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RESUMO 

A importância dos fatores pessoais no desenvolvimento do trabalho dos 

profissionais da engenharia de software é debatida desde a Conferência NATO em 

1968. Hoje, a motivação desses profissionais está sendo estudada na engenharia 

de software por ser considerada um dos fatores chave para o sucesso do projeto. 

Além disso, estudos focados na administração pública no Brasil reforçam a 

necessidade de um aprofundamento nas questões relativas à motivação dos 

servidores públicos e, assim, proporcionar uma gestão estratégica de pessoas. No 

entanto, ainda é necessário um aprofundamento na pesquisa da motivação 

relacionada à engenharia de software no contexto da administração pública.  

Nesta pesquisa, engenheiros de software que atuam em uma Instituição 

Federal de Ensino Superior, na qual o desenvolvimento de software é utilizado 

como atividade meio, foram estudados. O objetivo é a identificação dos fatores que 

afetam a motivação destes profissionais. Esta pesquisa fez parte de um estudo 

mais amplo, onde diversos casos estão sendo estudados em organizações com 

diferentes características, utilizando um protocolo padronizado. 

O procedimento de estudo de caso teve o intuito de obter dados que 

retratassem detalhes do dia-a-dia dos engenheiros de software. A coleta dos dados 

foi realizada através de entrevistas semiestruturadas e de narrativas diárias. Para a 

análise destes dados foi utilizado um método chamado teoria fundamentada nos 

dados (Grounded Theory).  

Nos resultados foram identificados diversos fatores que motivam, como o 

aprendizado contínuo e a possibilidade de dar contribuições, e que desmotivam, 

como as ações motivacionais falhas e as atividades repetitivas, os engenheiros de 

software. Outra contribuição foram os relacionamentos entre esses fatores. Por fim, 

essas descobertas resultaram na elaboração de um modelo de motivação para o 

contexto em estudo. 

 

Palavras Chaves: Engenheiros de software; Equipes de software; Gestão 

de pessoas; IFES; Motivação; Teoria fundamentada. 
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ABSTRACT 

The importance of personal factors in the development of the work of 

professionals in software engineering is discussed from the NATO Conference in 

1968. Today the motivation of these professionals is being studied in software 

engineering to beconsidered one of the key factors for project success. 

In addition, studies focused on public administration in Brazil reinforces the 

need for an deepening in issues related to motivation of civil servants and thus 

provide a strategic management of people. However still need a deepening in the 

motivation research related to software engineering in the context of public 

administration. 

In this research software engineers working in a Federal Institution of 

Higher Education in which the software development is used as an support activity 

were studied. The goal is to identify the factors that affect the motivation of these 

professionals. This research is part of a larger study where several cases are being 

studied in organizations with different characteristics using a standardized protocol. 

The procedure for the case study was designed to obtain data that showed 

details of routine workday of software engineers. Data collection was conducted 

through semi-structured interviews and diary method. For the analysis of these data 

we used a method called Grounded Theory. 

The results identified several factors that motivate the software engineers 

such as continuous learning and the ability to make contributions and that 

demotivate such as failures in motivational actions and repetitive activities. Another 

contribution was the relationships between these factors. Finally these findings 

resulted in the development of a model of motivation for the context in study. 

 

Keywords: Software engineers, software teams, people management, 

IFES, Motivation, Grounded Theory. 
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1  INTRODUÇÃO 

Um dos problemas encontrados na Administração Pública, atualmente, é a 

desmotivação dos seus profissionais. A imagem geral que este tipo de instituição 

passa para a sociedade brasileira dificulta a motivação e um maior empenho dos 

servidores. Além disso, a cultura da organização também compromete estes 

aspectos(CEARÁ, 2009). 

Em paralelo ao crescimento da Tecnologia da Informação, a Administração 

Pública Brasileira, acompanhando a tendência mundial, adotou a TI como uma 

ferramenta para auxiliar e automatizar seus processos. Buscando, assim, uma 

maior eficiência e tornando-a um elemento de dimensão estratégica para o 

Governo Federal(TCU, 2008). Porém, como visto em (CEARÁ, 2009), é 

necessário, além da competência, uma quantidade de estímulo para as pessoas, 

pois a utilização de técnicas e modelos para aumentar a produtividade a partir da 

motivação ainda é precária. 

Em relação à Engenharia de Software, desde a NATO Conference in 

Software Engineer já existia a preocupação com a influência dos fatores pessoais 

na produtividade dos engenheiros(NAUR e RANDELL, 1969). Já naquele 

momento, os profissionais da área perceberam que este era um fator que poderia 

afetar o desempenho das pessoas(NAUR e RANDELL, 1969).Para tentar facilitar o 

entendimento da dinâmica da motivação no contexto de engenheiros de software, 

o modelo MOCC (Motivators, Outcomes, Characteristics and Context) foi 

desenvolvido. Sua elaboração contou com uma pesquisa dos trabalhos 

relacionados ao tema publicados entre 1980 e 2006 (Sharp, H. et al, 2009). 

Este estudo de caso tem o objetivo de obter dados que retratassem detalhes 

do dia-a-dia dos engenheiros de software. A coleta dos dados foi realizada através 

de entrevistas semiestruturadas e de narrativas diárias. Para a análise destes 

dados foi utilizado um método chamado teoria fundamentada nos dados (Grounded 

Theory).  

Nos resultados foram identificados diversos fatores que motivam, como o 

aprendizado contínuo e a possibilidade de dar contribuições, e que desmotivam, 
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como as ações motivacionais falhas e as atividades repetitivas, os engenheiros de 

software. Outra contribuição foram os relacionamentos entre esses fatores. Por fim, 

essas descobertas resultaram na elaboração de um modelo de motivação para o 

contexto em estudo. 

1.1  ENFOQUE DO ESTUDO 

O foco deste estudo é o entendimento da motivação no contexto do núcleo 

de tecnologia da informação de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES). 

De acordo com a premissa de que a motivação ou desmotivação de um 

engenheiro de software pode fazer com que sejam gerados sinais e pode ser 

afetada por fatores do dia-a-dia do trabalho, buscou-se entender quais seriam 

esses sinais e fatores motivacionais e desmotivacionais. Também se procurou 

identificar o entendimento da motivação para os profissionais desse contexto.  

Para dar direcionamento ao estudo foram elaboradas questões de 

pesquisa a partir das elaboradas por Beecham et al. (2007a). As questões 

elaboradas para nosso trabalho foram: 

RQ1: O que motiva e o que desmotiva os engenheiros de software?  

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? 
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1.2  OBJETIVOS 

Com este trabalho buscou-se analisar o fenômeno da motivação numa 

Organização pública onde a tecnologia da informação é uma atividade meio. A 

partir da análise do dia-a-dia dos engenheiros de software, buscou-se a 

identificação dos fatores que afetam este fenômeno. Então, a partir disto, gerar um 

modelo para que os gestores pudessem utilizar como guia. 

Como objetivos especficos dessa pesquisa têm-se: 

1. Identificar fatores que motivam ou desmotivam os engenheiros de 

software no contexto da engenharia de software, da equipe, do tipo 

de tarefa ou projeto e da Organização; 

2. Obter os sinais externos ou resultados de um engenheiro de 

software motivado ou desmotivado 

3. Verificar o entendimento de motivação pelos engenheiros e gestores 

da Organização 

4. Obter um modelo que demonstre a dinâmica da motivação dos 

engenheiros de software na Organização em estudo. 

1.3  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 

(HumanAspects 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 
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de caso abordando empresas privadas de pequeno e médio porte e Organizações 

públicas, uma tendo a tecnologia da informação como atividade fim, a outra como 

atividade meio. 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 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. 

 

1.4  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A estrutura dessa dissertação foi elaborada com base na norma ABNT 

NBR 14724:2005 cujo objetivo é especificar os princípios gerais para elaboração 

de trabalhos acadêmicos. 

Cinco capítulos compõem a estrutura desse trabalho. São eles: Introdução, 

Revisão da literatura, Metodologia, Resultados e Considerações finais. É dada uma 

breve explicação sobre cada um deles nesta subseção. 

No capítulo 1 são fornecidas informações sobre a motivação, os objetivos e 

o escopo do estudo com o objetivo de situar o leitor no tema.  

O capítulo 2 aborda a revisão da literatura. Nele, são apresentadas as 

definições dos conceitos de motivação e os modelos motivacionais que serviram 

como base conceitual para a pesquisa.  

O Capítulo 3 apresenta os aspectos referentes à metodologia, métodos e 

procedimentos utilizados no trabalho. Ele descreve as questões de pesquisa, o 

quadro metodológico adotado e o planejamento e procedimentos da pesquisa. 

Também aborda as limitações e as ações tomadas para tratar as ameaças à 

validade.  

No Capítulo 4 são apresentados os resultados do trabalho. São 

apresentados resultados gerados a partir da análise utilizando a Teoria 
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Fundamentada nos Dados. O capítulo é dividido em quatro partes. Em cada um 

deles são abordados os resultados de cada uma das etapas da análise, 

codificações aberta, axial e seletiva, e, por fim, são avaliadas as descobertas e 

suas implicações.  

O Capítulo 5 trata das considerações finais, sendo detalhadas as 

limitações e a análise de validade do trabalho, suas contribuições, recomendações 

para trabalhos futuros e as conclusões da pesquisa. 
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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, 2009). Para um entendimento da motivação e das 

lacunas que existem, foram trabalhados o Referencial teórico apresentado na 

Seção 2.1 e os Trabalhos relacionados citados na Seção 2.2.   

2.1  REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico apresenta as definições de conceitos necessários ao 

desenvolvimento do trabalho. Aqui serão apresentadas definições de motivação e 

de modelos motivacionais que formam a base conceitual desta dissertação. 

2.1.1. DEFINIÇÃO DE MOTIVAÇÃO 

O conceito de motivação é um assunto amplamente discutido em 

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

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

amostra dos conceitos de motivação encontrados na literatura e apresentados no 

trabalho de Todorov e Moreira (2005), onde distingue-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 1  - Evolução do conceito de motivação 
Fonte: França (2009) 

 

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

definições para um conjunto de características comuns, definindo motivação como 

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

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

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

Fonte: Elaborado a partir Todorov e Moreira (2005) 
 
 

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

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

desejo, atitude, vontade, instinto e fé. (Da SILVA e FRANÇA, 2010; 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, 2010). 

Para este trabalho foi escolhida a definição conceitual de motivação da 

teoria da expectativa de Victor Vroom (Da SILVA e FRANÇA, 2010) que é definida 

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

uma ação voluntária (sustentável) (Da SILVA e FRANÇA, 2010 apud  Bowditch and 

Buono, 2007). 

 Segundo Bergamini (1998) esse processo consciente da motivação onde 

a pessoa sabe que ao realizar determinada ação poderá alcançar uma 

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

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

2.1.2. MOTIVAÇÃO NA ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Na Engenharia de Software, motivação é reconhecida como um fator 

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

importância do tema motivação nas organizações, e mais especificamente na 

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

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

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

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

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

1. Quais as características dos engenheiros de software? 

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

produtivos ou menos produtivos? 

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

software (des)motivados? 

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

engenheiros de software? 

5. Quais os modelos de motivação existentes na Engenharia de 

Software? 

Como resultados desta revisão concluíram que a motivação dos 

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

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

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

engenheiros desmotivados tendam a deixar as organizações onde trabalham, 

enquanto aumento de produtividade e retenção de organização tende a ser 

resultados associados aos engenheiros motivados.  O trabalho destaca ainda a 

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

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

software Quadro 5.  

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

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

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

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

reforçaram alguns resultados do primeiro trabalho. 

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

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

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

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

citadas foram orientado à crescimento  e autonomia  (necessidade de 

independência).  Introvertido  e necessidade de estabilidade  foram outras 

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

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

características.  Assim como no estudo original, algumas características 

encontradas eram conflitantes, como introvertido e extrovertido. 

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

Quadro 2 - Características dos engenheiros de softw are 
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 3 - 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 difíci l) e carga de 

trabalho. Entre as características coincidentes com o primeiro estudo aparecem 

gerenciamento ruim e pagamento não competitivo.  

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

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

Quadro 4 - Desmotivadores dos engenheiros de softwa re 
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 motivado s/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 5 - Sinais externos de (des)motivação 
Fonte: Beecham et al. (2007a) 

 

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

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

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

os modelos existentes à época relacionados à motivação de engenheiros de 

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

seguir. 

O novo modelo de motivação na Engenharia de Software denominado 

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

resultados referentes aos fatores motivadores, visto que, motivação e 

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

exibe o modelo MOCC. 
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Figura 2 – MOCC 

Fonte: Sharp et al. (2008) 
 

Segundo o modelo as características do engenheiro de software 

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

características individuais e necessidades. Estas características são mediadas pela 

personalidade individual e por fatores ambientais ou de contexto. 

 

Figura 3 - Motivadores Intrínsecos e Extrínsecos 
Fonte: Sharp et al. (2008). 
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Conforme apresentado na pesquisa original os engenheiros de software 

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

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

autores incorporaram os fatores motivadores encontrados na sua revisão ligados à 

Engenharia de Software.  

Motivadores

Intrínsecos Extrínsecos

Inerentes 
à ES

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

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

Bom gerenciamento

Sensação de fazer parte

Recompensas e incentivos

Feedback

Segurança no trabalho

Bom equilíbrio entre vida pessoal e 
trabalho

Condições apropriadas de trabalho

Empresa de sucesso

Recursos suficientes

 

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

 
 
 

Como saída da verificação dos motivadores obtém os resultados, porém 

muito trabalho ainda precisa ser esclarecido sobre como esses resultados se 

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

encontrados através de estudos empíricos mais aprofundados. Um dos objetivos 

desta dissertação é contribuir com este esclarecimento. 
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2.2  TRABALHOS RELACIONADOS 

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

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

apresentar resultados relacionados que complementam o entendimento do 

fenômeno da motivação na Engenharia de Software em outros contextos culturais 

e organizacionais. 

2.2.1 Beecham et al. (2007b) 

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

práticas XP se alinham às necessidades de motivação dos engenheiros de 

software.  

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

desmotivador e a natureza dessa iteração foi explorada através de entrevistas 

semi-estruturadas com equipes consideradas de alto desempenho que 

trabalhavam em aplicações de software crítico de segurança em um ambiente 

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

indicadores característicos de trabalho em pares.  

Através de dados observacionais de cinco equipes maduras de XP 

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

XP e como eles encorajam ou desencorajam o comportamento motivacional.   

Os temas identificados pela equipe de alto desempenho e posteriormente 

validados pelas equipes XP foram Progresso, Acesso à informação, 

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

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

As observações revelaram que os desenvolvedores XP 

eram claramente capazes de monitorar o andamento do projeto, compartilhavam 

conhecimento, apoiavam aqueles com menos experiência, se adaptavam 

rapidamente às mudanças nas necessidades, aprendiam sobre o trabalho, 

trabalhavam de forma independente e a comunicação com feedbacks construtivos 

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

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

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

capacidade do desenvolvedor e a sua confiança para trabalhar sozinho, 

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

tradicional.  

2.2.2 Sharp et al. (2007) 

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

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

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

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

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

previamente identificados como relevantes na literatura. RGT se originou de 

técnicas de psicanálises e permite que os pesquisadores descubram detalhes 

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

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

gerentes de projetos.   

Através da investigação dos dados provenientes do uso da técnica RGT 

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

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

projeto.  

Num primeiro momento da pesquisa os participantes eram convidados a 

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

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

em estudos preliminares do grupo.  

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

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

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

classificação pode ser exemplificada pelo destaque que estes participantes deram 

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

Essa tríade demonstra elementos intrinsecamente relacionados com o trabalho da 

área de Engenharia de Software bem como ao fator extrínseco relacionado ao 
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emprego, levando os pesquisadores a sugerir que os profissionais de software 

encontram motivação nas tarefas relacionadas à Engenharia de Software. Se 

alguns aspectos intrínsecos da Engenharia de Software, juntamente com as 

recompensas e os benefícios são mais relevantes para motivar os 

desenvolvedores do que os aspectos mais gerais do  

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

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

desenvolvedores são gerenciados.  Estes três motivadores foram igualmente 

valorizados pelos engenheiros de software e gerentes de projeto.  

Também há a sugestão de que a forma como  

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

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

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

sugerem que diferentes motivadores possuem relevância diferente para as 

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

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

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

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

diferentes para motivar em momentos diferentes. É provável que os 

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

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

motivadas por coisas diferentes.  

O trabalho também sugere que mais estudos sejam realizados para buscar 

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

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

de cada pessoa.  

2.2.3 Sharp e Hall (2009) 

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

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

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

seção de 3 horas na conferência SPA2007 que ocorreu em Cambridge, Reino 
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Unido, com a participação de 29 pessoas.  Os participantes foram divididos em 

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

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

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

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

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

valha a pena para você? 

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

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

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

em plenária um brainstorm foi realizado e posteriormente os participantes foram 

solicitados a escolher 3 coisas que eles achavam relevantes relacionados à 

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

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

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

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

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

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

Desafio e diversão, seguidas por Qualidade, pagamen to 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 pro blema  foram os destaques.  

O trabalho ressaltou que os fatores que trazem satisfação aos engenheiros 

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

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

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

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

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

De qualquer forma, os resultados sugerem que está havendo uma 

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

motivadores apontados não coincidiam com estudos anteriores da literatura (Sharp 

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

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

técnicos continuam sendo importantes, mas surgem preocupações com aspectos 

relacionados à outras pessoas e a autoestima.  

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

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

citada na literatura entre tais constructos.  

A pesquisa sugere que o perfil dos motivadores dos profissionais de 

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

solução de problemas e na autoimagem. 

Todos esses trabalhos reforçam a necessidade de mais estudos empíricos 

que busquem identificar quais são os fatores motivacionais e desmotivacionais 

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

entendimento de motivação pela organização e como motivação pode ser 

trabalhada de forma mais eficiente em seus ambientes. 

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 é baseado no protocolo 

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

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

de pesquisa HASE, conforme descrito no Capítulo 1. 

3.1  QUESTÕES DE PESQUISA 

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

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

al., 2007; 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?  

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

motivam e quais aspectos desmotivam os engenheiros de software?  

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

aspectos desmotivam os engenheiros de software? 

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

desmotivação dos engenheiros de software? 

RQ3: Qual é o entendimento de motivação pela organização? 

As questões foram revisitadas sempre que necessário para verificar se 

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

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

que poderiam participar do estudo de caso.  

3.2  QUADRO METODOLÓGICO 

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

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

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

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

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

alcançar o objetivo”. De acordo com Easterbrook et al. (2007),  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. 

• 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 
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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; 

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

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

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

fundamentada, a partir de interpretações e abstrações, objetivando 

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

engenheiro de software e obter explicações mais abrangentes sobre os 

relacionamentos existentes. 

• Quanto ao propósito: 

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

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

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

os seus propósitos, esta pesquisa pode ser classificada como exploratória 

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

acontecendo e quais os aspectos motivam ou desmotivam engenheiros de 

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

fenômenos pesquisados. 

• Quanto aos métodos de procedimentos: 

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

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

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

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

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

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

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

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 
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organizacionais também afetam a sua motivação ou desmotivação para a 

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

motivação dentro da organização.  

3.3  PREMISSAS 

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

motivação e desmotivação dos engenheiros de software relacionados à área de 

Engenharia de Software, às atividades técnicas desempenhadas pelos indivíduos, 

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

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

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

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

organizacionais para motivar os indivíduos podem ser influenciadas pelo conceito 

que a mesma tem sobre o tema.   

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

utilização no ambiente organizacional, conforme descrito no referencial teórico, 

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

MOCC também referenciado no capítulo 2 (Pág 13). 

3.4  ETAPAS DA PESQUISA 

A pesquisa iniciou com uma revisão bibliográfica tradicional onde foram 

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

pessoas aplicada a organizações, principais teorias da motivação, revisões 

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 

                                            

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

relacionamentos e situações não satisfatoriamente explícitas. Foram considerados 

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

inglês foram utilizados como idiomas dos materiais revisados.  

Para o aprofundamento no tema e comparação posterior de resultados e 

contribuições, foram utilizadas as revisões sistemáticas na literatura sobre 

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

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

pesquisa foram refinadas. Após esta fase foi planejado e elaborado 

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

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

apresentado neste capítulo e integralmente no Apêndice A. 

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

dados, onde profissionais que trabalham com Engenharia de Software em 

especialidades diferentes foram entrevistados. A pesquisa também envolveu 

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

para análise utilizando os procedimentos da Teoria Fundamentada (Grounded 

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

foram codificados utilizando codificação aberta, codificação axial e codificação 

seletiva. Como resultados destes procedimentos foram derivadas hipóteses, 

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

etapas da pesquisa estão representadas na Figura 5 a seguir:  
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Figura 5 - Etapas da pesquisa 
Fonte: Elaboração própria. 
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3.5  PLANEJAMENTO DO ESTUDO DE CASO 

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

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

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

quais os departamentos de uma organização serão visitados, quais documentos 

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

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

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

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

et al. (2000). 

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

etapas que devem ser seguidas: 

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

planejar o estudo de caso. 

• Preparação para coleta de dados: definir os procedimentos e protocolos 

para a coleta de dados. 

• Coleta de evidências: execução da coleta de dados. 

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

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

teoria fundamentada em dados. 

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

participantes. 

• Relato dos resultados: consolidação dos achados da pesquisa. 

 

                                            

2 Conforme Runeson e Host (2008), estudos de caso são tipicamente um projeto flexível, pois seus 
principais parâmetros podem ser alterados durante o curso do estudo, enquanto que experimentos 
e surveys têm seus principais parâmetros definidos no início do estudo. 
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3.5.1. DEFINIÇÃO DO CASO E DA UNIDADE DE ANÁLISE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pesquisa. 

