estimulados. De acordo com Beecham et al. (2007) um 

bom salário pode ser motivador em ambientes instáveis e no início da carreira apesar de 

ser considerado um fator higiênico. Já as gratificações são críticas para orientar 

necessidades e desejos dos membros do grupo (SCHWARTZ e BARDI, 2001). Mas é 

importante ter um critério claro e justo. Nessa fase é importante promover a 

colaboração, o estreitamento dos relacionamentos, evitar o estresse contínuo, tratamento 

igualitário e prover um bom gerenciamento. 

Fase 1 – Altruísmo: essa fase foca fundamentalmente nos resultados coletivos 

e o bem-estar de todos na organização. Logo seus fatores proporcionam um clima 

organizacional harmônico, que preservam e melhoram o bem-estar daqueles com quem 

se está em contato pessoal frequente, promovem o bom funcionamento da equipe. 

Estimula valores como prestatividade, honestidade, perdão, lealdade, responsabilidade e 

sentimento de integração com o time. Além dos fatores já elencados para essa fase, a 

empresa deve ter ações concretas que proporcione um clima organizacional saudável, 

agradável e sem conflitos, promover a integração entre colegas e clientes. Preocupação 

com a imagem social da empresa e com o respeito à natureza constituem igualmente 

motivadores voltados para os colaboradores que possuem forte motivação altruística 

(TAMAYO e PASCHOAL, 2003). 

Logo a seguir faz-se necessário estimular os fatores da Fase 2 – Estabilidade: 

são fatores que devem garantir a estabilidade no trabalho como, por exemplo, um 

sistema de controle eficiente e justo, normas claras e precisas, transparência e benefícios 

como seguro médico. Nessa fase segue-se a tendência de preservar o status quo e a 

segurança que ele gera no relacionamento das pessoas com os outros e com as 

instituições, combinando valores de segurança (harmonia, ordem social), tradição 

(respeito, comprometimento, aceitação dos costumes e ideias) e conformidade 

(contenção de ações, inclinações e impulsos, conter a violação das expectativas sociais 

ou normas, obediência). Ou seja, nessa fase é preciso prover a segurança do trabalho e 

no trabalho, normas e objetivos claros e precisos, círculos de qualidade. O perfil 

motivacional da equipe tem maior compatibilidade com os fatores das Fases 1 e 2 e por 

isso são os que necessitam de maior atenção por parte da corporação. 
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Já na Fase 3 – Mudança: tem como objetivos explorar a criatividade e a 

independência de pensamento e ação, autonomia, liberdade, curiosidade, promover 

desafios, ou seja, autonomia na execução das tarefas, controles na execução do trabalho, 

trabalho interessante, variado e desafiador. Neste contexto, incluem-se também o 

horário flexível e a responsabilidade pelos resultados esperados. O trabalho enriquecido, 

atraente, variado, interessante e desafiador constitui também uma forma excelente de 

atender às exigências desta motivação. A participação nas decisões organizacionais abre 

igualmente um espaço para que o colaborador possa atingir suas metas de 

autodeterminação (TAMAYO e PASCHOAL, 2003). Ações que promovam uma 

melhor qualidade de vida também constituem motivadores nessa fase. 

A última fase é a Fase 4 – Prestígio: aparecem fatores que envolvem interesses 

pessoais relacionados ao sucesso pessoal e ao poder. São valores relacionados com 

status social e prestígio, controle de pessoas e recursos ou relacionados com o sucesso 

pessoal através da demonstração de competência de acordo com as normas sociais. Na 

prática organizacional não pode esquecer-se de promover treinamentos, promoções, 

avanços na carreira (plano de cargos e salários), participação nas decisões, 

reconhecimento de um trabalho bem feito e atividades prazerosas associadas ao 

trabalho.  

O programa motivacional em questão foi elaborado especificamente para a 

equipe estudada de acordo com o seu perfil. O modelo adotado pode ser expandido para 

outras equipes, mas é estritamente necessário conhecer as prioridades de cada uma delas 

para saber dimensões motivacionais que devem ser valorizadas primeiro e quais ações 

concretas devem ser tomadas.   

