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RESUMO 

Este trabalho tem como tema central o estudo da motivação em engenheiros de 

software.  Apesar deste tema ser pouco estudado, nos últimos anos tem crescido o 

interesse por pesquisas relacionadas a ele visto que o mesmo pode impactar 

diretamente nos resultados alcançados pelas empresas no mercado. Apesar disto, 

não está claro dentre os estudos que já foram realizados quais são os fatores que 

motivam ou desmotivam os engenheiros de software e em qual contexto esses 

fatores são observados, além disto, quais são os sinais externos ou resultados 

observados a partir do comportamento dos engenheiros de software. Em busca de 

responder a essas questões é que este trabalho foi realizado, utilizando como 

estratégia de pesquisa um estudo de caso em uma empresa privada que trabalha 

com pesquisa e desenvolvimento de software em Recife. Sendo assim, esta 

pesquisa tem como objetivo principal identificar quais são os fatores motivadores e 

desmotivadores que afetam membros de equipes de desenvolvimento de software 

e também quais são os sinais externos da motivação. Foram entrevistadas 14 

pessoas da empresa e coletados dados através de estudos diários. Os dados 

coletados foram analisados através de Teoria Fundamentada (Grounded Theory), 

e sintetizados em  uma teoria fundamentada nos dados que pode fornecer um 

entendimento sobre os relacionamentos, causas e conseqüências dentro do 

contexto estudado. 

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

de Caso, Engenharia de Software, Equipes de Software.  
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ABSTRACT 

This work is focused on the study of motivation in software engineers. Although this 

topic is little studied, in recent years has been growing the interest in researches 

related to it seeing that it can directly impact in the results achieved by companies 

in the market. Nevertheless, it is not clear from the studies that have been made 

which are the factors that motivate or demotivate software engineers and in what 

context these factors are observed, moreover, what are the outcomes observed 

from the behavior of software engineers. In search of answer these questions is 

that this work was performed, using as a strategy for research a case study in a 

private company that works with research and software development in Recife. So, 

this research aims to identify which are the main motivating and demotivating 

factors that affect software development team members and also what are the 

outcomes of motivation. We interviewed 14 people in the company and 

collected data through daily studies. The collected data were analyzed using 

Grounded Theory, and summarized in a grounded theory that can provide an 

understanding of the relationships, causes and consequences within the context 

studied. 

Keywords: Software Engineer, Motivation, Human Factors, Case Study, Software 

Engineering, Software Teams 
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1  INTRODUÇÃO 

O tema motivação vem sendo estudado há cerca de 60 anos (França e Da 

Silva, 2009a) por pesquisadores da área de psicologia e outras áreas das ciências 

humanas. Mais recentemente, este tema também ganhou importância para os 

pesquisadores da área de engenharia de software e vem sendo estudado desde o 

início dos anos 80 (França et al., 2011). 

Durante o período em que os pesquisadores de engenharia de software 

vêm estudando o tema motivação, foram criados vários modelos teóricos e 

definições sobre o mesmo. Foi realizada por (Beecham et al., 2007a) uma revisão 

sistemática da literatura abrangendo estudos publicados entre os anos de 1980 e 

2006, onde foram identificados 92 estudos considerados como relevantes para a 

área, com o objetivo de fornecer um quadro completo do material disponível sobre 

a motivação em engenharia de software de maneira que isto pudesse facilitar as 

próximas pesquisas na área. Recentemente uma nova revisão sistemática da 

literatura foi realizada por (França et al., 2011) com o intuito de atualizar os 

resultados obtidos no estudo inicial de (Beecham et al., 2007) encontrando mais 53 

trabalhos relevantes no período de 2006 a 2010. 

Nos dias de hoje, a motivação vem sendo reconhecida por profissionais e 

pela comunidade acadêmica como sendo um tema bastante relevante visto que 

segundo (DeMarco e Lister, 1999) ela foi encontrada como uma das causas mais 

citadas do fracasso de projetos de desenvolvimento de software. 

Por estes motivos é importante entender quais são os fatores que motivam 

e que desmotivam os engenheiros de software, com o objetivo de propiciar um 

ambiente organizacional onde os fatores motivadores sejam a maioria e que os 

fatores desmotivadores possam ser minimizados ao máximo. 

Sendo assim, a elaboração deste trabalho tem o intuito de contribuir com o 

avanço e melhorar o entendimento da influência que a motivação possui nas 

atividades cotidianas dos engenheiros de software, no contexto de uma 

organização privada. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Depois desta breve apresentação acerca da importância do fator 

motivação nas equipes de engenharia de software e também do desejo de evoluir 

os estudos no sentido de entender melhor este fenômeno, chegamos ao problema 

que esta dissertação busca solucionar: quais são os fatores que motivam e quais 

são os fatores que desmotivam o engenheiro de software na realização do seu 

trabalho no contexto de uma empresa privada de tecnologia da informação. 

Tendo como ponto de partida esta questão, este trabalho irá dividi-la em 

três questões de pesquisa (QP), para facilitar a descoberta de respostas para esta 

pergunta, da seguinte maneira:  

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

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

aspectos desmotivam os engenheiros de software? 

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

aspectos desmotivam os engenheiros de software? 

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

motivam e quais aspectos desmotivam os engenheiros de software?  

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

aspectos desmotivam os engenheiros de software? 

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

desmotivação dos engenheiros de software? 

QP3: Qual é o entendimento de motivação pela organização? 
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1.2 Objetivos 

O objetivo¹ desta pesquisa é: 

Analisar Rotina dos engenheiros de software 

Com o propósito de 
Identificar fatores que possivelmente afetam a sua 
motivação e fatores que afetam a sua desmotivação 
para o trabalho 

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

Num contexto de Empresa privada de tecnologia da informação 
Quadro 1 – Objetivo da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 

Foram elaborados os objetivos específicos abaixo citados para que o 

objetivo central pudesse ser atingido.  

Inicialmente foi feita uma revisão da literatura com o intuito de elucidar 

conceitos sobre motivação, analisar as principais teorias existentes sobre o tema e 

também estudar principalmente os trabalhos realizados particularmente na área de 

motivação em engenharia de software. 

A etapa seguinte foi a do planejamento e execução de um estudo de caso 

que foi realizado em uma empresa privada da área de tecnologia da informação. 

Na sequência foi necessário descobrir as características dos principais 

fatores que motivam e desmotivam o engenheiro de software no seu cotidiano de 

trabalho 

Por fim, foi criada uma teoria baseada nos dados e que contenha os 

principais aspectos que afetam a motivação do engenheiro de software no contexto 

estudado. 

 

 

_________________________ 

¹ O objetivo geral da pesquisa foi definido utilizando o modelo proposto por Wohlim (2000) adaptado 

do método GQM Goal Question Metric 
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1.3 RESUMO DOS RESULTADOS  

Foram obtidos como resultados deste trabalho a identificação de fatores 

motivadores e desmotivadores do dia-a-dia de trabalho dos engenheiros de 

software, bem como sinais externos ou resultados da motivação ou desmotivação 

dos engenheiros de software. Além de um entendimento de motivação no contexto 

da empresa estudada. 

Também foram geradas algumas hipóteses acerca do contexto estudado. 

Outro resultado obtido a partir desta dissertação foi a geração de uma teoria 

fundamentada nos dados que pudesse fornecer um entendimento explanatório 

sobre os relacionamentos, contextos, causas e conseqüências dos principais 

fenômenos envolvendo a motivação do engenheiro de software. 

1.4 CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Esta dissertação foi concebida dentro de um projeto mais amplo que tem 

como fim a construção de uma teoria sobre motivação na engenharia de software. 

O projeto citado está sendo desenvolvido pelo grupo de pesquisa HASE (Human 

Aspects in Software Engineering) do Centro de Informática da Universidade 

Federal de Pernambuco, através de três atividades principais que são: revisões e 

mapeamentos sistemáticos da literatura (KITCHEMHAM e CHARTERS, 2007); 

replicações de múltiplos estudos de caso (YIN, 2005); síntese e construção de 

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

Este trabalho está contido no contexto de uma das atividades principais 

que é a replicação de estudos de caso, que está organizada através de uma 

fundamentação teórica comum e também contém um único protocolo de estudo de 

caso definido em Da Silva et al. (2011). Estão sendo desenvolvidos quatro estudos 

de caso abordando: universidade, instituto de pesquisa, empresa pública e este 

trabalho que aborda uma empresa privada. Devido a este fato, os capítulos 2 e 3 

deste trabalho foram extraídos na íntegra do protocolo apresentado por Da Silva et 

al. (2011), do qual o autor desta dissertação é um dos coautores, tendo participado 
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de todas as fases da sua construção. O objetivo é manter a consistência entre 

todos os estudos de caso que fazem parte da família de replicações, garantindo a 

capacidade de integração e comparação dos resultados obtidos. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta dissertação está organizada da maneira descrita a seguir:  

No Capítulo 2 deste trabalho foi feita a Revisão da Literatura, onde são 

detalhados o referencial teórico, uma conceituação de motivação e estudos 

específicos sobre motivação em engenharia de software, tendo como razão 

principal o embasamento necessário para que o pesquisador tivesse propriedade 

para tratar do assunto que está sendo abordado. 

O Capítulo 3 desta dissertação apresenta a metodologia utilizada neste 

trabalho, onde são descritos a classificação da pesquisa, o quadro metodológico, 

as principais etapas da pesquisa e o desenvolvimento do protocolo do estudo de 

caso elaborado para este trabalho. Neste protocolo são apresentados os 

procedimentos e instrumentos para a coleta e análise dos dados, além dos 

tratamentos para ameaças à validade do trabalho.  

Os resultados que foram encontrados e respondem as questões de 

pesquisa descritas na Seção 1.1 deste capítulo podem ser vistos no Capítulo 4 

desta dissertação, juntamente com os passos da execução do estudo de caso, as 

etapas de análise dos dados coletados, que são divididas em codificação aberta, 

axial e seletiva, e para concluir a avaliação dos resultados encontrados e suas 

implicações. 

Por fim, o Capítulo 5 trás as limitações e análise de validade, as 

contribuições do trabalho, as recomendações para trabalhos futuros e as 

conclusões deste estudo. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

Motivação é uma área historicamente estudada em psicologia, onde teorias 

clássicas vêm sendo desenvolvidas. Essas teorias sugerem que o empregado 

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

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

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

Seção 2.1 e os Trabalhos relacionados citados na Seção 2.2.  

Este capítulo foi extraído na íntegra do protocolo apresentado por Da Silva 

et al. (2011), do qual o autor desta dissertação é um dos coautores. Esta extração 

tem como objetivo manter a compatibilidade e consistência entre os diversos 

estudos de caso que fazem parte da família de replicações, para permitir a sua 

integração através de meta-etnografia. 

2.1  REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico apresenta as definições de conceitos necessários ao 

desenvolvimento do trabalho. Aqui serão apresentadas definições de motivação e 

de modelos motivacionais que formam a base conceitual desta dissertação. 

2.1.1. DEFINIÇÃO DE MOTIVAÇÃO 

O conceito de motivação é um assunto amplamente discutido em 

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

chegar a um consenso. O Quadro 2, elaborado por França (2009b), apresenta um 

resumo de uma amostra dos conceitos de motivação encontrados na literatura e 

apresentados no trabalho de Todorov e Moreira (2005), onde distinguem-se os 

diferentes conceitos. 
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Ano Autor(es) O que é motivação? 

1959 Krench e 
Crutchfield 

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

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

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

1967 Hilgard e 
Atkinson 

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

1977 Arkes e 
Garske 

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

1997 Rogers, 
Ludington 
e Graham 

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

2000 Lieury e 
Fenouillet 

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

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

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

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

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

definições para um conjunto de características comuns, definindo motivação como 

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

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

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

Fonte: Elaborado a partir Todorov e Moreira (2005) 
 
 

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

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

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

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

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

e FRANÇA, 2011). 

Para este trabalho foi escolhida a definição conceitual de motivação da 

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

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

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

Buono, 2007). 

 Segundo Bergamini (1998) esse processo consciente da motivação onde 

a pessoa sabe que ao realizar determinada ação poderá alcançar uma 

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

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

2.1.2. MOTIVAÇÃO NA ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Na Engenharia de Software, motivação é reconhecida como um fator 

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

importância do tema motivação nas organizações, e mais especificamente na 

Engenharia de Software, foi realizado um estudo com o objetivo de explorar e 
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traçar um panorama sobre o conhecimento do que motiva engenheiros de software 

e o que os desmotiva e quais os modelos de motivação existentes. Beecham et al. 

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

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

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

1. Quais as características dos engenheiros de software? 

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

produtivos ou menos produtivos? 

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

software (des)motivados? 

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

engenheiros de software? 

5. Quais os modelos de motivação existentes na Engenharia de 

Software? 

Como resultados desta revisão concluíram que a motivação dos 

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

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

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

engenheiros desmotivados tendem a deixar as organizações onde trabalham, 

enquanto aumento de produtividade e retenção de organização tendem a ser 

resultados associados aos engenheiros motivados.  O trabalho destaca ainda a 

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

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

software Quadro 5.  

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

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

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

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

reforçaram alguns resultados do primeiro trabalho. 
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Os Quadros 3, 4 e 5 abaixo demonstram o resultado do estudo original. 

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

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

fatores encontrados aqui com os estudos anteriores.   

Nos dois estudos as características dos engenheiros de software, mais 

citadas foram orientado ao crescimento e autonomia (necessidade de 

independência).  Introvertido e necessidade de estabilidade foram outras 

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

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

características.  Assim como no estudo original, algumas características 

encontradas eram conflitantes, como introvertido e extrovertido. 

Características dos Engenheiros de Software 
Ch.1 Necessidade de Estabilidade 

Ch.2 Tecnicamente competente 

Ch.3 Orientado à realização 

Ch.4 Orientado ao crescimento 

Ch.5 Necessidade de supervisão competente 

Ch.6 Introvertido 

Ch.7 Necessidade de envolvimento na definição de objetivos pessoais 

Ch.8 Necessidade de feedback 

Ch.9 Necessidade de estabilidade geográfica 

Ch.10 Necessidade de contribuir 

Ch.11 Autônomo (necessidade de independência) 

Ch.12 Necessidade de variedade 

Ch.13 Negociável 

Ch.14 Necessidade de desafios 

Ch.15 Criativo 

Ch.16 Necessidade de ser sociável 
Quadro 3 - Caracterísitcas dos engenheiros de software 

Fonte: Beecham et al. (2007a) 

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

necessidade de identificação com a tarefa. Outros motivadores amplamente 

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

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

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

participação e bom gerenciamento. Destaca ainda entre os mais citados boa 

auto-imagem, aprendizagem e auto-desenvolvimento. 
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Motivadores para Engenheiros de Software 
M.1 Recompensas e incentivos 

M.2 Satisfação da Necessidade de Desenvolvimento  

M.3 Variedade de trabalho 

M.4 Plano de carreira 

M.5 Empowerement / Responsabilidade 

M.6 Bom gerenciamento 

M.7 Sensação de pertencimento a uma equipe 

M.8 Equilíbrio entre vida pessoal e profissional 

M.9 Trabalhar em uma empresa de sucesso 

M.10 Participação 

M.11 Feedback 

M.12 Reconhecimento  

M.13 Equidade 

M.14 Confiança / Respeito 

M.15 Trabalho tecnicamente desafiador 

M.16 Segurança no emprego / Ambiente estável 

M.17 Identificação com a tarefa  

M.18 Autonomia  

M.19 Condições apropriadas de trabalho 

M.20 Contribuir / Importância da tarefa 

M.21 Recursos suficientes 
Quadro 4 - Motivadores dos engenheiros de software 

Fonte: Beecham et al. (2007a) 

O trabalho original aponta para o fator desmotivacional mais citado como 

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

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

citados foram complexidade da tarefa (muito fácil ou muito difícil) e carga de 

trabalho. Entre as características coincidentes com o primeiro estudo aparecem 

gerenciamento ruim e pagamento não competitivo. 

Desmotivadores para Engenheiros de Software 
D.1 Risco 

D.2 Stress 

D.3 Iniquidade 

D.4 Trabalho interessante feito por outras partes 

D.5 Sistema desleal de recompensa 

D.6 Falta de promoção 

D.7 Comunicação ruim 

D.8 Pagamento não competitivo 

D.9 Metas não realistas 

D.10 Mau relacionamento com usuários e colegas 

D.11 Ambiente de trabalho ruim (falta de recursos, investimentos, etc.) 

D.12 Gerenciamento ruim 

D.13 Produção de software de má qualidade (não ter o sentimento de 
realização) 

D.14 Adequação cultural ruim / estereótipos / ambigüidade de papéis 

D.15 Falta de influência / não envolvido na tomada de decisão 
Quadro 5 - Desmotivadores dos engenheiros de software 

Fonte: Beecham et al. (2007a) 
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Entre os sinais externos o mais citado nos dois estudos é a retenção, 

sugerindo que engenheiros de software mais motivados tendem a passar mais 

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

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

Sinais externos de Engenheiros de Software motivados/desmotivados 
Ext.1 Retenção 

Ext.2 Tempo de entrega do projeto 

Ext.3 Produtividade 

Ext.4 Orçamento 

Ext.5 Absenteísmo 

Ext.6 Sucesso do projeto 

Ext.7 Comprometimento organizacional 

Ext.8 Boa vontade 
Quadro 6 - Sinais externos de (des)motivação 

Fonte: Beecham et al. (2007a) 

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

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

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

os modelos existentes na época relacionados à motivação de engenheiros de 

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

seguir. 

O novo modelo de motivação na Engenharia de Software denominado 

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

resultados referentes aos fatores motivadores, visto que, motivação e 

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

exibe o modelo MOCC. 
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CaracterÍsticas do

Engenheiro de Software

Resultados

Fatores 
Contextuais

Resulta em

Media

Influencia a efetividade de

Influencia a 
força de

Orientado a

Motivadores

Inerentes à 

Engenharia de 

Software

Fatores específicos do 

trabalho e da 

organização

Instrínsecos Extrínsecos

Personalidade 
Individual

 

Figura 2 – MOCC 
Fonte: Sharp et al. (2008) 

Segundo o modelo as características do engenheiro de software 

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

características individuais e necessidades. Estas características são mediadas pela 

personalidade individual e por fatores ambientais ou de contexto. 

 

Figura 3 – Características dos engenheiros de software 
Fonte: Sharp et al. (2008). 
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Conforme apresentado na pesquisa original os engenheiros de software 

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

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

autores incorporaram os fatores motivadores encontrados na sua revisão ligados à 

Engenharia de Software.  

Motivadores

Intrínsecos Extrínsecos

Inerentes 
à ES

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

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

Bom gerenciamento

Sensação de fazer parte

Recompensas e incentivos

Feedback

Segurança no trabalho

Bom equilíbrio entre vida pessoal e 
trabalho

Condições apropriadas de trabalho

Empresa de sucesso

Recursos suficientes

 

Figura 4 - Motivadores Intrínsecos e Extrínsecos 
Fonte: Sharp et al. (2008). 

 

Como saída da verificação dos motivadores foram obtidos alguns 

resultados, porém muito trabalho ainda precisa ser esclarecido sobre como esses 

resultados se relacionam, com que intensidade, e antes de mais nada quais são os 

atuais fatores encontrados através de estudos empíricos mais aprofundados. Um 

dos objetivos desta dissertação é contribuir com este esclarecimento. 

2.2  TRABALHOS RELACIONADOS 

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

qualitativa, se assemelham ao estudo desenvolvido nesta dissertação. O objetivo é 
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apresentar resultados relacionados que complementam o entendimento do 

fenômeno da motivação na Engenharia de Software em outros contextos culturais 

e organizacionais. 

2.2.1 Beecham et al. (2007b) 

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

práticas XP se alinham às necessidades de motivação dos engenheiros de 

software.  

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

desmotivador. A natureza dessa iteração foi explorada através de entrevistas semi-

estruturadas com equipes consideradas de alto desempenho, que trabalhavam em 

aplicações de software crítico de segurança em um ambiente tradicional. A partir 

dessas entrevistas, foram identificados sete temas que são indicadores 

característicos de trabalho em pares.  

Através de dados observacionais de cinco equipes maduras de XP 

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

XP e como eles encorajam ou desencorajam o comportamento motivacional.   

Os temas identificados pela equipe de alto desempenho e posteriormente 

validados pelas equipes XP foram Progresso, Acesso à informação, 

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

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

As observações revelaram que os desenvolvedores XP eram claramente 

capazes de monitorar o andamento do projeto, compartilhavam conhecimento, 

apoiavam aqueles com menos experiência, se adaptavam rapidamente às 

mudanças nas necessidades, aprendiam sobre o trabalho, trabalhavam de forma 

independente e a comunicação com feedbacks construtivos (positivos ou 

negativos) fluía bem, sem a preocupação com repercussões punitivas. No entanto, 

o ambiente XP  demonstrou não ter suporte à necessidade de reconhecimento 

individual, não havia uma progressão clara do plano de cargos e carreira e da 

variedade de trabalho, o que pode com o tempo enfraquecer a capacidade do 
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desenvolvedor e a sua confiança para trabalhar sozinho, principalmente se ele 

precisar sair deste ambiente para voltar para um ambiente tradicional.  

2.2.2 Sharp et al. (2007) 

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

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

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

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

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

previamente identificados como relevantes na literatura. RGT se originou de 

técnicas de psicanálises e permite que os pesquisadores descubram detalhes 

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

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

gerentes de projetos.   

Através da investigação dos dados provenientes do uso da técnica RGT 

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

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

de projeto.  

Num primeiro momento da pesquisa os participantes eram convidados a 

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

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

em estudos preliminares do grupo.  