Essas características gerais descritas acima servem de base para se 

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

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

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

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

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

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

Projetos incorporados de casos múltiplos.  

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

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

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

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

denominados engenheiros de software, e abrange os seguintes perfis nesta 

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

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

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

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

acontecimentos que motivam ou desmotivam os engenheiros de software na 

realização das suas atividades. 



 30

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 d e caso 

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

Conforme mencionado anteriormente neste capítulo, um protocolo foi 

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

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

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

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

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

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

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

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

ser uma tática para aumentar a confiabilidade do estudo.  

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

capítulo e demais características desta pesquisa. 

Método  Estudo de Caso  

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

 (Runeson, 2008, Pg 135) 
Perspectiva  Interpretativo  

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

 (Runeson, 2008, 135) 
Dados Primários  Qualitativo  

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

 (Seaman, 1999, pg 557) 
Design  Flexível  

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

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

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

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

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

 (Runeson, 2008, pg 144) 
Quadro 6 - Quadro resumo metodológico da pesquisa 
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3.5.3. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

esperadas como o constrangimento de uma pessoa com uma determinada 

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

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

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

No Brasil as características e atribuições dos Comitês de Ética em 

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

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

referenciados em Flick (2009, p. 51). 

• Autonomia : a participação do indivíduo em uma pesquisa deve ocorrer 

através do seu livre consentimento; 

• Beneficência : entre possíveis riscos envolvidos o projeto deve 

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

como um todo; 

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

avaliados e danos previsíveis foram evitados; 

• Justiça e equidade : garantir a relevância social da pesquisa. 

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

de dados através de técnicas de entrevistas e estudo diário, seguirá as orientações 
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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 o envolvimento de seres humanos numa 

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

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

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

os procedimentos do estudo e procedimento para assegurar a privacidade dos 

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

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

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

planejamento do estudo de caso.  

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

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

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

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

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

(YIN, 2005; FLICK, 2009). 

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

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

Antecedendo qualquer outra atividade o pesquisador responsável exibiu uma 

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

realização da pesquisa.. 

3.6  PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

Existem diferentes fontes de dados para se obter evidências em uma 

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

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

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

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

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

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 
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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 as questões de experiência e comportamental, 

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

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

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

seu conhecimento sobre alguma situação. 

• Background: Questões para ter uma visão geral do entrevistado 

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

estudos esse tipo de pergunta é relevante obter do entrevistado. 

No mesmo direcionamento alguns tipos de questões devem ser evitados: 

• Múltiplas questões: Uma série de questões são elaboradas dentro 

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

respostas e não responder uma por uma. 

• Questão principal: Evitar perguntar ao participante questões 

principais da pesquisa. 

• Questões sim ou não:  Evitar elaborar questões que podem ser 

respondidas simplesmente com um sim ou um não, pelo 

entrevistado. 
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Para este trabalho foram elaborados 3 diferentes roteiros de entrevista3 

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

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

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

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

das respostas as questões do roteiro foram refinadas. 

Os potenciais participantes da pesquisa foram contatados por email com 

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

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

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

No momento da entrevista foi feita a apresentação de detalhes da 

pesquisa, citando o grupo de pesquisadores responsáveis, política de 

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

3.6.2. 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 

                                            

3 O roteiro da entrevista está disponível no apêndice D(diretor), E(engenheiros) e F(gerentes de 
projeto).   
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(UNSWORTH e CLEGG, 2004) e em um estudo sobre necessidade de 

informações móveis (SOHN et al., 2008). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Elicitation Studies  ou Synchronous elicitation : Participantes 

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

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

em entrevistas subsequentes. 

• Feedback Studies  ou Asynchronous feedback :  Os participantes 

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

Feedback também podem exigir que os participantes capturem em 

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

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

comunicação entre pesquisador e participante  é síncrona  (por exemplo, 

entrevistas), enquanto Feedback Studies envolvem comunicação assíncrona entre 

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

métodos são combinados, com resultados de feedback servindo para discussão 

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

Feedback Studies os participantes devem fornecer informações sobre um evento 

imediatamente após ele percebê-lo, enquanto que Elicitation Studies apenas 

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

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

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

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

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

futura triangulação das entrevistas poderão fazer surgir novas categorias ainda não 

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

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

Diários exigem um esforço muito maior dos participantes do que outros 

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

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

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

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

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

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

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

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

colocando a importância e agradecendo a participação. Algumas outras ações 

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

preenchimento, ligar para os participantes, além de constantemente buscar 

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

entendimento de como preencher.  

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

conteúdo descrito abaixo, a Figura 7 exibe o formato final do diário: 

• 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. 



 

• Form ulário de respostas: 

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

 

ulário de respostas: Formulário com algumas perguntas 

para preenchimento do participante. Houve a preocupação nesse 

sentido de elaborar um formulário pequeno com poucas questões, a 

de minimizar o esforço de preenchimento pelo participante.

 

Período: manhã, tarde ou noite 

Qual evento significativo motivou/desmotivou você no 

trabalho? 

Positivo, negativo ou neutro 

 
Figura 7 - Diário no formato de livro  
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Formulário com algumas perguntas 

para preenchimento do participante. Houve a preocupação nesse 

sentido de elaborar um formulário pequeno com poucas questões, a 

de minimizar o esforço de preenchimento pelo participante. 

Qual evento significativo motivou/desmotivou você no 



 

 

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/mo

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

pesquisa qualitativa é considerada por Flick (2009, p. 238

essa ferramenta tornou-se uma parte da vida cotidiana

já vem sendo utilizada para entrevistas on

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

desta ferramenta estimularia a sua participação, bem como exigiria

dos pesquisadores para explicar o correto preenchimento do instrumento de 

pesquisa.  

Após o preenchimento dos dados na ferramenta eletrônica, a aplicação 

enviava por email para o pesquisador responsável o conteúdo registrado pelo 

participante. Dessa forma, o pesquisador acompanhava a efetividade da 

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

que estavam sendo gerados. Esse procedimento permitia ao pesquisador analisar 

as respostas e se aprofundar em alguma 

entrevista. 

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 

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

dos pesquisadores para explicar o correto preenchimento do instrumento de 

Após o preenchimento dos dados na ferramenta eletrônica, a aplicação 

enviava por email para o pesquisador responsável o conteúdo registrado pelo 

e. 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 
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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 

para facilitar o relato dos 

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

242). Segundo o autor 

das pessoas, e na pesquisa 

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 

Após o preenchimento dos dados na ferramenta eletrônica, a aplicação 

enviava por email para o pesquisador responsável o conteúdo registrado pelo 

e. 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 

que ele achasse necessário durante a 



 41

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 realizaç ão do seu trabalho, seja 

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

aspectos relacionados à organização.   

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

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

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

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

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

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

pesquisador realizava uma breve entrevista com o objetivo de aprofundar alguma 

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

informações. 

3.6.3. DOCUMENTAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

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

Para a seleção dos participantes as seguintes estratégias de amostragem 

foram utilizadas FLICK (2008): 

• Completa:  A estratégia de amostragem completa é definida antes 

da coleta de dados e é determinada por critérios que caracterizam 

os casos que são relevantes, esses critérios delimitam a totalidade 

de casos que são integrados no estudo. 

• Definição gradual - Amostragem teórica: Na amostragem teórica 

o pesquisador define durante a interpretação e coleta de dados 

quais grupos ou indivíduos serão selecionados de acordo com o 

desenvolvimento da teoria. Visa obter material que ele vislumbre 

contribuir com maiores esclarecimentos ou novas idéias, com o 

material já trabalhado a luz do desenvolvimento da sua teoria. 

3.7  PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

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

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

formas pode ser relevante dependendo da natureza dos dados analisados nos 

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

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

qualitativa explicada anteriormente nesse capítulo. De forma bem resumida o 

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

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

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

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

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

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

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

conjunto de anotações de campo,  uma declaração ou proposição 

fundamentada pelos dados. A declaração é primeiramente 

construída a partir de algum trecho das transcrições, e então 

refinadas, modificadas e elaborados sobre outras passagens 

relacionadas, que são encontradas e incorporadas. Muitas vezes, 

essas proposições são usadas como hipóteses a serem testadas. 

Estes métodos são freqüentemente chamados de “grounded 

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

hipóteses geradas são fundamentadas nos dados. 

 

• Confirmação da teoria: São técnicas que podem ser usados para 

confirmar que uma hipótese é realmente verdadeira, por exemplo, 

através da análise de mais dados. Triangulação e replicação são 

exemplos dessa abordagem de confirmação da hipótese 

 

A abordagem utilizada nesta pesquisa foi “Grounded Theory” ou 

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

abordagem é descrita a seguir. 

3.7.1. GROUNDED THEORY 

Grounded Theory  ou teoria fundamentada em dados4  é uma  abordagem 

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

uma metodologia utilizada na pesquisa qualitativa e muito aceita por pesquisadores 

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

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

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

de comparações realizadas repetidamente pelo pesquisador a partir dos dados 

                                            

4 Segundo Flick (2009) não existe um acordo para a tradução de grounded theory para o português, 
porém alguns autores utilizam a expressão “teoria fundamentada”. 



 44

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

validar a teoria emergente (EASTERBROOK, 2007). 

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

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

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

dados tendem, a oferecer um melhor discernimento. 

Aqui vale destacar algumas definições encontradas na literatura para os 

termos: Teoria e Hipóteses, muito  utilizadas nesta abordagem. 

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

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

declarações de relação para formar uma estrutura teórica que explique 

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

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

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

resultados; ela oferece uma explicação sobre os fenômenos. Os 

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

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

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

2008, p. 35). 

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

a sua ordenação sistemática e significativa e, mediante a especificação 

das relações encontradas, explicar os fatos fenômenos e, em 

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

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

um conjunto de princípios fundamentais, que se constituem em instrumento 

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

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

LAKATOS, 2004, p.100-103): 

• Orienta a ciência:  Teoria serve como orientação para restringir a 

amplitude dos fatos a serem estudados. 

• Oferece um sistema de conceitos : Teoria conceitualiza e classifica 

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

relações baseando-se em fatos e relações já conhecidos. 

• Indica lacunas no conhecimento:  A teoria serve para indicar os 

fatos que ainda não estão satisfatoriamente explicados e as áreas 

da realidade que demandam pesquisas. 

 

Outro elemento muito utilizado na teoria fundamenta é a proposição de 

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

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

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

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

submetida a sua verificação, para ser comprovada. 

Sobre a formulação de hipóteses, existem algumas maneiras de se 

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

variáveis, entretanto alguns fenômenos para serem explicados necessitam de mais 

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

Na teoria fundamentada hipóteses são elaboradas como parte integrante 

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

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

Identificar, esquadrinhar e organizar todos os fatores possíveis, mostrando 

sua natureza das relações, não resulta em uma declaração simples 

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

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

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

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

3.7.2. PROCEDIMENTO DE CODIFICAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Duas ferramentas analíticas são extremamente importantes para o 

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

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

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

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

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

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

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

bloqueados durante uma análise sem conseguir enxergar 

explicações dos fenômenos. Vale destacar que o objetivo da 

formulação de perguntas não é gerar dados e sim formas e 

idéias de como olhar para os dados. Fazer perguntas permite 

saber mais sobre o fenômeno que está sendo estudado bem 

como levantar novos questionamentos. 

b) Comparações: É uma ferramenta para estimular o pensamento 

do pesquisador no desenvolvimento de propriedades e 

dimensões de uma categoria. Comparação incidente por 

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

significa comparar um incidente a outro buscando similaridades 

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

procedimento é utilizado quando não se consegue classificar ou 

nomear um incidente porque ainda não se tem um entendimento 

aprofundado. Utilizando um pensamento comparativo e 

metáforas o pesquisador pode encontrar situações e 

propriedades que o ajudem a desenvolver uma categoria. 
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CODIFICAÇÃO ABERTA  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acontecimento que o pesquisador julgou importante dentro do contexto da 

pesquisa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

agrupamento de conceitos é identificado como uma categoria. Categorias são 

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

                                            

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

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

2009). 

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

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

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

A Figura 9 esquematiza um exemplo desse processo, tomando como  

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

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

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

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

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

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

de compartilhamento de brinquedo Quadro C. 

 
Figura 9 - Esquematização do processo de codificaçã o aberta 

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

As categorias descobertas devem ser desenvolvidas em termos de suas 

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

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

Onde cada uma dessas propriedades pode ser dimensionada. Uma tonalidade 

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

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

categorias com suas propriedades e dimensões. Para complementar, o 

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

registrar suas observações e pensamentos sobre cada categoria gerada. 

CODIFICAÇÃO AXIAL  

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

relacionar as categorias resultantes da codificação aberta às suas subcategorias 

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

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

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

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

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

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

CORBIN, 2008; FLICK, 2009). 

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

mecanismo analítico conceitual em relação aos dados para organizar a formulação 

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

esclarecimento e a identificação das relações entre um fenômeno, identificando 

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

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

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

• Fenômeno: Na codificação, fenômeno é uma categoria que 

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

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

pessoas fazem respondendo a situações ou problemas nas quais 

elas estão envolvidas 

• Condições: Agrupamento de conceitos com respostas a questões 

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

estrutura contextual, ou conjunto de situações ou circunstâncias na 

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

estratégicas, ou rotineiras das pessoas, grupo de pessoas ou 

organizações a problemas, acontecimentos ou fatos. 

• Conseqüências: São os resultados (conseqüências) das 

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

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

relação algum problema, questão ou evento, há sempre alguma 

conseqüência envolvida. Entender essas conseqüências e entender 

como elas alteram o fenômeno, possibilita  explicações mais 

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

2009). 

 
Figura 10 - Modelo do paradigma 

Fonte: Flick (2009).  
 

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

Strauss e Corbin(2008) destacam: 

A questão importante não é tanto identificar e listar que condições 

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

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

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

quais as pessoas respondem por meio de alguma forma de 

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

analista pode identificar mudanças na situação original (se houver) 

como resultado dessa ação/interação (STRAUSS e CORBIN, 

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

associação com suas subcategorias junto com a utilização do mecanismo 

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

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

relacionamento das categorias e subcategorias que explicam o fenômeno, Strauss 

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

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

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

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

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

processo de desenvolvimento de hipótese é um processo indutivo e dedutivo 

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

O processo de construção da teoria envolve o registro e acompanhamento 

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

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

memorandos ou em diagramas. 

CODIFICAÇÃO SELETIVA  

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

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

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

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

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

categoria central. 

A categoria central ou categoria básica representa o tema principal da 

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

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

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

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

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

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

qual essas pessoas parecem estar lidando?”. Um retorno aos dados para reler as 
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entrevistas ajuda nessa identificação (STRAUSS e CORBIN, 2008, p.146-148; 

FLICK, 2009, p. 282). 

Após essa identificação da categoria central o pesquisador escreve 

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

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

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

Uma vez seguida sistematicamente a metodologia e o desenvolvimento do 

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

teoria consiste em complementar categorias mal desenvolvidas, podendo inclusive 

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

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

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

2008, p.155-157). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.8  LIMITAÇÕES DA PESQUISA E AMEAÇAS À VALIDADE 

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

resultados apresentados, necessitam de uma verificação quanto a sua 

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

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

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

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

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

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

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

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

procedimentos adotados neste trabalho. 

 

Testes de  
caso 

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

Validade do 
constructo 

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

revisado por informantes chaves 

coleta de dados 
coleta de dados 

composição 

Validade  
interna 

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

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

Validade  
externa 

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

caso múltiplos 

projeto de pesquisa 
projeto de pesquisa 

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

de caso. 

coleta de dados 
coleta de dados 

Quadro 7 - Táticas do estudo de caso para testes de  projeto 
Fonte: Adaptado de Yin (2005). 

 
 

Validade de constructo:  se refere à capacidade de estabelecer medidas 

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

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

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

Para aumentar a validade de constructo nessa pesquisa foi utilizada várias 

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

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

diários. Baseadas nestas informações também foi realizada a triangulação das 

informações. 

Validade Interna:   Esse aspecto verifica a relação e o estabelecimento 

causal, onde um estudo é internamente válido quando as condições e contextos 
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estão diretamente ligados aos resultados e efeitos sofridos por uma variável 

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

consequências de condições e contexto relacionadas no estudo. 

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

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

Fundamentada como método para construção dos resultados bem como o 

tratamento de explanações concorrentes 

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

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

Para verificar a capacidade de generalização dos resultados obtidos nessa 

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

de um protocolo único que foi replicado em outros estudos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conduzidos exatamente por outros pesquisadores, este deve obter as mesmas 

conclusões e resultados. 

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

capacidade de reproduzir fenômenos sociais sob as mesmas condições originais 

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

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

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

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

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

estudo de caso, detalhando os procedimentos e técnicas adotadas nessa 

pesquisa. 

3.9  RESUMO DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou a metodologia adotada pelo trabalho, citando as 

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

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

dados, limitações e ameaças à validade da pesquisa.  

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

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

da família de replicações. 
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4  RESULTADOS 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar e discutir os resultados 

referentes ao estudo de caso realizado. Na Seção 4.1 (página 56) serão 

apresentados o contexto do estudo, a seleção de participantes e os métodos de 

coleta e de transcrição dos dados. A Seção 4.2 (página 67) apresentará os 

resultados obtidos através das codificações aberta, axial e seletiva realizando uma 

avaliação destes e informando suas implicações. 

4.1  EXECUÇÃO  

4.1.1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

O estudo de caso foi realizado em uma organização caracterizada como 

órgão público federal onde a tecnologia da informação é uma atividade-meio. A 

instituição é categorizada como uma autarquia educacional vinculada ao Ministério 

da Educação (MEC). No seu documento de planejamento estratégico, tem como 

missão, através do ensino, pesquisa e extensão, proporcionar um ambiente 

adequado para o desenvolvimento das pessoas e para a construção de 

conhecimentos e competências visando contribuir para a sustentabilidade da 

sociedade (GAPE-UFPE, 2003). 

Os objetivos de amplo alcance apresentados no planejamento estratégico 

institucional são divididos em três entidades (GAPE-UFPE, 2003):  

• Atividades principais: Caracterizado pelas atividades fins ou 

principais da instituição; 

• Alicerces: Caracterizado pelas áreas de apoio às atividades 

centrais; 

• Áreas de cooperação: Caracterizado pelas áreas de atuação 

estratégicas e prioritárias; 
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Cada uma dessas entidades possui elementos vinculados a objetivos e 

tópicos estratégicos. A organização destas entidades são exibidas na Figura 

11. 

 

Figura 11 - Entidades do Planejamento Estratégico 

 

Dentre os itens do objetivo Alicerces, é encontrado o elemento Informação. 

É neste elemento que a tecnologia da informação desempenha seu papel, 

possibilitando a inovação nos processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão, 

tendo como objetivo promover a melhoria e a interação desses processos a partir 

da sua utilização (GAPE-UFPE, 2003). 

Cada elemento é constituído por tópicos estratégicos, que são 

apresentados como futuras diretrizes da instituição. No elemento Informação é 

encontrado o tópico “Elaborar e implantar um plano de sistema de informação, que 

atenda as necessidades da UFPE”. Este tópico foi identificado como o que mais se 

alinha ao estudo de caso realizado (GAPE-UFPE, 2003). 

A operacionalização das atividades relativas ao elemento estratégico 

Informação é de responsabilidade do Núcleo de Tecnologia da Informação. 

Especificamente, o atendimento do tópico estratégico em questão é vinculado às 

coordenadorias de manutenção de sistemas e de novos sistemas (NTI-UFPE, 

2004). 



 58

O Núcleo de Tecnologia da Informação é um órgão suplementar 

subordinado diretamente à Reitoria da Universidade Federal de Pernambuco. Seu 

objetivo é Prestar apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

universidade, na área de Tecnologia da Informação, através da realização da 

gestão da infra-estrutura de software e do planejamento e execução da política de 

informática (NTI-UFPE, 2004). 

Subordinados ao NTI encontram-se as gerências, relacionadas à 

engenharia de software, de novos desenvolvimentos, de manutenção de sistemas 

e de informação. A primeira tem como objetivo visualizar as necessidades da 

instituição e elaborar projetos para resolvê-las. A segunda trata da manutenção do 

código dos sistemas legados, o que inclui o módulo acadêmico que é o eixo 

principal do SIG@ (Sistema de Informações e Gestão Acadêmica). Já a de 

informação dá suporte na sua área para as outras duas coordenadorias de 

engenharia de software, além de realizar o desenvolvimento do módulo de 

pesquisa do sistema. 

O SIG@, de acordo com Wanderley (2010), é um projeto idealizado para 

substituir o sistema que era utilizado na UFPE desde a década de 1980, o 

SISCAUT. Essa substituição visava melhorar o suprir as necessidades 

relacionadas ao apoio acadêmico e também passar a atender outras, como a 

gestão de processos e de patrimônio. Ele pode ser classificado como um sistema 

aberto, pois interage com seu ambiente, dinâmico e adaptável, por ser alterado 

freqüente de acordo com as mudanças no meio, e permanente, pelo fato de existir 

desde 2003 (WANDERLEY, 2010). O sistema atende a questões operacionais e 

gerenciais e pode ter sua classificação feita como uma combinação de sistema de 

processamento de transações e de informação gerencial, devido ao fato de 

registrar e processar os dados das transações e produzir relatórios que servem ao 

âmbito gerencial (WANDERLEY, 2010). No segundo período de 2010, o SIG@ 

oferecia dois módulos. Atualmente, o sistema conta com módulos que têm o 

objetivo não só de realizar o controle acadêmico, mas de outros setores da 

universidade como os de gestão, de patrimônio e de processos. Além de atender à 

UFPE, o sistema também é utilizado em mais outras quatro instituições públicas de 

ensino superior de Pernambuco, a UFRPE, a UPE, a AEDA e a UNIVASF. Com 

relação à demanda, o sistema conta com cerca de quatrocentos mil acessos por 



 59

mês sendo metade só por usuários vinculados à UFPE. Em termos de tamanho do 

código, são contabilizadas cerca de 840 funcionalidades e mais de um milhão de 

linhas. 