Para que seja possível expandir para outras equipes, até mesmo de outras 

empresas, o pacote de estudo, composto pelo referencial teórico, metodologia e 

instrumental de pesquisa pode ser reutilizado com o intuito de se traçar o perfil 

motivacional e descobrir o que de fato motiva e desmotiva quaisquer equipes de 

desenvolvimento de software ágil. 

Contudo, seria interessante elaborar um questionário digital a fim de diminuir a 

quantidade impressões (consciência ambiental), diminuir a possibilidade de erro no 

preenchimento das questões e agilizar o processo de análise. 
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5.8. Considerações Finais 

O objetivo deste capítulo foi apresentar as informações resultantes dos dados 

originados a partir do estudo de caso com o objetivo de responder as questões de 

pesquisa: o que realmente motiva e desmotiva integrantes em equipes ágeis e como 

motivá-los? Os dados retratam o perfil motivacional da equipe ágil com seus anseios e 

desejos. Além disso, os dados mostram quais são e quão importantes são os fatores 

motivacionais e higiênicos para as equipes de desenvolvimento ágil.  

No decorrer da análise comprovou-se que não há grandes diferenças do que 

realmente motiva e desmotiva os integrantes da equipe de acordo com as perspectivas 

analisadas nesta pesquisa. Os gráficos 5 e 6 exibem os principais fatores que respondem 

a primeira pergunta. O programa motivacional elaborado responde a segunda pergunta, 

pelo menos academicamente. Para comprovar sua eficácia é necessário realizar um novo 

estudo que aferirá a motivação real dos integrantes de equipes desenvolvimento de 

software antes e depois de sua aplicação prática deste programa motivacional.  

Nesta pesquisa verificou-se que a equipe valoriza principalmente valores 

autotranscendentes, ou seja, valores como a preservação do bem-estar do time, ajuda, 

honestidade, perdão, lealdade, responsabilidade, justiça social, tolerância, compreensão 

que são benéficos para o bom andamento de qualquer tipo de projeto. Isso implica na 

aceitação das diversidades entre os indivíduos por parte do grupo e que os objetivos do 

grupo estão acima dos objetivos individuais. Quanto à autopromoção ficou evidente 

certa preocupação com os fatores associados ao sucesso pessoal como crescimento 

profissional, demonstrando competência, status social e prestígio. Entretanto, o ponto 

central da busca desses dois tipos de fatores está fortemente ligado à procura do prazer 

nas atividades do trabalho. 

Por outro lado, notou-se uma ligeira preferência por fatores relacionados à 

segurança no trabalho em relação aos fatores da abertura à mudança que estimulam a 

criatividade, liberdade e desafios. Talvez essa postura conservadora se deva à cultura 

brasileira focada na estabilidade financeira via concursos públicos, por exemplo. 

Todavia, essa característica não pode ser avaliada no presente estudo. 

Em todas as faixas etárias percebe-se tendência conservadora visto que os 

fatores motivacionais associados aos valores conservadores obtiveram pontuações mais 

altas. Com relação aos gêneros viu-se que não há muitas diferenças. Confirmou-se a 

natureza competitiva dos homens e mostrou-se que são eles os mais preocupados com o 
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bem-estar no ambiente de trabalho. Já as mulheres ficam mais insatisfeitas com maior 

facilidade. 

Segundo Schwartz (2006) experiências educacionais promovem abertura 

intelectual, flexibilidade e questionamento das normas e tradições sociais. Mas na 

equipe estudada percebeu-se exatamente o contrário. As pessoas com mais anos de 

estudo foram mais conservadores e o grupo de menor escolaridade foi justamente o que 

apresentou maior importância aos valores referentes à autodeterminação, estimulação e 

hedonismo. Curiosamente, com relação ao tempo de estudo, as pessoas que possuem 

especialização/mestrado são os que ficam desmotivados mais facilmente com a presença 

dos fatores higiênicos. 