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

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

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

classificação pode ser exemplificada pelo destaque que estes participantes deram 

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

Essa tríade demonstra elementos intrinsecamente relacionados com o trabalho da 

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

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

encontram motivação nas tarefas relacionadas à Engenharia de Software. Se 
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alguns aspectos intrínsecos da Engenharia de Software, juntamente com as 

recompensas e os benefícios são mais relevantes para motivar os 

desenvolvedores do que os aspectos mais gerais do trabalho. Então, é 

extremamente importante que os gestores entendam isto, pois este entendimento 

pode ser utilizado para melhorar a forma com que os desenvolvedores são 

gerenciados.  Estes três motivadores foram igualmente valorizados pelos 

engenheiros de software e gerentes de projeto.  

Também há a sugestão de que a forma como profissionais de software são 

motivados está mudando ao longo do tempo e que os gerentes de projetos e 

desenvolvedores de software, de um modo geral, pensam de forma diferente sobre 

quais fatores os motivam. Teorias genéricas de motivação sugerem que diferentes 

motivadores possuem relevância diferente para as pessoas em diferentes fases de 

sua carreira, fazendo com que a conclusão não seja totalmente inesperada. Por 

exemplo, Maslow, na teoria da hierarquia das necessidades (Maslow, 1954) diz 

que as pessoas têm necessidades diferentes em pontos diferentes em sua vida. 

Isso significa que eles vão encontrar coisas diferentes para motivar em momentos 

diferentes. É provável que os desenvolvedores e os gerentes de projetos estejam 

em pontos diferentes da sua vida, e assim a hierarquia de necessidades de 

Maslow pode explicar porque são motivadas por coisas diferentes.  

O trabalho também sugere que mais estudos sejam realizados para buscar 

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

para entender quais os motivadores, por perfil, poderiam potencializar o melhor do 

trabalho de cada pessoa.  

2.2.3 Sharp e Hall (2009) 

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

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

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

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

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

quatro grupos: desenvolvedores, gerentes de projeto, líderes e clientes.  
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A proposta do estudo era responder a quatro questões: Quais aspectos do 

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

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

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

valha a pena para você? 

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

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

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

em plenária um brainstorm foi realizado e posteriormente os participantes foram 

solicitados a escolher 3 coisas que eles achavam relevantes relacionados à 

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

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

trabalho são Pessoas, Qualidade, Sucesso, Aprendizado, Resolução de 

problemas e Variedade (nesta ordem). Desafio e Autonomia foram citados 

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

projeto que faz permanecer no trabalho as mais citadas foram Pessoa, Influência, 

Desafio e Diversão, seguidas por Qualidade, Pagamento e Variedade.  

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

Software, os de maior destaque foram Auto-Imagem, seguida por Resolução de 

problemas, Criatividade e Pessoas, porém bem menos citadas se comparado 

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

valha a pena para o indivíduo, as respostas Criatividade, Outros (vagamente 

especificado), Fazer a diferença e Resolução de Problemas foram os 

destaques.  

O trabalho ressaltou que os fatores que trazem satisfação aos engenheiros 

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

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

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

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

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

De qualquer forma, os resultados sugerem que está havendo uma 

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

motivadores apontados não coincidiam com estudos anteriores da literatura (Sharp 

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

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

técnicos continuam sendo importantes, mas surgem preocupações com aspectos 

relacionados à outras pessoas e à autoestima.  

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

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

citada na literatura entre tais constructos.  

A pesquisa sugere que o perfil dos motivadores dos profissionais de 

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

solução de problemas e na autoimagem. 

Todos esses trabalhos reforçam a necessidade de mais estudos empíricos 

que busquem identificar quais são os fatores motivacionais e desmotivacionais 

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

entendimento de motivação pela organização e como motivação pode ser 

trabalhada de forma mais eficiente em seus ambientes. 

2.3  RESUMO DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou o referencial teórico contendo a conceitualização 

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

destacando as características dos engenheiros de software, os fatores motivadores 

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

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

estudos sobre motivação na Engenharia de Software. 
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Este capítulo foi extraído do protocolo apresentado por Da Silva et al. 

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

da família de replicações. 
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3  METODOLOGIA 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os aspectos referentes à 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

validade ao longo desta pesquisa.  

Este capítulo foi extraído na íntegra do protocolo apresentado por Da Silva 

et al. (2011), do qual o autor desta dissertação é um dos coautores. Esta extração 

tem como objetivo manter a compatibilidade e consistência entre os diversos 

estudos de caso que fazem parte da família de replicações, para permitir a sua 

integração através de meta-etnografia. 

3.1  QUESTÕES DE PESQUISA 

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

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

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

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

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

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

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

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

aspectos desmotivam os engenheiros de software? 

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

aspectos desmotivam os engenheiros de software? 

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

motivam e quais aspectos desmotivam os engenheiros de software?  

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

aspectos desmotivam os engenheiros de software? 

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

desmotivação dos engenheiros de software? 

RQ3: Qual é o entendimento de motivação pela organização? 

As questões foram revisitadas sempre que necessário para verificar se 

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

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

que poderiam participar do estudo de caso.  

3.2  QUADRO METODOLÓGICO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esta pesquisa adotou um método indutivo de abordagem, apoiado numa 

metodologia qualitativa. A metodologia qualitativa não difere apenas da 

quantitativa pela forma de coleta e análise de dados através de 

procedimentos estatísticos. A pesquisa qualitativa tem como objetivo 

investigar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento humano, suas emoções, sentimentos e 

também sobre funcionamento organizacional, fenômenos culturais, e 

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

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

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

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

pesquisa objetiva através de uma abordagem qualitativa, investigar os 

fatores e aspectos comportamentais e resultados de trabalho que motivam 

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

seja ele individual ou em equipe. 

A escolha por uma abordagem qualitativa para essa pesquisa 

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

trabalhos qualitativos e observacionais, a fim de desenvolver uma 

compreensão fundamentada sobre motivação na Engenharia de Software. 

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

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

processo que a partir de dados específicos, suficientemente constatados, 

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

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

2004, p.54): 

o Observação dos fenômenos: nessa etapa os fenômenos devem ser 

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

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

de comparações, identificar similaridades ou diferenças entre os fatos 

ou fenômenos, com a finalidade de descobrir alguma relação; 

o Generalização da relação: por fim se generalizam os 

relacionamentos encontrados na etapa anterior, entre os fatos e 

fenômenos semelhantes, muitos dos quais ainda não observamos 

ou são inclusive inobserváveis. 

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

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

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

fundamentada, a partir de interpretações e abstrações, objetivando 

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

engenheiro de software e obter explicações mais abrangentes sobre os 

relacionamentos existentes. 

 Quanto ao propósito: 

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

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

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

os seus propósitos, esta pesquisa pode ser classificada como exploratória 

e descritiva, pois tem como característica principal descobrir o que está 

acontecendo e quais os aspectos motivam ou desmotivam engenheiros de 

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

fenômenos pesquisados. 

 Quanto aos métodos de procedimentos: 

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

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

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

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

“um estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu 
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contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos”. Na Engenharia de Software, os 

estudos de caso são adequados para muitas questões de pesquisa, tendo 

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

pessoas, grupos e organizações onde questões políticas e sociais são 

relevantes nesse contexto (RUNESON e HOST, 2008).  

As perguntas e objetivos desta pesquisa visam analisar os aspectos que 

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

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

organizacionais também afetam a sua motivação ou desmotivação para a 

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

motivação dentro da organização.  

3.3  PREMISSAS 

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

motivação e desmotivação dos engenheiros de software relacionados à área de 

Engenharia de Software, às atividades técnicas desempenhadas pelos indivíduos, 

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

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

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

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

organizacionais para motivar os indivíduos podem ser influenciadas pelo conceito 

que a mesma tem sobre o tema.   

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

utilização no ambiente organizacional, conforme descrito no referencial teórico, 

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

MOCC também referenciado no Capítulo 2. 
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3.4  ETAPAS DA PESQUISA 

A pesquisa iniciou com uma revisão bibliográfica tradicional onde foram 

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

pessoas aplicada a organizações, principais teorias da motivação, revisões 

sistemáticas da literatura1 envolvendo motivação na Engenharia de Software. O 

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

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

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

relacionamentos e situações não satisfatoriamente explícitas. Foram considerados 

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

inglês foram utilizados como idiomas dos materiais revisados.  

Para o aprofundamento no tema e comparação posterior de resultados e 

contribuições, foram utilizadas as revisões sistemáticas na literatura sobre 

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

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

pesquisa foram refinadas. Após esta fase foi planejado e elaborado 

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

durante toda a pesquisa (DA SILVA et al., 2011).  

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

dados, onde profissionais que trabalham com Engenharia de Software em 

especialidades diferentes foram entrevistados. A pesquisa também envolveu 

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

para análise utilizando os procedimentos da Teoria Fundamentada (Grounded 

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

foram codificados utilizando codificação aberta, codificação axial e codificação 

                                            

1
 Segundo Kitchenham e Charters (2007) esse tipo de revisão é uma forma de identificar, avaliar, 

analisar  e interpretar todas as pesquisas disponíveis relevantes para uma questão de pesquisa 
específica, uma área ou um fenômeno de interesse. 
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seletiva. Como resultados destes procedimentos foram derivadas hipóteses, 

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

etapas da pesquisa estão representadas na Figura 5 a seguir:  

 

Figura 5 - Etapas da pesquisa 
Fonte: Elaboração própria. 
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3.5  PLANEJAMENTO DO ESTUDO DE CASO 

O fato do estudo de caso ser flexível2 não quer dizer que não necessita de 

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

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

quais os departamentos de uma organização serão visitados, quais documentos 

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

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

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

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

Wohlin et al. (2000). 

Em um processo de pesquisa de um estudo de caso existem seis 

principais etapas que devem ser seguidas: 

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

planejar o estudo de caso. 

 Preparação para coleta de dados: definir os procedimentos e protocolos 

para a coleta de dados. 

 Coleta de evidências: execução da coleta de dados. 

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

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

teoria fundamentada em dados. 

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

participantes. 

 Relato dos resultados: consolidação dos achados da pesquisa. 

                                            

2
 Conforme Runeson e Host (2008), estudos de caso são tipicamente um projeto flexível, pois seus 

principais parâmetros podem ser alterados durante o curso do estudo, enquanto que experimentos 
e surveys têm seus principais parâmetros definidos no início do estudo. 
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3.5.1. DEFINIÇÃO DO CASO E DA UNIDADE DE ANÁLISE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pesquisa. 

Essas características gerais descritas acima servem de base para se 

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

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

ou incorporado (unidades múltiplas de análise) e projetos de caso único ou 

projetos de casos múltiplos. Assim conforme Figura 6 podem-se ter quatro tipos 

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

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

Projetos incorporados de casos múltiplos.  

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

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

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

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

denominados engenheiros de software, e abrange os seguintes perfis nesta 

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

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

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

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

acontecimentos que motivam ou desmotivam os engenheiros de software na 

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

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

e comparação dos resultados dessas replicações também não fazem parte do 

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

conclusões e resultados apenas do caso específico. 

 
Figura 6 - Tipos básicos de projetos para estudos de caso 

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

Conforme mencionado anteriormente neste capítulo, um protocolo foi 

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

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

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

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

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

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

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

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

ser uma tática para aumentar a confiabilidade do estudo.  

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

capítulo e demais características desta pesquisa. 

Método Estudo de Caso 

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

 (Runeson, 2008, Pg 135) 
Perspectiva Interpretativo 

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

 (Runeson, 2008, 135) 
Dados Primários Qualitativo 

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

 (Seaman, 1999, pg 557) 
Design Flexível 

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

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

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

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

"o pesquisador está em contato direto com os participantes e 
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coletar dados em tempo real." 
 (Runeson, 2008, pg 144) 

Quadro 7 - Resumo Metodológico da Pesquisa 
Fonte: Elaboração própria 

3.5.3. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

esperadas como o constrangimento de uma pessoa com uma determinada 

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

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

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

No Brasil as características e atribuições dos Comitês de Ética em 

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

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

referenciados em Flick (2009, p. 51). 

 Autonomia: a participação do indivíduo em uma pesquisa deve ocorrer 

através do seu livre consentimento; 

 Beneficência: entre possíveis riscos envolvidos o projeto deve 

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

como um todo; 

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

avaliados e danos previsíveis foram evitados; 

 Justiça e equidade: garantir a relevância social da pesquisa. 
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Esta pesquisa, por envolver a participação de seres humanos na obtenção 

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

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

alguns documentos para esse fim. O TCLE – Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido segundo a resolução 196/96 e Filgueiras e Silva (2008) é o documento 

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

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

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

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

os procedimentos do estudo e procedimento para assegurar a privacidade dos 

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

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

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

planejamento do estudo de caso.  

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

visto que, realizar pesquisas em organizações onde se deseja ter acesso aos 

departamentos da empresa, a pessoas, algumas vezes em diferentes níveis 

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

própria organização é um elemento importante dentro do contexto da pesquisa. 

(YIN, 2005; FLICK, 2009). 

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

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

Antecedendo qualquer outra atividade o pesquisador responsável exibiu uma 

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

realização da pesquisa. 

3.6  PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

Existem diferentes fontes de dados para se obter evidências em uma 

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

p.109; RUNESON e HOST, 2008; SEAMAN, 1999). É importante destacar que a 
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utilização de várias fontes de dados e evidências em um estudo de caso é 

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

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

Existem várias técnicas de coleta de dados conhecidas e bem 

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

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

considerações éticas envolvidas no processo, para tentar responder as questões 

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

qualitativos utilizados nesta pesquisa foram as entrevistas, estudos diários e 

análise de documentação. 

3.6.1. ENTREVISTAS 

As entrevistas são uma das mais importantes e comumente empregadas 

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

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

as entrevistas são muito importantes como fonte de evidências. 

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

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

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

Entrevistas podem ser classificadas como estruturadas, semi-estruturadas ou 

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

MERRIAM, 2009). 

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

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

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

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

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

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

MERRIAM, 2009). 
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Outro ponto chave na condução de uma boa entrevista e fundamental para 

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

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

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

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

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

questões de pesquisa. Assim cada questão do roteiro de entrevista foi classificada 

segundo um conjunto de seis tipos de questões conforme Merriam (2009 apud 

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

 Experiência e comportamento: São questões para obter 

informações de comportamento ou experiência do entrevistado 

 Opinião e valor: Questões quando o interesse do pesquisador é 

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

entrevistado. 

 Sentimento: Esse tipo de questão foca na dimensão afetiva humana 

do participante, quando o entrevistador procura adjetivos como 

respostas, exemplo: alegre, medo, intimidado, comprometimento, 

distraído, etc. 

 Sensoriais: Similar às questões de experiência e comportamental, 

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

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

 Conhecimento: Esse tipo de questão visa obter do participante o seu 

conhecimento sobre alguma situação. 

 Background: Questões para ter uma visão geral do entrevistado 

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

estudos esse tipo de pergunta é relevante obter do entrevistado. 

No mesmo direcionamento alguns tipos de questões devem ser evitados: 

 Múltiplas questões: Uma série de questões são elaboradas dentro 

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

respostas e não responder uma por uma. 
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 Questão principal: Evitar perguntar ao participante questões 

principais da pesquisa. 

 Questões sim ou não: Evitar elaborar questões que podem ser 

respondidas simplesmente com um sim ou um não, pelo 

entrevistado. 

Para este trabalho foram elaborados 3 diferentes roteiros de entrevista3 

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

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

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

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

das respostas as questões do roteiro foram refinadas. 

Os potenciais participantes da pesquisa foram contatados por email com 

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

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

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

No momento da entrevista foi feita a apresentação de detalhes da 

pesquisa, citando o grupo de pesquisadores responsáveis, política de 

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

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

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

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

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

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

entrevistas foi realizar um levantamento dos fatores que motivavam os engenheiros 

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

trabalho em equipe, além da percepção dos mesmos sobre características 

organizacionais que influenciavam na sua motivação/desmotivação para o 

trabalho.  
                                            

3
 O roteiro da entrevista está disponível no apêndice C(diretor), D(engenheiros) e E(gerentes de 

projeto).   
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3.6.2. ESTUDOS DIÁRIOS 

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

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

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

informações móveis (SOHN et al., 2008). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Elicitation Studies ou Synchronous elicitation: Participantes 

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

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

em entrevistas subsequentes. 

 Feedback Studies ou Asynchronous feedback:  Os participantes 

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

Feedback também podem exigir que os participantes capturem em 

algum meio para servir de "alerta/ajuda/lembrança". 

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

comunicação entre pesquisador e participante  é síncrona  (por exemplo, 

entrevistas), enquanto Feedback Studies envolvem comunicação assíncrona entre 

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

métodos são combinados, com resultados de feedback servindo para discussão 

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

Feedback Studies os participantes devem fornecer informações sobre um evento 
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imediatamente após ele percebê-lo, enquanto que Elicitation Studies apenas 

capturam alguns aspectos de um evento quando ele ocorre e fornecem 

informações sobre isso mais tarde durante as entrevistas. 

 Diários estudam o engajamento dos participantes em eventos e 

experiências vivenciados por estes através de suas próprias palavras num 

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

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

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

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

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

futura triangulação das entrevistas poderão fazer surgir novas categorias ainda não 

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

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

Diários exigem um esforço muito maior dos participantes do que outros 

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

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

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

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

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

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

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

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

colocando a importância e agradecendo a participação. Algumas outras ações 

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

preenchimento, ligar para os participantes, além de constantemente buscar 

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

entendimento de como preencher.  

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

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

esperados e responsáveis. 

 Consentimento de participação da pessoa na pesquisa: Um texto 

semelhante ao TCLE, sobre o livre consentimento da pessoa como 

participante na pesquisa. 

 Instruções: Instruções para ajudar o participante no preenchimento 

do diário. 

 Formulário de respostas: Formulário com algumas perguntas para 

preenchimento do participante. Houve a preocupação nesse sentido 

de elaborar um formulário pequeno com poucas questões, a fim de 

minimizar o esforço de preenchimento pelo participante. 

o Data 

o Período: manhã, tarde ou noite 

o Qual evento significativo motivou/desmotivou você no 

trabalho? 

o Positivo, negativo ou neutro 

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

Os diários foram confeccionados por um designer e impressos em formato 

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

eletrônica disponibilizada na internet através do link eletrônico 

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

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

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

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

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

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

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

dos pesquisadores para explicar o correto preenchimento do instrumento de 

pesquisa. Mais detalhes sobre as versões impressa e online do diário podem ser 

consultadas no Apêndice F. 

Após o preenchimento dos dados na ferramenta eletrônica, a aplicação 

enviava por email para o pesquisador responsável o conteúdo registrado pelo 

participante. Dessa forma, o pesquisador acompanhava a efetividade da 

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

que estavam sendo gerados. Esse procedimento permitia ao pesquisador analisar 

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

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

do participante registrar as entradas relevantes assim que elas ocorrem, podendo 

ser em qualquer lugar, independente de estar ou não na web (SOHN et al., 2008). 

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

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

participante. 

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

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

objetivou questionar os indivíduos sobre “eventos relevantes”. Evento relevante 

é todo evento, acontecimento, fato, problema que de alguma forma afetou a 

motivação do engenheiro de software para a realização do seu trabalho, seja 

em relação às atividades, tipos de projeto, dia a dia de trabalho, equipes ou 

aspectos relacionados à organização.  

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

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

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

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

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

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

pesquisador realizava uma breve entrevista com o objetivo de aprofundar alguma 

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

informações. 

3.6.3. DOCUMENTAÇÃO 

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

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

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

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

evidências oriundas de outras fontes de dados. Nesse sentido é sempre 
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necessário e importante destacar a obtenção de permissão para acesso a essas 

documentações (YIN, 2005, p.112-113; FLICK, 2009, p.231). 

3.6.4. DEFINIÇÃO DA SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Para a seleção dos participantes as seguintes estratégias de amostragem 

foram utilizadas FLICK (2009): 

 Completa: A estratégia de amostragem completa é definida antes da 

coleta de dados e é determinada por critérios que caracterizam os 

casos que são relevantes, esses critérios delimitam a totalidade de 

casos que são integrados no estudo. 

 Definição gradual - Amostragem teórica: Na amostragem teórica o 

pesquisador define durante a interpretação e coleta de dados quais 

grupos ou indivíduos serão selecionados de acordo com o 

desenvolvimento da teoria. Visa obter material que ele vislumbre 

contribuir com maiores esclarecimentos ou novas ideias, com o 

material já trabalhado à luz do desenvolvimento da sua teoria. 

3.7  PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

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

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

formas pode ser relevante dependendo da natureza dos dados analisados nos 

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

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

qualitativa explicada anteriormente nesse capítulo. De forma bem resumida o 

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

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

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

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

podem ser utilizadas em estudos de caso. Sendo na maioria das vezes utilizada 
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uma combinação destes métodos, a fim de fundamentar os resultados baseados e 

evidenciados a partir dos dados.  

 Geração de teoria: São geralmente usadas para extrair de um 

conjunto de anotações de campo,  uma declaração ou proposição 

fundamentada pelos dados. A declaração é primeiramente 

construída a partir de algum trecho das transcrições, e então 

refinadas, modificadas e elaborados sobre outras passagens 

relacionadas, que são encontradas e incorporadas. Muitas vezes, 

essas proposições são usadas como hipóteses a serem testadas. 

Estes métodos são freqüentemente chamados de “grounded 

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

hipóteses geradas são fundamentadas nos dados. 

 Confirmação da teoria: São técnicas que podem ser usadas para 

confirmar que uma hipótese é realmente verdadeira, por exemplo, 

através da análise de mais dados. Triangulação e replicação são 

exemplos dessa abordagem de confirmação da hipótese. 

A abordagem utilizada nesta pesquisa foi “Grounded Theory” ou 

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

abordagem é descrita a seguir. 

3.7.1. GROUNDED THEORY 

Grounded Theory  ou teoria fundamentada em dados4  é uma  abordagem 

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

uma metodologia utilizada na pesquisa qualitativa e muito aceita por pesquisadores 

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

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

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

                                            

4
 Segundo Flick (2009) não existe um acordo para a tradução de grounded theory para o português, 

porém alguns autores utilizam a expressão “teoria fundamentada”. 
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de comparações realizadas repetidamente pelo pesquisador a partir dos dados 

existentes. Novas coletas de dados podem ser realizadas a fim de refutar ou 

validar a teoria emergente (EASTERBROOK, 2008). 