O NTI, no contexto do desenvolvimento de software, segue uma 

abordagem ágil seguindo as diretrizes da metodologia SCRUM e de processos 

definidos internamente. Essa definição e, também, a melhoria e a maturação dos 

processos são executadas através de esforços de um grupo de estudos que busca 

torná-los aderentes ao modelo de maturidade MPS.BR. Atualmente, o 

desenvolvimento de software conta com processos de gerenciamento de 

configuração, de projetos, de requisitos e de portifólio de projetos e de garantia da 

qualidade. Também existem iniciativas para processos de aquisição, de medição, 

de validação e de verificação.  

Com relação à questão de pessoal, esses setores contam com o apoio de 

profissionais com três categorias de vínculo: servidores públicos, terceirizados e 

estagiários. A categoria de servidores é subdividida em técnicos de TI e analistas 

de TI que podem ter vínculo direto com a instituição ou podem ter sidos cedidos 

por outro órgão. Ao todo, 37 profissionais fazem parte das três gerências em 

questão. São onze analistas de TI (dois foram cedidos por outro órgão público), 

sete técnicos de TI, onze terceirizados e oito estagiários. Desses quatro fazem 

parte da gerência de Informação, onze da gerência de Manutenção de sistemas e 

vinte e dois da gerência de Novos Desenvolvimentos. Com relação a títulos 

acadêmicos, são categorizados em dezesseis graduandos, sete bacharéis, dois 

cursando pós-graduação lato sensu, dois especialistas, seis mestrandos, três 

mestres e um doutor. A contratação desses profissionais é realizada através de 

aprovação em concursos ou de convênios de cooperação técnicas com outras 

universidades. 

Como unidade de análise foram selecionados o diretor do Núcleo de 

Tecnologia da Informação, dois gerentes e dez engenheiros de software. Na 

seleção dos engenheiros buscou-se uma amostra com variações na categoria do 

vínculo, no tempo de serviço, na gerência ao qual estavam subordinados e nos 

projetos em que trabalhavam. 
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O Quadro 8 apresenta o resumo do contexto organizacional com 

informações relevantes e as características da unidade de análise. 

 

Estudo de Caso 
 
 
 

Instituição Federal de Ensino Superior 
Processos em fase de melhoria e maturação. 
As gerências contam com: desenvolvedores, analistas de 
requisitos, analista de configuração, analista de qualidade, 
webdesigner, analistas de banco de dados, líderes técnicos, 
gerentes de projetos e diretor. 

Unidade de 
Análise 

Para a amostra foram selecionados representantes das 
seguintes funções: desenvolvedores, analistas de negócios, 
líderes técnicos, gerentes de projetos e diretor. 

Quadro 8 – Características do estudo de caso e Unid ade de Análise 
 Fonte: Elaboração própria 

 

4.1.2. SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES - ENTREVISTAS 

A seleção dos participantes foi iniciada com a análise da matriz de 

responsabilidade da Organização para identificar em qual setor os engenheiros de 

software estavam lotados e qual o seu papel. Em paralelo, foi analisado outro 

documento interno que detalhava a data de entrada do profissional. Esse 

procedimento foi adotado com o objetivo de atender aos critérios de seleção dos 

participantes da entrevista que podem ser visualizados no Quadro 9. 

Critérios para seleção d os participantes da entrevista  
Perfil  Junior, pleno e senior 
Tempo na 
Organização 

De novatos, com menos de um ano, a veteranos, 
com mais de dez anos na Organização. 

Papéis  Desenvolvedor, analista de negócio, analista de 
banco de dados, analista de configuração, analista 
de qualidade, líderes técnicos, gerentes de projetos, 
coordenadores e diretor. 

Projetos  Projeto SIG@ e seus módulos 
Quadro 9 – Critérios utilizados pata seleção dos pa rticipantes da pesquisa  

 
Como resultado foi possível atender aos critérios de perfil do engenheiro 

de software e projetos dos quais faz parte. Foram selecionados participantes que 

trabalhavam diretamente no projeto SIG@ em geral ou, especificamente, em 

algum dos seus módulos. Com relação ao critério de perfil, categorizando junior 

como até dois anos, pleno com mais de dois e menos do que quatro anos e sênior 
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com mais de seis anos de experiência na engenharia de software, foi possível 

selecionar participantes que se enquadrassem em cada uma dessas categorias. O 

tempo na Organização foi um critério que não conseguiu ser atendido 

completamente. Além de existir um percentual muito baixo de pessoas que 

tivessem mais de dez anos de trabalho na Organização, não houve disponibilidade 

de nenhum deles para a participação nas entrevistas. A totalidade dos 

participantes tem menos de três anos trabalhando na Organização. Para o critério 

de papéis, foram selecionados engenheiros de software das categorias 

desenvolvedor, analista de negócio, analista de banco de dados, líder técnico, 

gerente de projeto, coordenador e diretor. Também não foi possível incluir 

participantes classificados como analista de configuração e analista de qualidade. 

No geral, participaram das entrevistas dez engenheiros de software, dois 

coordenadores e o diretor. Dos dez engenheiros, três são líderes técnicos. Além 

disso, os coordenadores desempenham o papel de gerente de projetos. 

 
Eng. de 

Software 
Faixa de 

idade Experiência 
Tempo na 
empresa  

Grau de 
formação 

ES1 26 a 30 Menos de 1  Menos de 1  Pós-Graduação 

ES2 17 a 25 Entre 2 e 3  Entre 2 e 3  Superior 

ES3 17 a 25 Entre 2 e 3 Entre 1 e 2 Pós-Graduação 

ES4 36 a 40 Menos de 1 Menos de 1 Pós-Graduação 

ES5 17 a 25 Entre 2 e 3  Entre 1 e 2 Superior 

ES6 26 a 30 Entre 2 e 3 Menos de 1 Superior 

ES7 17 a 25 Entre 2 e 3 Entre 1 e 2 Superior 

ES8 26 a 30 Entre 1 e 2 Menos de 1 Pós-Graduação 

ES9 31 a 35 Mais do que 4 Menos de 1 Pós-Graduação 

ES10 26 a 30 Entre 1 e 2  Menos de 1  Superior 

Quadro 10 – Participantes da entrevista   
 

 

Para manter o sigilo dos participantes, seus nomes e quaisquer dados que 

possam identificá-los serão omitidos. O Quadro 10 exibe, para cada um dos dez 
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participantes, seis colunas. A primeira contem a palavra “participante” e um número 

seqüencial. Seu objetivo é apenas ser um ponto de referência devido ao fato do 

nome dos engenheiros não poder ser exibido. A faixa de idade é representada na 

segunda coluna conforme as faixas de dados: “17 a 25 anos”, “26 a 30 anos”, “31 a 

35 anos”, ”36 a 40 anos” e “mais de 40 anos”. Na próxima coluna, que é 

denominada experiência, informamos há quanto tempo o profissional atua na 

engenharia de software. Para esse parâmetro foram utilizadas as faixas “menos de 

1 ano”, “entre 1 e 2 anos”, “entre 2 e 3 anos”, “entre 3 e 4 anos” e “mais do que 4 

anos”. Essas faixas também foram utilizadas para representar o tempo do 

participante na empresa, que é visualizada na quarta coluna. Por fim, encontra-se 

o grau de formação. Para representá-la são utilizadas as categorias: “Até 2° grau”, 

“Técnico”, “Superior” e “Pós-Graduação”. 

4.1.3. ENTREVISTAS - EXECUÇÃO 

A fase de execução das entrevistas foi iniciada com o contato 

pessoalmente ou através de email com os possíveis interessados. A partir disso, 

obtinha-se a resposta do interesse em participar. É importante ressaltar que grande 

parte dos contactados, além declarar a aceitação, demonstraram visualmente 

entusiamo com o convite. Outro ponto importante é esclarecer que os profissionais 

com mais de dez anos de trabalho na Organização não puderam ser convidados 

por estarem de férias no período das entrevistas. 

A entrevista é caracterizada como semi-estruturada, ou seja, apresenta um 

planejamento relativamente aberto (FLICK, 2009). Esse método foi selecionado 

devido à expectativa de que, nesse tipo de entrevista, os pontos de vista dos 

sujeitos entrevistados tenham mais chances de serem expressos (FLICK, 2009).  

Foram elaborados três questionários diferentes para a entrevista. O do 

diretor com 12 perguntas, o dos gerentes de projetos com 53 e o dos engenheiros 

de software com 43. A criação das perguntas foi realizada com base nas perguntas 

de pesquisa: 

RQ1: O que motiva e o que desmotiva os engenheiros de software?  
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RQ1.1: Quais aspectos da engenharia de software motiva 

engenheiros de software e quais aspectos desmotiva-os? 

 RQ1.2: Quais aspectos do trabalho do time motivam os 

engenheiros de software e quais aspectos desmotivam eles? 

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

motivam os engenheiros de software e quais aspectos desmotiva-os?  

RQ1.4: Quais aspectos relacionados à organização motivam ou 

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? 

O objetivo foi de buscar informações que indiquem o entendimento da 

motivação para Organização em geral. Além disso, pretendeu-se identificar as 

diferenças entre o que os representantes de cada um desses papéis entendem a 

respeito da motivação. 

No início de cada entrevista, cada participante foi solicitado verbalmente 

sobre a autorização para realizar a gravação do áudio. Todos os treze 

entrevistados concordaram e autorizaram o procedimento de gravação. 

Com o objetivo de obter mais dados, o pesquisador realizou, durante as 

respostas dos participantes, anotações relativas ao comportamento do participante 

e ao andamento da entrevista. Esse tipo de documentação é chamado de notas de 

campo e caracterizado por (FLICK, 2009) como anotações do pesquisador que 

devem conter elementos essenciais das respostas dos entrevistados e informações 

sobre o andamento da entrevista. Esse procedimento foi realizado com o auxílio de 

um notebook. 

O guia de entrevista foi seguido, porém a existência dele não limitou o 

pesquisador de elaborar novas perguntas para realizar o aprofundamento em 

determinado assunto relevante. Algumas perguntas também foram omitidas com 
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base na percepção do pesquisador de que ela já havia sido respondida em outra 

questão. 

A execução de todas as entrevistas ocorreu de maneira satisfatória e com 

uma média de cerca de 68 minutos para os gerentes, média de 59 minutos para os 

engenheiros de software e, exatamente, 45 minutos para o diretor. Totalizando 771 

minutos de entrevista, ou seja, 12 horas e 51 minutos. 

4.1.4. SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES – DIÁRIO 

Com o objetivo de coletar dados relevantes sobre a motivação no dia a dia 

do trabalho do engenheiro de software optou-se por utilizar o método das 

narrativas diárias. Além disso, serviu como mais um fornecedor de dados para ser 

utilizado na triangulação. 

Os critérios de seleção de participantes para o diário foram os mesmos 

utilizados na entrevista: perfil, tempo na organização, papéis e projetos. Além de 

verificar se o sujeito atendia a esses critérios, foi feita uma seleção baseada na 

participação do processo de coleta de dados através das entrevistas. A intenção 

era equilibrar a quantidade de pessoas que participaram e que não participaram 

das entrevistas. 

O Quadro 11 apresenta as características dos participantes do diário. 

Características 
Participantes da Pesquisa - Diário 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 

Idade 26 a 30 17 a 25 26 a 30 26 a 30 17 a 25 
mais de 

40 

Experiência (anos) 
Entre 3 e 

4 
Entre 2 e 3 Entre 3 e 4 

Menos de 
1 

Menos de 1 
Mais do 
que 4 

Tempo na empresa  
(anos) 

Entre 1 e 
2 

Entre 2 e 3 Entre 2 e 3 Menos de 
1 

Menos de 1 Mais do 
que 4 

Grau de formação 
Pós-

graduação 
Superior 

Pós-
graduação 

Pós-
graduação 

Superior Superior 

Participou da 
entrevista? Não Sim Não Sim Não Não 

Quadro 11 – Participantes dos diários   
Fonte: Elaboração própria 

Inicialmente, foram selecionados os quatro engenheiros de software, 

representados no Quadro 11 pelas colunas #1, #2, #3 e #4. Depois, o pesquisador 

convidou mais dois sujeitos, o #5 e o #6, para a participação dos diários. Os 
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detalhes do planejamento, da execução, incluindo as dificuldades, e os resultados 

serão apresentados na Subseção 4.1.5 (página 65). 

4.1.5. ESTUDOS DIÁRIOS - EXECUÇÃO 

Após a elaboração dos diários, em papel e online, foram selecionados 

quatro participantes. Para cada um deles foi realizado um rápido treinamento onde 

foram explicados o grupo de pesquisa e suas motivações e objetivos, a pesquisa 

em si e seus benefícios para a Organização e o diário, apresentando o intuito da 

sua utilização e dando direcionamentos de como proceder com o seu 

preenchimento. Com relação aos diários, como foi informado anteriormente, 

solicitou-se que o preenchimento do modelo em papel fosse feito o mais breve 

possível após o acontecimento. Essa orientação foi dada para que os detalhes dos 

eventos relevantes não fossem perdidos com o passar do tempo. Para evitar que o 

cuidado para não ficar sem espaço no formulário limitasse o engenheiro de 

software com relação à percepção e o preenchimento, o pesquisador deixou claro 

que, a qualquer momento, poderia ser efetuada a troca do diário atual por um 

novo. Para o modelo online foram dadas as opções de que poderia ser utilizado, se 

fosse possível, logo após o acontecimento (neste caso, não seria necessária a 

utilização do diário em papel) ou ser preenchido com as informações do outro 

modelo no final do dia ou a cada dois dias. O treinamento também tratou da 

questão do consentimento do participante. Foi efetuada a leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e solicitada a sua assinatura caso concordasse 

com todas as informações. 

A fase de execução foi planejada para durar quatro semanas, onde ao final 

de cada uma delas, o pesquisador fazia uma breve reunião com o participante, 

afim de tirar dúvidas de ambas as partes. Esses questionamentos, no geral, foram 

relativos a dúvidas nas respostas, por parte do pesquisador, e à execução, no caso 

do participante. Durante cada semana, foram realizados contatos com os 

engenheiros de software, pessoalmente ou por ferramentas online de 

comunicação, com o objetivo de obter feedback sobre a execução do processo e 

de realizar estímulos para evitar sua desistência. 
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Dos quatro participantes iniciais (#1, #2, #3 e #4), dois responderam 

efetivamente e dois preencheram apenas durante uma semana. Após o abandono 

da pesquisa por parte de dois dos engenheiros de software, o pesquisador realizou 

uma nova seleção. Escolhidos dois novos possíveis participantes (#5 e #6) , foi 

feito o contato que resultou em resposta positiva. Então, as etapas normais foram 

seguidas de treinamento e, depois, execução dos diários. Porém, os participantes, 

alegando falta de tempo, não realizaram nenhum preenchimento nos diários. 

Como resultados do procedimento de estudos diários foram obtidos 60 

preenchimentos, somando os resultados de todos os participantes. Posteriormente, 

esses dados foram submetidos à análise através, inicialmente, do método de 

codificação aberta da Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded Theory). 

4.1.6. TRANSCRIÇÕES 

Segundo (FLICK, 2009), a transcrição é uma etapa necessária para a 

interpretação, no caso de utilização de meios técnicos durante as entrevistas. Esse 

procedimento foi realizado, inicialmente, pelo próprio pequisador. Posteriormente, 

solicitou-se a ajuda de um profissional para a realização dessa etapa. 

Para auxiliá-lo no procedimento, o pesquisador realizou a implementação 

de um aplicativo de transcrição de entrevistas. Com o apoio da ferramenta IDE 

Borland Delphi 7 desenvolveu a aplicação baseando-se nos seguintes critérios: 

controlabilidade para o transcritor e facilidade de escrita, leitura e aprendizado 

(FLICK, 2009). O aplicativo foi desenvolvido para possibilitar um maior 

desempenho na etapa de transcrição. Para isto, contou com funcionalidades de 

avanço e recuo dinâmicas. Com ele, o transcritor poderia rapidamente, através de 

teclas de atalho, decidir quanto tempo deveria atrasar ou adiantar nas gravações. 

A etapa de transcrição permitiu ao pesquisador descobrir alguns conceitos 

antes da iniciação da fase de análise dos dados. Também foi possível verificar 

possíveis pontos de melhoria na execução das próximas entrevistas como, por 

exemplo, identificar caminhos que levavam a perguntas do tipo “Eu não já respondi 

não?”. 
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Após algumas transcrições por parte do pesquisador, no total de sete, com 

o objetivo de poupar energia e tempo para a etapa de análise, foi realizada a 

contratação de um profissional. Esse serviço foi realizado para seis transcrições e 

atendeu aos padrões esperados de prazo e qualidade, não comprometendo a fase 

de análise. 

Então, com a finalização das transcrições, foi possível dar início à etapa de 

análise dos dados, especificamente, a codificação aberta. 

4.2  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.2.1. RELATO DOS RESULTADOS - CODIFICAÇÃO ABERTA 

Nesta subseção serão apresentados os resultados gerados a partir da 

codificação aberta. Ela é dividida em três partes: “Fatores que motivam e 

desmotivam os engenheiros de software”, “Sinais externos ou resultados 

percebidos pelos participantes” e “Entendimento da motivação pela Organização”. 

A primeira apresenta os resultados utilizando oito quadros. Cada um deles 

contem uma lista que pode ser de motivadores ou de desmotivadores. Além disso, 

essa lista pode se referir a fatores no contexto da engenharia de software, do 

trabalho em equipe, da tarefa e projeto e da Organização. Para cada um dos 

quadros, alguns fatores são selecionados para um melhor detalhamento. O critério 

de seleção é a confiabilidade. Os fatores que são identificados em entrevistas das 

duas categorias, engenheiros de software e gestores, e em grande número 

possuem uma maior chance de retratarem a realidade com fidelidade. Já aqueles 

que são encontrados em apenas uma das categorias e em menor número são 

considerados menos confiáveis. 

Na segunda, são apresentados os sinais externos ou resultados que foram 

relatados pelos participantes da pesquisa. Dois quadros demonstrarão os sinais 

externos e resultados. Um relativo aos engenheiros motivados, o outro ao 

desmotivado. Também serão selecionados elementos utilizando o critério da 

confiabilidade para que seja realizado um melhor detalhamento. 
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Por último será exibido um quadro contendo o entendimento da motivação 

pelos participantes da entrevista. Também, será apresentado um conceito de 

motivação no contexto dessa Organização que foi gerado a partir da interpretação 

desses relatos. 

 

FATORES QUE MOTIVAM E DESMOTIVAM OS ENGENHEIROS DE 

SOFTWARE 

Nesta subseção serão demonstrados os fatores descobertos através do 

estudo de caso que influenciam na motivação dos engenheiros de software. Os 

impactos podem ser positivos e negativos. Entende-se que os positivos são os 

fatores motivadores, ou seja, os que elevam a motivação do profissional. Os 

impactos negativos são entendidos como desmotivadores, redutores da motivação. 

Além disso, existem eventos, situações, ações e comportamentos que são 

entendidos pelos participantes da pesquisa como neutros. Nestes casos, 

inicialmente, fez-se uma análise com o intuito de identificar a idéia central daquele 

fator. Com base nisto, foi realizada uma verificação na lista de motivadores e 

desmotivadores objetivando enquadrar esse fator neutro. Então, este fator passa a 

ter importância para a análise do motivador/desmotivador ao qual ele foi vinculado. 

Baseados nas perguntas de pesquisa foram elaborados quadros referentes 

a motivadores e desmotivadores categorizados de acordo com seu escopo. As 

categorias de escopo são “Engenharia de software”, “Equipe”, “Tarefa e/ou projeto” 

e “Organização”. 

As duas primeiras colunas do quadro informam o nome do 

motivador/desmotivador e sua descrição. Como critério de seleção do nome, foi 

utilizada a menor expressão possível e que indicasse claramente do que trata o 

fator. As outras duas colunas são relativas à identificação daquele 

motivador/desmotivador nas entrevistas dos engenheiros de software (coluna “E”) 

e na dos gestores, que são representados pelos coordenadores e diretor (coluna 

“G”). 

O Quadro 12 trata dos fatores intrínsecos da engenharia de software que 

motivam os profissionais. Para ele foram selecionados os fatores que foram 
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identificados como relativos à engenharia de software por tratarem de assuntos 

relacionados ao conhecimento proporcionado por ela, pela organização de 

processos, metodologias e métodos, por sua relação com o mercado de trabalho, 

tratando de profissões e possibilidades de crescimento profissional e 

empreendedorismo, além das características gerais que as atividades da 

engenharia de software possuem, como a possibilidade de dar sua contribuição à 

sociedade ou à Organização.  