Com relação às funções desempenhadas comprovou-se que em linhas gerais 

não há grandes diferenças entre o que realmente os motiva. Gerentes e especialistas de 

negócio são os mais propensos a ficarem insatisfeitos com a presença dos fatores 

higiênicos. No próximo capítulo serão tecidas as considerações finais desta dissertação, 

apresentadas as limitações da pesquisa e indicações de trabalhos futuros. 
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6. CONCLUSÃO 

Como salienta Tamayo e Paschoal (2003), a complexidade do trabalho nas 

organizações, as suas múltiplas e variadas demandas, os novos ambientes de produção e 

a competitividade crescente no mundo dos negócios têm como corolário a necessidade 

de valorizar os colaboradores e de criar condições favoráveis para maximizar o seu 

desempenho e a sua satisfação no trabalho. Atualmente, observam-se na pesquisa e na 

prática organizacional, mudanças importantes nas estratégias motivacionais utilizadas 

nas organizações. A tendência é substituir as estratégias centradas na recompensa 

associada ao desempenho esperado (STEERS e PORTER, 1991; SCHIEHLL e 

MORISSETTE, 2000 apud TAMAYO e PASCHOAL, 2003) por um estilo de vida 

organizacional que promova o bem-estar e a felicidade do colaborador no trabalho 

(EREZ, KLEINBECK e THIERRY, 2001 apud TAMAYO e PASCHOAL, 2003). A 

motivação laboral é uma das áreas em pesquisa e gestão de recursos humanos, que tem 

sido sempre orientada por uma abordagem positiva e humanizadora do ambiente de 

trabalho, procurando encontrar caminhos para ajudar o colaborador a satisfazer as suas 

necessidades no trabalho e a se realizar profissionalmente nele. As teorias motivacionais 

podem ser entendidas como uma tentativa incessante e progressiva para identificar 

fontes de prazer que o colaborador encontra ou pode encontrar no seu ambiente laboral. 

Tamayo e Paschoal ressalvam, ainda, que essas fontes parecem encontrar-se no próprio 

colaborador, no ambiente de trabalho e na interação entre ambos. 

A desvinculação entre metas do colaborador e estratégias de motivação laboral 

pode ser um fator relevante no insucesso relativo de alguns programas de motivação. O 

conhecimento do perfil motivacional do colaborador possibilita o desenvolvimento de 

programas diferenciados de motivação dentro da organização, visando atender metas de 

diversos grupos de colaboradores. Isso não significa que seria necessário desenvolver 

um programa específico para cada funcionário, mas que os programas motivacionais 

passariam a considerar as especificidades de diferentes equipes e/ou setores 

organizacionais.  

Frequentemente, esses setores apresentam características específicas 

decorrentes, não somente da natureza dos problemas por eles tratados, como também de 

crenças, valores, interesses e motivações compartilhados pelos seus membros. Contudo, 

a maioria dos programas motivacionais elaborados e implantados nas organizações é 

genérica, válida para todos os seus membros, sem especificidade para equipes ou setores 
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organizacionais. Idealmente, um programa organizacional de motivação laboral não 

deveria ser constituído exclusivamente por aspectos gerais, válidos para toda a 

organização; deveria contemplar também aspectos específicos para os diversos setores 

organizacionais, de acordo com o perfil motivacional dos seus membros.  

A possibilidade de relacionar motivação no trabalho com o perfil motivacional 

dos colaboradores preenche diversas lacunas deixadas pelos programas que se baseiam 

nas abordagens exógenas ou endógenas de motivação. Neste estudo, mostrou-se que as 

motivações pessoais não ficam exclusivamente no nível teórico; elas passam a fornecer 

os elementos básicos para a definição dos programas de motivação laboral. Assim, os 

fatores exógenos da motivação podem ser utilizados de modo a alcançar as motivações 

pessoais dos colaboradores. 

E assim sendo, o objetivo central desta pesquisa foi elencar os fatores que 

realmente motivam e que geram insatisfação em equipes ágeis de desenvolvimento de 

software, trançando o perfil motivacional deste grupo e possibilitando o 

desenvolvimento de programas diferenciados de motivação. Para tanto, foi realizado um 

estudo de caso que envolveu 62 membros de equipes ágeis, possibilitando determinar os 

fatores que os motivam, seus desejos e metas. 