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

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

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

dados tendem a oferecer um melhor discernimento. 

Aqui vale destacar algumas definições encontradas na literatura para os 

termos: Teoria e Hipóteses, muito  utilizadas nesta abordagem. 

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

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

declarações de relação para formar uma estrutura teórica que explique 

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

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

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

resultados; ela oferece uma explicação sobre os fenômenos. Os 

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

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

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

2008, p. 35). 

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

a sua ordenação sistemática e significativa e, mediante a especificação 

das relações encontradas, explicar os fatos fenômenos e, em 

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

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

um conjunto de princípios fundamentais, que se constituem em instrumento 

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

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

LAKATOS, 2004, p.100-103): 

 Orienta a ciência: Teoria serve como orientação para restringir a 

amplitude dos fatos a serem estudados. 
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 Oferece um sistema de conceitos: Teoria conceitualiza e classifica 

os fatos. 

 Prevê fatos: Teoria tem capacidade de prever novos fatos e relações 

baseando-se em fatos e relações já conhecidos. 

 Indica lacunas no conhecimento: A teoria serve para indicar os 

fatos que ainda não estão satisfatoriamente explicados e as áreas 

da realidade que demandam pesquisas. 

Outro elemento muito utilizado na teoria fundamentada é a proposição de 

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

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

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

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

submetida à sua verificação, para ser comprovada. 

Sobre a formulação de hipóteses, existem algumas maneiras de se 

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

variáveis, entretanto alguns fenômenos para serem explicados necessitam de mais 

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

Na teoria fundamentada hipóteses são elaboradas como parte integrante 

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

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

Identificar, esquadrinhar e organizar todos os fatores possíveis, mostrando 

sua natureza das relações, não resulta em uma declaração simples 

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

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

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

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

3.7.2. PROCEDIMENTO DE CODIFICAÇÃO 

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

como entrada a transcrição na íntegra das gravações de entrevistas e notas de 
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campo obtidas no processo de coleta de dados. Após essa transcrição é iniciado o 

processo de codificação (aberta, axial e seletiva).  

Vale ressaltar que esse não é um processo estático e rígido. Exatamente o 

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

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

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

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

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

Duas ferramentas analíticas são extremamente importantes para o 

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

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

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

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

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

“por quê?”, “onde?”, “o que?”, “como?”, “com que resultados?”, é 

útil para o pesquisador quando estes estão bloqueados durante 

uma análise sem conseguir enxergar explicações dos 

fenômenos. Vale destacar que o objetivo da formulação de 

perguntas não é gerar dados e sim formas e ideias de como 

olhar para os dados. Fazer perguntas permite saber mais sobre 

o fenômeno que está sendo estudado bem como levantar novos 

questionamentos. 

b) Comparações: É uma ferramenta para estimular o pensamento do 

pesquisador no desenvolvimento de propriedades e dimensões 

de uma categoria. Comparação incidente por incidente ou fato a 

fato, a fim de identificar propriedades, significa comparar um 

incidente a outro buscando similaridades e diferenças entre eles. 

Durante a análise de dados, esse procedimento é utilizado 

quando não se consegue classificar ou nomear um incidente 

porque ainda não se tem um entendimento aprofundado. 

Utilizando um pensamento comparativo e metáforas o 
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pesquisador pode encontrar situações e propriedades que o 

ajudem a desenvolver uma categoria. 

CODIFICAÇÃO ABERTA 

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

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

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

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

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

do contexto da pesquisa ou „códigos in-vivo‟5, podendo ser uma palavra, uma linha, 

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

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

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

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

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

acontecimento que o pesquisador julgou importante dentro do contexto da 

pesquisa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Depois de abrir o texto e identificados alguns conceitos, o passo seguinte 

do procedimento é o agrupamento desses conceitos em um conceito mais 

                                            

5
 Segundo Strauss e Corbin (2008, p. 106), durante um processo de conceituação, o nome dado 

pelo analista para um rótulo, evento, acontecimento ou ideia identificado no texto, pode ocorrer 
através da imagem  ou dos significados que estão contidos dentro do contexto do estudo ou o nome 
é retirado diretamente das palavras do informante, a esse segundo exemplo é chamado de “códigos 
in vivo”. 
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abstrato, que deve ter a capacidade de explicar “O que está acontecendo aqui?”.  

Esse agrupamento de conceitos é identificado como uma categoria. Categorias são 

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

problema, uma questão, preocupações ou assuntos) que têm a capacidade de 

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

2009). 

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

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

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

A Figura 9 esquematiza um exemplo desse processo, tomando como  

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

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

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

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

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

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

de compartilhamento de brinquedo Quadro C. 

 
Figura 9 - Esquematização do processo de codificação aberta 

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



As categorias descobertas devem ser desenvolvidas em termos de suas 

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

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

Onde cada uma dessas propriedades pode ser dimensionada. Uma tonalidade 
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mais clara ou mais escura, uma intensidade maior ou menor. (STRAUSS e 

CORBIN, 2008; FLICK, 2009). 

Ao final da codificação aberta o resultado dever ser uma lista de códigos e 

categorias com suas propriedades e dimensões. Para complementar, o 

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

registrar suas observações e pensamentos sobre cada categoria gerada. 

CODIFICAÇÃO AXIAL 

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

relacionar as categorias resultantes da codificação aberta às suas subcategorias 

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

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

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

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

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

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

CORBIN, 2008; FLICK, 2009). 

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

mecanismo analítico conceitual em relação aos dados para organizar a formulação 

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

esclarecimento e a identificação das relações entre um fenômeno, identificando 

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

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

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

 Fenômeno: Na codificação, fenômeno é uma categoria que responde 

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

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

fazem respondendo a situações ou problemas nas quais elas estão 

envolvidas 

 Condições: Agrupamento de conceitos com respostas a questões do 

tipo (como, por que, quando, de que forma). Forma uma estrutura 
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contextual, ou conjunto de situações ou circunstâncias na qual os 

fenômenos estão envolvidos.  

 Ações/interações: Surgem a partir das condições, são respostas 

estratégicas, ou rotineiras das pessoas, grupo de pessoas ou 

organizações, a problemas, acontecimentos ou fatos. 

 Conseqüências: São os resultados (conseqüências) das 

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

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

relação a algum problema, questão ou evento, há sempre alguma 

conseqüência envolvida. Entender essas conseqüências e entender 

como elas alteram o fenômeno, possibilita  explicações mais 

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

2009). 

 
Figura 10 - Modelo do paradigma 

Fonte: Flick (2009).  
 

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

Strauss e Corbin(2008) destacam: 

A questão importante não é tanto identificar e listar que condições 

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

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

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

quais as pessoas respondem por meio de alguma forma de 

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

analista pode identificar mudanças na situação original (se houver) 
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como resultado dessa ação/interação (STRAUSS e CORBIN, 

2008, p. 132). 

A partir da identificação do relacionamento entre as categorias e 

associação com suas subcategorias junto com a utilização do mecanismo 

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

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

relacionamento das categorias e subcategorias que explicam o fenômeno, Strauss 

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

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

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

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

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

processo de desenvolvimento de hipótese é um processo indutivo e dedutivo 

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

O processo de construção da teoria envolve o registro e acompanhamento 

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

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

memorandos ou em diagramas. 

CODIFICAÇÃO SELETIVA 

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

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

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

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

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

categoria central. 

A categoria central ou categoria básica representa o tema principal da 

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

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

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

poder explanatório ao seu redor. Uma técnica para a descoberta dessa categoria é 
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redigir em poucas linhas uma história descritiva da pesquisa com o foco sobre “O 

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

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

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

FLICK, 2009, p. 282). 

Após essa identificação da categoria central o pesquisador escreve 

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

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

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

Uma vez seguida sistematicamente a metodologia e o desenvolvimento do 

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

teoria consiste em complementar categorias mal desenvolvidas, podendo inclusive 

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

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

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

2008, p.155-157). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.8  LIMITAÇÕES DA PESQUISA E AMEAÇAS À VALIDADE 

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

resultados apresentados, necessitam de uma verificação quanto à sua 

confiabilidade, a fim de minimizar as possibilidades de viés e de subjetividades do 
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ponto de vista dos pesquisadores. Por isso a questão da validade deve ser tratada 

logo no início de um projeto de pesquisa (YIN, 2005; RUNESON e HOST, 2008).  

A literatura apresenta diferentes formas de tratar os aspectos referentes às 

ameaças à validade, essa pesquisa escolheu uma classificação abordada por Yin 

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

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

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

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

procedimentos adotados neste trabalho. 

Testes de  
caso 

Tática do estudo Fase da pesquisa na qual a 
tática deve ser aplicada 

Validade do 
constructo 

 Utiliza fontes múltiplas de evidências 

 Estabelece encadeamento de evidências 

 O rascunho do relator do estudo de caso é 
revisado por informantes chaves 

coleta de dados 
coleta de dados 

composição 

Validade  
interna 

 Faz adequação ao padrão 

 Faz construção da explanação 

 Estuda explanações concorrentes 

 Utiliza modelos lógicos 

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

Validade  
externa 

 Utiliza teoria em estudos de caso único 

 Utiliza lógica de replicação em estudos de 
caso múltiplos 

projeto de pesquisa 
projeto de pesquisa 

Confiabilidade  Utiliza protocolo de estudo de caso 

 Desenvolve banco de dados para o estudo 
de caso. 

coleta de dados 
coleta de dados 

Quadro 8 - Táticas do estudo de caso para testes de projeto 

Fonte: Adaptado de Yin (2005). 

Validade de constructo:  Se refere à capacidade de estabelecer medidas 

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

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

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

Para aumentar a validade de constructo nessa pesquisa foram utilizadas 

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

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

diários. Baseadas nestas informações também foi realizada a triangulação das 

informações. 
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Validade Interna:  Este aspecto verifica a relação e o estabelecimento 

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

que estão diretamente ligados aos resultados e efeitos sofridos por uma variável 

dependente. Tratar essa validade significa verificar se os fatores resultantes são 

consequências de condições e contexto relacionadas no estudo. 

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

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

Fundamentada como método para construção dos resultados, bem como o 

tratamento de explanações concorrentes. 

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

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

Para verificar a capacidade de generalização dos resultados obtidos nessa 

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

de um protocolo único que foi replicado em outros estudos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conduzidos exatamente por outros pesquisadores, este deve obter as mesmas 

conclusões e resultados. 

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

capacidade de reproduzir fenômenos sociais sob as mesmas condições originais 

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

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

forma de repensar a questão da confiabilidade, onde ao se seguir os mesmos 
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procedimentos, técnica de coleta de dados e condições similares, os resultados 

devem chegar a uma mesma explicação teórica, ou a uma muito similar. 

Como tática para aumentar a confiabilidade foi elaborado um protocolo do 

estudo de caso, detalhando os procedimentos e técnicas adotadas nessa 

pesquisa. 

3.9  RESUMO DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou a metodologia adotada pelo trabalho, citando as 

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

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

dados, limitações e ameaças à validade da pesquisa.  

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

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

da família de replicações. 
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4  RESULTADOS 

Neste capítulo serão descritos os resultados encontrados durante o estudo 

de caso realizado numa empresa privada de desenvolvimento de software situada 

na cidade de Recife, Pernambuco. Primeiro serão mostrados os passos da 

execução do estudo de caso entre eles: o levantamento do contexto 

organizacional, a seleção dos participantes das entrevistas, a execução das 

entrevistas, a seleção dos participantes dos diários, a execução dos estudos 

diários e por fim as transcrições das entrevistas e dos estudos diários. 

Após demonstrar os passos da execução do estudo de caso serão 

detalhadas as etapas da análise dos dados coletados que são: o relato dos 

resultados da codificação aberta, os resultados da codificação axial juntamente 

com as hipóteses geradas, os resultados da codificação seletiva em conjunto com 

a geração da teoria e, para concluir, a avaliação dos resultados e suas 

implicações. 

4.1  PROCESSO DE COLETA DE DADOS 

4.1.1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

A organização estudada é uma empresa privada, criada há cinco anos e 

implantada a partir da vontade dos empreendedores com a alta qualidade técnica 

da equipe de sócios, num total de cinco, pela vontade de todos de continuarem 

trabalhando juntos. Além disto os mesmos tinham a percepção de que o mercado 

de Recife não era um bom local para se trabalhar como funcionário, tanto pela falta 

de desafios quanto pela remuneração a ser recebida. 

A empresa já desenvolveu softwares de diversos tipos, tais como: sistema 

para gestão de inovação, sistemas de informação e gestão empresarial, sistemas 

de auxílio para a indústria de mineração, gestão de clínicas e consultórios médicos, 

controle de pagamento automático, controle de transações financeiras, aplicações 
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para dispositivos móveis/celular, sistemas para gestão de projetos, aplicações para  

pontos de venda, e device drivers. 

A empresa atende, em sua maioria, a clientes privados, de médio e grande 

porte, porém já atendeu também clientes públicos. A organização está estruturada 

conforme a Figura 11:  

 

Além disto, a empresa possui atualmente 27 colaboradores divididos em 

três tipos de equipes: desenvolvimento e testes, pesquisa e design. A equipe de 

desenvolvimento e testes desenvolve software sob demanda para empresas 

clientes, a equipe de pesquisa desenvolve conceitos de produtos próprios ou em 

parceria com outras empresas, e a equipe de design faz a elaboração de protótipos 

e telas para os softwares desenvolvidos. 

Estudo de 
Caso 

Pequena empresa privada com 5 anos de existência 

Desenvolve software sob demanda e cria produtos próprios 

Possui estrutura organizacional hierarquizada 

Tem 27 funcionários divididos em 3 tipos de equipes 

Unidade de 
Análise 

A unidade de análise é o engenheiro de software, integrante 
de qualquer uma das equipes citadas acima 

Quadro 9 - Características do estudo de caso e da unidade de análise 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 11 - Estrutura Organizacional da empresa 
Fonte: Elaboração própria 
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4.1.2. EXECUÇÃO DAS ENTREVISTAS 

Foram selecionados para participar das entrevistas profissionais que 

exerciam três funções diferentes dentro da empresa: diretores, gerentes de projeto 

e engenheiros de software. Dentre os engenheiros de software, foram escolhidos 

colaboradores que participavam dos três tipos de equipes citadas na seção 

anterior: desenvolvimento e testes, pesquisa e design.  

Foram selecionados através de uma amostragem teórica no total 14 

pessoas para participar das entrevistas, sendo divididas da seguinte maneira, 2 

diretores, 2 gerentes de projeto e 10 engenheiros de software. Dentre os 

selecionados, uma pessoa foi entrevistada duas vezes, pois acumulava o cargo de 

diretor e de gerente de projetos totalizando 15 entrevistas realizadas. 

Dentre os entrevistados, foram escolhidas pessoas que possuíssem 

tempos de trabalho na empresa distintos desde aqueles que possuam tempo de 

casa inferior a seis meses, passando por aqueles que possuíam de seis meses a 

um ano, de um a três anos e chegando até aqueles que possuíam mais de três 

anos de trabalho na organização. 

Os selecionados também possuíam papéis distintos dentro da empresa, 

dentre eles: desenvolvedor, testador, designer, front-end engineer, arquiteto de 

software, Scrum Master e Product Owner. Os participantes da entrevista faziam 

parte de 2 equipes, uma que estava desenvolvendo um produto interno e a outra 

que estava desenvolvendo um projeto sob demanda pra um cliente externo. 

Critérios para seleção dos participantes da entrevista 

Perfil Diretores, gerentes de projeto e engenheiros de 
software 

Tempo de 
empresa 

Até seis meses, de seis meses a um ano, de um a 
três anos e mais de três anos 

Papéis  desenvolvedor, testador, designer, front-end 
engineer, arquiteto de software, scrum master e 
product owner 

Projetos Produto interno e projeto para cliente externo 
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Influência 
(Subjetivo) 

O objetivo desta seleção foi abordar a maior 
variedade possível de perfis e características dos 
engenheiros de software estudados, para obter uma 
fidelidade maior nos resultados a serem coletados e 
aumentar a transferibilidade dos mesmos, caso 
necessário seja para novas pesquisas. 

Quadro 10 - Critérios utilizados para seleção dos participantes da entrevista 

Fonte: Elaboração própria 

Em seguida serão caracterizados os participantes selecionados para 

responder às perguntas das entrevistas, de acordo com a sua faixa etária, 

escolaridade e tempo de trabalho na empresa. 

Participante Faixa etária Escolaridade* 
Tempo de trabalho 

na empresa 

Participante 1 26 a 30 anos Graduação De 6 meses a 1 ano 

Participante 2 17 a 25 anos Graduação Até 6 meses 

Participante 3 26 a 30 anos Graduação Até 6 meses 

Participante 4 17 a 25 anos Graduação De 1 a 3 anos 

Participante 5 26 a 30 anos Graduação De 6 meses a 1 ano 

Participante 6 17 a 25 anos Graduação Até 6 meses 

Participante 7 26 a 30 anos Pós-graduação Mais de 3 anos 

Participante 8 17 a 25 anos Graduação Até 6 meses 

Participante 9 26 a 30 anos Graduação De 6 meses a 1 ano 

Participante 10 17 a 25 anos Graduação Até 6 meses 

Participante 11 26 a 30 anos Pós-graduação Mais de 3 anos 

Participante 12 17 a 25 anos Pós-graduação De 1 a 3 anos 

Participante 13 26 a 30 anos Pós-graduação Mais de 3 anos 

Participante 14 26 a 30 anos Pós-graduação Mais de 3 anos 
Quadro 11 - Caracterização dos participantes das entrevistas 

Legenda: * Completo ou cursando 
Fonte: Elaboração própria 

As entrevistas foram todas executadas na sede da empresa durante o mês 

de maio de 2011. Elas foram agendadas com antecedência através de e-mails e 

contatos telefônicos com os participantes. 

Antes da realização das entrevistas era feita uma apresentação da 

pesquisa que estava sendo elaborada e do grupo de pesquisa envolvido. Era 

também fornecida uma estimativa de tempo de duração da entrevista, era 

solicitada  permissão para gravação do áudio da entrevista, e também era 

fornecido um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), isto para que o 

participante ficasse ciente de todas as condições às quais estava se submetendo e 
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caso o mesmo concordasse, assinava no encerramento do documento, permitindo 

prosseguir-se com a realização da entrevista. 

Todos os participantes concordaram com as condições expostas no TCLE 

e também autorizaram a gravação do áudio da entrevista que seria concedida. O 

Quadro 12 apresenta a duração das entrevistas de acordo com o participante que 

a forneceu. 

Participante Duração da entrevista 

Participante 1 00:38:51  

Participante 2 00:44:19 

Participante 3 00:33:16 

Participante 4 00:25:51 

Participante 5 01:16:06 

Participante 6 00:25:29 

Participante 7 00:58:23 

Participante 8 00:26:40 

Participante 9 00:30:16 

Participante 10 00:41:25 

Participante 11 (Gerente) 00:33:51 

Participante 11 (Diretor) 00:07:06 

Participante 12 00:47:19 

Participante 13 00:38:13 

Participante 14 00:10:01 

Duração total das entrevistas 08:57:06 
Quadro 12 - Duração das entrevistas por participante 

Fonte: Elaboração própria 

As ferramentas que foram utilizadas durante as etapas de coleta, 

transcrição e análise dos dados serão descritas no Quadro 13 

Atividade Ferramenta Endereço eletrônico 

Coleta de dados 

Software Audacity 1.3  http://audacity.sourceforge.net/ 

Diário – livreto  

Diário – online http://nupesq.fafica.com/resear
ch/mot/index.php 

Transcrição dos dados 
Microsoft Word www.microsoft.com 

Software Audacity 1.3  http://audacity.sourceforge.net/ 

Análise dos dados 

Microsoft Word www.microsoft.com 

Microsoft Excel www.microsoft.com 

Software Nvivo 8.0 www.qsrinternational.com 
Quadro 13 - Ferramentas utilizadas no processo de coleta, transcrição e análise dos dados 

Fonte: Elaboração própria 
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4.1.3. EXECUÇÃO DOS ESTUDOS DIÁRIOS 

Para selecionar os participantes dos diários foram levados em conta as 

características citadas a seguir: idade, tempo de trabalho na empresa, papel 

executado dentro da equipe, escolaridade e equipe de trabalho dentro da empresa. 

Além disso, era necessário que o participante escolhido já tivesse participado da 

entrevista realizada anteriormente. 

A idade dos membros selecionados, para participar das pesquisas com os 

diários, foi a mais abrangente possível dentro do pré-requisito de participação na 

entrevista, assim como o tempo de trabalho na empresa, a escolaridade e a equipe 

de trabalho. A única característica que não abrangeu todas as possibilidades foi o 

papel executado dentro da equipe. Dentre os papéis foram escolhidos para 

participar: testador, desenvolvedor, arquiteto de software, scrum master e product 

owner, que foram considerados os papéis mais relevantes dentre os possíveis a 

serem escolhidos no contexto da pesquisa. 

Características 
Participantes da Pesquisa - Diário 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 

Idade 
17 a 25 

anos 
26 a 30 

anos 
26 a 30 

anos 
17 a 25 

anos 
17 a 25 

anos 
26 a 30 

anos 

Tempo de 
trabalho na 

empresa 

Até 6 
meses 

6 meses a 
1 ano 

Mais de 3 
anos 

Até 6 meses 1 a 3 anos 
Mais de 3 

anos 

Escolaridade Graduação Graduação 
Pós-

graduação 
Graduação 

Pós-
graduação 

Pós-
graduação 

Equipe de 
trabalho 

Projeto 
externo 

Produto 
interno 

Projeto 
externo 

Produto 
interno 

Ambas Ambas 

Participou da 
entrevista? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Quadro 14 - Participantes da pesquisa com os diários 
Fonte: Elaboração própria 

A execução dos estudos diários foi realizada da seguinte maneira. Após o 

término das entrevistas o pesquisador visitou a empresa e com a seleção prévia 

dos participantes que iriam preencher os diários já realizada, convidou-os um a um 

em separado para explicar o processo de execução dos mesmos, informou a cada 

um dos participantes que a duração do preenchimento dos estudos diários seria de 

um mês, sendo este o mês de junho de 2011. 
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Esse processo consistia do preenchimento manual dos diários que podem 

ser encontrados no Apêndice F e após o preenchimento dos mesmos os eventos 

descritos deveriam ser submetidos ao sistema de preenchimento dos diários on-

line, ferramenta utilizada para ajudar a otimizar o processo de coleta de dados e 

auxiliar o pesquisador no acompanhamento dos eventos relatados. 