 
Motivadores  Descrição  E G 

Aprendizado Contínuo 
Ter a possibilidade de estar sempre 
aprendendo. 8  

Dar contribuição 

Entender e utilizar a Engenharia de Software 
como uma ferramenta para dar contribuições 
para a Organização. 3 3 

Identificação com a área 

Identificação da pessoa pela área, pelos 
processos e atividades da engenharia de 
software. 4  

Maior potencial de evolução na carreira 
A área permite uma evolução do engenheiro de 
software. 1  

Possibilidade de empreender 
A engenharia de software dá oportunidades para 
o empreendedorismo. 1  

Possibilidade de trabalhar em outro país 
Esta carreira dá possibilidades de expandi-la 
para outros países. 1  

Prática de Engenharia de Software 
Poder utilizar o que foi aprendido na academia no 
dia a dia do trabalho. 3 1 

Ser especialista 
Possibilidade de escolher uma área específica e 
aprofundar-se, se tornando especialista. 1  

Solucionar problemas 
Poder solucionar problemas das pessoas, das 
empresas. 4 1 

Status da profissão 
Valorização social, reconhecimento dos 
profissionais no mercado de trabalho. 1 1 

Trabalhar com novas tecnologias Ter contato com novas tecnologias. 1  

Uso do raciocínio lógico 
Uma parte de suas atividades necessita do uso 
do raciocínio lógico. 1 1 

Visibilidade do resultado 
O processo de desenvolvimento de software gera 
um produto visível e palpável. 1 1 

Legenda: E =Engenheiros de Software; G= Gestores (Gerentes de projetos e Diretores) 
Quadro 12 – Fatores Motivacionais relacionados à Eng enharia de Software 

 
 

Entre os motivadores no âmbito da engenharia de software podemos 

destacar “aprendizado contínuo”, ”dar contribuição” e “ser especialista”. Os critérios 

dessa escolha são explicados ao falar sobre cada um dos fatores. O motivador 

“aprendizado contínuo” foi escolhido por ter sido citado em uma grande quantidade 

de entrevistas num só perfil, o de engenheiros de software. Isso demonstra que os 

gestores não levam em consideração como motivador um fator citado por grande 
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parte dos engenheiros de software. Um dos trechos que dão indícios da existência 

desse motivador é o seguinte: 

“... o que me estimula é sempre ter alguma novidade, por menor que seja, que eu 

converso, que eu aprendo, que eu descubro porque ouvi falar e vou procurar informação 

mais aprofundada”. 

Nele, o participante declara que é motivante o fato de estar sempre em 

contato com novidades. E, a partir desse contato, ter a oportunidade de aprender, 

adquirir conhecimentos, se aprofundar nos assuntos seja através de conversas 

com outros profissionais ou de pesquisas. 

Em outro trecho de entrevista, o engenheiro de software afirma que a 

discussão com os pares sobre o sistema de informação que desenvolvem é uma 

atividade interessante. Quando questionado sobre qual característica dessa tarefa 

o estimula, informa que possui curiosidade por novos aprendizados. O fato de ser 

estimulado pela aquisição de novos conhecimentos também é entendido como um 

fator motivador. Esse fator é denominado “aprendizado contínuo”. Essa afirmação 

é realizada no trecho: 

“... eu que, principalmente, pela minha curiosidade de novos aprendizados. E em algum 

momento a gente pode até, discutindo isso, chegar a uma solução de algum problema que 

a gente começou a discutir”. 

 

Já o fator “dar contribuição” é encontrado em várias entrevistas, tanto de 

engenheiros, quanto de gestores. Isso leva ao entendimento de que é mais 

provável que esse motivador represente a realidade com fidelidade. Um dos 

trechos que identifica esse fator é: 

“Você poder dar uma utilidade prática para aquilo, e aquilo vai poder fazer uma diferença 

muito grande pra vida de alguém. E não só fazer a diferença no sentido de resolver uma 

necessidade mas também poder trazer maior felicidade, maior inovação, como por 

exemplo desenvolver jogo educativo, seria outra coisa que eu poderia incluir nesse 

contexto” 

Neste caso, verifica-se que o que motiva o participante é poder dar 

contribuições que façam diferença na vida das pessoas. Essa diferença pode ser 

para suprir uma necessidade, para entreter ou para realizar melhorias através de 

inovação. 
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O motivador “ser especialista” foi selecionado por representar um outro 

extremo de acordo com os critérios de seleção. Ele é apontado em apenas uma 

das categorias e por um participante. Isso levanta a hipótese de que exista um viés 

na análise. Um dos trechos relatados pelo participante é: 

“... aqui eu não tenho desgosto, mas também não tenho aquela motivação de ta 

trabalhando em algo, isso se deve também ao fato de eu ainda não ter descoberto 

exatamente o que eu desejo em termos de especialização, ter uma decisão sólida do que 

eu quero fazer” 

O engenheiro de software não afirma explicitamente que a especialização 

em uma determinada área ou ferramenta é motivadora. Deduz-se isso a partir da 

análise da frase em que ele afirma que não tem a motivação proporcionada por 

estar trabalhando em alguma atividade. Essa análise é realizada utilizando a 

técnica da Teoria Fundamentada nods Dados chamada Flip-flop. Através dela, 

buscasse chegar a uma perspectiva diferente com relação ao fato, objeto ou 

ação/interação. Neste caso, é indagado o oposto. Estando o engenheiro motivado 

por estar trabalhando em alguma atividade, quais são os fatores causadores dessa 

motivação? Como resposta, é entendido que isso é causado devido o participante 

ainda não ter decidido os seus objetivos com relação a especializações. Ou seja, o 

fato de ter descoberto suas preferências e se tornado um profissional especializado 

promove o aumento da motivação daquele engenheiro de software. 

Os motivadores referentes ao trabalho em equipe são exibidos no Quadro 

13. Aqueles que têm relação com alguma característica relativa ao desempenho de 

atividades em equipe foram incluídos neste quadro. 

 

 

 

 

 

Motivadores Descrição E G 

Aprendizado com pares 
Oportunidade de aprender com os pares no 
trabalho em equipe. 4 1 
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Colaboração com pares 
Realizar atividades que colaborem com os 
membros da equipe. 4 1 

Compartilhamento de responsabilidade 

Os membros da equipe possuem 
responsabilidades mútuas, além das 
individuais.  1  

Comprometimento dos pares 
Os pares estão visivelmente comprometidos 
com o projeto/trabalho. 1  

Comunicação entre pares 
Uma boa comunicação entre pares na 
resolução de problemas. 6 1 

Comunicação pares-gerência 
Possibilidade de realizar sugestões aos 
gestores 4 1 

Confiança 
Os membros da equipe demonstram confiança 
no engenheiro de software. 2 1 

Equipe autogerenciável 

Nesse contexto, trabalhar em uma equipe que 
tenha a capacidade de se autogerenciar na 
ausência do coordenador. 1  

Feedback Receber feedback dos colegas de trabalho. 1  

Influência do colega motivado 
Um membro da equipe motivado influencia na 
motivação de outros. 8  

Maturidade em processos de software 

Os membros da equipe tem conhecimento e 
executam suas tarefas de acordos com os 
processos estabelecidos.  1 

Pares competentes 

Os pares demonstram competência nas áreas 
de conhecimento no qual o trabalho se 
enquadra.  1 

Planejamento Realização de planejamento das atividades. 3  

Reconhecimento 
Ser reconhecido pelos pares, gestores e 
clientes. 4 1 

Relacionamento pessoal 

O engenheiro de software mantém um bom 
relacionamento pessoal com outros membros 
da equipe. 6 1 

Respeito 
Independente da sua produtividade, ser 
respeitado pelos gestores. 1  

Senso de pertencimento 
Ter o sentimento de que, realmente, pertence 
à equipe. 2  

Legenda: E =Engenheiros de Software; G= Gestores (Gerentes de projetos e Diretores) 
Quadro 13 – Fatores Motivacionais relacionados à Equ ipe 

 

O Quadro 13 apresenta os fatores motivacionais relacionados ao trabalho 

em equipe. Entre os motivadores listados citamos como destaque a “Comunicação 

entre pares” e a “Maturidade em processos de software”. 

Por ser encontrado em entrevistas das duas categorias (engenheiro de 

software e gestores) podemos entender que, com relação aos outros fatores da 

lista, o fator “Comunicação entre pares” possui uma maior chance de representar a 

realidade. A identificação desse fator foi realizada a partir de trechos como: 

“Após conversa realizada com um integrante de outra equipe, encontrei a forma de como 

resolver a criação de componentes dinamicamente para uma nova tela. A comunicacão 

com outra pessoa serviu para extrair um idéia para resolução de um problema.” 
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Esse trecho fez parte das narrativas diárias de um dos engenheiros de 

software. Ele foi apontado como uma situação que impactou positivamente na 

motivação do profissional. Deduz-se que a boa comunicação entre os pares com o 

objetivo resolver problemas no trabalho motiva esses profissionais. Outros relatos 

também descrevem que essa comunicação pode ser através de reuniões formais 

ou por conversas informais. 

O motivador “Maturidade em processos de software” é caracterizado pelo 

fato dos membros da equipe possuirem conhecimento dos processos 

estabelecidos na Organização e executarem suas tarefas de acordos com eles. Em 

sua entrevista, quando questionado quais os fatores da engenharia de software 

motivam o profissional, um dos gestores relata: 

“Eu acho que uma equipe organizada em termos de processos de software mesmo...” 

Apesar de o questionamento ter sido referente à engenharia de software, 

interpretou-se que o relato do participante tinha maior relação com o âmbito do 

trabalho em equipe. Trabalhar em uma equipe que segue os processos de 

software foi apontado como um motivador para o engenheiro de software na visão 

do gestor. 

O Quadro 14 demonstra os motivadores que fazem parte do escopo do tipo 

de atividade ou projeto. Para essa lista, os fatores escolhidos foram os que podem 

ter relação direta com o tipo de atividade ou de projeto, como o desafio ou a 

possibilidade de inovação. Também foram selecionados motivadores que são 

associados aos resultados dessas duas categorias, por exemplo, projetos que 

promovam retorno social. 

 

 

 

 

Motivadores  Descrição  E G 
Atividade desafiadora Atividades que apresentem, ao engenheiro de 

software, grau aceitável de complexidade para 
sua resolução. 

6 1 
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Atividade gerencial 

Nesse contexto, é relativo às atividades que 
exijam a gestão de pessoas, delegação de 
tarefas e seu acompanhamento. 2  

Boa quantidade de demanda 
Sempre existir tarefas pendentes suficientes para 
o engenheiro de software trabalhar. 1  

Dar contribuição 
Atividade cujo resultado possibilite ao engenheiro 
de software dar uma contribuição. 1  

Eficiência na resolução de problemas 
Resolver o problema atendendo às expectativas 
de qualidade e prazo. 1  

Executar planejamento 
A atividade faz parte do plano de execução de 
um planejamento.  1 

Gosto pela atividade 

Identificado como o fato de estar exercendo uma 
atividade cujas características agradem o 
engenheiro de software. 3 2 

Interação com cliente A tarefa permite maior interação com o cliente. 4 1 

Necessidade de pensamento analítico 
Analisar problemas e tomar decisões com 
relação à solução. 4  

Novidade agregada 

A atividade agrega características que 
representam novidades para o engenheiro de 
software. 8 2 

Oportunidade de aprendizado 
Relativo à perspectiva do engenheiro de software 
em aprender durante a resolução. 6 2 

Possibilidade de inovação 
Diz respeito à tarefas, atividades que possibilitem 
gerar resultados inovadores. 5 1 

Proporcionar melhorias 
Oportunidade de proporcionar melhorias para as 
pessoas e Organização através do seu trabalho. 1  

Proporcionar visibilidade 

O projeto ou tarefa aumentam a visibilidade do 
trabalho do engenheiro de software na 
Organização.  1 

Realizar trabalho de qualidade 
Realizar atividades usando como base padrões 
de qualidade. 4  

Sensação de sucesso Sentimento de que o objetivo foi cumprido. 3 2 
Tecnologia atual Trabalhar com tecnologias atuais. 1 1 

Ter responsabilidades 
Ser responsável por determinadas áreas ou 
projetos da Organização. 3  

Visão do todo 

Ter a visão de todo projeto, não ficar restrito 
apenas a algumas funcionalidades ou a um nível 
de abstração como o código  fonte. 5 1 

Legenda: E =Engenheiros de Software; G= Gestores (Gerentes de projetos e Diretores) 
Quadro 14 – Fatores Motivacionais relacionados à Ta refa 

Fonte: Elaboração própria 

Os motivadores listados no Quadro 14 representam os fatores que são 

relativos à tarefa e ao tipo de projeto e, entre eles, destacam-se a “novidade 

agregada” e “proporcionar visibilidade”. 

De acordo com os critérios estabelecidos nessa pesquisa, a “novidade 

agregada” é considerado um fator de confiabilidade alta. A confiabilidade dessa 

interpretação se baseia no fato de que tanto os próprios profissionais quanto os 

gestores relataram a respeito do motivador. Um dos trechos de entrevista de um 

dos gestores que contribuíram para a identificação do motivador foi: 

“Atividades do dia a dia eu acredito que a parte de novas demandas, eu acredito que 
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estimula mais do que você tá trabalhando em cima de demandas já antigas, de problemas 

já antigos. Eu acho que novos problemas é mais estimulante do que problemas que você 

já passou e que, por um acaso são repetitivos. Então, quando você tem problemas que 

são diferenciados daquilo que você já viveu. Isso até um certo ponto é estimulante.” 

O trecho da entrevista de um engenheiro de software também foi um dos 

serviu como indício para a identificação do motivador: 

“Fui chamada para participar de uma nova atividade, diferente das que estou acostumada 

a trabalhar diariamente. É muito bom poder participar d enovas atividades. Gosto de 

participar de novas atividades.” 

A partir desses indícios, foi possível interpretar que o atributo novidade de 

uma atividade ou de um projeto é importante para a motivação dos engenheiros de 

software. A “novidade agregada” é caracterizada pelo fato de trazer algo novo 

naquela atividade ou projeto para o engenheiro de software. Os relatos indicam 

que a atuação em atividades em que está acostumado a trabalhar podem até 

estimular, mas novos problemas a resolver, necessidades de usuário a suprir e 

atividades a desenvolver têm um maior impacto na motivação desse profissional. 

O motivador “Proporcionar visibilidade” foi relatado por um dos gestores. 

Esse fator diz respeito à capacidade do projeto ou da tarefa promoverem, tornarem 

conhecido, o engenheiro de software dentro da Organização. Esse fator pode ser 

confundido com o motivador relacionado ao trabalho em equipe “Reconhecimento”. 

Porém, aumentar a visibilidade é entendido como possibilitar, criar meios para que 

as pessoas da Organização possam ver os resultados do trabalho do profissional. 

Já o reconhecimento seria uma etapa posterior, ou seja, os resultados precisam 

chegar ao conhecimento das pessoas para que elas possam reconhecê-los. O 

único trecho onde foi encontrados indícios desse motivador foi: 

“Eu acho que não falar das premiações, mas dos reconhecimentos ou pode ser pro 

produtividade que venha a melhorar, possivelmente, as divulgações que são motivadoras 

do nosso trabalho porque a gente vai começar a dizer o que a gente fez e, talvez, fazer 

uma exposição do que foi feito para um publico maior e talvez com isso a gente tenha que 

participar de eventos tipo congressos e etc. e que nesses congressos as pessoas possam 

participar.” 

A apresentação dos fatores motivadores relacionados às questões 

organizacionais é realizada no Quadro 15. Nesse contexto estão enquadrados 
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aspectos físicos (Por exemplo, localização e ambiente de trabalho), culturais (como 

a valorização da TI), operacionais (quantidade de demandas, por exemplo) e de 

gestão (benefícios, remuneração, entre outros) que foram descobertos na 

pesquisa. Esses fatores atuam modificando positivamente a motivação dos 

engenheiros de software. 

Motivadores Descrição E G 

Ambiente de trabalho adequado 
Caracterizado pelo conforto do engenheiro de 
software no ambiente de trabalho. 4 1 

Aplicação da teoria 

Possibilidade de aplicar, no dia a dia do 
trabalho, os conhecimentos adquiridos na 
Academia. 2  

Apoio à capacitação 
Oferecimento de cursos e treinamentos para 
os engenheiros de software 8 2 

Atendimento de objetivos pessoais 
Alinhamento dos objetivos do engenheiro de 
software e da Organização. 4 1 

Benefícios 

A Organização disponibiliza benefícios para os 
engenheiros de software como plano de saúde 
e ticket alimentação. 2  

Boa remuneração 
Ter um bom salário em relação ao mercado de 
trabalho.  2 

Comunicação aberta 
Ambiente aberto para discussão de 
problemas, críticas e sugestões. 3  

Cultura de melhoria 
As pessoas da Organização promovendo a 
cultura da melhoria do trabalho. 2  

Demandas aceitáveis 

Quantidade de atividades suficiente para um 
bom desempenho do engenheiro de software. 
O excesso atrapalha a produtividade. 3  

Estabilidade 
Não correr o risco de perder o emprego, a 
qualquer momento, inesperadamente. 5 1 

Eventos de integração 

Proporcionar eventos e ambientes que 
facilitem a integração entre os funcionários da 
Organização. 2 2 

Flexibilidade de horário 
Ter a possibilidade de fazer seu próprio 
horário de trabalho. 2  

Localização geográfica 
O local de trabalho ser situado próximo ao de 
estudo. 2 1 

Maturidade organizacional 
Ter processos bem definidos e boa 
capacidade de execução.  2 

Plano de carreira 
Plano que permita ao profissional saber quais 
ações tomar para evolução na carreira. 2  

Plano de premiação 
Premiação dos engenheiros de software que 
cumpriram seu trabalho com maior qualidade 1 1 

Promover a inovação 
A promoção da cultura da inovação permitindo 
a discussão de novos produtos, soluções.  2 

Trabalho por metas Ser cobrado por metas e não por atividades. 1  
Legenda: E =Engenheiros de Software; G=Gestores (Gerentes de projetos e Diretores) 

Quadro 15 – Fatores Motivacionais relacionados à Or ganização 
Fonte: Elaboração própria 
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Entre os fatores motivacionais relacionados à organização, destaca-se o 

“apoio à capacitação. Neste caso, a ênfase é dada por causa do aparecimento dele 

em trechos das duas categorias de entrevistados.  

O “apoio a capacitação” pode ser descrito como as ações executadas pela 

organização com o objetivo de treinar, capacitar seus funcionários. Esse tipo de 

atitude é considerada motivadora pelos engenheiros de software. O fator em 

questão é identificado através de trechos como: 

“... bom, aqui, a instituição sempre oferece cursos, sempre oferece esclarecimentos da lei 

que a gente ta submetido, da lei que rege nossos serviços. Então, existem planos de 

carreira, existem cursos que são recompensados ou são incentivados, aliás.” 

E também: 

“Entrevistador: 

Na tua opinião, o que é que o NTI ou a UFPE deveriam fazer para motivar os engenheiros 

de software? Pra trabalhar melhor a motivação. 

Entrevistado: 

Primeiro, eu acho que treinamento. Treinamento é uma coisa que deveria ser mais 

constante.”  

Com base nestes textos, é possível identificar que o frequente 

oferecimento de cursos e o incentivos a participação neles, por parte da Instituição 

são tratados como fatores motivacionais relativos à Organização. 

Os fatores desmotivacionais referentes à engenharia de software são 

apresentados no Quadro 16. 
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Desmotivadores Descrição E G 

Auditoria de qualidade 
Responder chamados de auditorias de 
qualidade, justificar não conformidades. 2  

Dificuldades na gestão de pessoas 
Dificuldades que os líderes de projetos 
possuem na gestão de pessoas.  1 

Falta de conhecimento 
A falta de conhecimento da teoria da 
engenharia de software.  1 

Grande número de metodologias e 
padrões 

Dificuldade em estabelecer quais metodologia e 
padrões utilizar. 1 1 

Grande número de tecnologias 
Dificuldades em entender e usar várias 
tecnologias. 1  

Trabalho centrado no computador 
Trabalhar quase que exclusivamente diante do 
computador.  1 

Legenda: E =Engenheiros de Software; G= Gestores (Gerentes de projetos e Diretores) 
Quadro 16 – Fatores desmotivacionais relacionados à  Engenharia de Software 

Fonte: Elaboração própria 

Entre os fatores desmotivacionais relativos à engenharia de software 

exibidos no Quadro 16 podemos dar ênfase ao “grande número de metodologias e 

padrões” e ao “grande número de tecnologias”. O primeiro fator é tido como mais 

confiável por ser encontrado em entrevistas das duas categorias, engenheiros e 

gestores. O segundo está localizado em um dos extremos da dimensão da 

confiabilidade utilizada neste trabalho. Por ser apresentado em apenas uma 

entrevista, esse fator é considerado como de baixa confiabilidade, ou seja, é 

possível que exista um viés nesse resultado. 

Chegou-se a extração do desmotivador “grande número de metodologias e 

padrões” a partir dos dados através da análise de trechos como este em que o 

participante é questionado sobre quais aspectos da própria engenharia de software 

que mais desmotivam, impactam negativamente na motivação dos seus 

engenheiros: 

“Eu acho que é a quantidade de padrões e metodologias. Você tem uma infinidade de 

padrões e metodologias que podem dar muito bem em determinado local e dar 

completamente errado em outro local. Eu acho que ter essa sensibilidade de definir, de 

escolher o ideal pro seu local é um dos pontos mais críticos pro engenheiro e acredito que 

seja um ponto mais crítico realmente de você ficar dependente...” 

A dificuldade em decidir quais padrões e quais metodologias utilizar no seu 

contexto de trabalho é um dos fatores que afeta negativamente a motivação do 

engenheiro de software, segundo o participante. O ponto crítico dessa situação é 

que os profissionais precisam ter um conhecimento amplo da engenharia de 

software e a sensibilidade para definir quais dos inúmeros padrões e metodologias 
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se adequam ao seu processo de trabalho. 

O fator “grande número de tecnologias” foi gerado através de um trecho 

encontrado na entrevista de um participante engenheiro de software: 

“... Tentar forçar muito usar novas tecnologias misturando com coisas legadas, que não 

têm muita compatibilidade em si. Isso causa muita dor de cabeça...” 