Em relação ao que efetivamente motiva os membros de ágeis, constatou-se que 

os principais fatores são: 1) confiança e respeito; 2) sentimento de pertença do time, 

equilíbrio entre a vida pessoal e trabalho, tarefas com objetivos claros e programas de 

cargos e salários; 3) segurança no trabalho; 4) capacitação técnica e participação 

colaborativa; 5) desempenhar de forma criativa suas atividades; 6) apoio da alta gestão. 

Já os fatores geradores de desmotivação são: 1) Estagnação da carreira profissional; 2) 

Sistema de recompensas injusto; 3) Metas irrealistas ou prazos falsos, salários abaixo e 

horas extras, produzir software de má qualidade; 4) Trabalhar sob forte stress, má 

comunicação; 5) Reunião mal conduzida; 6) Mau relacionamento e condições de 

trabalho inadequadas. 

Contudo, apesar de todo o rigor metodológico planejado, esta pesquisa 

apresenta algumas limitações. A principal delas está relacionada à propriedade de 

significância do conjunto de pesquisados. A população pesquisada foi de 62 integrantes 

de Recife-PE. Um segundo fator foi a alta taxa masculina (76,67%) que pode significar 

as preferências do gênero masculino não retratando as motivações da população como 

um todo. Outra limitação foi que devido à restrição de tempo não foi possível realizar 

um estudo-piloto e nem um pré-teste. Yin (2005, p.104) esclarece que “a preparação 
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final para fazer a coleta de dados é a realização de um estudo-piloto”, ou seja, é uma 

fase de aprimoramento dos planos para a coleta de dados, tanto em relação ao conteúdo 

dos dados quanto aos procedimentos que devem ser seguidos. Já sobre o pré-teste, Yin 

(2005, p. 104) salienta que é a ocasião para um “ensaio” formal, em que o plano 

pretendido para a coleta de dados é utilizado de uma maneira tão fiel quanto possível, 

como rodada final de testes. 

Outra limitação percebida foi a inibição ou timidez de algumas pessoas em se 

colocarem na condição de entrevistadas no grupo focal. Foi notório o desconforto ou 

inibição de algumas pessoas talvez devido à presença de alguns gerentes. Esse fato 

exigiu do pesquisador atenção especial no sentido de procurar deixar os entrevistados à 

vontade e transmitir o máximo de confiança, segurança e conforto. Apesar de ter 

adotado uma abordagem qualitativa houve um tratamento estatístico dos dados. E talvez 

devido a inexperiência do pesquisador, pode-se ter causado algum problema de 

confiabilidade na manipulação dos dados. 

Finalmente aprendemos que equipes ágeis estão mais preocupadas em: criar 

um clima organizacional harmônico, ter qualidade de vida, executar atividades 

prazerosas. Colaboração, participação nas decisões, confiança e respeito, tratamento 

igualitário são as chaves principais para mantê-los motivados. O apoio da alta gestão 

também é importante para manter o alto nível de motivação. Contudo se faz necessário 

evitar metas irrealistas e prazos falsos, horas extras e trabalho sob forte stress, reuniões 

excessivamente demoradas e mal conduzidas. A empresa também de proporcionar 

segurança e é claro, fornecer as condições básicas para a execução do trabalho, bem 

como salários justos.  

A relevância de um trabalho de pesquisa também pode ser avaliada pelas 

oportunidades de trabalhos futuros que ele provê. Nesse sentido, são propostos alguns 

direcionamentos para novas pesquisas que puderam ser identificados a partir deste 

estudo: 

 Expandir os modelos ou programas de motivação existentes incluindo os 

fatores elencados nessa pesquisa, objetivando a criação de programas 

específicos para equipes ágeis; 

 Investigar a relação entre a motivação, atitudes e comportamento das pessoas 

no ambiente de trabalho; 
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 Refazer este mesmo estudo em outras organizações, desta vez considerando 

uma população ainda maior do que a utilizada nesta pesquisa; 

 Realizar um estudo que analise a relação entre valores pessoais e 

corporativos, personalidade e tipo de produto na formação de equipes de alto 

desempenho; 

 Pesquisar a relação entre a qualidade do produto, cumprimento de metas e a 

satisfação da equipe; 