Os resultados coletados nos estudos diários foram inferiores ao esperado 

pelo pesquisador, pois durante todo o mês de junho foram submetidos no sistema 

on-line apenas 10 eventos, entre eventos motivadores e desmotivadores. Apesar 

de todas as lembranças que foram feitas aos selecionados através de e-mails 

semanais, enviados sempre individualmente, visando estimular a participação dos 

mesmos neste formato de coleta de dados. 

4.1.4. TRANSCRIÇÕES 

Durante a execução dos estudos diários o pesquisador estava realizando 

as transcrições das entrevistas realizadas pelo mesmo. Este processo deve ser 

executado com muito cuidado e precisão, visto que estes dados coletados devem 

ser transcritos na sua íntegra e irão constituir a partir dali todos os dados que serão 

utilizados na pesquisa. 

Todas as transcrições foram realizadas no prazo de 3 semanas, durante o 

mês de junho, que resultaram em 114  páginas transcritas como relatos das 

entrevistas de todos os participantes.  

4.2  ANÁLISE DOS DADOS 

4.2.1. RESULTADOS DA CODIFICAÇÃO ABERTA 

A codificação aberta começou a ser realizada logo após a transcrição das 

entrevistas, ainda no mês de junho de 2011. A seguir serão demonstrados os 

resultados da codificação aberta que geraram os fatores que motivam e 

desmotivam os engenheiros de software. Foram identificados também os sinais 
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externos ou resultados de motivação e desmotivação percebidos pelos 

participantes. Para concluir será mostrado o entendimento de motivação por parte 

da organização. 

Ao todo, durante a etapa de codificação aberta, foram encontradas 90 

categorias que podem ser classificadas como fatores motivadores, fatores 

desmotivadores, resultados (ou sinais externos) de motivação e resultados (ou 

sinais externos) de desmotivação. Abaixo, estes fatores serão explicitados de 

acordo com as questões de pesquisa que foram elaboradas, e que serão 

respondidas como objetivo principal desta dissertação. 

 FATORES DA ENGENHARIA DE SOFTWARE QUE MOTIVAM E 

DESMOTIVAM OS ENGENHEIROS DE SOFTWARE 

No Quadro 14  e nos seguintes serão demonstrados em ordem alfabética  

os fatores da engenharia de software que motivam os engenheiros de software. 

Motivadores Descrição E G D 

Aprendizado contínuo 

É a possibilidade de trabalhar sempre com coisas 
novas, adquirir novos conhecimentos, explorar 
novas tecnologias e ter a sensação de estar 
evoluindo, construindo e crescendo. 

4 2 1 

Beneficiar outras pessoas 
Desenvolvimento de softwares que beneficiam 
outras pessoas 

 1  

Desafio técnico 

Trabalhar com tecnologias não triviais, que 
apresentem desafios tecnicamente complexos e 
que estimulam o raciocínio para resolução de 
problemas computacionais 

3 3 2 

Feedback do cliente 
É o fato de fazer entregas curtas e receber uma 
resposta do cliente sobre o trabalho produzido 

 1  

Inventividade 
Capacidade de criar coisas novas utilizando o 
computador 

1   

Padrões de projeto Utilização de padrões de projeto no trabalho 2   

Progressão de carreira 
Existência de oportunidades de mudança de 
cargo, especialização, progressão de carreira 

6   

Qualidade do produto 
Desenvolver um produto com qualidade, ou seja, 
sem erros, usável e eficiente do ponto de vista do 
usuário 

1 1  

Tecnologia utilizada Tecnologia que está sendo utilizada nos projetos 2   

Trabalhar com pessoas Lidar com pessoas, não somente com máquinas 1   
Quadro 15 - Fatores motivadores relacionados à engenharia de software 
Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dentre os fatores motivadores citados acima devemos destacar o 

“aprendizado contínuo” e o “desafio técnico”, que foram citados pelos três perfis de 



 

 

64 
 

profissionais entrevistados: diretores, gerentes de projeto e engenheiros de 

software. Os cinco fatores motivadores que foram citados pelo maior número de 

participantes, em ordem decrescente, foram os seguintes: desafio técnico, 

aprendizado contínuo, progressão de carreira, padrões de projeto, qualidade do 

produto e tecnologia utilizada, sendo que os três últimos possuíram a mesma 

quantidade de citações dentre as quinze entrevistas realizadas. 

Foram identificados dentre os fatores motivadores relacionados à 

engenharia de software, o “desafio técnico” e “trabalhar com pessoas”. Estes 

fatores apresentam características aparentemente opostas, onde o desafio técnico 

possui como uma de suas características a realização de atividades 

individualmente que exigem raciocínio de alto nível, enquanto que trabalhar com 

pessoas tem como uma de suas características a interação que existe no 

relacionamento interpessoal para obter os resultados adequados. Foi citado 

também que trabalhar com pessoas é motivador por não ser uma atividade técnica. 

Alguns fatores motivadores relacionados à engenharia de software, que 

foram citados apenas nas entrevistas dos gerentes de projetos, são “beneficiar 

outras pessoas” e “feedback do cliente”. 

A progressão de carreira foi um dos fatores motivadores relacionados à 

engenharia de software mais citados pelos participantes das entrevistas, porém 

todos eles foram engenheiros de software.  

Também existem outros quatro fatores motivadores relacionados à 

engenharia de software que foram mencionados exclusivamente pelos engenheiros 

de software: “trabalhar com pessoas”, “inventividade”, “padrões de projeto” e 

“tecnologia utilizada”.  

Mais abaixo iremos responder à seguinte questão de pesquisa: Quais 

aspectos da engenharia de software desmotivam os engenheiros de software?  

Desmotivadores Descrição E G D 

Aprendizado contínuo 

É a possibilidade de trabalhar sempre com 
coisas novas, adquirir novos conhecimentos, 
explorar novas tecnologias e ter a sensação de 
estar evoluindo, construindo e crescendo. 

1   

Ausência de documentação Falta de documentação que possa definir o 2 1  



 

 

65 
 

projeto de maneira adequada 

Horas extras 
Realização de trabalho além do horário do 
expediente normal 

1   

Incerteza 
Falta de certeza para definição de atividades e 
prazos 

2 3 1 

Mudança 
Mudança de atividades dentro dos projetos 
gerando retrabalho 

1 2 1 

Tarefas repetitivas Execução de tarefas repetitivas 1 1  

Tecnologia utilizada 
Tecnologia que está sendo utilizada nos 
projetos 

3 1  

Quadro 16 - Fatores desmotivadores relacionados à engenharia de software 
Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores 

Fonte: Elaboração própria 

Dentre as categorias citadas vale destacar a incerteza e a mudança que 

foram citadas pelos engenheiros de software, gerentes de projeto e diretores da 

organização estudada. Também podemos ressaltar as cinco categorias 

desmotivadoras citadas pelo maior número de participantes, em ordem 

decrescente, que foram: incerteza, mudança, tecnologia utilizada, ausência de 

documentação e tarefas repetitivas. 

Podemos identificar na comparação entre o Quadro 14 e o Quadro 15 duas 

categorias que possuem características aparentemente opostas como o “desafio 

técnico” e as “tarefas repetitivas”, que podem ser identificados respectivamente nos 

quadros dos fatores motivadores e desmotivadores relacionados à engenharia de 

software 

Percebemos também que o fator “aprendizado contínuo” aparece como 

fator motivador relacionado à engenharia de software no Quadro 14, e como fator 

desmotivador relacionado à engenharia de software no Quadro 15, isto pode ser 

justificado pois alguns participantes da entrevista consideram que o fato de 

estarem sempre se atualizando e adquirindo novos conhecimentos como um fator 

motivador, enquanto outros participantes acham que isto é um fator desmotivador, 

pois não podem usar um conhecimento aprendido por um longo período de tempo, 

e são obrigados a estarem sempre aprendendo novas tecnologias. 

Também pode ser identificado que o fator “tecnologia utilizada”, da mesma 

maneira que o aprendizado contínuo, também é citado no Quadro 14 como fator 

motivador relacionado à engenharia de software, e no Quadro 15 como fator 

desmotivador relacionado à engenharia de software. Isto se deve ao fato de ser 
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considerado um fator motivador quando a tecnologia utilizada no projeto que está 

sendo desenvolvida é uma tecnologia moderna, enquanto o mesmo fator é 

considerado desmotivador quando a tecnologia utilizada no projeto é uma 

tecnologia ultrapassada. 

 DO TRABALHO EM EQUIPE QUE MOTIVAM E DESMOTIVAM OS 

ENGENHEIROS DE SOFTWARE 

A segunda questão de pesquisa que deverá ser respondida é a seguinte: 

Quais aspectos do trabalho em equipe motivam os engenheiros de software? Essa 

pergunta terá os seguintes fatores motivadores como resposta:   

Motivadores Descrição E G D 

Ajuda mútua 
As pessoas que trabalham na empresa se 
ajudam para solucionar os problemas que 
surgem 

7 2  

Boa gerência 
Pessoas que executam a gerência dos 
projetos de maneira eficiente 

2   

Bom relacionamento com os pares 
Ambiente de trabalho agradável onde todos 
podem conversar sem restrições ou 
impedimentos 

5 2 1 

Comprometimento dos pares 
Os pares estão comprometidos em entregar 
as atividades da melhor forma possível 

3 1  

Comunicação efetiva 
A equipe interage bastante através de 
conversas para evitar dúvidas e entregar as 
atividades corretamente 

4   

Entusiasmo dos pares 
O grau de entusiasmo que os outros 
integrantes da equipe apresentam com o 
trabalho 

6   

Feedback dos pares 
É o fato de fazer entregas curtas e receber 
feedback dos outros integrantes da equipe 
sobre o trabalho realizado 

1   

Integração da equipe 
Realização de eventos que integram todos os 
funcionários da empresa com os sócios 

6 2  

Interdependência entre pessoas da 
equipe 

Atividades que são realizadas em conjunto e 
dependem da participação de outras pessoas 
da equipe 

3 2  

Perfis complementares 
Equipe que integrada possui perfis para 
realizar atividades diferentes e produzir um 
resultado final de qualidade 

 1  

Qualidade técnica dos pares 
Capacidade e experiência dos outros 
integrantes da equipe para resolução de 
problemas técnicos 

6 2  

Ter um objetivo comum 
A equipe de trabalho está unida e com um 
mesmo objetivo 

2 1  

Troca de experiências 
Compartilhar experiências passadas com 
outras pessoas 

5   

Valorização das ideias 
Incentivar a sugestão de ideias por parte dos 
colaboradores 

1   
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Quadro 17 - Fatores motivadores relacionados à equipe 
Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores 

Fonte: Elaboração própria 

Os cinco fatores motivadores, que foram citados pelo maior número de 

participantes, em ordem decrescente, foram os seguintes: ajuda mútua, bom 

relacionamento com os pares, integração da equipe, qualidade técnica dos pares e 

entusiasmo dos pares. Dentre estes fatores, ressaltamos um destaque especial 

para o fator bom relacionamento com os pares que foi citado pelos diretores, 

gerentes de projeto e engenheiros de software simultaneamente como um fator 

motivador. 

Temos um conjunto de quatro fatores motivadores relacionados à equipe 

presentes no Quadro 16, que foram citados exclusivamente pelos engenheiros de 

software em mais de uma entrevista que são: “boa gerência”, “comunicação 

efetiva”, “entusiasmo dos pares” e “troca de experiências”. 

Encontramos também outros dois fatores motivadores relacionados à 

equipe exibidos no Quadro 16, que foram citados pelos engenheiros de software 

em apenas uma entrevista, são eles: “feedback dos pares” e “valorização das 

ideias”. 

Ainda podemos citar também o fator motivador relacionado à equipe “perfis 

complementares” que pode ser encontrado no Quadro 16 e foi citado apenas em 

uma entrevista dos gerentes de projeto. 

A mesma pergunta será respondida abaixo só que em relação aos 

aspectos desmotivadores: Quais aspectos do trabalho do time desmotivam os 

engenheiros de software? Os fatores desmotivadores, sua descrição e os tipos de 

profissionais que fizeram as citações dos mesmos estão no Quadro 17.  

Desmotivadores Descrição E 

Ausência de tranqüilidade Falta de tranqüilidade para exercer as atividades 1 

Sobrecarga de atividades 

Ausência de mão de obra suficiente para 
realização de todas as tarefas dos projetos a serem 
executados gera uma sobrecarga de atividades nos 
membros das equipes 

1 

Quadro 18 - Fatores desmotivadores relacionados à equipe 
Legenda: E=Engenheiros de Software 

Fonte: Elaboração própria 
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Não existe nenhum fator desmotivador citado pelos diretores nem pelos 

gerentes de projeto, pois nas entrevistas realizadas com estes perfis de 

profissionais não foram feitas referências a esta questão de pesquisa. 

Foram encontrados dois fatores desmotivadores relacionados à equipe que 

estão expostos no Quadro 17, visto que foram citados em apenas uma entrevista 

dos engenheiros de software, são eles: “ausência de tranquilidade” e “sobrecarga 

de atividades”. 

 FATORES RELACIONADOS À TAREFA OU AO TIPO DE PROJETO QUE 

MOTIVAM E DESMOTIVAM OS ENGENHEIROS DE SOFTWARE 

Serão detalhados agora os fatores motivadores que respondem à terceira 

questão de pesquisa que é a seguinte: Quais aspectos relacionados à tarefa ou ao 

tipo do projeto motivam os engenheiros de software? 

Motivadores Descrição E G D 

Adequação do perfil à atividade 
Atribuição de atividades de acordo com o perfil 
das pessoas que irão executá-las 

8 3  

Aprendizado contínuo 

É a possibilidade de trabalhar sempre com coisas 
novas, adquirir novos conhecimentos, explorar 
novas tecnologias e ter a sensação de estar 
evoluindo, construindo e crescendo. 

6 2 1 

Desafio técnico 

Trabalhar com tecnologias não triviais, que 
apresentem desafios tecnicamente complexos e 
que estimulam o raciocínio para resolução de 
problemas computacionais 

7 2 1 

Identidade da tarefa 
Definição detalhada e adequada das atividades a 
serem realizadas de forma que não haja dúvidas 
sobre a mesma 

 1 1 

Interdisciplinaridade 
Realização de projetos que envolvam outras 
áreas do conhecimento além da computação 

1   

Relacionamento com o cliente 
Execução de atividades ligadas ao 
relacionamento com o cliente 

2   

Responsabilidade 
Assumir responsabilidade sobre decisões 
tomadas 

1   

Variedade da tarefa Realizar atividades diferentes durante o trabalho 1   

Visibilidade no mercado 
Realização de bons trabalhos para ganhar 
visibilidade no mercado de trabalho 

 1  

Quadro 19 - Fatores motivadores relacionados à tarefa 
Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores 

Fonte: Elaboração própria 

Dentre as categorias citadas devemos destacar o aprendizado contínuo e o 

desafio técnico que foram citados pelos três perfis de profissionais como fatores 

motivadores para esta questão de pesquisa. Vale salientar também que os cinco 
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fatores motivadores, em ordem decrescente, que foram citados pelo maior número 

de participantes são: adequação do perfil à atividade, desafio técnico, aprendizado 

contínuo, identidade da tarefa e relacionamento com o cliente. 

No caso de uma comparação do Quadro 14 com o Quadro 18 fica claro 

que dois fatores motivadores se repetem, eles são: “aprendizado contínuo” e 

“desafio técnico” 

O aprendizado contínuo pode ser considerado um fator motivador 

relacionado à engenharia de software, pois existem atividades nas quais o 

engenheiro de software aprende novas tecnologias ou padrões de projeto que 

poderão ser utilizados novamente no futuro, porém também pode ser considerado 

um fator motivador relacionado à tarefa, pois no seu dia-a-dia o engenheiro de 

software aprende a explorar novas ferramentas e também a executar atividades de 

maneira inovadora, caracterizando-se assim a diferença entre as citações. 

Da mesma forma que o aprendizado contínuo, o desafio técnico também 

foi considerado como um fator motivador relacionado à engenharia de software, 

pois o engenheiro pode trabalhar com tecnologias não triviais que exigem um 

raciocínio avançado, enquanto que o desafio técnico também pode ser 

considerado um fator motivador relacionado à tarefa, pois existem desafios 

tecnicamente complexos que surgem na realização de tarefas do cotidiano do 

engenheiro de software. 

Analisando com cuidado o Quadro 18 podemos perceber que existe um 

fator motivador relacionado à tarefa que é o “relacionamento com o cliente”, ele foi 

citado em mais de uma entrevista, porém todos os participantes que fizeram estas 

citações são engenheiros de software. 

O Quadro 18 ainda nos traz mais algumas curiosidades como os três 

fatores motivadores relacionados à tarefa a seguir: “interdisciplinaridade”, 

“responsabilidade” e “variedade da tarefa”, todos estes foram citados em apenas 

uma entrevista e por engenheiros de software. 
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Por fim, temos ainda no Quadro 18 o fator motivador relacionado à tarefa 

“visibilidade no mercado” que foi citado apenas por um gerente de projeto nas 

entrevistas realizadas. 

Agora iremos responder à seguinte questão de pesquisa: Quais aspectos 

relacionados à tarefa ou ao tipo do projeto desmotivam os engenheiros de 

software? 

Desmotivadores Descrição E G D 

Ausência de feedback do cliente 
Ausência de entregas curtas e ausência de 
respostas do cliente sobre o trabalho 
produzido 

1  1 

Desperdício de tempo Perder tempo na realização do trabalho diário 1 1  

Impedimentos 
Eventos que impedem a realização normal do 
trabalho 

 1  

Indefinição do público alvo 
Realização de projeto que não possui um 
público alvo definido 

1  1 

Manutenção de sistemas 

Realização de atividades ligadas à 
manutenção de sistemas, atendimento ao 
cliente, suporte técnico e correção de 
softwares 

1   

Relacionamento com o cliente 
Execução de atividades ligadas ao 
relacionamento com o cliente 

1   

Responsabilidade 
Assumir responsabilidade sobre decisões 
tomadas 

1   

Retrabalho 
Necessidade de realizar novamente uma 
atividade que já tinha sido feita antes 

2 1  

Tarefas repetitivas Execução de tarefas repetitivas 5  1 

Quadro 20 - Fatores desmotivadores relacionados à tarefa 
Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores 

Fonte: Elaboração própria 

Uma curiosidade é que dentre todos os fatores desmotivadores que 

respondem a esta questão nenhum deles foi citado simultaneamente pelos três 

perfis de profissionais que responderam às entrevistas. Também é importante 

ressaltar as cinco categorias que foram citadas pelo maior número de 

participantes, em ordem decrescente, são elas: tarefas repetitivas, retrabalho, 

ausência de feedback do cliente, indefinição do público alvo e desperdício de 

tempo, possuindo estas três últimas a mesma quantidade de citações.  

Os três fatores desmotivadores relacionados à tarefa, “responsabilidade”, 

“relacionamento com o cliente” e “manutenção de sistemas” foram citados em 

apenas uma entrevista pelos engenheiros de software. 
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Um fator desmotivador relacionado à tarefa foi mencionado em apenas 

uma das entrevistas concedidas pelos gerentes de projeto, ele é: “impedimentos”. 

Por último, apresentamos uma curiosidade, o fator motivador “feedback do 

cliente” que pode ser encontrado no Quadro 14 apareceu também no Quadro 19 só 

que desta vez como o fator desmotivador “ausência de feedback do cliente” 

caracterizando que a presença deste fator motiva os engenheiros de software e 

que a ausência do mesmo desmotiva os colaboradores da empresa.  

Encontramos a “responsabilidade” como um fator que se repetiu no Quadro 

18 como fator motivador e no Quadro 19 como fator desmotivador, isto se deve ao 

fato de alguns engenheiros de software gostarem de assumir responsabilidades 

sobre decisões tomadas durante os projetos, enquanto que outros se sentem 

inseguros ao ter que assumir a responsabilidade pelas decisões tomadas nos 

projetos em que participam. 

 FATORES DA ORGANIZAÇÃO QUE MOTIVAM E DESMOTIVAM OS 

ENGENHEIROS DE SOFTWARE 

Logo abaixo serão conhecidos os fatores motivadores que respondem à 

quarta questão de pesquisa que é a seguinte: Quais aspectos relacionados à 

organização motivam os engenheiros de software? 