A grande quantidade de tecnologias leva à dificuldade em entender todas e 

em conseguir integrá-las. A dificuldade ocorre principalmente quando é necessário 

trabalhar com tecnologias legadas tentando compatibilizá-las com as atuais. Neste 

mesmo trecho, pode-se identificar também um sinal externo do engenheiro de 

software desmotivado. Foi aplicada a técnica da Teoria Fundamentada nos Dados 

chamada análise da frase neste trecho “... Isso causa muita dor de cabeça...”. 

Assim, foi possível interpretar que ela, na verdade, representa o estresse causado 

pelo trabalho utilizando um grande número de tecnologias. 

O Quadro 17 apresenta os fatores descobertos que afetam negativamente 

a motivação dos engenheiros de software e que têm relação com a equipe. 
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Desmotivadores Descrição E G 

Ações motivacionais falhas 

Refere-se às ações, executadas pelos 
gestores ou pelos pares com o objetivo de 
motivar um engenheiro de software, que não 
surtiram o efeito esperado. Essa situação 
desmotiva os profissionais. Um exemplo seria 
uma perceptível simulação de um estado de 
motivação. 2  

Atrasos no cronograma 

Atrasos no cronograma de um colega de 
trabalho afetando a execução da tarefa do 
engenheiro de software. 1  

Cobranças abusivas 

O fato de sofrer cobranças e sofrer pressão de 
maneira desproporcional, bem maior que o 
esperado. 3  

Falhas na comunicação 

Esse fator representa toda situação de falta de 
comunicação ou de ruídos durante a sua 
execução. 3 1 

Falta de equidade 
Um engenheiro de software desmotivado 
causando a desmotivação de outros. 7  

Falta de experiência no trabalho em equipe 

O profissional nunca participou ou participou 
pouco de um projeto em que fizesse parte de 
uma equipe. 1  

Não reconhecimento do trabalho 
O esforço do engenheiro de software não é 
reconhecido pelo superior. 1  

Problemas de integração na equipe 
A equipe, por motivo interno ou externo, não 
está totalmente integrada. 3  

Programação em pares 
Utilização da técnica de programação em par 
no trabalho em equipe. 1  

Legenda: E =Engenheiros de Software; G=Gestores (Gerentes de projetos e Diretores) 
Quadro 17 – Fatores desmotivacionais relacionados à  Equipe 

Fonte: Elaboração própria 

O Quadro 17 apresenta os fatores desmotivacionais referentes ao trabalho 

em equipe. Entre esses desmotivadores encontramos as “Falhas de comunicação” 

e o “Não reconhecimento do trabalho”. O primeiro é interpretado como o mais 

confiável e o segundo como um dos menos confiáveis, de acordo com os critérios 

da pesquisa. 

O desmotivador “Falhas de comunicação” é representado por toda situação 

de falta de comunicação e por aquelas em que ocorrem ruídos neste processo. As 

ações de comunicação que, nesse contexto, fazem diferença são as reuniões, as 

conversas formais e informais e a divulgação de informações relativas ao ambiente 

de trabalho. Entre os relatos é interessante dar ênfase para: 

“Eu acho que o silêncio da turma, assim, a comunicação demais por email, entendesse, 

por email, por Gtalk, por MSN, entendesse, os chats em geral, eu acho que isso atrapalha 

uma comunicação bilateral...” 

O trecho demonstra que apesar de serem profissionais acostumados a 

lidar com a tecnologia no dia-a-dia do trabalho, os engenheiros de software sentem 
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a necessidade de interagir pessoalmente. O participante aponta que o uso em 

demasia de ferramentas online como um ponto fraco na rotina do trabalho em 

equipe. Assim, a interpretação foi realizada considerando um ponto fraco como um 

fator desmotivador. 

Outro trecho relata o incômodo causado pela pouca ou nenhuma 

comunicação: 

“... eu acho que é a falta de comunicação direta, entendesse? Eu acho que um pouco... 

um pouco da metodologia scrum deveria ser aplicada. Eu acho que um pouco mais de 

barulho, um pouco mais de conversa, um pouco mais de imparcialidade, entendesse?” 

Analisando esses e em outros trechos, interpretou-se as “falhas na 

comunicação” como um fator desmotivacional no âmbito do trabalho em equipe. 

Outro fator que é importante dar ênfase é o “Não reconhecimento do 

trabalho”. Esse destaque, como menos confiável, é dado devido ao fato dele ter 

aparecido apenas em uma das entrevistas. Um dos engenheiros relatou: 

“... não reconhecimento do trabalho. Se você fez alguma coisa, não cumpriu mais que sua 

obrigação. Se deixou de fazer, pior pra você. Acho que o reconhecimento é o principal 

ponto...” 

O participante declara que um desmotivador, no contexto da pesquisa, é 

caracterizado pelo não reconhecimento do trabalho realizado. Ao invés de 

reconhecer o que foi feito, é relatado que o resultado de um trabalho é tratado 

como uma obrigação. 

No contexto do tipo de tarefa e de projeto, foram encontrados os 

desmotivadores que são apresentados no Quadro 18. 
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Desmotivadores Descrição E G 

Atividade gerencial 

Nesse contexto, é relativo às atividades que 
exijam a gestão de pessoas, delegação de 
tarefas e seu acompanhamento. 5  

Atividade repetitiva 
Atividades que apresentam pouca variação no 
dia a dia do trabalho. 8 2 

Atividades duradouras 
Atividades que requeiram prazos maiores do 
que um dia para resolução. 2  

Desalinhamento entre vontade e tipo de 
tarefa 

Tarefas delegadas para o engenheiro de 
software que não estejam dentro dos tipos 
que o agradam. 3 1 

Dificuldade na resolução de problema 

Pode ser causada pela complexidade da 
tarefa ou por desconhecimento, por parte do 
engenheiro de software, de como resolvê-la. 6  

Documentação incompleta ou inexistente 

Falta de documentação relativas a projetos, a 
atividades e requisitos do cliente ou a 
incompletude dela. 2  

Falta de expectativa de retorno do esforço 

Quando para o engenheiro de software, o 
retorno a médio/longo prazo não compensa o 
esforço despendido na atividade. 1  

Falta de Prática 

A diminuição da prática em um determinado 
tipo de atividade por ter passado um certo 
tempo sem executá-la. 1  

Perda do planejamento 
Falha na execução das tarefas que foram 
planejadas. 2 1 

Perfil incompatível com a tarefa 
Incompatibilidade entre competências do 
profissional e o tipo de tarefa.  1 

Pressão 
Pressão por parte dos pares, gestores e 
clientes para a realização de uma atividade. 4 1 

Produto sem qualidade 

Trabalhar na geração de produtos que não 
tenham uma qualidade aceitável para o 
engenheiro. 2 1 

Retrabalho 

Refere-se a alguns tipos de atividades são 
entendidas como mais propícias a causar 
retrabalho.  7 2 

Risco de impacto 

O risco de impacto negativo em itens já 
consolidados do sistema desmotiva o 
engenheiro de software em uma tarefa. 1  

Sensação de regressão profissional 
Sentimento de estar realizando atividades de 
um nível profissional inferior ao que chegou. 1  

Visão restrita 

Atividades que tornem a visão do engenheiro 
de software restrita com relação ao projeto 
como um todo.  1 

Legenda: E =Engenheiros de Software; G= Gestores (Gerentes de projetos e Diretores) 
Quadro 18 – Fatores desmotivacionais relacionados à  Tarefa 

Fonte: Elaboração própria 

Dentre os fatores desmotivacionais relacionados à tarefa ou ao projeto 

listados no Quadro 18, destacam-se os fatores “atividade repetitiva”, como 

evidência mais forte, e “falta de expectativa de retorno do esforço” como uma das 

evidências mais fracas. 
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O desmotivador “atividade repetitiva” é representado na prática pela pouca 

variação do tipo de atividade no dia-a-dia do trabalho. Um dos relatos encontrados 

nas narrativas diárias e apontado como desmotivado é: 

“Passei o resto da tarde apenas com atividade de teste. É muito cansativo e repetitivo. 

Testar é uma atividade fatigante e repetitiva.” 

Entre os relatos nas entrevistas dos gestores foi identificado o seguinte 

trecho: 

“Eu acho que, voltando aquele ponto que eu falei, é a questão mais de você tratar 

problemas que são repetitivos. Eu acho que você tratar com problemas repetitivos ou é 

porque você realmente não tá conseguindo solucionar aquele problema ou alguma coisa 

tá errada no conjunto de pessoas que tão envolvidas. Então, eu acho que isso é bastante 

desmotivador e influencia num dia negativo pra equipe.” 

Interpretou-se que existem indícios de que alguns atributos nas tarefas e 

nos projetos despertam a sensação de repetitividade no engenheiro de software. 

Com base nos dados coletados, foi possível identificar que atividades que são 

potencialmente candidatas ao retrabalho geralmente são vinculadas a esse fator. O 

esclarecimento de quais são esses atributos de tarefas e projetos pode ser uma 

sugestão para trabalhos futuros. O que concluiu-se é que a dinâmica de divisão de 

trabalho precisa ser elaborada baseando-se nesses atributos com o objetivo de 

evitar a desmotivação dos engenheiros de software. 

Já o desmotivador “falta de expectativa de retorno do esforço” é 

considerado de menor confiabilidade pois é destacado em apenas uma entrevista. 

Esse fator é identificado quando o engenheiro de software acredita que o retorno a 

médio/longo prazo não compensa o esforço despendido na atividade ou no projeto. 

Ou seja, todo seu esforço vai ser colocado em desuso. Um dos trechos da 

resposta do particpante ao ser solicitado que descrevesse um dia onde tudo ou 

praticamente tudo desse errado foi: 

“É aquela coisa de... não é o trabalho em si, mas você ta desmotivado com o trabalho e 

alem de tudo ser aquela coisa que, por exemplo, ser aquela tecnologia que você, eu ta 

trabalhando numa coisa que você sabe que é tecnologia ultrapassada, uma tecnologia 

que dentro de um tempo você sabe que a tendência é cair em desuso. Aí você gastou 

tempo trabalhando numa coisa que futuramente vai ser migrada para uma outra 

tecnologia mas você ta fazendo só pelo momento. Acaba sendo aquele trabalho que não 

te da nenhum retorno a médio e longo prazo.” 
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O participante relata que a percepção de que projeto ou tarefa na qual ele 

está trabalhando cairá em desuso futuramente causa desmotivação ao engenheiro. 

Esse impacto negativo é identificado, por exemplo, quando se trabalha com uma 

tecnologia ultrapassada cuja tendência é não ser mais utilizada a médio e longo 

prazo. Isso faz com que o retorno esperado seja nulo para o engenheiro de 

software. 

Os fatores que são indicados no Quadro 19 representam os 

desmotivadores relacionados com a Organização. 
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Desmotivadores Descrição E G 

Ambiente de trabalho inadequado 

A desmotivação pode ser causada pelo 
desconforto no ambiente de trabalho. Este 
pode ser causado por questões físicas ou 
psicológicas. 7 2 

Aspectos políticos 
Tomadas de decisões baseadas mais no 
aspecto político do que em outro fator. 1 1 

Atraso de salário 
Os vencimentos não serem depositados 
dentro do prazo esperado. 1  

Ausência de demandas 
Pouca ou nenhuma demanda para o 
engenheiro de software. 1 1 

Burocracia 
Perda de tempo na resolução de pendências 
que são travadas pela legislação. 2 1 

Demandas excessivas 
Quantidade alta de demandas prejudicando o 
bom desempenho do engenheiro de software. 2 1 

Desvalorização do servidor público 
Dar maior destaque para pessoas que não são 
servidores públicos. 1  

Falta de comprometimento dos gestores 

Relativo ao não comprometimento dos 
gestores em resolver questões que possam 
contribuir para o trabalho, como dar apoio a 
um engenheiro de software ou atender suas 
necessidades. 2 1 

Falta de maturidade organizacional 
As pessoas da Organização não demonstram 
um pensamento maduro, profissional.  2 

Falta de planejamento Planejamento de trabalho não elaborado. 1 1 

Notícias de corrupção no serviço público 
A fama de corrupção no serviço público em 
geral. 1  

Hora extra Necessidade de realizar horas extras. 3  

Não atendimento de objetivos pessoais 

As decisões tomadas pela Organização não 
atendem às perspectivas do engenheiro de 
software.  1 

Não reconhecimento do trabalho 
Não ser reconhecido por alguma atividade 
realizada. 2  

Plano de capacitação inadequado 

Não disponibilizar cursos e treinamentos para 
os engenheiros de software ou o fazerem de 
maneira precária. 2 2 

Plano de carreira inexistente ou mal 
formulado 

Refere-se a ausência de plano de carreira, no 
qual o engenheiro de software possa basear 
sua evolução na Organização 1 1 

Problemas com o cliente 
Problemas em geral com o cliente. Por 
exemplo, dificuldade para entrar em contato. 1  

Processos mal definidos Processos de trabalho mal definidos. 2  

Produto final em desuso 
O resultado do seu trabalho não ser utilizado 
pelos clientes. 2  

Quantidade limitada de tecnologias 
O dia a dia do trabalho envolve o contato com 
poucas tecnologias diferentes. 1  

Remuneração não competitiva com o setor 
público 

Remuneração baixa quando comparada com a 
de outros órgãos públicos.  3 

Restrição por cargo 
Não ter a oportunidade de realizar certas 
atividades devido ao seu cargo. 1  

Rigidez no horário Rigidez no controle de ponto. 1 1 
Legenda: E =Engenheiros de Software; G= Gestores (Gerentes de projetos e Diretores) 

 Quadro 19 – Fatores desmotivacionais relacionados à Organização 
Fonte: Elaboração própria 
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O “ambiente de trabalho inadequado” e a “desvalorização do servidor 

público” são dois fatores desmotivadores relacionados à Organização que podem 

ser citados, de acordo com os critérios de confiabilidade. 

Sendo encontrados em sete entrevistas dos engenheiros de software e em 

duas dos gestores, o desmotivador “ambiente de trabalho inadequado” é 

reconhecido como um forte candidato a representar fielmente a realidade da 

motivação desses profissionais no contexto em estudo. Esse fator é formado pelo 

desconforto causado por questões físicas ou psicológicas no ambiente de trabalho. 

Por exemplo, um dos engenheiros, nas narrativas diárias, apontou essa situação 

como desmotivadora:  

“Estava testando uma funcionalidade e o computador passou a travar constantemente. 

Meu trabalho é com computador. Se ele não funciona, meu trabalho atrasa.” 

Neste caso, a questão do atraso no trabalho pode ser entendido como o 

real causa da desmotivação, porém o participante relata, de forma explícita, que 

essa situação é desmotivadora. Por este motivo, a interpretação aceita foi de que 

aspectos inadequados do ambiente é que impactam negativamente na motivação 

do profissional. 

A “desvalorização dos servidor público” é apontado por um dos 

engenheiros de software como um fator desmotivacional. Após ser perguntado 

sobre quais características da Organização desmotivavam os profissionais, o 

participante relatou que um dos fatores era a comparação da capacidade de 

aprendizado das pessoas: 

“... uma coisa, assim, que no começo eu acho que dificultou, é porque aqui é o seguinte: 

diz assim a você: [“_Faça”]. Não diz assim: [“_Você sabe fazer?”]. Não: [“_Faça!”]. E se 

você justificar, dizer que não sabe: [“_Não, mas fulaninho aprendeu!”].” 

 

Com o aprofundamento da entrevista nessa questão, o participante citou: 

“E é como se eles destacassem mais pessoas de fora do que o servidor público. Eu acho 

que deveria valorizar o pessoal de casa. Acho que deveria ser uma regra, porque você 

valorizando o seu servidor, o seu funcionário, independente de quem ele fosse, você 

também ta melhorando o serviço da empresa, né? Independente de que seja empresa 

pública, empresa privada, ta melhorando o serviço. Porque é uma espécie de 

investimento, você capacitar, né?” 

Então, interpretou-se que é provável que “fulaninho” refere-se a um 

profissional que não representa um servidor público. Nesse contexto, entendeu-se 
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que o fato de utilizar como argumento a comparação entre a capacidade cognitiva 

de servidores públicos com não servidores é entendido como uma desvalorização 

desse profissional. 

Outro indício para este mesmo fator vem do trecho: 

“... mas eu vejo servidores que são analistas de sistemas, que fazem parte da equipe, não 

são gerentes de projetos, e prestadores de serviços que são gerentes de projetos. No 

mínimo impactando, né? Agora, no geral, eu acho que é um fator que desmotiva, sim.” 

O mesmo participante relata que a designação de prestadores de serviços 

para funções de liderança de projetos, em detrimento da participação de servidores 

públicos, é considerado um fator que causa a desmotivação dos engenheiros de 

software. 

 

SINAIS EXTERNOS OU RESULTADOS PERCEBIDOS PELOS 

PARTICIPANTES 

Serão apresentados nesta subseção os sinais externos e resultados 

relatados pelos engenheiros de software e gestores participantes da pesquisa. A 

apresentação é realizada através de dois quadros. O primeiro exibirá os sinais 

externos e resultados relativos ao engenheiro de software motivado. O outro 

apresentará os relativos ao engenheiro desmotivado. 

Com o objetivo de identificar esses sinais externos e resultados foram 

inclusas perguntas especificas no guia de entrevista. Essas perguntas 

questionavam diretamente quais eram os sinais externos e quais os impactos no 

trabalho dele mesmo e no da equipe. Como exemplo, uma das perguntas era 

“Como você descreveria um colega de trabalho que está claramente motivado com 

o trabalho?”. Também serão apresentados alguns fatores selecionados utilizando o 

critério da confiabilidade para que seja realizado um melhor detalhamento. 

O Quadro 20 exibe a lista de sinais externos e resultados do profissional 

motivado. Esses elementos foram descobertos a partir dos relatos dos dez 

engenheiros de software e dos gestores (um diretor e dois gerentes). Através da 

utilização da Teoria Fundamentada nos Dados nesses dados coletados foi possível 

identificar esses sinais e resultados. 
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Relacionado à  Sinais  E G 

Motivação 
 

Ações motivacionais 1  

Aproximação com o engenheiro motivado 1  

Aumento nas sugestões 3 2 

Bom humor 2 1 

Comprometimento 3  

Comunicação 4 2 

Detalhismo 1 1 

Disposição para ajudar 1  

Disposição para o trabalho 1  

Empolgação 1  

Iniciativa 4 1 

Maior contribuição  1 

Maior produtividade 5 3 

Maior qualidade no trabalho 7 2 

Maior tolerância 2  

Mantem foco 2 1 

Melhor relacionamento pessoal 1  

Proatividade 2 2 

Resultados mais inovadores  1 

Trabalho prazeroso 1  

 Vontade de retribuição 1  
Quadro 20 – Sinais Externos ou Resultados relacionado s à Motivação  

Fonte: Elaboração própria 

Observando-se o total de entrevistas nas quais cada sinal externo e 

resultado foram encontrados, percebe-se os itens “Maior produtividade” e “Maior 

qualidade no trabalho” se destacam positivamente. 

Esses dois sinais foram relatados por uma maior quantidade de 

participantes em perfis diferentes. Esse fato leva ao pressuposto de que possuem 

uma maior credibilidade em relação aos demais. 

Outras descobertas interessantes foram os itens “ações motivacionais”, 

“aumento nas sugestões” e “resultados mais inovadores”. 

As “ações motivacionais” foram identificadas a partir da entrevista com um 

engenheiro de software. Ele relatou o seguinte: 

“Porque uma pessoa motivada também motiva as outras pessoas. Então, se a gente tem 

alguma atividade que o colega de trabalho é motivado a fazer, então ele vai mostrar pra 

gente também o que foi que naquele ponto, naquele módulo, naquela atividade o que foi 

que o motivou. Isso tentando motivar a toda a equipe.” 
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Analisando o trecho da entrevista entendemos que, nesse caso, o 

engenheiro de software motivado passa a tomar ações conscientes com o objetivo 

de motivar os colegas de trabalho. Por analogia, ele busca motivar os pares 

através dos mesmos motivadores específicos de uma atividade que tiveram um 

impacto positivo na sua motivação. Um problema é que essa ação pode ser falha e 

tender a desmotivar o outro engenheiro de software, como visto no desmotivador 

“ações motivacionais falhas” no Quadro 17. 

Encontrado em três entrevistas de engenheiros e duas de gestores, o sinal 

externo “aumento nas sugestões” sugere que o profissional, quando motivado, 

tende a propor novas formas de trabalhar, o uso de novas tecnologias ou melhorias 

nos projetos e nas ferramentas de trabalho. Ele toma essa atitude mesmo que não 

seja sua obrigação, ou seja, de forma proativa. 

Como justificativa dessa interpretação, temos de forma bem direta, um 

engenheiro citando: 

“Eu acho que quando a pessoa ta motivada com o trabalho é quando ela dá sugestões.” 

Com relação aos gestores, um deles citou: 

“Eu acho que se for nesse sentido ai, eu acho que um dos sinais do engenheiro de 

software motivado vai ser as próprias proposições que ele vai ter sobre os projetos” 

Outro gestor fez a seguinte declaração a respeito dos sinais externos: 

“... quando ele faz coisas que, teoricamente, não era pra ele fazer, não  é obrigação dele 

fazer, vamos dizer assim. Mas até certo ponto até ele é obrigado a fazer pra melhorar o 

ambiente de trabalho. Quando ele propõe coisas, ou novas tecnologias, ou propõe novas 

formas de trabalhar, ou propõe melhorar alguma coisa "oh, to achando que isso não tá 

legal. Eu vou fazer isso aqui pra melhorar e vou distribuir o conhecimento." 