 Verificar a influência de circunstâncias da vida (ambiente cultural, 

diferenças demográficas, de credo, etnia, opção sexual) na hierarquia de 

valores e na motivação de diferentes agrupamentos sociais brasileiros; 

 Desenvolver um estudo que faça uma análise da relação entre produtividade 

e retenção de talentos com a motivação; 

 Realizar um estudo comparativo sobre satisfação e motivação no trabalho em 

equipes de desenvolvimento ágil e não ágil; 

 Desenvolver um programa motivacional específico para equipes de 

desenvolvimento de software em órgãos públicos. 
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APÊNDICE A – Questionário de Perfil de Valores 

Quanto esta pessoa se parece com você? 

1 – Se parece muito comigo; 2 - Se parece comigo;  

3- Se parece mais ou menos comigo; 4 - Se parece pouco comigo;  
5- Não se parece comigo; 6- Não se parece nada comigo; 
 

1 2 3 4 5 6 

1) Pensar em novas ideias e ser criativa é 

importante para ela. Ela gosta de fazer coisas de maneira própria e 

original. 

      

2) Ser rica é importante para ela. Ela quer ter 

muito dinheiro e possuir coisas caras. 
      

3) Ela acredita que  é importante que todas as pessoas do mundo 

sejam tratadas com igualdade. Ela acredita  que  todos  

deveriam  ter oportunidades iguais na vida. 

      

4) É muito importante para ela demonstrar suas 

habilidades. Ela quer que as pessoas admirem o que ela faz. 
      

5) É importante para ela viver em um ambiente 

seguro.  Ela evita qualquer coisa que possa colocar sua segurança em 

perigo. 

      

6) Ela acha que é importante fazer várias coisas 

diferentes  na  vida.  Ela sempre  procura  novas coisas para 
experimentar. 

      

7) Ela acredita que as pessoas deveriam fazer o 
que lhes é ordenado. Ela acredita que as pessoas deveriam sempre 

 seguir  as  regras,  mesmo quando ninguém está 

observando. 

      

8) É importante para ela ouvir as pessoas que são 

diferentes  dela.  Mesmo quando não concorda com elas, ainda quer 

entendê-las. 

      

9) Ela acha que é importante não querer mais do 

que se tem. Ela acredita que as pessoas deveriam estar satisfeitas com o 
que têm. 

      

10) Ela procura todas as oportunidades para se 
divertir. É importante para ela fazer coisas que lhe dão prazer. 

      

11) É importante para ela tomar suas próprias 

decisões sobre o que faz. Ela gosta de ser livre para planejar e escolher 

suas atividades. 

      

12)  É  muito  importante  para  ela  ajudar  as 

pessoas ao seu redor. Ela quer cuidar do bem- estar delas. 
      

13) Ser muito bem-sucedida é importante para 
ela. Ela gosta de impressionar as demais pessoas. 
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14) A segurança de seu país é muito importante 

para  ela.  Ela  acha  que  o  governo  deve  estar atento a ameaças de 
origem interna ou externa. 

      

15)  Ela  gosta  de  se  arriscar.  Ela  está  sempre 
procurando aventuras. 

      

16) É importante para ela se comportar sempre 

adequadamente.  Ela  quer  evitar fazer  qualquer coisa que as pessoas 

possam achar errado. 

      

17) É importante para ela estar no comando e 

dizer aos demais o que fazer. Ela quer que as pessoas façam o que manda. 
      

18) É importante para ela ser fiel a seus amigos. 
Ela quer se dedicar às pessoas próximas de si. 

      

19)  Ela  acredita  firmemente  que  as  pessoas 

deveriam preservar a natureza. Cuidar do meio ambiente é importante para 

ela. 

      

20) Ser religiosa é importante para ela. Ela se 

esforça para seguir suas crenças religiosas. 
      

21) É importante para ela que as coisas estejam 
organizadas e limpas. Ela realmente não gosta que as coisas estejam 

bagunçadas. 

      

22)   Ela   acha   que   é   importante   demonstrar 

interesse pelas coisas. Ela gosta de ser curiosa e tentar entender todos os 

tipos de coisas. 