Motivadores Descrição E G D 

Acompanhamento de carreira 
Reuniões periódicas para definição de 
objetivos e metas a serem alcançados, bem 
como reavaliações profissionais 

6 2 1 

Ambiente de trabalho informal  
Ambiente de trabalho agradável onde todos 
podem conversar sem restrições ou 
impedimentos 

8 3 1 

Autonomia 
Dar liberdade ao funcionário para que ele 
possa realizar suas atividades da maneira que 
achar mais conveniente 

4   

Dar voz aos funcionários 

Dar liberdade aos colaboradores para que eles 
sugiram melhorias para a empresa e quando 
os gestores concordarem implantar as 
melhorias 

4 3 2 

Estabilidade no emprego 
Saída de um trabalho autônomo para um 
trabalho com registro formal 

1   

Flexibilidade 
Flexibilidade de horários e em relação ao 
vestuário 

4 1  

Gestão horizontalizada 
A empresa possui poucos níveis hierárquicos 
e o contato entre qualquer membro da 
organização e os diretores é fácil 

1 2 2 
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Imagem da empresa no mercado 
Analisar a imagem que a empresa possui no 
mercado 

1   

Incentivo à qualificação profissional 
Incentivo a participação em eventos que 
tragam conhecimentos que vão ser úteis ao 
trabalho 

2  1 

Infra-estrutura 
Infra-estrutura de trabalho proporcionada na 
empresa 

1   

Localização Local em que a empresa está situada 2 1  

Premiações 
Recompensas concedidas a profissionais com 
bom desempenho 

1  1 

Reconhecimento 
Ser reconhecido pelos colegas de trabalho ou 
pelos usuários dos sistemas desenvolvidos por 
atividades bem executadas no trabalho 

4 2  

Salário Remuneração paga por serviços prestados 1 1 1 

Segurança Física 
Sentir-se seguro na cidade, estado, país em 
que mora 

 1  

Quadro 21 - Fatores motivadores relacionados à organização 
Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dentre as categorias citadas é importante ressaltar que os fatores 

acompanhamento de carreira, ambiente de trabalho informal, dar voz aos 

funcionários, gestão horizontalizada e salário, foram citadas pelos três perfis de 

profissionais entrevistados simultaneamente. Também é importante destacar as 

cinco categorias citadas pelo maior número de participantes em ordem 

decrescente, elas são: ambiente de trabalho informal, acompanhamento de 

carreira, dar voz aos funcionários,  reconhecimento e gestão horizontalizada. 

Encontramos no Quadro 20 o fator motivador relacionado à organização 

“autonomia”, que foi citado pelos participantes em mais de uma entrevista, porém 

todas as menções foram feitas por engenheiros de software. 

Podemos observar também no Quadro 20 que existem três fatores 

motivadores relacionados à organização que foram mencionados em apenas uma 

entrevista dos engenheiros de software, as categorias são: “estabilidade no 

emprego”, “imagem da empresa no mercado” e “infra-estrutura” 

Por fim, temos no Quadro 20 a “segurança física” como fator motivador 

relacionado à organização que foi citado em apenas uma entrevista dos gerentes 

de projeto. 
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Chegamos assim à última questão de pesquisa a ser respondida com 

fatores desmotivadores. A questão é a seguinte: Quais aspectos relacionados à 

organização desmotivam os engenheiros de software? 

Desmotivadores Descrição E G D 

Ausência de progressão de carreira 

Inexistência de oportunidades de mudança de 
cargo, especialização, progressão de carreira 
porque a empresa possui poucos níveis 
hierárquicos e não possui um plano de carreira 

3 2 2 

Baixa penetração no mercado A empresa possui poucos clientes no mercado 1   

Cobrança excessiva 
A cobrança excessiva em relação a prazos e 
horários de trabalho gera estresse nos 
colaboradores 

3 2  

Falta de processo de gerenciamento de 
requisitos 

Inserção de novos requisitos no projeto que 
não constavam na definição inicial do mesmo 
sem aumento de prazo para realização das 
atividades 

2   

Limitações lúdicas 
Ausência de um local lúdico, onde você possa 
se distrair 

1   

Rigidez de escopo e tempo 
Ausência de flexibilidade para solucionar 
problemas relativos ao escopo e ao tempo nos 
projetos 

3 1  

Trocar constantemente de projeto 
Efetuar a troca de projetos frequentemente 
dentro da empresa por participar de mais de 
um projeto simultaneamente 

2   

Quadro 22 - Fatores desmotivadores relacionados à organização 
Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores 

Fonte: Elaboração própria 

Uma curiosidade é que dentre todos os fatores desmotivadores, que 

respondem a esta questão de pesquisa, apenas a ausência de progressão de 

carreira foi citada pelos três perfis de profissionais simultaneamente. Vale a pena 

destacar também os cinco fatores desmotivadores, em ordem decrescente, que 

foram mais citados pelos participantes, são os seguintes: ausência de progressão 

de carreira, cobrança excessiva, rigidez de escopo e tempo, falta de processo de 

gerenciamento de requisitos e trocar constantemente de projeto tendo estas duas 

últimas categorias a mesma quantidade de citações.  

Foram encontrados no Quadro 21 dois fatores desmotivadores que foram 

citados apenas em uma entrevista dos engenheiros de software “baixa penetração 

no mercado” e “limitações lúdicas”  

No Quadro 21 percebemos que existem dois fatores desmotivadores que 

foram citados em mais de uma entrevista, porém todas as vezes foram 
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mencionados por engenheiros de software, os fatores são: “falta de processo de 

gerenciamento de requisitos” e “trocar constantemente de projeto” 

Se formos analisar com cuidado podemos perceber que o fator motivador 

“progressão de carreira” foi citado no Quadro 14 como fator motivador relacionado 

à engenharia de software e que o fator desmotivador “ausência de progressão de 

carreira” foi citado no Quadro 21 isto pode se justificar, pois a progressão de 

carreira citada como fator motivador se refere ao avanço profissional na carreira do 

engenheiro de software, enquanto que a ausência da progressão de carreira como 

fator desmotivador é caracterizada pela ausência de um plano de carreira na 

empresa e pelos poucos níveis hierárquicos existentes dentro da mesma.  

 SINAIS EXTERNOS OU RESULTADOS PERCEBIDOS PELOS 

PARTICIPANTES 

Após respondermos a todas as questões de pesquisa que buscavam 

encontrar fatores motivadores ou desmotivadores que se relacionavam com os 

engenheiros de software, agora iremos identificar os sinais externos ou resultados 

percebidos pelos participantes da nossa pesquisa.  

Primeiro serão mostrados os sinais externos ou resultados relacionados à 

motivação dos engenheiros de software. 

Relacionado à Tipo de sinal Sinais E G D 

Motivação 

Comportamental 

Alta concentração 1 1  

Alta pró-atividade 7 3  

Ausência de reclamações  1  

Comprometimento 5 3 1 

Felicidade 4 2  

Sensação de bem estar 4 1  

Resultado de trabalho 

Alta produtividade 4 2 1 

Alta qualidade do trabalho 2 3  

Conhecimento  1 2  
Quadro 23 - Sinais externos ou resultados relacionados à motivação 

Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores 
Fonte: Elaboração própria 

Dentre todos os sinais externos ou resultados relacionados à motivação 

que foram explicitados acima destacamos a alta produtividade e o 

comprometimento que foram citados pelos engenheiros de software, gerentes de 
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projeto e diretores simultaneamente. Além disto é importante ressaltar, em ordem 

decrescente, os cinco sinais que foram mais citados pelos participantes, que são: 

alta pró-atividade, comprometimento, alta produtividade, felicidade, alta qualidade 

do trabalho e sensação de bem estar, possuindo os dois últimos a mesma 

quantidade de citações.  

Passaremos agora para os sinais externos ou resultados relacionados à 

desmotivação dos engenheiros de software. 

 

Relacionado à Tipo de sinal Sinais E G D 

Desmotivação 

Comportamental 

Baixa concentração 6 2 2 

Baixa pró-atividade  3  

Estresse 2   

Não cumprimento de horários 1  1 

Falta de comprometimento 7   

Frustração 7 1  

Reclamações sobre o trabalho  2  

Solicitações de feedback  1  

Sonolência 2   

Turn-over 2 2  

Resultado de trabalho 

Baixa produtividade 4 2 1 

Baixa qualidade do trabalho 1 3  

Descumprimento de prazos 5 3  

Imprevisibilidade  2  

Maior esforço dos colegas 3   

Quadro 24 - Sinais externos ou resultados relacionados à desmotivação 
Legenda: E=Engenheiros de Software; G=Gerentes de projetos; D=Diretores 

Fonte: Elaboração própria 

Dentre todos os sinais externos ou resultados relacionados à desmotivação 

vale a pena destacar a baixa produtividade e a baixa concentração que foram 

citados simultaneamente pelos três perfis de profissionais entrevistados. É 

conveniente ressaltar também as cinco categorias que foram mais citadas, pelos 

participantes, em ordem decrescente, são elas: baixa concentração, frustração, 

descumprimento de prazos, baixa produtividade e falta de comprometimento, 

possuindo as duas últimas categorias a mesma quantidade de citações. 

ENTENDIMENTO DE MOTIVAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO 

A última questão de pesquisa a ser respondida é a seguinte: Qual é o 

entendimento de motivação pela organização. Pelo fato de ser uma questão muito 
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subjetiva iremos citar todas as definições de motivação que foram respondidas 

pelos participantes, para através delas tentarmos chegar num consenso sobre qual 

é o entendimento de motivação pela organização. 

Logo abaixo seguem as definições de motivação dadas pelos participantes 

das entrevistas 

Definição de Motivação Entrevistado 

Ter motivação é você ser feliz com o que você é, com o que você faz, você 
ter motivação é se você faz o que você gosta, é você continuar fazendo 

Participante 1 

Motivação é você gostar do que você está fazendo, fazer aquilo não por 
uma obrigação, mas fazer aquilo porque você quer alcançar um objetivo 

Participante 2 

Motivação é justamente você saber valorizar o que as pessoas oferecem, 
saber proporcionar um ambiente legal pra pessoa produzir e expor suas 
soluções, acho que acima de tudo é valorizar, acho que caminha uma 
coisa com a outra 

Participante 3 

Acho que motivação está relacionado bastante ao bem estar, a estímulos,  
a crescimento da pessoa do ponto de vista dela mesmo 

Participante 4 

Motivação é quando você está empenhado no sucesso, no objetivo 
daquele teu trabalho, daquele teu projeto em si, quando você vê que aquilo 
realmente vai te dar retorno profissional 

Participante 5 

Deixar a pessoa confortável, ela responder de acordo com as decisões que 
ela quer, ao mesmo tempo as pessoas no trabalho meio que já sabem o 
que elas têm que fazer, se as atividades estiverem definidas a pessoa já 
sabe o que fazer, não sendo pressionada e tendo o espaço dela poder 
fazer 

Participante 6 

Acho que a primeira palavra que define motivação é a pessoa sair de casa 
pra ir pro trabalho feliz 

Participante 7 

Estar sempre mantendo um nível de qualidade pra estar desempenhando 
determinada atividade, no caso um nível bom 

Participante 8 

Motivação seria você ter vontade, querer fazer e fazer bem, pra mim seria 
isso 

Participante 9 

Motivação de fora pra dentro é a capacidade que outrem tem de lhe incutir 
vontade de fazer alguma coisa, capacidade de motivar a pessoa 

Participante 10 

Motivação é você ter interesse em realizar uma determinada ação, você 
estar motivado é você saber que tem que fazer alguma coisa e você ter 
uma vontade interna de realmente fazer aquilo ali 

Participante 11 

Eu acho que é você estar interessado em estar fazendo a atividade que 
você está fazendo 

Participante 12 

Motivação é você fazer algo que lhe dá prazer, é quando você sente prazer 
em fazer algo que lhe foi passado, que você tem como meta 

Participante 13 

Motivação é você estar com interesse, estar se sentindo bem em executar 
determinadas ações, você estar empenhado, empolgado em fazer aquilo 
bem 

Participante 14 

Quadro 25 - Definição de motivação na visão da organização 
Fonte: Elaboração própria 

Podemos identificar através do quadro acima várias definições distintas 

para motivação, porém as que se aproximam mais de um consenso indicam que a 

motivação está relacionada a execução de alguma atividade por vontade própria, 
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visto que existe um objetivo ou meta que leva a pessoa a executar a atividade de 

uma maneira prazerosa.  

4.2.2. RESULTADOS DA CODIFICAÇÃO AXIAL: HIPÓTESES 

Após termos apresentado os resultados da codificação aberta, teremos 

uma nova etapa que é apresentarmos os resultados da codificação axial. Estes 

resultados serão demonstrados através de hipóteses que foram geradas durante a 

codificação axial realizada no início do mês de julho. 

HIPÓTESE I: A “integração da equipe” afeta a motivação do 

engenheiro de software, o que tem reflexo no seu “comprometimento”, na 

sua “sensação de bem estar” e na “alta qualidade do trabalho” 

 

Figura 12 - Hipótese I 

Fonte: Elaboração própria 

No fato citado logo abaixo pode-se perceber que a “integração da equipe” 

se relaciona diretamente com o “comprometimento” que foi identificado como 

resultado ou sinal externo da motivação dos engenheiros desta empresa. 

 “Eu acho que quando a gente tá trabalhando, por exemplo, pra fazer uma 
festa ou aumentar a integração, eles se sentem mais pertencentes a uma 
equipe então quando a gente passa uma atividade pra uma equipe como um 
todo eles sentem que aquela atividade também é deles, eles se motivam pra 
terminar aquilo, pra fazer aquilo e pra cumprir aquilo.” Gerente de Projeto 
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O fator motivacional “integração da equipe” se relaciona também com outro 

resultado ou sinal externo da motivação a “sensação de bem estar” como pode ser 

comprovado no trecho citado abaixo. 

 “...eu to aqui na empresa há 6 meses e nós já tivemos 2 festas de empresa, a 
empresa não tá só preocupada em satisfazer o cliente, ela também tá 
preocupada em satisfazer os seus colaboradores, ela se preocupa com o seu 
bem estar...” Engenheiro de Software 

 

Outro relacionamento surge entre o fator motivador “integração da equipe” 

e o resultado ou sinal externo “alta qualidade do trabalho”, como pode ser 

identificado no trecho abaixo. Isso faz com que as pessoas fiquem motivadas e 

tenham um melhor desempenho no dia-a-dia de trabalho. 

 “Uma válvula de escape pra possíveis estresses e possíveis problemas 
assim, quando você tem um momento de descontração com os seus colegas 
de trabalho, porque a tendência é que quando você só interage no trabalho 
com aquela pessoa, você acaba limitando como você pode interagir ou não 
com aquela pessoa, então você sai pra tomar uma cerveja com aquele cara 
então o ambiente vai ser totalmente diferente, a conversa vai ser outra por 
mais que seja um bando de nerd que conversam sempre as mesmas coisas, 
mas o ambiente é diferente, isso colabora pra um melhor desempenho da 
minha função” Engenheiro de Software 

 

Tivemos acima algumas amostras de relacionamento entre o fator 

motivador “integração da equipe” e três resultados ou sinais externos produzidos 

pela motivação dos engenheiros de software, estes fatos comprovam que a 

“integração da equipe” é um fator motivador importante para as atividades que 

devem ser realizadas cotidianamente. 

HIPÓTESE II: As reuniões de “acompanhamento de carreira” dos 

profissionais desta empresa são um fator motivador que em conjunto com o 

“aprendizado contínuo”, estimulam os mesmos a alcançar a “progressão de 

carreira”, estes fatores se relacionam diretamente com o “comprometimento” 

que foi identificado como um resultado externo da motivação dos 

engenheiros de software desta organização.  
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Figura 13 - Hipótese II 
Fonte: Elaboração própria 

 “...quem entra pra trabalhar com a gente tem uma oportunidade muito grande 
de aprendizado, como a gente está pegando sempre alunos de universidades 
aqui de Pernambuco a gente sempre foca em desenvolver esses profissionais 
pra que eles venham a ser funcionários nossos e que estejam num nível de 
qualidade assim de trabalho acima do mercado, então o cara quando entra 
aqui ele entra pra aprender bastante...” Gerente de Projeto 

 

 “...a gente tem muita oportunidade de aprendizado, o pessoal entrou aqui 
muito novo e a gente tá sempre acompanhando o que eles estão aprendendo 
e a gente tem até por escrito metas, a gente acompanha pra ver se as 
pessoas estão realmente tendo a oportunidade de aprender, a gente se 
preocupa em estar passando uma coisa que seja boa, que cresça e 
desenvolva o profissional...” Gerente de Projeto 

 

 “...a gente também procura fazer um acompanhamento de carreira pra que a 
pessoa defina objetivos e metas que eles precisam atingir em um 
determinado período de tempo e aí trabalhar pra atingir essas metas também 
faz com que eles fiquem motivados...” Diretor 

 

 “Ele não conta quantas horas faltam pra ele ir embora, ele tá ali fazendo 
aquilo, ele tem um objetivo, meu objetivo hoje é terminar esse caso aqui todo, 
não importa se são meio-dia ou são 2 horas da tarde, mas eu vou terminar 
esse caso aqui todo porque é isso que eu quero fazer, esse é meu objetivo...” 
Engenheiro de Software 

 

HIPÓTESE III : Existe uma relação entre os fatores motivadores “dar 

voz aos funcionários”, “reconhecimento”, “debater possíveis soluções” e 

“infra-estrutura” que integrados geram motivação ao engenheiro de software, 

impactando assim na “alta produtividade” deles.  
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Figura 14 - Hipótese III 
Fonte: Elaboração própria 

  “...eu acho que o fato de eu poder tá colaborando ativamente pra mudança 
da empresa, pra mudança do ambiente, isso já te trás uma certa motivação 
por si só, o reconhecimento da alta gestão, da diretoria de dizer, olha, tu 
trabalha aqui tu também tem o direito de melhorar o ambiente, a gente vai 
ouvir o que tu tens a dizer pra poder melhorar, pra ficar um ambiente melhor, 
mais prazeroso, pra que tu venha trabalhar com prazer...” Gerente de 
Projeto 

 

 “...a possibilidade de ele dar ideias pra empresa já é uma coisa que a gente 
percebe que tem grande impacto que a gente percebe que eles se sentem 
donos da empresa eles se sentem capazes de mudar a empresa pra 
melhor...” Gerente de Projeto 

 

  “A gente procura dar, como eu tinha dito, liberdade de opinar de tá envolvido 
com decisões do projeto, ou seja, o pessoal pode propor e tentar sempre tá 
melhorando, sempre tá criando coisas que aumentem a produtividade, não só 
coisas atividades técnicas, mas também pro ambiente mesmo, de propor 
melhorias pra dentro da empresa, melhorias estruturais, então a gente dá 
essa liberdade pro pessoal também participar da decisão.” Diretor 

 

 “... o que me interessa aqui ou em qualquer outra empresa, não é só fazer a 
base com os chefes e sim produzir pra ter boas referências tá ligado, eu 
quero que minha imagem seja a melhor possível em todas as empresas que 
eu passe, então esse é o meu foco principal” Engenheiro de Software 

 

HIPÓTESE IV: O fator motivador “adequação do perfil à atividade” do 

profissional aumenta a motivação dele fazendo com que o mesmo tenha 

como resultado ou sinal externo uma “alta produtividade” 
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Figura 15 - Hipótese IV 
Fonte: Elaboração própria 

  “...o tipo de trabalho, eu acho que foi esse trabalho casar com as habilidades 
e com os interesses dele, ele sabia fazer aquilo ao mesmo tempo que ele 
tava aprendendo em fazer aquilo, assim tipo ele sabia fazer, ele tinha 
condições de fazer aquilo mas ele tava aprendendo enquanto ele tava 
fazendo e ele tinha interesse em fazer aquilo” Gerente de Projeto 

 

 “É assim cada indivíduo tem uma coisa que estimula ele diferente e eu 
procuro sempre tá entendendo, perguntando e passando o tipo de atividade 
que estimula...” Gerente de Projeto 

 

  “A gente gosta de dar atividades pra eles que eles gostem de fazer, então a 
gente procura projetos que eles gostem de fazer e dentro do projeto a gente 
procura com que cada um desenvolva atividades que tá com vontade, então 
eles mesmos escolhem as atividades deles, então isso aí realmente a gente 
percebe que motiva eles” Diretor 

 

 “Então, pessoalmente eu gosto do que eu faço, acho que eu tenho sorte por 
gostar do que eu faço, então eu já acordo querendo chegar logo no trabalho e 
produzir o máximo que eu possa produzir...” Engenheiro de Software 

 

HIPÓTESE V: As características essenciais do trabalho em equipe que 

são “ter um objetivo comum”, “perfis complementares” e “interdependência” 

quando associados a “ajuda mútua” e a “troca de experiências” causam a 

motivação dos engenheiros de software que impactam diretamente na “alta 

qualidade do trabalho”,  no “conhecimento” e no “comprometimento” 
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Figura 16 - Hipótese V 
Fonte: Elaboração própria 

 “Eu acho que toda vez que a gente faz o stand-up no final do dia e que todo 
mundo vai pra sala de reunião, fica todo mundo em pé dizendo o que cada 
um fez, como fez, como pretende prosseguir, você se sente parte de uma 
equipe, você vê que tem um todo, que tem um objetivo final que cada um tá 
fazendo a sua parte, então todos os dias que a gente faz essa reunião, você 
percebe que existe um objetivo em comum que todo mundo tá ali e que você 
faz parte daquilo tudo.” Engenheiro de Software 

 

  “Eu acho que o principal ponto forte é que a gente conseguiu montar uma 
equipe que tem perfis complementares, que gosta de trabalhar junto, que faz 
um trabalho de qualidade...” Gerente de Projeto 

 

  “...a visão que eu tenho é essa que muitos problemas só são solucionados 
quando tu pergunta ao teu colega do lado, então aqui a gente tem muito isso 
de tá acompanhando o pessoal, de botar o pessoal pra trabalhar em pares de 
vez em quando, sempre que alguém tá com dificuldade põe aquele cara pra 
trabalhar em par com alguém mais experiente, ele vai aprender e vai ficar 
grato por aquilo.” Gerente de Projeto 

 

HIPÓTESE VI: O “entusiasmo dos pares” é um fator motivador que 

causa o “comprometimento”, a “alta pró-atividade” e a “alta qualidade do 

trabalho” que foram identificados como resultados ou sinais externos de 

motivação. 
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Figura 17 - Hipótese VI 
Fonte: Elaboração própria 

  “Acho que a motivação do companheiro de equipe ela meio que contagia os 
outros, se você tem um companheiro que está motivado você vai se 
empenhar também pra ficar do mesmo jeito, desempenhar as atividades da 
mesma forma que ele.” Engenheiro de Software 

 