O sinal “resultados mais inovadores” foi citado em dois trechos da 

entrevista de um dos gestores. Um deles é: 

“É porque a gente tem projetos em aberto e a gente sabe que o engenheiro de software 

motivado ele vai ser mais inovador dentro daquilo, ele vai procurar mais, ele vai descobrir 

mais recursos, ele vai inovar mais dentro dos procedimentos que estão sendo 

informatizados, né??” 

De forma clara, o gestor aponta a inovação como um sinal externo do 

engenheiro de software motivado. Analisando o relato e pressupondo que o 

trabalho do engenheiro de software, nesse contexto, não abrange a captação de 



 90

investimento é possível interpretar que a expressão “recursos” está no âmbito da 

tecnologia. Desse modo, o aumento na inovação tecnológica dos resultados 

aponta para um estado de motivação positiva do profissional. A técnica de análise 

da palavra também foi aplicada em “procedimentos”. Nesse caso, é possível 

entender que se esses procedimentos estão sendo informatizados, então fazem 

parte das regras de negócio do cliente. Sendo assim, “procedimentos” pode ser 

interpretado como “processos de negócio do setor cliente”. A partir dessa análise 

pode-se entender que o aumento na inovação nos resultados do engenheiro de 

software motivado não só atinge os aspectos tecnológicos como também os de 

processos dos clientes. 

Os sinais externos e resultados percebidos nos engenheiros de software 

desmotivados, de acordo com o entendimento dos participantes da pesquisa, são 

apresentados no Quadro 21. 

 
Relacionado à  Sinais  E G 

Desmotivação  

Absenteísmo 2  
Atrasos 1  
Descomprometimento 4  
Diminuição da adaptabilidade  1 
Diminuição da colaboração com pares 3  
Diminuição da produtividade 8 2 
Dimunição da comunicação  2 
Falta de iniciativa  1 
Falta de sugestões  2 
Foco na reatividade 1  
Introspecção 1 1 
Isolamento 2 1 
Perda da qualidade 5 2 
Perda de foco 2  
Pessimismo 2  
Procrastinação 5 1 
Relacionamento interpessoal ruim 3  
Stress 1 1 

 
Quadro 21 – Sinais Externos ou Resultados relacionado s à Desmotivação  

Fonte: Elaboração própria 

Dentre os sinais externos ou resultados apresentados no Quadro 21 

encontra-se a “menor produtividade” e a “perda de qualidade”. Esses sinais são 

considerados, segundo o critério adotado, os que possuem maiores chances de 

retratarem a realidade com fidelidade. Fazendo um comparativo deles com os 
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elementos listados no Quadro 20, verifica-se que eles são os sinais externos ou 

resultados invertidos dos itens mais confiáveis daquele quadro, no caso “maior 

produtividade” e “maior qualidade no trabalho”. É provável que isso ocorra devido a 

uma maior importância dada para a medida produtividade e o atributo qualidade no 

contexto em estudo. 

No Quadro 21 também é encontrado o sinal “diminuição da 

adaptabilidade”. Ele diz respeito a uma maior dificuldade do engenheiro de 

software para conseguir se adaptar em algum projeto. O sinal foi relatado em um 

trecho de entrevista de um dos gestores: 

“Como eu falei, tem aquele desmotivado por um assunto bem pessoal, bem pessoal 

mesmo, que não consegue se enquadrar nos objetivos do projeto. Ai, Pra mim, fica claro 

essa desmotivação.” 

A interpretação deste trecho foi realizada utilizando a técnica de análise da 

palavra em “projetos”. Essa ação foi tomada pelo fato ter sido interpretado que o 

gestor queria dizer mais do que aquilo que realmente falou. A partir da palavra 

“projetos” foram listadas todas aquelas que, no contexto do estudo, poderiam estar 

agregadas a ela. Então, foi interpretado que “equipe”, “tarefas” e “setores”, dentro 

do ambiente estudado, seriam outras palavras que estavam obscuras no relato do 

gestor. Nesse caso, o entendimento do sinal “diminuição da adaptabilidade” passa 

a ser de que o engenheiro apresenta maior dificuldade em se adaptar em novos 

projetos, equipes, tarefas ou setores. 

 

ENTENDIMENTO DE MOTIVAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO 

O objetivo dessa subseção é apresentar os relatos de cada participante 

sobre o entendimento da motivação e, também, um conceito de motivação, no 

contexto da Organização, gerado a partir da interpretação deles. Serão analisados 

os relatos dos engenheiros de software e dos gestores sobre esse assunto. As 

definições serão listadas no Quadro 22. Essa lista foi obtida através da análise dos 

conceitos de motivação relatados pelos participantes. Foi utilizada a Teoria 

Fundamentada nos Dados para realização da análise e obtenção da idéia central 

contida nos trechos de entrevista. A partir disso, foi gerada uma definição para 

representar a idéia de motivação no contexto estudado. 
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Definição de Motivação Entrevistado 
 
poder produzir, se sentir bem, você se sentir bem, ehhh... Chegar no 
trabalho sorridente, entendeu? Chegar no trabalho sorridente. Olhar pra 
todo mundo, entendesse, e dizer: [“_Vamos fazer o melhor hoje!”], 
entendesse? E no final do dia você olhar e dizer: [“_Realmente, fizemos 
algo bom”], entendesse? Acho que motivado é isso, é produzir, 
entendesse, é produzir com pessoas que fazem você se sentir bem. 

Participante ES1 

 
motivação: são meios... Motivação é um meio pra você chegar em algum 
lugar. É uma característica, acho, que vai definir se algo vai dar certo ou 
não. Pessoas motivadas fazem... Às vezes pessoas motivadas até fazem 
um monte de besteira, mas é mais fácil pessoas motivadas fazendo as 
coisas dar certo do que pessoas desmotivadas. Acho que é bem essencial, 
assim, na equipe de engenharia de software. Aliás, sinceramente, em 
qualquer coisa. Não só em engenharia de software, em qualquer área, 
pessoas motivadas eu acho que... É muito bom trabalhar com pessoas 
motivadas. Quando ta todo mundo empolgado é completamente diferente 
de pessoas morgadas, que não ta a fim de fazer nada. 

Participante ES2 

 
motivação é um sentimento individual. Eu acho que... É individual por quê? 
Por mais que você, por mais que uma pessoa trabalhe num ambiente 
agradável, com pessoas tão agradáveis quanto, um ambiente que 
proporcione a discussão aberta, sem ameaça de retaliação, mas o cara 
pode não ser motivado porque... pelos motivos dele. Mas, mesmo sendo 
algo pessoal, eu acho que o ambiente exerce influência sobre ele. Se, por 
outro lado, se você tem alguém que, no nosso caso, que gosta de 
trabalhar, gosta de engenharia de software, que gosta de discutir 
tecnologias, que gosta de discutir problemas pra chegar a soluções, mas 
ele não tem um ambiente que acolha isso, com pessoas que não gostam 
de discussão, pessoas que não se relacionam bem, pessoas 
individualistas, não necessariamente colocando no nosso caso, mas o cara 
extremamente agradável pra se trabalhar, um cara inteligente, que ta 
comprometido, um cara curioso, mas se ele ta num ambiente que não 
favorece essas características dele, ele se desmotiva. 
 

Participante ES3 

 
 

 
motivação é algo que tu faz... Quando você acorda de manhã, você dizer: 
[“_Eita, eu hoje tenho a oportunidade de fazer tal coisa!”]. Então eu acho 
que você pode ser motivado por um trabalho, que você ache estimulante, 
né, ou então por uma pessoa que você goste, que vai vê-la hoje, né. Então, 
motivação pra mim é isso: quando você acorda de manhã, que abre o olho, 
você lembra dela: [“_Hoje eu tenho oportunidade de fazer tal atividade”]. 

Participante ES4 

 
motivação? Eu não sei. Motivação... Motivado, uma pessoa interessada, 
empolgada com aquilo que faz, disposta a fazer as coisas. 

Participante ES5 

 
Eu acho que motivação é você fazer o que gosta. É um ponto. E o outro 
ponto é você vislumbrar uma utilidade ou uma ... que seja válido aquilo que 
você ta fazendo. Pra mim, motivação está muito ligado a isso, com o que 
você gosta e se tem algum valor. Porque você pode até fazendo uma coisa 
que você gosta, mas se ninguém dá valor, isso aí não é motivação. E outra 
coisa é todo mundo dá valor praquilo que você ta fazendo mas se você não 
gosta, você também não vai tá motivado. Então eu acho que motivação 
tem essas duas partes, aquilo que você gosta de fazer e aquilo que tem 

Participante ES6 
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valor pra você e pra outras pessoas. Então isso aí, juntando, você tem a 
motivação. 
 
Motivação é se sentir bem fazendo suas obrigações, o que tem que fazer. 
Acho que é isso. 

Participante ES7 

 
motivação é um gás que você tem a mais que te faz permanecer, 
perseverar focado naquilo que você está fazendo, naquilo que você iniciou 
ou naquilo que você almeja. Então, quando você não tem esse gás, e ele 
pode vir de... pode ter diversas origens, diversos fatores, você faz mal e, 
provavelmente, pode nem fazer, desistir no meio do caminho. Então você 
pode não obter sucesso naquilo. Então é o gás que você precisa ou que 
você tem pra alcançar aquilo que você quer, aquela atividade, aquele 
objetivo e talvez ate ir alem daquilo. Ir alem daquelas expectativas. Acho 
que é isso aí. 

Participante ES8 

 
Motivação... é uma coisa complicada de definir, eu estudei isso na 
especialização. Bom eu não vou me ater a definição de nenhum estudioso. 
Eu acredito que motivação são... não vou dizer forças porque fica um 
negócio muito místico... são fatores internos que cada indivíduo tem que o 
leva a buscar o melhor naquilo que ele ta fazendo. A gente tem motivação 
não só no trabalho, a gente tem motivação na família, motivação em 
diversas coisas, por exemplo, um casamento sem motivação se acaba, 
você não tem motivação de tá com aquela pessoa. Então, acho que são 
fatores internos daquela pessoa que são influenciados por acontecimentos 
externos, pelo ambiente. Então eu acho que a motivação, na verdade, a 
gente pode usar esse termo de força mesmo, é uma coisa interna de cada 
pessoa. É uma força interna que lhe leva, lhe move a fazer determinadas 
coisas, claro que tem que ter influência. Sem influencia não funciona. É 
isso aí. 

Participante ES9 

 
Motivação é a capacidade que você tem de se manter estimulado em 
relação ao seu trabalho mesmo quando as coisas não são muito 
favoráveis, mas o  fato de você gostar do que faz supera isso. Dentro de 
contexto de motivação como um todo, ao meu entender, é isso e para 
engenharia de software, eu usaria essas mesmas palavras. 

Participante ES10 

 
Eu acho que motivação é aquilo que você faz sem se preocupar com ... 
sem se preocupar com o fim, você tá se preocupando com o meio. E 
quando você observa o fim vai sair melhor do que você tá planejando. 
Então, se você tá motivado... a definição de motivação pra mim é 
realmente você tá fazendo algo que lhe satisfaz, você tá adquirindo 
conhecimento, você tá ajudando pessoas. Então, eu acho que a 
satisfação... satisfação e motivação são sinônimos nesse aspecto. 

Participante G1 

 
Motivação é um sentimento que... deve estar alinhado com os objetivos da 
pessoa tanto pessoal quanto profissional pra ela fazer qualquer coisa na 
vida. Motivação é o que impulsiona a pessoa a fazer alguma coisa bem. 
Porque, tudo bem, você faz uma coisa que você não gosta uma vez, num 
dia você faz uma coisa que você não gosta, aí isso é uma coisa, você 
consegue fazer. Mas você ficar fazendo sempre aquilo, fazer parte do seu 
dia a dia aquele tipo de atividade, aquela coisa, aí você não faz. Vai chegar 
numa hora que você não vai fazer. Então, o que faz você fazer as coisas 
bem e repetidamente é a motivação. É esse sentimento de você tá fazendo 
uma coisa que você acha que vai se produtivo pra você, que você vai tá 
ganhando, aprendendo e melhorando como pessoa principalmente e 
depois como profissional. 

Participante G2 

 
Uma espécie de sentimento que a gente tem de que vai poder construir 
alguma coisa que se deseja. É estar preparado e estar buscando os meios 

Participante G3 
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para que aquilo que se a gente ta querendo construir seja construído. Acho 
que motivação é basicamente isso ai é ta querendo que alguma coisa a 
aconteça e estar me preparando para aquilo para me promovendo para 
que esse fato de fato aconteça. 

Quadro 22 – Definição de Motivação na visão da Orga nização  
Fonte: Elaboração própria 

Dez categorias foram geradas como resultado da aplicação da Teoria 

Fundamentada nos Dados nas respostas dos participantes ao serem questionados 

sobre o significado da motivação. São elas: “identificação pela atividade”, 

“sentimento individual”, “meios”, “influência do ambiente”, “bem estar no trabalho”, 

“forças”, “valor do resultado”, “resiliência”, “objetivos” e “impulso”. 

A categoria “identificação pela atividade” foi relatada em trechos como: 

“Motivação é a capacidade que você tem de se manter estimulado em 

relação ao seu trabalho mesmo quando as coisas não são muito favoráveis, mas o 

fato de você gostar do que faz supera isso.” 

A expressão “gostar do que faz”, nesse caso, foi interpretada como “se 

identificar pela atividade”. Outros trechos encontrados nessa categoria falam da 

identificação de forma mais direta: 

“Eu acho que motivação é você fazer o que gosta.” 

Outra categoria identificada foi “meios”. Ela trata das formas de utilizadas 

para chegar a um resultado. Um dos trechos aponta que a motivação tem relação 

com a busca de maneiras para realizar seu trabalho: 

“É estar preparado e estar buscando os meios para que aquilo que se a gente ta querendo 

construir seja construído.” 

Outro trecho trata a motivação como a preocupação com a qualidade das 

formas de desenvolver o trabalho: 

“Eu acho que motivação é aquilo que você faz sem se preocupar com... sem se preocupar 

com o fim, você tá se preocupando com o meio.” 

Baseando-se nas categorias emergidas dos dados, foi criada uma 

definição do conceito de motivação: 

A motivação é um sentimento individual que atua como um impulso que é 

gerado quando as três forças, identificação pela atividade, influência do ambiente e 
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valor do resultado, estão presentes de forma positiva e leva o indivíduo a buscar 

meios para atingir seus objetivos de forma resiliente. 

 

4.2.2. RESULTADOS DA CODIFICAÇÃO AXIAL: HIPÓTESES 

Nesta subseção serão apresentadas as hipóteses geradas a partir da 

execução da codificação axial nos dados coletados. Para cada uma delas é 

realizada uma explicação, demonstrada uma ilustração, citados trechos de 

transcrição que a evidenciam e analisadas as percepções dos gestores com 

relação a ela. 

HIPÓTESE I 

A novidade agregada  afeta positivamente o aprendizado contínuo . A 
novidade agregada é um fator motivador relacionado às tarefas/projetos. Quanto 
maior o grau de novidade em uma atividade, maior a disposição do engenheiro de 
software para aprender. Em um dos trechos de um participante engenheiro de 
software pode ser visto indícios dessa relação:  

 
“Eu sinto mais interesse em ter... Sempre vendo coisa nova, aprendendo coisas novas e 
tal. Chega um ponto que às vezes fica meio empacado, mas, assim... Aqui a gente tenta 
mudar alguma coisa, ta legal, mas, assim, particularmente eu to procurando sempre algo 
novo, alguma coisa mais motivante, até, porque o fato de ta naquele negócio repetido 
acaba sendo meio sacal.” 

 
Outro ponto interessante é que a novidade agregada  está relacionada a 

realmente novo. Por exemplo, neste trecho, o engenheiro de software relata que 
tem interesse em aprender uma linguagem de programação chamada PHP, mas 
não a linguagem Cobol. Nenhuma das duas é uma tecnologia recente, porém o 
participante afirma ter vontade de aprender a linguagem PHP. O critério utilizado 
pelo participante para a escolha foi a utilização profissional da linguagem de 
programação: 

 
“Entrevistador(a): _mas novo tu fala tecnologia de ponta ou, assim, novo pra tu? 
  
Entrevistado(a): _novo pra mim, que eu não conheço. 
 
Entrevistador(a): _se pegasse Cobol, se aparecesse Cobol pra tu aprender? 
 
Entrevistado(a): _poxa, é porque Cobol já uma coisa mais antiga, né? Ta meio associado 
também a... 
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Entrevistador(a): _PHP, por exemplo? 
 
Entrevistado(a): _pronto! Aí eu já gostaria de aprender. 
 
Entrevistador(a): _é uma linguagem atual, assim, é usada, muito usada... 
 
Entrevistado(a): _e até porque Cobol não é uma coisa nem comercial, né? É antigo. Ta 
associado também a coisas novas. Coisas antigas não tem mais sentido você aprender 
mais.” 

 

Outro engenheiro de software relata diretamente essa relação: 

“A novidade de muitas das coisas com as quais eu to trabalhando me estimulam, me 

atraem, me fazem querer "poxa, eu vou sair daqui sabendo um bucado sobre isso aqui, 

um bucado sobre isso aqui", então acho que isso aí me atrai bastante.” 

O trecho mostra que a novidade agregada  às atividades no ambiente de 

trabalho levam o engenheiro de software a tomar a iniciativa de buscar o 

conhecimento. Isso proporciona o aprendizado contínuo. 

Essa é percepção de um dos gestores para este relacionamento entre a 

novidade agregada  e o aprendizado contínuo : 

“Porque tem a parte de manutenção e de novos projetos. O pessoal geralmente não gosta 
de ficar muito na manutenção, fica um tempo e depois não quer mais ficar, quer fazer 
outra coisa ou outro projeto. E tem gente que vai pra outro projeto mas depois de um 
tempo não quer mais ficar com o projeto porque já saturou o nível de conhecimento, 
aprendeu tudo o que poderia aprender.” 

O gestor declarou que os engenheiros de software não passam muito 
tempo alocados em projetos de manutenção. A causa disso é que as 
possibilidades de aprendizado nos projetos desse setor saturam mais rápido. 
Baseando-se na explicação do gestor, realizou-se uma análise do trecho de 
entrevista. Ao trocar de setor ou de projetos, a novidade agregada  neles faz com 
que os engenheiros possam dar prosseguimento ao seu aprendizado contínuo . 
Quando ela é saturada, o aprendizado contínuo  fica comprometido. Isso leva o 
engenheiro de software a solicitar a mudança de projeto ou de setor. 

 

HIPÓTESE II 

A dificuldade na resolução de problemas  afeta de forma direta a 

sensação de atividade repetitiva . O engenheiro de software declara que o fato de 

ter dificuldades em solucionar um erro no sistema torna aquela atividade repetitiva: 
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“Entrevistador(a): _e das atividades que tu faz no dia a dia, qual é a que tu menos gosta? 
  
Entrevistado(a): _quando começa a ficar monótono, fazer uma atividade muito repetitiva. 
 
Entrevistador(a): _como qual, assim? 
 
Entrevistado(a): _deixa eu ver... Às vezes que eu tenho algum bug, alguma coisa assim, 
que tem que sair procurando e você não acha, isso é o mais chato que tem.” 
 

Essa relação também pode ser encontrada no trecho: 
 
“Se ela tá passando mais tempo do que eu imaginava, eu começo a me sentir meio 
ineficiente. Então, isso ia acontecer nesse caso, eu ia começar a me achar meio 
ineficiente, ia começar a ser rotineiro. Aí eu ia perder a graça com aquilo.” 

O participante fala do sentimento de ineficiência causado pela dificuldade 
em resolver um problema. Essa dificuldade também causa a sensação de que 
aquilo se tornou rotineiro. Interpretou-se essa rotina como algo que é repetitivo. 
Então, chegou-se à conclusão de que o aumento na dificuldade na resolução de 
problemas  leva a um aumento na sensação de repetitividade da tarefa. 

A percepção de um dos gestores sobre essa relação pode ser vista em: 

“Eu acho que, voltando aquele ponto que eu falei, é a questão mais de você tratar 
problemas que são repetitivos. Eu acho que você tratar com problemas repetitivos ou é 
porque você realmente não tá conseguindo solucionar aquele problema ou alguma coisa 
tá errada no conjunto de pessoas que tão envolvidas. Então, eu acho que isso é bastante 
desmotivador e influencia num dia negativo pra equipe.” 

No relato do gestor, foi interpretado que a dificuldade em solucionar 
problemas desperta a sensação de que aquela é uma atividade repetitiva . Isso 
mostra que essa relação entre a dificuldade na resolução de problemas e a 
atividade repetitiva  é de entendimento também do gestor. 

 

HIPÓTESE III 

A visão restrita  afeta negativamente o aprendizado contínuo . Um 

engenheiro de software relata: 

“Por causa disso, quer aprender novas tecnologias e geralmente em manutenção, você 
olha so para uma parte "vou resolver aquela partezinha ali", não faz parte do processo 
como um todo, de aprendizado mesmo, criar coisa nova, tela nova.” 

O participante fala que no setor de manutenção, geralmente, a visão do 
engenheiro de software com relação ao processo como um todo é restrita. E o 
aprendizado faz parte desse processo. Então, quanto mais restrita a visão do 
engenheiro de software com relação ao sistema, menor a possibilidade de 
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aprendizado contínuo. 

Outro engenheiro de software também faz um relato que serve como base 
para essa hipótese. Entende-se, no trecho, que a oportunidade de conhecer mais o 
sistema leva ao conhecimento de suas regras e de sua estrutura. Isso faz com que 
o profissional possa estar aprendendo continuamente. O trecho relatado é: 

“Então se eu vou ver uma parte nova do sistema que a gente vai descobrir como é que 
era feito, quais são as regras, o que é que pode melhorar ou não isso aí me motiva sim.” 