      

23) Ela acredita que todas as pessoas do mundo 

deveriam  viver  em  harmonia.  Promover  a  paz entre  todos os  grupos  
no  mundo  é  importante para ela. 

      

24) Ela acha que é importante ser ambiciosa. Ela 
quer demonstrar o quanto é capaz. 

      

25) Ela acha que é melhor fazer  as coisas  de 

maneira   tradicional.   É   importante   para   ela manter os costumes que 

aprendeu. 

      

26) Aproveitar os prazeres da vida é importante 

para ela. Ela gosta de se mimar. 
      

27)  É  importante  para  ela  entender  às 
necessidades dos outros. Ela tenta apoiar aqueles que conhece. 

      

28) Ela acredita que deve sempre respeitar seus 

pais e os mais velhos. É importante para ela ser obediente. 
      

29) Ela quer que todos sejam tratados de maneira 

justa,   mesmo   aqueles   que   não   conhece.   É importante para ela 
proteger os mais fracos na sociedade. 

      

30) Ela gosta de surpresas. É importante para ela 
ter uma vida emocionante. 
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31) Ela se esforça para não ficar doente. Estar 

saudável é muito importante para ela. 
      

32) Progredir na vida é importante para ela. Ela 
se empenha em fazer melhor que os outros. 

      

33)  Perdoar  as  pessoas  que  a  magoaram  é 

importante para ela. Ela tenta ver o que há de bom nelas e não ter rancor. 
      

34) É importante para ela ser independente. Ela 

gosta de contar com si própria. 
      

35) Contar com um governo estável é importante 
para ela. Ela se preocupa com a preservação da ordem social. 

      

36) É importante para ela ser sempre educada 

com  os  outros.  Ela tenta  nunca  incomodar  ou irritar os outros. 
      

37)  Ela  realmente  quer  aproveitar  a  vida.  Se 

divertir é muito importante para ela. 
      

38) É importante para ela ser humilde e modesta. 
Ela tenta não chamar atenção para si. 

      

39) Ela sempre quer ser aquela a tomar decisões. 

Ela gosta de liderar. 
      

40) É importante para ela se adaptar à natureza e 

se encaixar nela. Ela acredita que as pessoas não deveriam modificar a 
natureza. 
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APÊNDICE B – Questionário sobre Motivação em integrantes de equipes de 

desenvolvimento ágil 

SOBRE O DOCUMENTO 

Este questionário é direcionado à profissionais de engenharia de software. O seu 

objetivo é coletar de forma estruturada informações sobre a opinião dos profissionais 

em relação à importância dada aos diversos aspectos que podem influenciar sua 

motivação no trabalho. O questionário é estruturado em quatro partes: 

Parte I - Dados do Entrevistado: Informações gerais sobre o profissional 

entrevistado; 

Parte II – Motivação no trabalho: Avaliação da importância dos fatores 

motivacionais; 

Parte III – Condições no trabalho: Informações relacionadas ao ambiente e as 

condições básicas de trabalho oferecidas pela empresa; 

Parte IV – Perfil Motivacional: Identificação do perfil motivacional baseado em 

curtas descrições de pessoas que expressam objetivos, desejos e aspirações; 

SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

As informações pessoais de Identificação do Entrevistado serão tratadas como 

sigilosas e não serão reveladas sem autorização prévia e por escrito do entrevistado. As 

Informações serão processadas e apresentadas no trabalho de dissertação e em artigos 

científicos de forma agregada sem a identificação da fonte. 

AGRADECIMENTOS 

A orientadora da pesquisa, Profª. Carina Frota Alves e, o aluno de mestrado Igor 

Oliveira Vasconcelos agradecem antecipadamente a sua participação. Os resultados 

desta atividade da pesquisa serão divulgados à todos os entrevistados. 
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PARTE I - DADOS DO ENTREVISTADO 

 

Nome: 

E-Mail: 

Desejo ser informado sobre os resultados desta pesquisa 

Empresa: 

Projeto: 

Função/Time: 

Sexo:     Masculino         Feminino 

Estado Civil:     Casado   Solteiro  Divorciado       Viúvo  

Faixa Etária:  

Até 20 anos.      

21 a 25 anos.       