 “...ele estando motivado, provavelmente ele vai motivar as outras pessoas, 
provavelmente ele vai tomar algumas decisões que alguém não tome, ele 
pode sei lá tomar a iniciativa pra algumas coisas que alguém não tome e com 
isso fazer com que a equipe ande.” Engenheiro de Software 

 

 “Um cara motivado ele obviamente produz um trabalho de melhor qualidade, 
ele contribui não só pra o desenvolvimento do projeto, como ele contribui pra 
melhoria do projeto, posso te dizer dessa forma assim e eventualmente um 
cara motivado ele contribui também pra motivação das outras pessoas, 
porque de certa forma aquele cara quando tá motivado ele transparece um 
pouco essa motivação e essa motivação ela de alguma forma pode ser 
passada assim pra outras pessoas, acaba motivando outras pessoas.” 
Engenheiro de Software 

 

HIPÓTESE VII: A ausência do fator motivador “entusiasmo dos pares” 

pode causar “estresse”, “maior esforço dos colegas” e “falta de 

comprometimento” que foram identificados como sinais externos ou 

resultados da desmotivação 
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Figura 18 - Hipótese VII 

Fonte: Elaboração própria 

  “Isso gera estresse, isso gera desmotivação de toda a equipe, é aquela 
história da maçã podre, uma pessoa desmotivada pode desmotivar os que 
estão ao seu redor...” Engenheiro de Software 

 

 “Uma pessoa desmotivada na equipe é um “peso morto”, porque a equipe 
tem que suprir aquela pessoa e ainda tem que tentar trazer ela de volta e isso 
faz com que o esforço da equipe seja gasto numa situação que não deveria tá 
acontecendo, eles deviam tá gastando esses esforços querendo chegar ao 
objetivo e ela acaba atrasando todo o processo” Engenheiro de Software 

 

 “Quando você tem uma pessoa desmotivada na equipe você acaba 
desmotivando a equipe como um todo, a equipe como um todo ela fica [...] 
em déficit porque existe alguém que não tá no mesmo ritmo de todo mundo, 
então se você tem todo mundo motivado dentro de uma equipe a 
probabilidade dela se sair bem é muito maior, se uma pessoa ela destoa 
disso, num vai ser só a parte dela que vai sair ruim, a equipe inteira vai ter 
que cobrir ela, vai ter que cobrir aquela falta de motivação que vai acabar 
prejudicando o trabalho de todo mundo” Engenheiro de Software 

 

HIPÓTESE VIII: O fator motivador “reconhecimento” gera “sensação 

de bem estar” e “alta produtividade” como resultados ou sinais externos da 

motivação. 
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Figura 19 - Hipótese VIII 

Fonte: Elaboração própria 

  “Você saber que é reconhecido por alguma coisa que faz sempre te afeta de 
maneira positiva, você sabe que você vai fazer aquilo e que você vai ter um 
retorno que nem sempre é esperado, você num espera chegar um dia 7 horas 
da manhã, abrir a porta e ter um cartãozinho de boas vindas na frente do seu 
computador, por mais pequeno que pareça, faz uma diferença no dia de 
trabalho, você sabe que você tá ali e que existe uma equipe ali que tá 
querendo te motivar, que tá querendo que você faça o trabalho, que tá 
querendo que você goste daquilo que você faz, então é extremamente 
positivo pra eles continuarem fazendo essa linha” Engenheiro de Software 

 

 “...ficaram até tarde aqui trabalhando, programando aí no outro dia tinha uma 
caixa de bis pra você, então isso são coisas que você olha e diz tão 
reconhecendo o que eu to fazendo aqui entendeu.” Engenheiro de Software 

 

 “Eu me sinto bem, já trabalhei em outras empresas que valorizavam o 
funcionário tá ligado e isso logicamente que aumenta a produtividade da 
pessoa, acho que nessa área uma grande parte das empresas trabalham 
nesse foco, porque deixa o funcionário mais livre e o funcionário acaba 
produzindo mais” Engenheiro de Software 

 

  “...uma coisa que eu percebo é que os engenheiros de software tão gostando 
também de trabalhar bastante com soluções pra o público em geral, em geral 
seria, o amigo dele que vai saber que ele trabalha naquilo, é o 
reconhecimento de um trabalho feito pra um público em geral e não 
simplesmente pra um público em específico” Gerente de projeto 

 

HIPÓTESE IX: O fator motivador “bom relacionamento com os pares” 

juntamente com o fator motivador “integração da equipe” afeta a motivação 

dos engenheiros de software fazendo com que os mesmos tenham uma “alta 
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produtividade” e uma “alta qualidade do trabalho”, que foram identificadas 

como resultados ou sinais externos da motivação 

 

Figura 20 - Hipótese IX 
Fonte: Elaboração própria 

Os dois trechos abaixo demonstram que o “bom relacionamento com os 

pares” impacta na motivação dos engenheiros de software fazendo com que seja 

percebida uma “alta produtividade” e uma “alta qualidade do trabalho”: 

 “A gente tem equipes que são bem produtivas e que o pessoal pelo que eu 
percebo assim minha percepção é que eles gostam de trabalhar nas equipes 
que eles trabalham a gente percebe que não há nenhum tipo de atrito ou 
inimizade dentro das equipes a gente percebe que o pessoal é realmente 
bem digamos assim bem unido equipe coesa” Gerente de projeto 

 

 “A produtividade dele é muito maior, a qualidade do trabalho dele é melhor, a 
convivência dele com o resto da equipe e com o resto empresa é melhor, eu 
acho que são esses os principais fatores.” Gerente de projeto 

 

A citação a seguir evidencia que a “integração da equipe” gera como um 

de seus resultados a “alta produtividade”  

 “Impacta totalmente, uma equipe motivada ela produz, ela tá integrada” 
Engenheiro de Software 

 

HIPÓTESE X: O fator motivador “desafio técnico” juntamente com a 

“qualidade técnica dos pares” e a “ajuda mútua” afetam a motivação dos 

engenheiros de software fazendo com que os mesmos adquiram mais 

“conhecimento”, que foi identificado como resultado ou sinal externo da 

motivação 
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Figura 21 - Hipótese X 
Fonte: Elaboração própria 

Fica claro através do trecho abaixo que o “desafio técnico” e a “qualidade 

técnica dos pares” aumentam a motivação dos engenheiros de software para 

adquirir “conhecimento”:  

 “...tem a motivação de trabalhar com pessoas experientes, de adquirir 
conhecimento, tem a motivação do trabalho ser desafiador...” Engenheiro de 
Software 

 

As três citações a seguir evidenciam que a “ajuda mútua” aumenta a 

motivação dos engenheiros de software para adquirir “conhecimento” : 

 “...eu acho que a gente tem muita oportunidade de aprendizado, o pessoal 
entrou aqui muito novo e a gente tá sempre acompanhando o que eles tão 
aprendendo...” Gerente de Projeto 

 

 “...como eu to ensinando a ele uma coisa que ele tá extremamente 
interessado em aprender ele sempre se mostra bem motivado, ele se mostra 
interessado, ele faz aquilo em casa, ele começa a estudar por conta própria e 
tenta me ajudar a ajudar ele digamos assim” Gerente de Projeto 

 

 “Que tivesse disposto, não só disposto a exercer as atividades, mas também 
a tirar dúvidas já que é um trabalho em equipe a tá tirando as dúvidas, 
auxiliando também, não perder a paciência na hora que encontrar alguns 
problemas...” Engenheiro de software 

 

HIPÓTESE XI: O fator motivador “dar voz aos funcionários” aliado ao 

“desafio técnico” afetam a motivação dos engenheiros de software fazendo 

com que os mesmos possuam uma “alta pró-atividade” para a realização das 

tarefas no trabalho 
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Figura 22 - Hipótese XI 

Fonte: Elaboração própria 

A menção abaixo faz referência ao fator motivador “dar voz aos 

funcionários” no contexto em que os mesmos se motivam desencadeando uma 

“alta pró-atividade” 

 “...a possibilidade de ele dar ideias pra empresa já é uma coisa que a gente 
percebe que tem grande impacto que a gente percebe que eles se sentem 
donos da empresa eles se sentem capazes de mudar a empresa pra melhor 
[...] acho que é a questão da pró-atividade mesmo eu acho que eles 
simplesmente não vêem um problema como um problema da empresa eles 
vêem um problema como um problema deles também” Gerente de Projeto 

 

Nas citações a seguir podemos perceber que o fator motivador “desafio 

técnico” motivou o engenheiro de software a demonstrar uma “alta pró-atividade” 

 “...semana passada um engenheiro meu disse que trabalhou no fim de 
semana sem reportar hora porque ele tava ele é um desses caras que 
gostam de desafio e ele tava simplesmente querendo resolver aquele 
problema que ele tinha lá num importava se ele tava no trabalho ou se ele 
tava em casa...” Gerente de Projeto 

 

 “...ele tá sempre buscando coisas de inovação que é a área do projeto e 
mandando coisa lá pra lista ou buscando alguma coisa nova pra colocar no 
projeto, eu já não tenho tanto essa pró-atividade que ele tem em relação a 
esse tipo de coisa...” Engenheiro de Software 

 

HIPÓTESE XII: O fator desmotivador “incerteza” impacta na 

desmotivação dos engenheiros de software aumentando o “descumprimento 

de prazos” e também a “imprevisibilidade”, que são resultados ou sinais 

externos da desmotivação. 
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Figura 23 - Hipótese XII 
Fonte: Elaboração própria 

 “Prazo, é difícil cumprir prazos, metas, se o prazo pra entregar era sexta-feira 
eles se esforçam, mas como eles não conseguiram não tem problema, a 
gente estende o prazo, então esse negócio de não cumprir prazos, o 
cumprimento de prazos ele é bem defeituoso, também não sei se é porque 
como é tudo novo, é um projeto novo que tá no começo, ficou difícil estimar 
um prazo, mas todos os prazos tão sendo atropelados...” Engenheiro de 
Software  

 

 “Porque deixava o trabalho dele imprevisível, ele não sabia o que ele ia ter 
que fazer, como ele ia ter que fazer e ele não sabia como consertar aquilo 
sem refazer aquele pedaço todo então eu acho que era o fato de ele não ter 
certeza de como é que ia ser o expediente dele do que é que ele ia aprender, 
ele num ia aprender nada, ele ia só tá brigando lá com o sistema” Gerente de 
Projeto 

 

 “Quando vem um documento pra gente dizendo que era pra fazer 
determinada coisa e na verdade essa coisa não podia ser feita, era tipo um 
documento dizia uma coisa mas o que tinha que ser feito era uma coisa 
totalmente diferente, o cara ficou meio sem saber o que era pra fazer e isso 
gerou uma certa desmotivação...” Gerente de Projeto 

 

HIPÓTESE XIII: O fator motivador “aprendizado contínuo” integrado 

com a “progressão de carreira” e com a “troca de experiências” impactam na 

motivação dos engenheiros de software gerando “conhecimento”, que foi 

identificado como resultado ou sinal externo da motivação. 
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Figura 24 - Hipótese XIII 
Fonte: Elaboração própria 

 “...é esse o meu principal papel, é tá treinando as pessoas que têm interesse 
numa área e tá desenvolvendo, se a gente não tem ninguém daquela equipe 
que já sabe fazer aquilo e que tem interesse também, então a gente tenta 
desenvolver aquele membro daquela equipe pra tá fazendo isso...” Gerente 
de Projeto 

 

 “A gente vai começar agora a questão da gente ter workshops, tipo os 
próprios colaboradores vão poder realizar workshops pra expor tecnologias 
ou atividades pra os outros colaboradores em si, ou seja, vai ser uma ideia de 
troca de experiências que a gente imagina que deve motivar a galera até 
porque a ideia partiu deles mesmos...” Engenheiro de Software 

 

 “O que a gente faz é que a gente entende que o colaborador tem que 
procurar crescer então se ele não sabe determinada tecnologia, se ele não 
tem conhecimento de determinada coisa que vai ser utilizada naquele projeto, 
a gente já tendo identificado isso a gente dá um tempo pra ele entender e pra 
estudar aquela tecnologia...” Gerente de Projeto 

 

Além destas hipóteses que foram demonstradas acima temos algumas que 

não foram descritas em detalhes, pois possuíam apenas um trecho dentre todas as 

entrevistas realizadas que pudessem comprovar a hipótese apresentada. Para não 

deixarmos de citar estas hipóteses criamos o Quadro 26 apenas com os fatores 

motivadores ou desmotivadores e os resultados ou sinais externos encontrados. 

Fator (des)motivador gera Resultado ou sinal externo 

Ausência de documentação + 
tecnologia utilizada + desafio técnico 

Frustração 

Desperdício de tempo Estresse 

Ausência de tranqüilidade Baixa concentração 

Comprometimento dos pares Alta concentração 

Aprendizado contínuo + progressão de 
carreira 

Turn-over 

Ausência de identidade da tarefa Solicitações de feedback 

Autonomia Diminuição do descumprimento de 
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prazos 

Ausência de adequação do perfil a 
atividade 

Baixa qualidade do trabalho 

Cobrança excessiva Baixa produtividade + turn-over 

Mudança Baixa produtividade 

Desafio técnico  Felicidade + Sensação de bem estar 

Visibilidade no mercado Felicidade 

Qualidade do produto Felicidade 

Variedade da tarefa Alta produtividade 

Identidade da tarefa + ausência de 
impedimentos 

Menos descumprimento de prazos + 
alta qualidade do trabalho +  alta 
concentração 

Resolução de problemas + desafio 
técnico 

Alta pró-atividade 

Quadro 26 - Hipóteses com apenas uma citação 
Fonte: Elaboração própria 

4.2.3. RESULTADO - CODIFICAÇÃO SELETIVA: GERANDO A TEORIA 

Para chegarmos à geração da teoria, foi feito um levantamento das 

categorias mais citadas entre os fatores motivadores e resultados ou sinais 

externos de motivação e das categorias mais citadas entre os fatores 

desmotivadores e resultados ou sinais externos de desmotivação. Sendo assim, 

obtivemos as principais categorias que foram citadas dentre as 90 categorias 

criadas na codificação aberta. 

Depois disso, foi feita uma leitura rigorosa das citações das categorias para 

que fossem identificados os relacionamentos entre estas, fazendo com que fosse 

possível chegarmos à categoria central que será a base dessa teoria gerada. 

A categoria que foi identificada como central foi o aprendizado contínuo 

que, apesar de não ter sido a categoria mais citada, foi escolhida devido à sua 

importância nos relatos que foram feitos durante as entrevistas e também a partir 

do seu relacionamento com as outras categorias citadas. 

A hipótese II apresenta o aprendizado contínuo como um dos fatores 

motivadores que, juntamente com o acompanhamento de carreira e a 

progressão de carreira, levam os engenheiros de software a se motivarem e 
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produzirem como resultado um maior comprometimento com a organização na 

qual trabalham. 

Este comprometimento logo pode ser identificado, pois os profissionais 

que trabalham nesta empresa são engenheiros de software com pouca experiência 

profissional, e que em muitos casos ainda não se formaram. Isto faz com que os 

mesmos se dediquem cada vez mais no seu dia-a-dia tendo o aprendizado 

contínuo como um fator para sua motivação. O aprendizado contínuo pode ser 

alcançado através das oportunidades constantemente oferecidas aos 

colaboradores desta empresa pelo fato dela estar sempre buscando inovar, tanto 

nos produtos que desenvolve como nos projetos que são realizados com a 

utilização de tecnologias modernas. 

O aprendizado alcançado pelos engenheiros de software, nesta empresa, 

quando analisado através das reuniões de acompanhamento de carreira pode 

levar os mesmos a conseguirem uma progressão de carreira dentro da 

organização. Desde que seja percebido pelos gestores da organização que houve 

um comprometimento do seu colaborador, se dedicando com afinco nas 

atividades realizadas por ele, fazendo com que o mesmo ganhe a experiência 

necessária para progredir e continuar em busca de novos aprendizados. 

A hipótese XIII por sua vez trás o aprendizado contínuo integrado 

novamente com a progressão de carreira e também com a troca de 

experiências gerando um engenheiro de software mais motivado e que com isso 

vai produzir mais conhecimento. 

A troca de experiências é um fator motivador importante, pois em um 

ambiente inovador, como o existente nesta empresa, é fundamental que os 

colaboradores compartilhem as experiências vivenciadas no desenvolvimento de 

seus projetos e produtos. Esta troca de experiências pode ser feita através de 

workshops, onde pessoas mais experientes demonstram o conhecimento que 

possuem para os outros membros da organização, através de conversas ou até 

mesmo de programação em pares.  
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O aprendizado contínuo também está presente nesta troca de 

experiências visto que são discutidos assuntos relacionados à engenharia de 

software e também a realização de tarefas cotidianas onde podem ser aprendidos 

novos padrões de projeto, linguagens de programação e também formas 

inovadoras de executar uma tarefa, gerando assim motivação nos engenheiros de 

software. 

A progressão de carreira também vem em conjunto com a troca de 

experiências e o aprendizado contínuo do colaborador dessa organização, 

trazendo como resultado um nível de conhecimento mais alto através da 

motivação que estes fatores unidos podem trazer para o engenheiro de software. 

O aprendizado contínuo se relaciona com a adequação de atividades ao 

perfil do profissional, visto que as pessoas são estimuladas a estarem sempre 

aprendendo e gerando conhecimento dentro do seu contexto de trabalho. Além 

disto, o aprendizado contínuo também se relaciona com o desafio técnico visto 

que é necessário o comprometimento dos funcionários da empresa para gerar o 

conhecimento necessário à superação dos desafios encontrados. Desta maneira, 

o aprendizado contínuo contribui para um ambiente onde o ambiente de 

trabalho informal faça parte da rotina da empresa na qual os mesmos são 

colaboradores. 

A ajuda mútua e a integração da equipe são dois fatores motivadores que 

em conjunto com o aprendizado contínuo ajudam a criar um comprometimento 

dos colaboradores com os colegas e também com as atividades a serem 

realizadas para o sucesso da organização. 

Por outro lado, a realização de tarefas repetitivas e o retrabalho podem 

inibir a presença do fator motivador aprendizado contínuo, visto que eles podem 

gerar estresse e reclamações sobre o trabalho. Além destes fatores 

desmotivadores temos também as horas extras e a mudança que desmotivam os 

engenheiros de software gerando frustração nos mesmos e impactando assim no 

seu aprendizado contínuo. Por fim, temos que a ausência de tranqüilidade e os 

impedimentos causam a baixa concentração e a baixa produtividade dos 
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engenheiros de software fazendo com que seja  inibido o fator motivador 

aprendizado contínuo. 

Na Figura 25 demonstramos os relacionamentos que foram descritos na 

teoria gerada acima, onde o aprendizado contínuo é afetado positivamente por 

alguns fatores motivadores, dispostos do lado esquerdo, enquanto que pode ser 

inibido por alguns fatores desmotivadores, apresentados do lado direito. Além 

disto, o aprendizado contínuo afeta a motivação e a desmotivação dos engenheiros 

de software através dos resultados ou sinais externos exibidos na parte inferior da 

Figura 25. 

 

Figura 25 – Modelo teórico 

Fonte: Elaboração própria 
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4.2.4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E SUAS IMPLICAÇÕES 

Foram realizadas 15 entrevistas que resultaram em pouco menos de 9 horas 

de áudio e cerca de 114 páginas transcritas. Podemos destacar que foram 

encontrados entre fatores motivadores, desmotivadores, sinais externos ou 

resultados motivacionais ou desmotivacionais,  90 categorias que foram descritas e 

classificadas entre questões relativas à engenharia de software, ao trabalho do 

time, à tarefa ou ao tipo do projeto e também à organização. 

Em relação à QP1.1 que trata dos aspectos da Engenharia de Software que 

motivam e desmotivam os engenheiros de software, foram encontrados 10 fatores 

motivadores e 7 fatores desmotivadores que respondem à mesma. Sendo assim, 

considera-se que esta pergunta foi respondida satisfatoriamente. 

Detalhando agora a QP1.2 que fala dos aspectos do trabalho em equipe que 

motivam e desmotivam os engenheiros de software, foram obtidos 14 fatores 

motivadores e 2 fatores desmotivadores que respondem à mesma. Dessa maneira, 

foram encontrados fatores motivadores suficientes para responder aos fatores que 

motivam nesta questão de pesquisa, porém com apenas duas ocorrências para os 

fatores desmotivadores considera-se que não foram apresentadas evidências 

suficientes durante as entrevistas e estudos diários que pudessem responder à 

esta questão de pesquisa suficientemente. 

Já a QP1.3 busca respostas para os aspectos relacionados à tarefa ou ao 

tipo do projeto que motivam e desmotivam os engenheiros de software, foram 

encontrados 9 fatores motivadores e 9 fatores desmotivadores respondendo à esta 

questão. Foi considerado que esta questão de pesquisa foi respondida 

satisfatoriamente. 

A QP1.4 pergunta quais aspectos relacionados à organização motivam e 

quais aspectos desmotivam os engenheiros de software, para responder à mesma 

foram encontrados 15 fatores motivadores e 7 fatores desmotivadores. Concluímos 

assim, que a pergunta foi respondida de maneira satisfatória. 
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Em relação ao MOCC nós temos que os fatores motivadores “modelos de 

ciclo de vida”, e “ciência” são encontrados no MOCC e não nos fatores 

motivadores identificados neste trabalho. Por outro lado, neste trabalho foram 

identificados os fatores motivadores “feedback do cliente”, “qualidade do produto”, 

“tecnologia utilizada” e “trabalhar com pessoas” que não foram encontrados no 

MOCC. 

Temos ainda, o fator mudança que no MOCC aparece como fator motivador 

inerente à engenharia de software e neste trabalho aparece como um fator 

desmotivador ligado à engenharia de software. 

O trabalho em equipe que foi identificado como um fator motivador inerente 

à engenharia de software no MOCC, foi tratado neste trabalho como uma questão 

de pesquisa, sendo assim foram encontrados vários fatores motivadores e 

desmotivadores ao invés de um só. 