 

HIPÓTESE IV 

O aumento do retrabalho em uma tarefa afeta, de forma direta, a 

sensação de atividade repetitiva  nela e em outras tarefas semelhantes. Os 

trechos de entrevista de um participante engenheiro de software relatam: 

“Passei o resto da tarde apenas com atividade de teste. É muito cansativo e repetitivo. 
Testar é uma atividade fatigante e repetitiva.” 
 
“Deixaram de ser tão fatigantes porque foram testes mais fáceis, foram validados mais 
rapidamente, sem precisar enviar muitas vezes para o desenvolvedor.” 

 

Em um dos diários foi identificado o seguinte trecho: 
 
“Não consigo concluir uma solicitação do cliente. A solicitação vai e volta do 
desenvolvimento varias vezes porque o desenvolvedor não percebe alguns erros. Essa 
alternância de desenvolvimento e validação mostra que a atividade está sendo mal 
testada pelo desenvolvedor. Se fosse bem testada economizaria tempo de trabalho.” 
 
O retrabalho  gerado em testar várias vezes a mesma funcionalidade, 
identificado em “a solicitação vai e volta”, leva a uma sensação de 
atividade repetitiva . 
 
 
HIPÓTESE V 

A pressão  por prazos de entrega afeta negativamente o aprendizado 

contínuo  do engenheiro de software. Essa hipótese foi gerada com base nas 

declarações de um engenheiro de software: 

“Que dentro do primeiro exemplo que eu te falei agora, se é algo que envolve a nova 
tecnologia e o chamado tendo prioridade mais alta dificulta para aprender por que eu vou 
ter que dar prioridade a estar pronto.” 

Analisando o trecho, verificou-se que ele fala em “nova tecnologia”. Esse 

termo nos levou ao fator novidade agregada . A relação desse fator com o 

aprendizado contínuo  já foi descrita na hipótese I. 
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Essa hipótese também foi identificada baseando-se no trecho: 

“Entrevistador(a):_certo. E quais as características que desestimula, hoje, no NTI ou da 

UFPE em geral? 

Entrevistado(a):_uma coisa, assim, que no começo eu acho que dificultou, é porque aqui é 

o seguinte: diz assim a você: [“_Faça”]. Não diz assim: [“_Você sabe fazer?”]. Não: 

[“_Faça!”]. E se você justificar, dizer que não sabe: [“_Não, mas fulaninho aprendeu!”].” 

O engenheiro responde à pergunta relatando a pressão para que 

determinadas atividades sejam realizadas. No caso, a própria pressão nas 

atividades de aprendizado dificultando sua execução. 

HIPÓTESE VI 

A visão restrita  tem relação inversa com o aumento das sugestões . 

Essa relação pode ser identificada no trecho de entrevista: 

"com isso eu to tendo uma visão do todo, do produto como um todo pra poder também dar 

minhas opiniões de melhorias, dar minhas opiniões de ajudar aos outros analistas que vão 

precisar fazer parte da equipe e ajudar a equipe como um todo." 

O engenheiro de software fala que tendo a visão do todo, entendendo o 

produto como um todo poderá dar suas opiniões para melhoria do projeto. 

Inversamente, a falta dessa visão do todo, ou seja, a visão restrita , então, pode 

ser interpretada como redutora da quantidade de sugestões. 

A relação também pode ser encontrada em: 

“Então se eu vou ver uma parte nova do sistema que a gente vai descobrir como é que 

era feito, quais são as regras, o que é que pode melhorar ou não isso aí me motiva sim.” 

O entrevistado relata que uma visão mais ampla do sistema (ou seja, uma 

visão menos restrita) leva a identificação do que pode melhorar. Isso pode ser 

interpretado como um aumento nas sugestões  para o cliente.  
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HIPÓTESE VII 

Uma maior resolução de problemas  afeta positivamente a sensação de 

dar contribuição . Um trecho que demonstra essa relação é: 

"Você poder dar uma utilidade prática para aquilo, e aquilo vai poder fazer uma diferença 

muito grande pra vida de alguém. E não so fazer a diferença no sentido de resolver uma 

necessidade mas também poder trazer maior felicidade, maior inovação, como por 

exemplo desenvolver jogo educativo, seria outra coisa que eu poderia incluir nesse 

contexto." 

Após análise do trecho de entrevista, a expressão “dar uma utilidade 

prática” junto com “fazer uma diferença muito grande para a vida de alguém” foram 

interpretadas como o ator de dar alguma contribuição para alguém. Também 

entendeu-se que a resolução de uma necessidade se relaciona com a sensação de 

dar contribuição. 

Um dos gestores relata: 

“eu acho que a motivação vem de você ter problema interessante a ser tratado e você ter 

como contribuir para a solução daquele problema.” 

Ele fala da existência de problemas a serem tratados e da possibilidade de 

dar uma contribuição resolvendo-os. Portanto, nesse trecho também é possível 

verificar a relação direta entre a resolução de problemas  e a sensação de dar 

contribuição . 

 

HIPÓTESE VIII 

O aumento da possibilidade de inovação  afeta positivamente a sensação 

de dar contribuição . Essa hipótese foi gerada com base em: 

"Você poder dar uma utilidade prática para aquilo, e aquilo vai poder fazer uma diferença 

muito grande pra vida de alguém. E não so fazer a diferença no sentido de resolver uma 

necessidade mas também poder trazer maior felicidade, maior inovação, como por 

exemplo desenvolver jogo educativo, seria outra coisa que eu poderia incluir nesse 

contexto." 

Com base no que foi explicado na Hipótese VII, a frase inicial desse trecho 

de entrevista se refere à sensação de dar contribuição . O participante declara 

que é a idéia é que essa contribuição agregue elementos inovadores. 
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Um dos gestores relatou: 

“É porque a gente tem projetos em aberto e a gente sabe que o engenheiro de software 

motivado ele vai ser mais inovador dentro daquilo, ele vai procurar mais, ele vai descobrir 

mais recursos, ele vai inovar mais dentro dos procedimentos que estão sendo 

informatizados, não é? E, evidentemente, isso ai vai ser refletido como um elemento claro 

de desempenho. Então, eu acho que a motivação ela vai ser visível quando você vê 

engenheiro de software procurando explorar mais aprofundadamente os processos que 

ele está, digamos, desenvolvendo. Então, ele está trazendo desenvolvimento, ele está 

aproveitando aquele momento para ele aprofundar contribuição da engenharia de 

software para a organização.” 

 

No trecho da resposta do gestor percebe-se a identificação da 

possibilidade de inovação  como um motivador. Ele, em seguida, fala da relação 

desse motivador com o aprofundamento da contribuição  do engenheiro de 

software.   

 

HIPÓTESE IX 

Quanto maior o feedback  do cliente, maior a sensação de dar contribuição.  Com 

relação a isso, um dos engenheiros de software entrevistados relata: 

"Porque, de repente, o cliente diz: [“_Não, mas eu acho que isso ali devia ta em tal 

canto”]. Você sabe... E você fez, você sabe como é que é a tela e você sabe que pode 

contribuir pra melhorar o serviço daquela pessoa." 

Interpretou-se que o feedback do cliente auxilia no entendimento do 

engenheiro de software sobre quais são as necessidades dele. Ter conhecimento 

de quais são as necessidades do cliente, ajuda o engenheiro a melhorar suas 

contribuições. Assim, foi possível entender que o feedback  tem uma relação direta 

com a sensação de dar contribuição . 

Nos diários, um dos participantes relatou sobre a influência do feedback 

positivo do cliente e sua vontade de dar uma maior contribuição no dia seguinte: 

“Recebi feedback positivo pelo desempenho na nova atividade. Porque estimulou a 

procurar meios de melhorar para o dia seguinte.” 
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HIPÓTESE X 

A necessidade de pensamento analítico afeta positivamente a sensação 

de dar contribuição . Interpretou-se essa relação a partir do relato do engenheiro 

de software: 

“Então, você não desempenha somente seu papel, entendeu? A parte de análise, 
modelagem, você ta direcionando, usando desenhos, figuras, ta ligado, abstrações, pra o 
que outras pessoas vão fazer, entendesse, e pode acontecer, e durante esse fluxo, 
entendeu, você poder considerar situações erradas e tentar achar uma válvula de escape 
pra poder tornar-se o risco menor na atividade do dia a dia de outras pessoas.” 

 

Ele considera atividades que necessitam do uso do pensamento analítico, 

como a modelagem, uma forma de dar uma contribuição para outras pessoas. 

Segundo ele, através do pensamento analítico, o engenheiro de software pode 

identificar situações fora do normal e elaborar ferramentas para tratá-las. 

Outro engenheiro de software também fez uma declaração que contribuiu 

com essa hipótese: 

“Porque você, pelo menos no meu ponto de vista, você ta consciente de que ta fazendo 
alguma atividade pra melhorar o serviço de alguém. Eu acho que isso é uma coisa que 
tem que ser o principal motivador do engenheiro de software. Ele sempre vai pensar qual 
é a melhor forma do usuário interagir com o sistema. Ele sempre vai se colocar no lugar 
do usuário. Eu penso assim.” 

 

Neste trecho, o participante declara que os engenheiros de software têm 
consciência de que seu trabalho, no contexto estudado, dá uma contribuição para 
a melhoria do trabalho de alguém. Isso, para o participante, é o principal motivador 
do engenheiro de software. Por fim, ele fala sobre se colocar no lugar do usuário. 
Essa última parte do trecho foi interpretada como um exemplo da prática do uso do 
pensamento analítico. A análise da melhor forma do usuário interagir com o 
sistema foi considerada nesta pesquisa como uma atividade com necessidade de 
pensamento analítico . 

 

HIPÓTESE XI 

A falta de especialistas, que está relacionada com o motivador ser 

especialista , diminui a possibilidade de aprendizado contínuo . Essa relação 

pode ser identificada em: 
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“Agora ponto negativo... ponto negativo é que eu percebo uma certa imaturidade ainda na 
Organização em muitas questões assim. O fato é que a gente ainda tá aprendendo muita 
coisa, então, por exemplo, se eu quero tirar uma dúvida com alguém sobre determinado 
assunto, a gente talvez não tenha tantas opções de pessoas com as quais eu possa tirar 
essa dúvida. Então, se surge uma dúvida com APF, eu não tenho ninguém que saiba aqui 

APF. Se surge uma dúvida sobre requisitos, eu posso tentar tirar a dúvida com _____6, 
talvez _____6, etc. Mas, essas pessoas não são especialistas mesmo na área que 
possam me dar uma resposta certa. Então, a gente não tem pessoas maduras em 
determinadas áreas com as quais a gente possa aprender muito com elas.” 

O engenheiro de software declarou que um dos pontos negativos do 
trabalho na Organização é a dificuldade em conseguir tirar dúvidas com os pares. 
Os questionamentos, na prática, são resolvidos por pessoas que não são 
especialistas no assunto. Também se entendeu que essas respostas são 
consideradas parte do aprendizado contínuo . Portanto, interpretou-se que a 
escassez de profissionais especialistas diminui a possibilidade de aumentar seus 
conhecimentos. 

Nesse outro trecho, também é declarada a relação entre a presença de 
especialistas e o aprendizado contínuo : 

“E outra coisa ruim que o NTI oferece ou não oferece é isso, é o fato de ter o órgão 
publico, o NTI ser muito novo, então você tem muito poucas pessoas maduras mesmo 
com muito conhecimento, experiência de mercado, não experiência de mercado, na 
verdade, experiência técnica naquilo que elas fazem. Isso é um negócio ruim porque eu 
não tenho um cara bom de requisitos, um cara bom de análise de configuração, não tenho 
um cara bom disso, daquilo outro que eu possa tirar minhas dúvidas.” 

O participante afirma que estes especialistas são encontrados em menor 
número no contexto da pesquisa. Porém, ressalta que uma presença maior deles 
pode ajudar a contribuir para melhorar o aprendizado dos outros engenheiros de 
software. 

  

HIPÓTESE XII 

Uma melhor interação com o cliente afeta positivamente a sensação de 

sucesso  no projeto. Essa hipótese é apontada com base nos seguintes trechos: 

“Eu gosto da interação com o cliente, interagir com o cliente. Gosto da expectativa de um 
novo projeto e do fato de que eu posso identificar todos os requisitos daquele projeto. 
Acho que me estimula a esperança de que ‘ah, la no fim vai ser um projeto massa isso 
aqui’...” 

“É basicamente isso, assim, lidar com o cliente quando ele não é complicado demais e 
escrever, trabalhar, identificar novos requisitos para novos projetos.” 

                                            

6
 Os nomes foram retirados para garantir a anonimidade do participante. 
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Neles, o engenheiro de software demonstra seu interesse pela atividade de 
identificação de requisitos. Para facilitar a realização de tarefas desse tipo, de 
acordo com os trechos, é necessária uma boa interação com o cliente . Depois, 
entendeu-se que a possibilidade dessa melhor interação proporciona, ao 
engenheiro, a expectativa da sensação de sucesso  no projeto. A partir desse 
entendimento, induziu-se que, excluindo outros fatores que podem influenciá-la, 
essa expectativa seria extendida pelo decorrer do projeto enquanto fosse mantida 
essa boa interação com o cliente . 

Outro trecho foi encontrado nos diários. Nele, foi interpretado “redução e 
resolução de problemas futuros” como uma sensação de sucesso  no projeto: 

“O fato de mostrarmos ao cliente (usuário) como o sistema funciona vai facilitar a redução 
e a resolução de problemas futuros.” 

 

HIPÓTESE XIII 

A falta de especialistas (ser especialista ) leva a um maior risco de 

impacto  negativo a partir das decisões tomadas nos projetos. 

Um dos participantes engenheiros de software relata: 

“Então, por isso que isso às vezes eu acho que é um ponto negativo, a gente não ter 

pessoas que são de perfil técnico que conheçam muito daquilo que estão fazendo. Então, 

é negativo porque corre o risco de se a gente decidir entre a gente, a gente decidir errado. 

Essa é a questão, foi o que ocorreu.” 

O fato da instituição não contar com “pessoas que são de perfil técnico que 

conheçam muito daquilo que estão fazendo”, ou seja, especialistas dificulta a 

tomada de decisão. Essa dificuldade traz a sensação de que pudesse escolher o 

caminho errado, dando um indicativo, para o engenheiro de software, de que existe 

um maior risco de impacto negativo no projeto. 

O seguinte trecho também trata desse relacionamento: 

“Então ai ela vai atrasar a atividade dela. Ela vai fazer com menos gosto a atividade e aí 

provavelmente há uma maior chance de ter erros, de ter bugs, de aquilo que foi feito não 

ser o que era pra ser feito porque ela tava sem saco e então não procurou as pessoas 

corretas para entender melhor a atividade, etc.” 

Mantendo o foco da análise na busca de informações sobre as categorias 

em questão, pode-se identificar que a expressão “pessoas corretas” se tratam dos 
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especialistas da Organização. Também é possível identificar que “... maior chance 

de erros, de ter bugs, de que aquilo não ser o que era pra ser feito ...” se trata do 

risco de impacto  no projeto. Então, foi possível entender que ser especialista  e 

risco de impacto  estão relacionados da maneira proposta. 

 

HIPÓTESE XIV 

Quanto maior o nível de aprendizado contínuo , maior a possibilidade de 

dar contribuição . 

Essa idéia foi identificada no relato: 

“Porque assim, sou eu que to entendendo aquilo, sou eu quem to definindo aqueles 

padrões, sou eu que to estudando pra entender como eu faço aquilo. E assim esse 

conhecimento me estimula ou me motiva, me faz ficar focado assim... Pensando que no 

futuro quando eu for para uma outra empresa, eu vou ter esse conhecimento aqui e vou 

poder contribuir com aquela empresa.” 

O engenheiro de software declara que ele é motivado pelo fato de poder 

estudar, adquirir conhecimentos para realizar suas atividades. Isso foi entendido 

como relacionado ao aprendizado contínuo . Depois, o participante fala de seu 

pensamento de que no futuro possa contribuir para outra empresa que venha a 

trabalhar. A partir disso, interpretou-se que quando ele diz “sou eu que to 

entendendo aquilo, sou eu quem to definindo aqueles padrões” quer dizer que está 

dando sua contribuição para esta Organização.  

Outro trecho que evidencia a hipótese: 

“... então o que me motiva mais no dia-a-dia é tá descobrindo um pouco mais do negocio 

e assim qualquer problema ou dúvida do usuário, a gente já tem como solucionar isso 

rapidamente porque já tem o conhecimento do negócio.” 

O engenheiro de software fala da importância do aprendizado contínuo  

para a sua motivação e para que possa dar contribuição à Organização a partir 

desse conhecimento. 
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HIPÓTESE XV 

Dar contribuição para o cliente afeta positivamente a sensação de 

sucesso . 

Nesse trecho da entrevista de um engenheiro de software é possível 

verificar esse relacionamento: 

“Entrevistador(a): _e aí dentro dessas atividades do dia a dia, da tua rotina normal, qual é 
a que tu mais gosta de realizar? 
 
Entrevistado(a): _rapaz, eu acho que é um sentimento, eu acho, comum a todos os 
programadores, quando o código que você implementa dá certo. Acho que é uma 
sensação, assim, de sucesso... 
 
Entrevistador(a): _mas tu achas que... Mas, das atividades, realmente, que tu faz... 
  
Entrevistado(a): _como, por exemplo? 
 
Entrevistador(a): _desenvolvimento ou criação de... de... tabelas de banco de dados? 
  
Entrevistado(a): _ah, eu gosto de ver da tela funcionando, quando a tela faz justamente o 
que você planejou que ela fizesse. Eu acho que é o que tem de melhor. Ver pronto o 
módulo que você pegou pra fazer. 
 
Entrevistador(a): _então, tu acha que o que tu mais gosta de fazer é desenvolver 
realmente e vê aquilo... 
  
Entrevistado(a): _que ta funcionando. 
 
Entrevistador(a): _o que é que acha que essa atividade possui, desenvolvimento, que tu 
acha legal, que te deixa mais estimulada? Tu acha que tem alguma coisa? 
  
Entrevistado(a): _bom, uma coisa é que você ta contribuindo pra facilitar o serviço de 
alguém. Isso eu acho que é o que satisfaz, é o que incentiva qualquer pessoa que faz o 
serviço. Você faz o serviço pra alguém e você quer que saia realmente com utilidade pra 
essa pessoa. Você ta ajudando a outra pessoa a fazer o serviço dela com mais 
responsabilidade.” 

 

No início do trecho, ao ser perguntado sobre as atividades que mais gosta 

de realizar, o engenheiro de software respondeu que seria a implementação 

correta de um código. Essa atividade o faria apresentar uma sensação de 

sucesso . Ao ser questionado por detalhes, chegou-se ao entendimento de que, na 

verdade, o que causa essa sensação é o fato de pode dar contribuição  ao cliente. 

Então, concluiu-se que dar contribuição ao cliente afeta positivamente a 

sensação de sucesso  em um engenheiro de software. 
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Outro relato que é identificado como evidência: 

“A atividade em si de análise, de acompanhamento dos desenvolvedores, a gente sabe 

que o produto já tem uma aceitação dos usuários, então, eles confiam no produto. Só no 

fato da gente fazer uma melhoria que é a necessidade do cliente ou a gente percebeu 

antes que o cliente viesse mesmo a falar que seria uma melhoria, algo útil para o usuário 

final, a gente fazer essa melhoria. Então, é uma coisa que realmente motiva, que sabe 

que você tá fazendo alguma coisa de útil.” 

Interpretou-se, na resposta do entrevistado, que quando ele trata de 

“melhoria”, está falando de dar contribuição . Já a sensação de sucesso é 

identificada quando ele declara que o produto tem aceitação do usuário devido às 

melhorias realizadas a pedido do usuário ou por iniciativa do profissional. 

 

HIPÓTESE XVI 

Aspectos políticos impactam negativamente na sensação de dar 

contribuição . 

O engenheiro de sofware relata a dificuldade de ser aproveitado pela 

instituição devido à aspectos políticos: 

“ Então, desestimula porque a gente não é aproveitado como acha que deveria ser. Mas eu 
também sei que isso não é exclusividade daqui. Nos ambientes públicos em geral, mais ou 
menos, têm sempre algum problema dessa natureza política...”  

 

Outro engenheiro de software relata dos problemas políticos gerados nas 

trocas de gestores. A descontinuidade na política é identificado como um fator que 

dificulta o trabalho do dia-a-dia:  

“muitos problemas podem acontecer com troca de gestão, porque como é um órgão 

público, então tem que ter eleição pra reitor, eleição pra diretor do centro, então todas 

essas trocas se não forem bem feitas ou ajustadas, alguns projetos bons que poderiam já 

estar se iniciando vão se perder, e mais na frente a demanda vai ser muito maior com um 

tempo mais curto pra se fazer, então os problemas podem acontecer. Mas, acredito que 

com planejamento e com conhecimento do que o NTI faz pela universidade acho que isso 

também pode ser um ponto negativo. A universidade ta descobrindo agora o potencial de 

coisas que o NTI pode fazer, então isso é que eu acho que isso é que vai minimizar esses 

problemas de gestão, troca de diretor, troca de reitor. Que os projetos são necessidade da 
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universidade como um todo. Não é um projeto de necessidade de diretor de centro ou de 

reitor, é da Universidade. Então a universidade vai saber dar o valor aos sistemas de TI que 

estão sendo desenvolvidos.” 

Além das hipóteses apresentadas também foram identificados outros 

relacionamentos entre os motivadores e desmotivadores. Por possuírem poucas 

evidências, essas relações são apresentadas mas não fazem parte da teoria 

gerada.  