26 a 30 anos.      

31 a 35 anos.      

36 a 40 anos.      

Acima de 41 anos. 

 

 

 

 

PROCENGE 

PIRÂMIDE 



 
 

134 
 

Formação: 

Ensino Médio. 

Técnico / Superior incompleto. 

Superior completo. 

Especialização / Mestrado. 

Doutorado / Pós-Doutorado. 

 

Renda: 

 Até 2 salários mínimos.       

 3 a 6 salários mínimos.   

 7 a 10 salários mínimos.   

11 a 14 salários mínimos. 

15 a 18 salários mínimos. 

 19 a 22 salários mínimos. 

 Acima de 23 salários mínimos. 
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PARTE II – MOTIVAÇÃO NO TRABALHO 

 

Marque a alternativa que melhor representa sua opinião em relação à 

garantia de sua satisfação no trabalho. 

 
1 - Discordo totalmente 2 - Discordo parcialmente 3 - Indiferente  
4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo totalmente 

1 2 3 4 5 

01. Concorrer a recompensas e incentivos financeiros;      

02. Participar de cursos de capacitação profissional;      

03. Desempenhar de forma criativa suas atividades;      

04. É importante ter um programa de cargos e salários dentro da 
corporação;      

05. Atribuir responsabilidades (Empowerment) ao invés de designar 
tarefas;       

06. Ter apoio da alta gestão;       

07. Sentir-se parte de time;      

08. Manter equilíbrio entre trabalho e vida pessoal;      

09. Trabalhar em uma empresa reconhecidamente bem-sucedida que 

proporcione segurança no trabalho; 

     

10. Participação e/ou envolvimento dos trabalhadores de forma 

colaborativa; 

     

11.  Ter rápidas respostas (Feedback) dos clientes, usuários e da gerência;      

12. Reconhecimento de um trabalho feito com qualidade baseado em 

critérios objetivos e diferentemente de 01, sem recompensas financeiras; 

     

13. As pessoas em minha equipe são tratadas igualitariamente;      

14. Confiança no trabalho da equipe e respeito entre os participantes são 

atributos essenciais; 

     

15. Ter um ambiente de trabalho desafiador e estimulante;      

16. Desenvolver produtos que beneficiem as vidas de outras pessoas;      

17. É importante ter tarefas com objetivos claros e saber como ela se 

encaixa em relação ao todo; 

     

18. É importante ter autonomia para tomada de decisões, definição de 
métodos de trabalho e prazos de entrega e distribuição do trabalho entre os 

membros da equipe; 

     

19. Ter uma cultura centrada no cliente, mantendo-o como parte da equipe 

de desenvolvimento com intuito de promover maior colaboração, 
comprometimento e satisfação do cliente; 

     

20. Comunicação e negociação face a face;       
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PARTE II – MOTIVAÇÃO NO TRABALHO 

 

Marque a alternativa que melhor representa sua opinião em relação à 

garantia de sua satisfação no trabalho. 

 
1 - Discordo totalmente 2 - Discordo parcialmente 3 - Indiferente  
4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo totalmente 

1 2 3 4 5 

21. Responder às mudanças é mais importante que seguir um plano;      

22. Software é mais importante que documentação;      

23. Indivíduos e interações são mais importantes que processos e 
ferramentas 

     

24. É importante ter como pilares fundamentais a transparência, a inspeção 
e a Adaptação; 
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PARTE III – CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Marque a alternativa que melhor representa sua opinião em relação ao 

que contribui para sua insatisfação no trabalho. 

 
1 - Discordo totalmente 2 - Discordo parcialmente 3 - Indiferente  
4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo totalmente 

 

 

1 2 3 4 5 

01. Trabalhar sob forte stress;      

02. Sistema de recompensa injusto baseado por intuição ou preferência 

pessoal; 

     

03. Falta de oportunidades de promoção, estagnação da carreira profissional;      

04. Má comunicação;      

05. Salários abaixo do mercado, horas extras;      

06. Metas irrealistas ou prazos falsos;      

07. Mau relacionamento com os usuários ou colegas de trabalho;      

08. Condições inadequadas de trabalho devido à falta equipamentos, 
recursos humanos;  

     