Em relação aos outros 21 fatores encontrados no MOCC que não são 

fatores intrínsecos à engenharia de software apenas três deles não se repetiram 

neste trabalho, que são: “equidade”, “recursos suficientes” e “bom equilíbrio entre 

vida pessoal e trabalho”. Este último fator motivador apesar de não ter ser repetido 

têm algumas ocorrências neste trabalho como: “flexibilidade”, “localização”, 

“salário” e “horas extras” que se forem integrados podem ser considerados como 

necessários para o “bom equilíbrio entre vida pessoal e trabalho” 

Por outro lado, temos também alguns fatores que foram encontrados neste 

trabalho que não aparecem no MOCC como: “acompanhamento de carreira”, 

“ambiente de trabalho informal”, “gestão horizontalizada”, “incentivo à qualificação 

profissional”, “segurança física”, “identidade da tarefa”, “interdisciplinaridade”, 

“relacionamento com o cliente”, “visibilidade no mercado”, “ajuda mútua”, 

“comprometimento dos pares”, “comunicação efetiva”, “entusiasmo dos pares”, 

“interdependência entre pessoas da equipe”, “perfis complementares”, “qualidade 

técnica dos pares”, “ter um objetivo comum” e “troca de experiências”. 

Na QP2 buscamos os resultados (ou sinais externos) da motivação ou 

desmotivação dos engenheiros de software, nesta questão de pesquisa foram 
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encontrados 9 resultados ou sinais externos de motivação e 15 resultados ou 

sinais externos de desmotivação. Dessa maneira, considerou-se que a questão de 

pesquisa foi respondida com sucesso. 

Por fim na QP3 buscou-se descobrir qual é o entendimento de motivação 

pela organização. A partir das 14 definições dadas pelos participantes das 

entrevistas conseguiu-se encontrar um consenso que gerou a definição de 

motivação da organização. Assim, mais uma vez a questão de pesquisa foi 

respondida de maneira satisfatória. 

Foram geradas também 13 hipóteses que foram descritas anteriormente e 

ainda uma teoria relacionando as principais categorias encontradas durante a 

análise dos dados. 

Os dados que foram gerados deverão ser analisados em conjunto com as 

outras pesquisas realizadas pelo grupo HASE, em particular os outros estudos de 

caso realizados utilizando-se do mesmo protocolo de pesquisa. Isto poderá gerar 

uma teoria mais genérica sobre o que motiva e o que desmotiva os engenheiros de 

software, tema central que esta pesquisa buscou responder. 

A pesquisa gerou muitos dados importantes que devem ser analisados no 

contexto de uma organização privada, como foi caracterizada no início deste 

capítulo a instituição que foi pesquisada. Apesar disso, alguns dos fatores 

motivadores e desmotivadores encontrados provavelmente também se aplicam a 

outros tipos de organização, porém estes devem ser encontrados a partir de outros 

estudos a serem feitos ou a partir de comparações entre esta pesquisa e outros 

estudos já realizados.  

Esta pesquisa trás uma contribuição a mais para as pesquisas realizadas 

sobre motivação de engenheiros de software, já que este tema apesar de ser 

bastante importante para o sucesso das organizações possui poucos estudos 

realizados.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mais abaixo serão feitas as considerações finais deste trabalho. Este 

capítulo apresenta as seguintes seções: limitações e análise de validade, 

contribuições do trabalho, recomendações para trabalhos futuros e as conclusões.   

5.1  LIMITAÇÕES E ANÁLISE DE VALIDADE 

Esta pesquisa está limitada ao seguinte contexto organizacional de uma 

pequena empresa privada com 5 anos de existência que desenvolve software sob 

demanda e cria produtos próprios, possui uma estrutura organizacional 

hierarquizada e 27 funcionários divididos em equipes de testes e desenvolvimento, 

pesquisa e design. Generalizações diretas dos resultados encontrados neste 

trabalho devem ser feitas com o cuidado de considerar o contexto no qual estes 

resultados serão aplicados. 

Este trabalho teve o cuidado de levar em consideração quatro tipos de 

validação de acordo com as táticas para tratar ameaças a estudos de caso que são 

abordadas por Yin (2005) conforme descrito nos parágrafos abaixo.  

Foi considerada inicialmente a validade do constructo que determina que 

na condução do estudo sejam utilizadas múltiplas fontes de evidências, que seja 

estabelecido o encadeamento de evidências, ambos na fase de coleta de dados e 

por fim que o rascunho do relator do estudo de caso seja revisado por informantes 

chaves na fase da composição da pesquisa.  

Em relação à validade interna foi feita a adequação ao padrão, a 

construção da explanação, foram estudadas explanações concorrentes e utilizados 

modelos lógicos, todos na fase de análise dos dados. 

Tratando-se agora da validade externa foi utilizada a teoria em estudos de 

caso único e também a lógica de replicação em estudos de caso na fase do projeto 
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de pesquisa, que pode ser evidenciada através da geração do protocolo de 

pesquisa do grupo HASE que foi utilizado para conduzir este trabalho.  

Por fim em relação à confiabilidade foi utilizado, como já mencionado 

anteriormente, um protocolo para condução deste estudo de caso. Além disso,  foi 

desenvolvido um banco de dados, contendo as transcrições e áudios das 

entrevistas realizadas em formato .doc e .aup respectivamente, juntamente com os 

outros estudos de caso que já foram e estão sendo realizados, seguindo o mesmo 

protocolo de pesquisa para a fase da coleta de dados. 

Sendo assim, pode-se chegar à conclusão de que este estudo foi 

desenvolvido com o rigor necessário para que as ameaças à validade fossem 

minimizadas, objetivando trazer um resultado confiável, e que possa servir de base 

para a execução de novas pesquisas na mesma área. 

5.2  CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

Como contribuições deste trabalho podemos citar a revisão da literatura, 

que foi elaborada com o intuito de dar um entendimento aos leitores deste trabalho 

sobre motivação e das lacunas que ainda existem acerca deste tema.  

Além deste ponto, pode ser considerado importante também a elaboração 

de um protocolo de pesquisa que foi utilizado na condução deste trabalho e na 

replicação dos estudos de caso que estão sendo realizados. Este protocolo serviu 

de base e foi o documento de onde foram retirados os Capítulos 2 e 3 deste 

trabalho, o mesmo pode ser utilizado futuramente para outras replicações deste 

estudo de caso. 

Podemos considerar também o pacote de pesquisa que inclui além do 

protocolo de pesquisa, os guias de entrevistas aos diretores, gerentes de projeto e 

engenheiros de software, os termos de consentimento livre e esclarecido e o de 

autorização concedida pela organização e também os áudios e as transcrições das 

entrevistas, que possivelmente podem ser utilizados em outras pesquisas. 

A contribuição central contempla o conjunto de resultados que foram 

encontrados nesta pesquisa, relatados no Capítulo 4. Entre eles destacamos os 46 
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fatores motivadores, os 24 fatores desmotivadores, os 9 sinais externos ou 

resultados de motivação e os 15 sinais externos ou resultados de desmotivação 

nos integrantes de equipes de desenvolvimento de software. Estes fatores foram 

listados e divididos em: 

 Aspectos da engenharia de software que motivam e desmotivam os 

engenheiros de software; 

 Aspectos do trabalho do time que motivam e desmotivam os engenheiros de 

software; 

 Aspectos relacionados à tarefa ou ao tipo do projeto que motivam e 

desmotivam os engenheiros de software; 

 Aspectos relacionados à organização que motivam e desmotivam os 

engenheiros de software. 

Por fim, resultados ou sinais externos da motivação ou desmotivação dos 

engenheiros de software. Além destes resultados citados também foram 

produzidas e detalhadas 13 hipóteses, outras 16 foram apenas citadas. Também 

foi produzida uma teoria sobre motivação no contexto de uma empresa privada de 

pequeno porte que trabalha com desenvolvimento de software sob demanda, 

elabora produtos inovadores e também trabalha com pesquisa na área de 

tecnologia da informação. 

5.3  RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como recomendações para trabalhos futuros podemos citar: 1) a 

replicação deste estudo de caso realizado, utilizando-se do protocolo de pesquisa 

que foi criado, em outras organizações para a comparação dos resultados obtidos. 

2) a criação de programas motivacionais utilizando-se dos fatores motivadores e 

desmotivadores identificados neste trabalho de modo que estes possam ser 

utilizados dentro de organizações, com o objetivo de motivar cada vez mais os 

seus colaboradores e aumentar o sucesso nos projetos realizados. 

Podem ser realizados também estudos comparativos utilizando este estudo 

de caso e outros que já foram realizados, utilizando-se o mesmo protocolo de 
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pesquisa, com o objetivo de criar uma teoria genérica sobre a motivação dos 

integrantes de equipes de desenvolvimento de software. 

Outro possível trabalho futuro é a criação de um modelo motivacional para 

integrantes de equipes de desenvolvimento de software que pode ser realizado 

utilizando-se este trabalho e outros similares. Isto trará benefícios para as 

pesquisas na área de motivação e também para a indústria de tecnologia da 

informação que pode aproveitar este modelo para implantar e colher resultados 

positivos no dia-a-dia de suas operações.  

Também é possível utilizar-se dos dados coletados nas entrevistas e nos 

diários para um estudo mais detalhado dos fatores motivadores e desmotivadores 

dentro do contexto de organizações privadas. 

Realizar o mesmo estudo de caso em outras organizações privadas, que 

possuam características diferentes das que foram demonstradas na organização 

selecionada, com o objetivo de comparar os resultados e verificar se os mesmos 

se repetem ou não. 

Aprofundar-se no detalhamento das causas e conseqüências que a 

motivação trás para o dia-a-dia dos engenheiros de software, quais influências 

podem gerar para fatores como produtividade e efetividade, dentre outros. 

5.4  CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho era responder as questões de pesquisa que 

foram descritas na Seção 1.1 do Capítulo 1 e na Seção 3.1 do Capítulo 3, estas 

foram detalhadas no decorrer do Capítulo 4. Sendo assim, o trabalho atendeu ao 

seu objetivo central e trouxe consigo novas perspectivas para trabalhos futuros a 

serem realizados na mesma área, estes foram citados na seção anterior. 

A metodologia utilizada potencializou os resultados que foram obtidos 

graças ao rigor com que a mesma foi seguida e ao esforço conjunto que foi 

realizado para a criação do protocolo na qual a mesma se encontra inserida. 
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Vale a pena destacar que a pesquisa qualitativa, como a que foi realizada 

neste trabalho, exige dedicação extrema do pesquisador desde a etapa de 

elaboração dos instrumentos de pesquisa a serem utilizados, passando pela coleta 

dos dados e posteriormente a análise dos dados para se chegar aos resultados 

desejados com sucesso. 

Conclui-se assim que este trabalho foi realizado com muito afinco e teve 

como objetivo contribuir para as pesquisas na área de motivação, mais 

especificamente no setor de engenharia de software, onde ainda há uma carência 

de trabalhos que consolidem as várias teorias existentes. 
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APÊNDICE A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 

 

Um Estudo de Caso sobre  

Motivação de Engenheiros de Software 

 

Fabio Q. B. da Silva 
A. César C. França 

Adelnei Felix 
Ana Catarina Lins 

David E. S. Carneiro 
Eric Sales 

Tatiana Bittencourt 
   

Termo de Autorização para Pesquisa. 

 

A Organização <NOME DA ORGANIZAÇÃO> está sendo convidada a participar 

de uma pesquisa. O responsável, após ser esclarecido sobre as informações a seguir, 

poderá aceitar que a Organização <NOME DA ORGANIZAÇÃO> faça parte do estudo. 

Neste caso, será necessário que assine duas vias ao final deste documento. Uma delas é 

sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa nem você nem a 

organização será penalizado de forma alguma. Em caso de dúvida você pode procurar 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco pelo telefone 

(81) 2126-8568 ou (81) 2126-8500.   

Roteiro para Esclarecimento do Responsável Principal da Organização 

Pesquisador Responsável:  
 Fabio Q. B. da Silva, PhD  

PhD em Ciência da Computação pela University of Endinburgh, Escócia. 
Professor do Centro de Informática da UFPE (Universidade Federal de 
Pernambuco) desde 1993. Fundador da Sociedade SOFTEX, do CESAR e do 
Porto Digital. Ex-presidente do Porto Digital e ex-tesoureiro da Sociedade 
Brasileira de Computação. Orientou mais de 20 alunos de mestrado e 
doutorado. 
E-mail: fabio@cin.ufpe.br 
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 Helen Sharp, PhD 

Professora da Open University de Londres. Editora da IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) 

 
 David E. S. Carneiro 

Mestrando em Ciência da Computação pela UFPE (Universidade Federal de 
Pernambuco)  
E-mail: desc@cin.ufpe.br 
 

 HASE - Human Aspects in Software Engineering é um Grupo de Pesquisa 

Empírica que Estuda a Influência de Fatores Humanos na Engenharia de 

Software. 

 A pesquisa visa verificar a influência de fatores humanos como personalidade, 

comportamento, motivação, entre outros fatores nos projetos, processos e 

equipes envolvidas no desenvolvimento de software. 

 Esta pesquisa de natureza acadêmica sob o título Um Estudo de Caso sobre 

Motivação de Engenheiros de Software tem como objetivo: Analisar o dia-a-

dia de engenheiros de software, com o propósito de identificar fatores que 

influenciem na sua motivação, a partir do ponto de vista dos próprios 

engenheiros, líderes de equipe e gestores, no contexto de empresas de 

desenvolvimento de software. 

 A pesquisa visa identificar entre os funcionários de organizações de diferentes 

naturezas, o que motiva ou desmotiva o engenheiro de software, quais sinais e 

resultados causados por equipes de engenheiros de software motivados ou 

desmotivados. 

 Entre os benefícios esperados da pesquisa espera-se obter o entendimento do 

fenômeno motivação na organização pesquisada através da: identificação de 

fatores ou aspectos que motivam ou desmotivam os engenheiros de software; 

compreensão dos principais resultados atribuídos a pessoas que trabalham 

motivadas. A partir desse entendimento propor guias e modelos de 

direcionamentos para os dirigentes ou gestores das organizações, objetivando a 

identificação do nível de motivação dos seus funcionários e os seus fatores 
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causadores, bem como a realização de ações sistêmicas para aumentar a 

motivação. 

 Os participantes da pesquisa serão submetidos a uma entrevista sobre 

motivação, teste de personalidade e entrevistas em grupos.  O conteúdo das 

entrevistas e testes só terá valor de avaliação do funcionário para efeito dessa 

pesquisa, não tendo assim, nenhuma influência na avaliação do funcionário no 

desempenho das suas atividades na organização. A entrevista em grupo tem 

como objetivo a troca de opiniões entre os participantes sobre o tema 

motivação. A entrevista será gravada para posterior documentação. Se o 

participante sentir-se constrangido durante o andamento da discussão, tem 

toda a liberdade de sair, sem ser penalizado de nenhuma forma. 

 Ao final da pesquisa, os dados serão publicados em eventos de natureza 

acadêmica, mas os nomes das pessoas envolvidas, bem como seus conteúdos 

relacionados serão omitidos nas respectivas publicações. 
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Consentimento da Participação da Organização na Pesquisa 

 
Eu, <NOME DO RESPONSÁVEL DA ORGANIZAÇÃO> abaixo assinado, como 

<FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL>, concordo que a Organização <NOME DA 

ORGANIZAÇÃO> participe da Pesquisa de natureza acadêmica Um Estudo de Caso 

sobre Motivação de Engenheiros de Software.  

Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador <NOME DO 

PESQUISADOR> sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de participação da organização.  

Estou ciente e fui esclarecido de que devo optar se o nome da organização 

deverá ser mantido em sigilo. Também fui devidamente informado que posso optar, 

neste termo, por um sigilo parcial, escolhendo onde o seu nome poderá ser divulgado. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o conteúdo aqui 

mencionado e compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, como 

responsável, manifesto meu livre consentimento da participação da organização, 

estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico ou material a 

receber, ou a pagar, nem a mim, nem à organização, pela participação. 

 
 
 O nome da organização poderá ser divulgado: 

 Em Publicações (Por exemplo, jornais, revistas, artigos científicos) 
Nos agradecimentos dos trabalhos de dissertação de mestrado e teses 

de doutorado 
 Divulgações  
 
 
 
Local e data: ______________________________________________________________________  
 
 
 

_______________________________________________________ 
<NOME DO RESPONSÁVEL DA ORGANIZAÇÃO > – <FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL> 

 
 

_______________________________________________________ 
<NOME DO PESQUISADOR> - Pesquisador 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Um Estudo de Caso sobre  

Motivação de Engenheiros de Software 

 

Fabio Q. B. da Silva 
A. César C. França 

Adelnei Felix 
Ana Catarina Lins 

David E. S. Carneiro 
Eric Sales 

Tatiana Bittencourt 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será 

penalizado(a) de forma alguma. Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco pelo telefone (81) 2126-

8568 ou (81) 2126-8500.   

Roteiro para Esclarecimento do Participante 

 
Pesquisador Responsável:  

 
 Fabio Q. B. da Silva, PhD  

PhD em Ciência da Computação pela University of Endinburgh, Escócia. 
Professor do Centro de Informática da UFPE (Universidade Federal de 
Pernambuco) desde 1993. Fundador da Sociedade SOFTEX, do CESAR e do 
Porto Digital. Ex-presidente do Porto Digital e ex-tesoureiro da Sociedade 
Brasileira de Computação. Orientou mais de 20 alunos de mestrado e 
doutorado. 
E-mail: fabio@cin.ufpe.br 
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 Helen Sharp, PhD 
Professora da Open University de Londres. Editora da IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) 
 

 David E. S. Carneiro 
Mestrando em Ciência da Computação pela UFPE (Universidade Federal de 
Pernambuco)  
E-mail: desc@cin.ufpe.br 
 

 HASE - Human Aspects in Software Engineering é um Grupo de Pesquisa 

Empírica que Estuda a Influência de Fatores Humanos na Engenharia de 

Software. 

 A pesquisa visa verificar a influência de fatores humanos como personalidade, 

comportamento, motivação, entre outros fatores nos projetos, processos e 

equipes envolvidas no desenvolvimento de software. 

 Esta pesquisa de natureza acadêmica sob o título Um Estudo de Caso sobre 

Motivação de Engenheiros de Software tem como objetivo: Analisar o dia-a-

dia de engenheiros de software, com o propósito de identificar fatores que 

influenciem na sua motivação, a partir do ponto de vista dos próprios 

engenheiros, líderes de equipe e gestores, no contexto de empresas de 

desenvolvimento de software. 

 A pesquisa visa identificar entre os funcionários de organizações de diferentes 

naturezas, o que motiva ou desmotiva o engenheiro de software, quais sinais e 

resultados causados por equipes de engenheiros de software motivados ou 

desmotivados. 

 Entre os benefícios esperados da pesquisa espera-se obter o entendimento do 

fenômeno motivação na organização pesquisada através da: identificação de 

fatores ou aspectos que motivam ou desmotivam os engenheiros de software; 

compreensão dos principais resultados atribuídos a pessoas que trabalham 

motivadas. A partir desse entendimento propor guias e modelos de 

direcionamentos para os dirigentes ou gestores das organizações, objetivando a 

identificação do nível de motivação dos seus funcionários e os seus fatores 
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causadores, bem como a realização de ações sistêmicas para aumentar a 

motivação. 

 Os participantes da pesquisa serão submetidos a uma entrevista sobre 

motivação, teste de personalidade e entrevistas em grupos.  O conteúdo das 

entrevistas e testes só terá valor de avaliação do funcionário para efeito dessa 

pesquisa, não tendo assim, nenhuma influência na avaliação do funcionário no 

desempenho das suas atividades na organização. A entrevista em grupo tem 

como objetivo a troca de opiniões entre os participantes sobre o tema 

motivação. A entrevista será gravada para posterior documentação. Se o 

participante sentir-se constrangido durante o andamento da discussão, tem 

toda a liberdade de sair, sem ser penalizado de nenhuma forma. 

 Ao final da pesquisa, os dados serão publicados em eventos de natureza 

acadêmica, mas os nomes das pessoas envolvidas, bem como seus conteúdos 

relacionados serão omitidos nas respectivas publicações. 
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Consentimento da Participação da Pessoa Como Participante 

 
Eu, ______________________________________________, RG/ CPF/ n.º de matrícula do 

funcionário, abaixo assinado, concordo em participar da Pesquisa Etnográfica sobre 

Motivação de Engenheiros de Software, como voluntário.  

Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador 

______________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Também foi 

me garantido que posso recusar a participar da pesquisa, ou retirar meu 

consentimento a qualquer momento, mesmo após o início dos trabalhos, sem precisar 

justificar, sem que isto leve a qualquer prejuízo em minha relação com a organização. 

Estou ciente e fui esclarecido de que minha privacidade será respeitada, ou seja, 

qualquer informação ou elemento que possa de qualquer forma me identificar será 

mantido em sigilo. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o conteúdo aqui 

mencionado e compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto 

meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há 

nenhum valor econômico ou material a receber, ou a pagar, por minha participação. 

 
 
 
Local e data: _______________________________________________________________  
 
 
 
  

_______________________________________________________ 
Nome e Assinatura do participante 

 
 
 

_______________________________________________________ 
Nome e Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE C – GUIA DE ENTREVISTA COM DIRETORES 

 

Um Estudo de Caso sobre  

Motivação de Engenheiros de Software 

 

Fabio Q. B. da Silva 
A. César C. França 

Adelnei Felix 
Ana Catarina Lins 

David E. S. Carneiro 
Eric Sales 

Tatiana Bittencourt 
 

Guia de Entrevista com Diretores 

Introdução 

 Apresentação 

 Auto-apresentação 

 Agradecimento ao participante 

 Permissão para gravar o áudio da entrevista 

 Estimativa de tempo da entrevista (45 a 60 minutos) 

 Sobre o projeto de pesquisa 

 Metas, resultados esperados e benefícios para a organização 

 Falar sobre o time de pesquisa e citar características das outras organizações 

participantes 

 Falar sobre a colaboração com o grupo de pesquisas da Helen Sharp, Open 

University, Londres 

 Explicar cuidadosamente o que se espera da entrevista sobre motivação. 