09. Reuniões mal conduzidas que são um desperdício de tempo;      

10.  Produzir software de má qualidade;      

11. Ambiguidade de função;      

12.  Falta de influência ou não envolvimento na tomada de decisão;      
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PARTE IV – PERFIL MOTIVACIONAL 

 

 

 

Quanto essa pessoa se parece com você? Se parece 

muito 

comigo 

Se parece 

comigo 

Se parece 

mais ou 

menos 

comigo 

Se parece 

pouco 

comigo 

Não se 

parece 

comigo 

Não se 

parece 

nada 

comigo 

01. É importante conceber novas ideias e ser 

criativa. Ela gosta de fazer as coisas à sua 
maneira. 

      

02. É importante ser rica. Ela quer ter muito 
dinheiro e coisas caras.       

03. É importante que cada pessoa no mundo 
seja tratada igualitariamente. Ela acredita que 

todos devem ter oportunidades iguais na vida. 
      

04. É importante mostrar suas habilidades. Ela 
quer que as pessoas admirem o que ela faz.       

05. É importante viver em ambientes seguros. 
Ela evita qualquer coisa que possa pôr em 

perigo a sua segurança. 
      

06. Ela gosta de surpresas e está sempre 

procurando coisas novas para fazer. É 
importante fazer muitas coisas diferentes na 
vida. 

      

07. Ela acredita que as pessoas devem fazer o 

que lhe mandam. As pessoas devem seguir 
regras em todos os momentos, mesmo quando 
ninguém está vendo. 

      

 

Continua na página seguinte 
 

  

 

 

 

 

 

Instrução para as questões 01 - 21 

Aqui vamos descrever brevemente algumas pessoas. Por favor, leia cada descrição e pense 

sobre o quanto cada pessoa é ou não parecida com você. Marque a caixa à direita, que mostra 

o quanto a pessoa descrita é parecida com você. 
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Quanto essa pessoa se parece com você? 
Se parece 

muito 
comigo 

Se parece 

comigo 

Se parece 

mais ou 

menos 
comigo 

Se parece 

pouco 
comigo 

Não se 

parece 
comigo 

Não se 

parece 

nada 
comigo 

08. É importante ouvir as pessoas que são 
diferentes dela. Mesmo quando não concorda, 

ainda quer entendê-las. 
      

09. É importante ser humilde e modesta. Tenta 

não chamar a atenção para si mesma.       

10. Ter um bom tempo para relaxar é 

importante. Gosta de se paparicar.       

11. É importante tomar suas próprias decisões 

sobre o que faz. Gosta de ser livre e não 
depender dos outros. 

      

12. É muito importante ajudar as pessoas ao seu 

redor. Ela quer cuidar do bem-estar das 
pessoas. 

      

13. Ser bem sucedido é importante. Espera que 
as pessoas reconheçam suas conquistas.       

14. É importante que o governo garanta sua 

segurança contra todas as ameaças. Ela quer 
que o Estado seja forte para que possa defender 
os seus cidadãos. 

      

15. Procura aventuras e gosta de correr riscos. 

Ela quer ter uma vida excitante.       

16. É importante comportar-se sempre 
corretamente. Evita fazer algo que pessoas 

possam dizer que está errado. 
      

17. É importante obter o respeito dos outros. 

Quer que as pessoas façam o que ela diz.       

18. É importante para ela ser leal a seus 
amigos. Quer se dedicar às pessoas próximas.       

 
Continua na página seguinte 
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Quanto essa pessoa se parece com você? 

Se parece 

muito 

comigo 

Se parece 

comigo 

Se parece 

mais ou 

menos 

comigo 

Se parece 

pouco 

comigo 

Não se 

parece 

comigo 

Não se 

parece 

nada 

comigo 

19. Ela acredita firmemente que as pessoas 

devem cuidar da natureza. Cuidar do meio 
ambiente é importante. 

      

 

20. A tradição é importante. Ela tenta seguir os 
costumes proferidos por sua religião ou sua 

família. 

      

21. Ela procura em cada chance poder se 

divertir. É importante fazer as coisas que lhe dá 
prazer. 

      