 Objetivos da Entrevista 

1. Ajudar a responder às seguintes questões de pesquisa: 
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RQ1:  O que motiva e o que desmotiva engenheiros de software? 
RQ1.4: Quais os aspectos organizacionais motivam os engenheiros de software 
e quais os aspectos os desmotivam? (Triangular com as respostas dos gerentes 
e dos engenheiros). 

 

RQ2:  Quais são os sinais externos e resultados causados por equipes de 
engenheiros de software motivados ou desmotivados?  
RQ3: Qual é o entendimento de motivação da organização? (Triangular com as 
respostas dos gerentes e dos engenheiros e com as práticas existentes na organização). 

 

 

Roteiro da Entrevista 

1. O que vem espontaneamente à sua mente quando você ouve a palavra “MOTIVAÇÃO”? 

(Objetivo: verificar de forma espontânea o conhecimento que o entrevistado tem sobre o tema. 

Ajudar a responder RQ3). 

2. Sendo assim, em sua opinião, o que é motivação? (Objetivo: resumir e consolidar a linha de 

raciocínio que o entrevistado iniciou na primeira pergunta Responder RQ3). 

3. Em sua opinião, quais os principais fatores que motivam os engenheiros de software? 

(depois da resposta espontânea, estimular e explicar que estes fatores podem ser inerentes ao 

trabalho de engenheiro de software, inerentes ao trabalho na organização ou gerais, não 

relacionados diretamente ao trabalho ou à organização em particular). (Objetivo: identificar de forma 

geral os fatores que o entrevistado acredita que motivam os engenheiros.  Ajudar a responder o RQ1). 

4. E em sua opinião quais fatores desmotivam (Objetivo: verificar dentro do contexto da organização 

pesquisada fatores  já existente que geram uma motivação. Triangular com as respostas dos gerentes e 

engenheiros. Responder o RQ1). 

5. Quais características desta Organização aumentam a motivação dos seus engenheiros de 

software? (depois da resposta espontânea, estimular e explicar que estes fatores podem ser culturais, 

institucionais, legais, etc.) 

6. Quais características desta Organização desmotivam seus engenheiros de software? (depois 

da resposta espontânea, estimular e explicar que estes fatores podem ser culturais, institucionais, 

legais, etc.) 

7. Que sinais você acredita que servem para identificar um engenheiro de software 

motivado? (depois da resposta espontânea, estimular dizendo que estes sinais podem ser 

comportamentais ou relacionados aos resultados do trabalho individual ou em equipe) 

8. Que sinais você acredita que servem para identificar um engenheiro de software 

desmotivado? (depois da resposta espontânea, estimular dizendo que estes sinais podem ser 

comportamentais ou relacionados aos resultados do trabalho individual ou em equipe) 

9. O que a organização faz atualmente para motivar seus engenheiros de software? (depois da 

resposta espontânea, estimular dizendo que podem ser planos, incentivos, eventos, integrações, etc.) 
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10. O que a organização não faz, mas poderia fazer para motivar seus engenheiros de 

software? 

11. Você gostaria de acrescentar mais alguma informação ou observação que não foi abordada 

na entrevista, mas que você considera importante para a motivação do engenheiro de 

software? 

12. Por favor, forneça uma rápida avaliação de dois pontos fortes da entrevista. (depois da 

resposta) E dois pontos onde podemos melhorar. 
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APÊNDICE D – GUIA DE ENTREVISTA COM ENGENHEIROS DE SOFTWARE 

Um Estudo de Caso sobre  

Motivação de Engenheiros de Software 

 

Fabio Q. B. da Silva 
A. César C. França 

Adelnei Felix 
Ana Catarina Lins 

David E. S. Carneiro 
Eric Sales 

Tatiana Bittencourt 
 

Guia de Entrevista com Engenheiros de Software 

Introdução 

 Apresentação 

 Auto-apresentação 

 Agradecimento ao participante 

 Permissão para gravar o áudio da entrevista 

 Estimativa de tempo da entrevista (45 a 60 minutos) 

 Sobre o projeto de pesquisa 

 Falar sobre o time de pesquisa e citar características das outras organizações 

participantes 

 Falar sobre a colaboração com o grupo de pesquisas da Helen Sharp, Open 

University, Londres 

 Objetivo da Entrevista 
 

Coletar opiniões sobre a rotina dos engenheiros de software a fim 
de (1) identificar fatores que tornam o seu trabalho prazeroso ou agradável, 
levando-os a ficarem motivados, e (2) identificar os fatores que, por outro 
lado, podem causar irritação, aborrecimento, raiva e qualquer outro 
sentimento desagradável sobre o trabalho. 
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Roteiro da Entrevista 

 
# RRQs 

 

Perguntas da Entrevista Tipo 

1.  RQ1.1 Fale um pouco de você: sua formação, idade, trajetória profissional  Background 

2.  RQ1.1 O que o levou a trabalhar nesta área (Engenharia de Software)? 

Sondagem: Teve contato com outras áreas da computação, ou mesmo com outros campos de 

trabalho antes de trabalhar com Engenharia de Software? Quais? 

Opinion 

3.  RQ1.1 Como você se sente atualmente trabalhando como engenheiro de software? 

* Em comparação com outros campos/áreas, como você avalia o seu trabalho como engenheiro de 

software? Mais/menos estressante, divertido, puxado, significativo, etc. 

Em comparação as outras empresas que você já trabalhou, como se sente nesta? 

Feeling 

4.  RQ1.4 Há quanto tempo você trabalha nesta empresa? Background 

5.  RQ1.4 O que o levou a trabalhar nesta empresa? Experience 

6.  RQ1.4 Dentre as características desta empresa quais te estimulam a trabalhar aqui? Opinion 

7.  RQ1.4 Dentre as características desta empresa, o que te desestimula? Opinion 

8.  RQ1.3 Antes desta função atual, quais outras funções ou atividades você desempenhou nessa empresa?  Background 

9.  RQ1.1 Descreva a sua função atual e responsabilidades. Background 

10.  RQ1.3 Quais as atividades que você faz no dia-a-dia? Background 

11.  RQ1 Agora imagine um dia extraordinariamente bom. Um dia no qual várias, ou todas, as coisas dão 

certo. Imagine este dia deste a hora em que você acorda até a hora de dormir. Você pode 

descrever este dia? 

Depois da resposta espontânea: como você se sente ao acordar e sair de casa? Como é sua chegada 

no trabalho? Pela manhã, quais foram suas principais atividades? Como você se sentiu no final da 

manhã? Como foi a volta para o trabalho à tarde? Como foi o trabalho na parte da tarde? Como 

você encerrou o seu dia de trabalho? Como foi a volta para casa? Como você encerrou o seu dia? 

Experience 

12.  RQ1.3 Dentre as atividades do seu dia a dia, quais são as que você mais gosta?  Opinion 

13.  RQ1.3 Descreva o que estas atividades possuem, que características elas tem, que te deixa estimulado?   Feeling 

14.  RQ1.3 Quais atividades você gostaria de fazer e não faz? Como você se sente?  

15.  RQ1 Agora imagine um dia extraordinariamente ruim. Um dia no qual várias, ou todas, as coisas dão 

errado. Imagine este dia deste a hora em que você acorda até a hora de dormir. Você pode 

descrever este dia? 

Depois da resposta espontânea: como você se sente ao acordar e sair de casa? Como é sua chegada 

no trabalho? Pela manhã, quais foram suas principais atividades? Como você se sentiu no final da 

manhã? Como foi a volta para o trabalho à tarde? Como foi o trabalho na parte da tarde? Como 

você encerrou o seu dia de trabalho? Como foi a volta para casa? Como você encerrou o seu dia? 

Experience 

16.  RQ1.3 Dentre as atividades do seu dia a dia, quais são as que você menos gosta? Opinion 

17.  RQ1.3 Considerando outras atividades do projeto que não fazem parte do seu dia a dia, quais NÂO 

gostaria de fazer de jeito nenhum  

Opinion 

18.  RQ1.3 Descreva o que estas atividades possuem, que características elas tem, que te deixam 

desestimulado. 

Sondagem: Em comparação a funções realizadas anteriormente, como você se sente atuando nesta 

função? 

Feeling 

19.  RQ1.2 Descreva quem são as pessoas da sua equipe com quem você tem relação direta no seu dia-a-dia. Background 

20.  RQ1.2 Como funciona a divisão de trabalho?  Como é a dinâmica do trabalho em equipe? Qual o seu 

papel? 

Opinion 

21.  RQ1.2  Como você se sente trabalhando nesta equipe?  Opinion 



 

 

119 
 

22.  RQ1.2 Na sua opinião, quais são alguns pontos fortes da sua equipe?  Opinion 

23.  RQ 1.2 Como você sente ao porto forte XX, YY, ZZ. Feeling 

24.  RQ1.2 Dê-me um exemplo de uma situação que realmente você se sentiu parte desta equipe. Feeling / 

Experience 

25.  RQ2 Como você descreveria um colega de trabalho que está claramente motivado com o trabalho?  

After the spontaneous answer: to provide stimuli by alerting that these signals may be either 

behavioral, or related to the individual work outcomes, or even to the team work. 

Sensory 

26.  RQ2 De que forma você acha que isso impacta no trabalho da equipe? Opinion 

27.  RQ2 De que forma você acha que isso impacta no trabalho dele? Opinion 

28.  RQ1.2 Na sua opinião, quais são alguns pontos fracos da sua equipe?  Opinion 

29.  RQ 1.2 Como você sente ao porto fraco XX, YY, ZZ. Feeling 

30.  RQ 1.2 Dê-me um exemplo de uma situação que realmente você não se sentiu parte desta equipe. Feeling 

31.  RQ2 Como você descreveria um colega de trabalho que está claramente desmotivado com o trabalho? 

After the spontaneous answer: to provide stimuli by alerting that these signals may be either 

behavioral, or related to the individual work outcomes, or even to the team work. 

Sensory 

32.  RQ2 De que forma você acha que isso impacta no trabalho da equipe? Opinion 

33.  RQ2 De que forma você acha que isso impacta no trabalho dele? Opinion 

34.  RQ1.3 Tem alguma outra função ou projeto [dentro da empresa?] que você preferiria estar alocado?  

Como você se sentiria trabalhando lá... 

Opinion/ Feeling 

35.  RQ1.3 E tem alguma outra função ou projeto [dentro da empresa?] que você não gostaria de ser alocado 

de jeito nenhum?  Como você se sentiria trabalhando lá... 

Opinion/ Feeling 

36.  RQ3 O que a sua organização oferece ou faz para estimular a motivação dos engenheiros de software? 

After the spontaneous answer: What plans. incentives, events, etc. does the organization currently 

do in order to motivate its software engineers? 

Opinion 

37.  RQ3 Como essas ações afetam o seu trabalho? Opinion 

38.  RQ3 O que a sua organização faz (e/ou que não deveria fazer) que mais desmotiva os engenheiros de 

software? 

After the spontaneous answer: What plans. incentives, events, etc. does the organization currently 

do in order to motivate its software engineers? 

Opinion 

39.  RQ3 Como essas ações afetam o seu trabalho? 

Sondagem: Tanto comportamental como  profissional. 

Opinion 

40.  RQ3 Na sua opinião, o que a empresa deveria/poderia fazer (mas não o faz) para trabalhar melhor a 

motivação dos engenheiros de software? 

After the spontaneous answer: ask for plans, incentives, events, integrations, etc 

Opinion 

41.  RQ1.3 Projetando você daqui a 5 anos, que atividades você gostaria de estar fazendo?  

No que você gostaria de estar trabalhando ?  

Opinion 

42.  RQ1.3 Projetando você daqui a  5 anos, que atividades você não queria fazer de jeito nenhum?  

E que tipo de projeto não gostaria de trabalhar?  

Opinion 

43.  RQ3 Para finalizar, como você definiria o termo “motivação”? Opinion 

44.  - Você gostaria de adicionar alguma informação ou observação que não foi perguntada, mas que 

você considere importante para a motivação de engenheiros de software? 

- 

45.  - Por favor, faça uma avaliação de dois pontos fortes e dois pontos fracos desta entrevista. - 
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APÊNDICE E – GUIA DE ENTREVISTA COM GERENTES DE PROJETO 

 

Um Estudo de Caso sobre  

Motivação de Engenheiros de Software 

 

Fabio Q. B. da Silva 
A. César C. França 

Adelnei Felix 
Ana Catarina Lins 

David E. S. Carneiro 
Eric Sales 

Tatiana Bittencourt 
 

Guia de Entrevista com Gerentes de Projetos de Software 

Introdução 

 Apresentação 

 Auto-apresentação 

 Agradecimento ao participante 

 Permissão para gravar o áudio da entrevista 

 Estimativa de tempo da entrevista (45 a 60 minutos) 

 Sobre o projeto de pesquisa 

 Falar sobre o time de pesquisa e citar características das outras organizações 

participantes 

 Falar sobre a colaboração com o grupo de pesquisas da Helen Sharp, Open 

University, Londres 

 Objetivo da Entrevista 

Coletar opiniões sobre a rotina dos engenheiros de software a fim 
de (1) identificar fatores que tornam o seu trabalho prazeroso ou agradável, 
levando-os a ficarem motivados, e (2) identificar os fatores que, por outro 
lado, podem causar irritação, aborrecimento, raiva e qualquer outro 
sentimento desagradável sobre o trabalho. 



 

 

121 
 

Roteiro da Entrevista 

# 

 

RQs Perguntas da Entrevista Type 

1.  RQ1  Fale um pouco de você: Sua formação, idade, trajetória profissional. Background 

2.  RQ1.4  Há quanto tempo você trabalha nesta empresa? Background 

3.  RQ1.4  Como você descreveria o ambiente de trabalho aqui? Background 

4.  RQ1.3  Descreva o(s) projeto(s) no qual atua. Background 

5.  RQ1.1  Descreva a sua função atual, principais atividades e responsabilidades. Background 

6.  RQ1.2  Atualmente, com quantas pessoas você lida no seu dia a dia? Quais os papeis desempenhados por 

elas? 

Background 

7.  RQ1.1 Em comparação com outros campos/áreas, como você avalia o trabalho dos engenheiros de 

software? Mais/menos estressante, divertido, puxado, significativo, recompensador, etc. 

Sensory  

8.  RQ1.4  Em sua opinião, qual é o maior atrativo da empresa para atrair profissionais? Opinion 

9.  RQ1.4  Quais são os maiores motivos de saída de profissionais desta empresa? Sensory 

10.  RQ1.4  Em relação a empresas no qual você já trabalhou anteriormente como GP, como você acha que os 

engenheiros de software se sentem trabalhando nesta empresa? 

Sensory 

11.  RQ1.3  Em relação a projetos no qual você já gerenciou/participou anteriormente, como você acha que os 

engenheiros de software se sentem trabalhando especificamente neste projeto? 

Sondagem: Quais características esses projetos anteriores possuem? 

Sensory 

12.  RQ1.2  Como funciona a divisão de trabalho/tarefas dentro da sua equipe?  Background 

13.  RQ1.2  Como você acha que os engenheiros se sentem trabalhando em equipe? Sensory 

14.  RQ2 Descreva o que você considera um dia extraordináriamente BOM para um membro de sua equipe.  Experience 

15.  RQ1.1 Em sua opinião, quais aspectos da Engenharia de Software mais motivam os engenheiros? Opinion 

16.  RQ2 Como você percebe que esses aspectos estão presentes ou ausentes no seu projeto?   

17.  RQ1.4  Em sua opinião, dentre as características desta empresa, quais são as que mais estimulam os 

engenheiros de software? 

Opinion 

18.  RQ1.3  Em sua opinião, dentre as características do projeto, quais são as que mais estimulam os 

engenheiros de software? 

Opinion 

19.  RQ1.3  Dentre as atividades do dia a dia da sua equipe de engenheiros de software, quais você acha que 

eles se sentem mais estimulados fazer? 

Sondagem: Você leva isso em consideração no momento de atribuir alguma atividade a um 

membro da equipe? 

Opinion 

20.  RQ1.3  O que você acha que estas atividades possuem, para deixar os engenheiros tão estimulados? Opinion 

21.  RQ2.  Você poderia descrever uma situação REAL em que você percebeu que um de seus engenheiros 

de software estava altamente motivado com o trabalho? 

Sondagem: Como foi que você percebeu? Porque você considerou que ele estava motivado? O que 

você acha que causou aquela motivação? 

Experience 

22.  RQ1.3  Descreva alguma situação em que você notou um engenheiro realmente estimulado para trabalhar 

especificamente nesse projeto. 

Experience 

23.  RQ2 Como você descreveria o comportamento de um engenheiro de software que está claramente 

motivado com o trabalho? 

Sensory 

24.  RQ2 Como você descreveria os resultados um engenheiro de software que está claramente motivado 

com o trabalho? 

Sensory 

25.  RQ3.  O que a sua organização oferece ou faz para estimular a motivação dos engenheiros de software? Experience 

26.  RQ3 De que forma essas ações afetam o comportamento positivamente dos engenheiros? Sensory 

27.  RQ3 De que forma essas ações afetam os resultados positivamente dos engenheiros? Sensory 



 

 

122 
 

28.  RQ1 Descreva o que você considera um dia extraordináriamente RUIM para um membro de sua equipe. Experience 

29.  RQ1.1 Em sua opinião, quais aspectos da Engenharia de Software mais desmotivam os engenheiros?  Opinion 

30.  RQ2 Como você percebe que esses aspectos estão presentes ou ausentes no seu projeto?   

31.  RQ1.4  Em sua opinião, dentre as características desta empresa, quais são as que mais desestimulam os 

engenheiros de software? 

Opinion 

32.  RQ1.3  Em sua opinião, dentre as características do projeto, quais são as que mais desestimulam os 

engenheiros de software? 

Opinion 

33.  RQ1.3  Dentre as atividades do dia a dia da sua equipe de engenheiros de software, quais  você acha que 

eles menos gostam? 

Sondagem: Você leva isso em consideração no momento de atribuir alguma atividade a um 

membro da equipe? 

Opinion 

34.  RQ1.3  O que estas atividades possuem, para deixar os engenheiros tão desestimulados? Opinion 

35.  RQ2 Você poderia descrever uma situação REAL em que você percebeu que um de seus engenheiros 

de software estava altamente desmotivado com o trabalho? 

Sondagem: Como foi que você percebeu? E por que você acha que aquilo era desmotivação? O 

que você acha que causou aquela desmotivação? 

Experience 

36.  RQ1.3  Descreva alguma situação em que você notou um engenheiro realmente desestimulado para 

trabalhar especificamente nesse projeto. 

Experience 

37.  RQ2 Como você descreveria o comportamento um engenheiro de software que está claramente 

desmotivado com o trabalho? 

Sensory 

38.  RQ2 Como você descreveria os resultados um engenheiro de software que está claramente desmotivado 

com o trabalho? 

Sensory 

39.  RQ2 O que você faz quando percebe algum membro da sua equipe desmotivado? Opinion 

40.  RQ3 O que a sua organização faz (e/ou que não deveria fazer) que mais desmotiva os engenheiros de 

software? 

Opinion 

41.  RQ3 De que forma essas ações afetam o comportamento negativamente dos engenheiros? Sensory 

42.  RQ3 De que forma essas ações afetam os resultados negativamente dos engenheiros? Sensory 

43.  RQ1.3 Qual critério você utiliza para realizar a divisão do trabalho na sua equipe? Experience 

44.   Suponha que um determinado membro da sua equipe goste de realizar uma determinada tarefa, 

mas ele não tem habilidade, conhecimento ou experiência para realizá-la o que você faz? 

Sondagem: Qual a reação dele?  

Experience 

45.  RQ1.2  Quais são os pontos fortes da sua equipe? Opinion 

46.  RQ1.2  Como você acha que os engenheiros se sentem em relação a cada um destes pontos fortes? Sensory 

47.  RQ1.2  Quais são os pontos fracos da equipe? Opinion 

48.  RQ1.2  Como você acha que os engenheiros se sentem em relação a cada um destes pontos fracos? Sensory 

49.  RQ2 Como você percebe que a MOTIVAÇÃO da sua equipe está em BAIXA? Sensory 

50.  RQ2 O que você faz quando verifica que a motivação da equipe está baixa?  

51.  RQ2 Pense em alguém na sua equipe que você considera altamente motivado. Agora, pense em alguém 

na sua equipe que você considera altamente desmotivado. 

Você poderia descrever a diferença entre os resultados destes dois engenheiros? 

Sensory 

52.  RQ3 Na sua opinião, o que a empresa deveria/poderia fazer (mas não o faz) para trabalhar melhor a 

motivação dos engenheiros de software? 

Opinion 

53.  RQ3 Para finalizar, como você definiria o termo “motivação”? Opinion 

54.  - Você gostaria de adicionar alguma informação ou observação que não foi perguntada, mas que 

você considere importante para a motivação de engenheiros de software? 

- 

55.  - Por favor, faça uma avaliação de dois pontos fortes e dois pontos fracos desta entrevista. - 
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APÊNDICE F – INSTRUMENTOS PARA O ESTUDO DIÁRIO 

Instrumento para o estudo Diário 

Formato Impresso 

 
Página 01 – Capa 

 

 
Página 02 – Introdução 

 

 
Página 03 – Introdução 

 

 
Página 04 – Introdução 

 

 
Página 05 – Consentimento 

 
Páginas Restantes – Formulário 
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Formato On-line 

 
Tela 01 – Login  

 

 
Tela 02 – Listagem dos eventos relevantes 

 

 
Tela 03 – Avaliação dos eventos positivos  

 

 
Tela 04 – Avaliação dos eventos negativos 

 

 
Tela 05 – Avaliação dos eventos neutros 
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