RELAÇÃO I 

O aumento da colaboração com pares  aumenta o senso de 

pertencimento . Um dos engenheiros de software participante foi perguntado sobre 

situações que fizessem ele se sentir parte da equipe. Obteve-se como resposta o 

seguinte trecho de entrevista: 

"Eu gosto muito quando eu ajudo a pessoa a resolver. A pessoa ta lá com problema, aí 

você, obviamente com sua experiência já de algum tempo, você: [“_Pô, faz isso assim que 

dá certo!”]. Aí a pessoa consegue resolver mais rápido e deu certo. Essa pode ser uma 

experiência que eu me sinto parte daquilo ali." 

Nele, o participante fala da sua identificação pela colaboração com os 

pares . Então, a partir dessa colaboração, o colega de equipe consegue resolver o 

problema com maior brevidade. Esse tipo de situação afeta positivamente o senso 

de pertencimento . 

RELAÇÃO II 

Uma maior interação com o cliente  afeta positivamente o senso de 

pertencimento . 

Essa relação foi levantada com base no seguinte trecho de entrevista: 

"toda vez que tem aquelas apresentações que chama _____7 pra cá, que vem o pessoal 

de lá, eu me sinto fazendo parte da equipe, eu sinto... Olho as telas que eu participei, as 

que eu fiz, e funcionando... O _____8 dando dicas ou pedindo consertos, e eu sei que 

                                            

7
 O nome do setor/cliente foi omitido para manter a anonimidade do participante. 

8
 O nome do setor/cliente foi omitido para manter a anonimidade do participante. 
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aquilo ali vai voltar pra mim, pra eu consertar. Então, naquele momento ali a gente sente 

que faz parte de um processo de desenvolvimento de um sistema e daquela equipe ali." 

O engenheiro de software fala de sua participação em apresentações do 

sistema para o cliente. Nela, os clientes relatam suas dificuldades, sugestões. E 

essa interação com o cliente faz com que esse participante tenha um maior senso 

de pertencimento à equipe. 

RELAÇÃO III 

Quanto mais tempo é gasto com uma atividade duradoura , menor é a 

novidade agregada  a ela. Essa relação é identificada no relato: 

“A novidade delas. A novidade delas. De modo que se identificação de 
requisitos começa a demorar muito, muito, muito aquilo começa a se tornar 
meio chato pra mim. Porque já não tem muita novidade, eu já não to mais 
muito curioso.” 

O trecho em questão foi a resposta a uma pergunta sobre qual 
característica fazia a atividade de identificação de requisitos ser estimulante. O 
participante indicou a novidade agregada como esse motivador. Nos casos em 
que essa atividade leva muito tempo para ser finalizada, ela tendo a afetar 
negativamente o nível de novidade dela.  

RELAÇÃO IV 

Atividades com alta repetitividade (atividade repetitiva ) possuem a 

tendência a ter uma baixa novidade agregada . A interpretação desse trecho levou 

a esse entendimento: 

“Um projeto cujos requisitos sejam demais. Então, até certo ponto é interessante, mas aí 
depois já começa a ser meio chato. A coisa começa a ser meio repetitiva. A mesma coisa 
com caso de uso. Então, de repente tem muito, muito, muito casos de uso e eles são 
muito parecidos, então a atividade começa a ser meio burocrática e não mais 
interessante, novidade, assim. Então, eu acho que quando a coisa começa a ser meio 
repetitiva perde a graça. Então, atividades que tenham o potencial de ser assim são as 
que eu menos gosto.” 

O participante foi questionado sobre o que ele não gosta de fazer no dia-a-
dia de trabalho. Da sua resposta, pode-se interpretar que mesmo tipos de 
atividades considerados interessantes podem se tornar repetitivos se forem 
realizados várias vezes. É importante notar que não se trata de realizar a mesma 
atividade e sim tarefas diferentes, mas com características similares. Esse fato faz 
com que a novidade agregada  a essas tarefas tendem a ser anulada.  
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RELAÇÃO V 

A falta de conhecimento  afeta negativamente a sensação de sucesso 

no projeto. O seguinte trecho de entrevista foi dito por um dos engenheiros de 

software: 

“Então, recentemente, depois que a gente viu que tava caminhando errado nas decisões 

que a gente tava tomando, eu fiquei meio desmotivado porque eu me senti não muito 

capacitado pra ta tomando decisões em um projeto que requer um tipo de conhecimento 

que eu não tenho. Então eu fiquei um pouquinho mais desmotivado, assim meio receoso 

com o projeto.” 

Esse trecho foi relatado por um engenheiro de software que tem autonomia 

para tomar decisões no projeto, que nesse contexto é proporcionada para o líder 

técnico. Ele declarou que não se sentia capacitado, detentor de conhecimentos 

que pudessem proporcionar tomar as decisões corretas no projeto. Então, foi 

interpretado que essa falta de conhecimento  afeta negativamente a sensação de 

sucesso  dele. É importante entender essa sensação de sucesso  do mesmo 

modo que na hipótese XII, ou seja, como a extensão da expectativa dela no 

decorrer do projeto. 

4.2.3. RESULTADO - CODIFICAÇÃO SELETIVA: GERANDO A TEORIA 

Serão apresentados, nesta subseção, os resultados gerados após a o 

processo de codificação seletiva. Inicialmente, será apresentada a categoria 

central. Depois disso, será apresentado o modelo teórico resultante dessa 

pesquisa.  

Entre as categorias com mais relacionamentos estão dar contribuição  e 

aprendizado contínuo . Dessas, a categoria dar contribuição  é a que apresentou 

o maior número de relacionamentos.  Essa categoria possui relacionamentos com 

o três categorias importantes. São elas, o aprendizado contínuo, a resolução de 

problemas e a sensação de sucesso . O motivador aprendizado contínuo  

também apresenta três relacionamentos importantes com a própria categoria dar 

contribuição , com visão restrista e com ser especialista . Porém, a dar 

contribuição  possui um maior número de ligações com as demais categorias. 
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A partir disso, entendeu-se que a categoria central deveria ser a dar 

contribuição . Essa decisão foi tomada por ela se relacionar com categorias 

importantes e por, além disso, ter ligações com outras categorias. Também por seu 

nome ser suficientemente abstrato para o desenvolvimento de uma teoria mais 

geral e por proporcionar uma explicação lógica e consistente quando relacionada 

com as outras categorias. Esse relacionamento será detalhado nesta subseção. 

 Para a criação do modelo teórico, cada uma das hipóteses foi modelada 

através de dois componentes representando as categorias e um demonstrando a 

relação. Foram utilizados três tipos de componentes para as categorias e um para 

os sinais externos. As tipos de categorias utilizados são motivador, desmotivador e 

central. A legenda da Figura 12  apresenta os símobolos utilizados. Já para a relação 

foi utilizado como símbolo uma seta indicando o sentido da influência de uma 

categoria em outra. Também é utilizado um verbo ou expressão para representar 

como é exercida a influência. 

Com base na lista de hipóteses, identificou-se que as categorias dar 

contribuição e aprendizado contínuo  possuiam um maior número de 

relacionamentos. A primeira com sete, a segunda com cinco. Então, elas passaram 

a ser tratadas como candidatas à categoria central. Então, foram pesquisados os 

vínculos dessas duas categorias com outras que tivessem mais de um 

relacionamento. Chegou-se a conclusão de que cada uma delas se relacionava 

com três nessa situação. Por fim, para definir a categoria central, buscou-se qual 

das duas apresentava mais relacionamentos com categorias simples, ou seja, 

aquelas que apresentavam apenas uma relação. Com isso, obteve-se que a 

categoria Dar contribuição  deveria ser tratada como central com relação às 

outras. 

A partir disso, os relacionamentos foram sendo inseridos no modelo de 

acordo com a ordem das hipóteses. Nesse momento, o tipo de categoria foi 

identificado para que o símbolo correto fosse utilizado. Então, verificando qual 

categoria influenciava e qual sofria influência foi possível ajustar o sentido do 

símbolo seta do relacionamento. A seleção do verbo/expressão foi realizada tendo 

como critério a facilidade de entendimento. Alguns desses verbos/expressões 
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foram retirados da própria hipótese, enquano outros foram criados de acordo com 

ela.  O modelo resultante é representado na  Figura 12 . 

 

Figura 12 - Modelo gerado na codificação seletiva 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.2.4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E SUAS IMPLICAÇÕES 

A avaliação dos resultados desta pesquisa será demonstrada nesta seção. 

Será avaliado se os resultados obtidos respondem as questões de pesquisa 

propostas e será feito um comparativo com a pesquisa de Sharp (2008). 

 A questão “RQ1-O que motiva e o que desmotiva os engenheiros de 

software?” é dividida em quatro questões menores. A avaliação é realizada sobre 

cada uma delas.  

Com relação à pergunta “RQ1.1: Quais aspectos da Engenharia de Software 

motivam e quais aspectos desmotivam os engenheiros de software?”, foram 

obtidos o Quadro 12 (página 69) e o Quadro 16 (página 78). O primeiro apresenta 
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os fatores motivacionais relativos à engenharia de software. Fazendo um 

comparativo desta com os fatores demonstrados no Quadro 3 (página 11), obtém-

se que o fator Maior potencial de evolução na carreira  mostra-se similar a 

Satisfação da necessidade de desenvolvimento. Todos os outros fatores são 

identificados como contribuição e respondem à primeira parte da questão de 

pesquisa. O segundo quadro faz a apresentação dos desmotivadores relativos à 

engenharia de software. Após uma comparação dele com o Quadro 4 (página 11) 

pode-se perceber que todos os fatores descobertos nessa pesquisa podem ser 

considerados contribuições. 

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

aspectos desmotivam os engenheiros de software?” é respondida através do 

Quadro 13 (página 72) e do Quadro 17 (página 80). Uma comparação do primeiro 

com o Quadro 3 (página 11), nota-se similaridade entre confiança  e 

confiança/respeito, feedback  e feedback, planejamento  e bom gerenciamento, 

reconhecimento  e reconhecimento, respeito  e confiança/respeito e senso de 

pertencimento  e sensação de pertencimento a uma equipe. Comparando o 

segundo quadro com o Quadro 4 (página 11) é possível verificar que cobranças 

abusivas  e gerenciamento ruim, falhas na comunicação  e comunicação ruim e 

falta de equidade  e inequidade são fatores que apresentam similaridades. Além 

desses fatores em que foram detectadas similaridades houve a contribuição de 17 

fatores que respondem a questão RQ1.2. 

Para responder a questão “RQ1.3: Quais aspectos relacionados à tarefa ou 

ao tipo do projeto motivam e quais aspectos desmotivam os engenheiros de 

software?” foram elaborados o Quadro 14 (página 74) e Quadro 18 (página 82). 

Comparando o Quadro 14 com o Quadro 3, identificou-se que é possível relacionar 

os seguintes fatores: atividade desafiadora  com trabalho tecnicamente 

desafiador, dar contribuição  e proporcionar melhorias  com 

contribuir/importância da tarefa, executar planejamento  com bom gerenciamento, 

gosto pela atividade  com identificação com a tarefa, novidade agregada  com 

variedade de trabalho, sensação de sucesso  com trabalhar em uma empresa de 

sucesso e, por fim, ter responsabilidades  com empowerment/responsabilidade. 

Com relação aos desmotivadores, fez-se um comparativo entre o segundo quadro 

e o Quadro 4 (página 11). Apenas os fatores risco de impacto e risco foram 
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identifcados como semelhantes. Os demais fatores podem ser tratados como 

contribuições a serem agregadas como motivadores e desmotivadores. 

Respondendo a questão “RQ1.4: Quais aspectos relacionados à 

organização motivam e quais aspectos desmotivam os engenheiros de software?” 

foram apresentados o Quadro 15 (página 76) e o Quadro 19 (página 85). 

Comparando os fatores do Quadro 15 com os do Quadro 3, puderam ser 

identificadas similaridades de: ambiente de trabalho adequado com condições 

apropriadas de trabalho, benefícios  e plano de premiação  com recompensas e 

incentivos, estabilidade  com segurança no emprego/ambiente estável e plano de 

carreira  com plano de carreira. O Quadro 19 foi comparado com o Quadro 4 e 

foram descobertos os seguintes fatores semelhantes: ambiente de trabalho 

inadequado  e ambiente de trabalho ruim, falta de comprometimento dos 

gestores  e gerenciamento ruim, falta de planejamento  e gerenciamento ruim, 

plano de carreira inexistente ou mal formulado  e falta de promoção, problemas 

com o cliente  e mau relacionamento com usuários e colegas, remuneração não 

competitiva com o setor público  e pagamento não competitivo. 

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

ou desmotivação dos engenheiros de software?” foi respondida através do Quadro 

20 (página 88) e do Quadro 21 (página 90). O primeiro quadro foi comparado com 

o Quadro 5 (página 12). Nessa comparação foi identificada semelhança entre os 

seguintes fatores: comprometimento  e comprometimento organizacional, 

disposição para ajudar  e boa vontade e maior produtividade  e produtividade. 

Os sinais externos ou resultados do engenheiro desmotivado, encontrados no 

Quadro 21, também foram comparados com o Quadro 5. Então, surgiram os 

seguintes fatores como similares: absenteísmo  e absenteísmo, 

Descomprometimento  e Comprometimento organizacional (falta), Diminuição da 

colaboração com pares  e Boa vontade (diminuição) e Diminuição da 

produtividade  e Produtividade (diminuição). 

 A resposta à questão “RQ3: Qual é o entendimento de motivação pela 

organização?” foi iniciada na subseção 4.2.1. Nela, foi gerada uma definição da 

motivação a partir do entendimento dos profissionais. Depois, na subseção 4.2.2, 

foram identificados os relacionamentos entre os fatores motivadores e 
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desmotivadores apresentados na subseção 4.2.1. Assim, foram geradas as 

hipóteses. Estas serviram como base para a criação de um modelo de motivação 

que é apresentado no Quadro 22. Esse modelo demonstra o fenômeno da 

motivação, através da apresentação dos relacionamentos entre os fatores 

motivacionais e desmotivacionais, para engenheiros de software na Organização 

em estudo.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente, este capítulo apresenta as limitações e análise de validade do 

estudo e as contribuições obtidas. Depois, são propostas recomendações de 

trabalhos futuros. E, por fim, as conclusões obtidas no trabalho.     

5.1  LIMITAÇÕES E ANÁLISE DE VALIDADE 

O estudo adotou procedimentos para garantir as validades do constructo, 

interna e externa e a confiabilidade. Para isso, foram utilizadas táticas para estudos 

de caso abordadas por Yin (2005). Serão apresentados os procedimentos 

adotados em cada um desses tipos de validade. 

Para tratar da validade do constructo foram utilizadas múltiplas fontes de 

evidência. Foram entrevistados engenheiros de software e gestores, além disso, 

utilizou-se a técnica de narrativas diárias tendo como participantes os engenheiros. 

Também buscou-se manter o encadeamento das evidências para que um 

observador externo possa entender a construção da conclusão final. Para isso, os 

resultados foram apresentados em etapas possibilitando esse entendimento. Outro 

tratamento efetuado foi a solicitação da opinião de dois participantes sobre o 

modelo gerado. Escolheu-se um representante dos engenheiros de software e 

outro dos gestores. A escolha de apenas um engenheiro, neste caso, pode ser 

entendida como uma ameaça a validade do constructo. 

Com relação à validade interna da pesquisa, entendeu-se que o fato do 

pesquisador fazer parte da mesma equipe de alguns dos participantes pode ser 

considerado uma ameaça. Outro fator entendido como ameaça à validade foi a 

baixa quantidade de dados obtidas através das narrativas diárias. Encontrou-se 

dificuldade em manter os participantes comprometidos na execução desta etapa da 

pesquisa mesmo com a utilização de reuniões semanais. A falta de experiência do 

autor na execução das entrevistas também é apontado como uma limitação dessa 

pesquisa. A dificuldade em entender o melhor momento para realizar um 

aprofundamento no assunto é apontado como o principal limitador. 
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O estudo se mostrou limitado com relação à validade externa. Ele buscou 

entender o fenômeno da motivação com relação aos engenheiros de software da 

Organização. Portanto, a generalização dos resultados não foi o foco do trabalho.  

Para o tratamento de ameaças com relação à confiabilidade foram seguidas 

táticas propostas por Yin (2005). Utilizou-se um protocolo de estudo de caso que 

foi elaborado e utilizado por diversos pesquisadores e foi desenvolvido um banco 

de dados para manter organizados os dados do estudo de caso. 

5.2  CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

As principais contribuições obtidas neste trabalho foram: 

• Identificação dos fatores motivacionais de engenheiros de software. 

Sendo, 13 fatores relacionados à engenharia de software, 17 ao 

trabalho em equipe, 19 ao tipo de tarefa ou projeto e 18 à 

Organização; 

• Identificação dos fatores desmotivacionais de engenheiros de 

software. Sendo, 6 fatores relacionados à engenharia de software, 9 

ao trabalho em equipe, 16 ao tipo de tarefa ou projeto e 23 à 

Organização; 

• Identificação de 21 sinais externos dos engenheiros de software 

motivados e 18 dos desmotivados; 

• Elaboração da definição de motivação a partir do entendimento dos 

engenheiros de software e gestores da Organização; 

• Proposição de 16 hipótesessobre o relacionamento entre os fatores 

identificados; 

• Elaboração de um modelo para explicar a dinâmica da motivação no 

contexto estudado. 
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5.3  RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir desse trabalho, é possível identificar a necessidade de 

aprofundamento em algumas questões sobre a motivação de engenheiros de 

software. Então, são recomendados para trabalhos futuros: 

• O desenvolvimento de um estudo que contemple esse e outros 

estudos de caso sobre a motivação deste tipo de profissional e que 

tenha como objetivo gerar um modelo generalizado; 

• Uma pesquisa que busque identificar os fatores que tem mais força 

para motivar ou desmotivar; 

• O aprofundamento sobre quais fatores inerentes ao aprendizado 

contínuo contribuem mais para a motivação desse tipo de 

profissional; 

• E uma pesquisa que tenha como objetivo aprofundar o 

entendimento sobre a influência da motivação/desmotivação de um 

engenheiro de software na de outro membro da equipe. 

   

5.4  CONCLUSÕES 

Esta pesquisa buscou identificar os fatores que motivam e desmotivam os 

engenheiros de software no contexto do núcleo de tecnologia de uma Instituição 

Federal de Ensino Superior (IFES), a dinâmica entre esses fatores, os sinais 

externos ou resultados de profissionais motivados ou desmotivados e o 

entendimento da motivação na Organização. 

Para atender a este objetivo, foram realizadas 13 entrevistas 

semiestruturadas. Sendo, 10 delas com engenheiros de software, 2 com 

coordenadores e 1 com o diretor do núcleo de tecnologia. Também foram 

realizadas narrativas diárias com 4 engenheiros de software, além de 2 

participantes que não chegaram a respondê-las. 
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Os resultados da pesquisa apontam para a importância de dar 

contribuições no contexto estudado. Foi descoberto que esse fator, para os 

engenheiros, tem um maior impacto na sua motivação. É possível que isso se deva 

ao fato de o ambiente em questão ser um órgão público. A responsabilidade de 

servir a população pode ser o fator chave que faz com que a possibilidade de dar 

contribuições tenha essa importância. Também pode-se considerar a própria 

característica da engenharia de software como um provedor de ferramentas. É 

provável que esse aspecto da profissão torne o engenheiro uma pessoa mais 

preocupada com os demais. 

Além dele, o aprendizado contínuo foi descoberto como outro aspecto de 

grande valor no contexto.  Por se tratar de uma Instituição Federal de Ensino 

Superior, essa valorização se torna aceitável. Os profissionais contam também 

com um plano de carreira em que a cada titulação acadêmica e cursos de 

extensão recebem um aumento na remuneração. Isso pode ser interpretado como 

outro ponto que possibilita a valorização do motivador em questão. 

Então, a idéia é que os gestores façam um levantamento das práticas 

relacionadas a cada categoria. A partir disso, eles poderão identificar quais 

motivadores estão sendo desprezados e quais desmotivadores são valorizados no 

dia-a-dia do trabalho. Por fim, ações devem ser tomadas para aumentar a ação 

dos motivadores e diminuir a dos desmotivadores. 
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APÊNDICE A 

 

Um Estudo de Caso sobre Motivação de Engenheiros de Software 

 

Termo de Autorização para Pesquisa 

 

A Organização <NOME DA ORGANIZAÇÃO> está sendo convidada a 

participar de uma pesquisa. O responsável, após ser esclarecido sobre as 

informações a seguir, poderá aceitar que a Organização <NOME DA 

ORGANIZAÇÃO> faça parte do estudo. Neste caso, será necessário que assine 

duas vias ao final deste documento. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa nem você nem a organização será penalizado de 

forma alguma. Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco pelo telefone (81) 2126-8568 

ou (81) 2126-8500.   

 

Roteiro para Esclarecimento do Responsável Principal da Organização 

 

Pesquisador Responsável:   
• Fabio Q. B. da Silva, PhD  

PhD em Ciência da Computação pela University of Endinburgh, 
Escócia. Professor do Centro de Informática da UFPE (Universidade Federal 
de Pernambuco) desde 1993. Fundador da Sociedade SOFTEX, do CESAR 
e do Porto Digital. Ex-presidente do Porto Digital e ex-tesoureiro da 
Sociedade Brasileira de Computação. Orientou mais de 20 alunos de 
mestrado e doutorado. 

E-mail: fabio@cin.ufpe.br 
 
 

• Helen Sharp, PhD 
Professora da Open University de Londres. Editora da IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
 

• Eric de Luna Sales 
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Mestrando em Ciência da Computação pela UFPE (Universidade 
Federal de Pernambuco)  

E-mail: els4@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 causadores, bem como a realização de ações 

sistêmicas para aumentar a motivação. 
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• 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 sujeito sentir-se constrangido durante o 

andamento da discussão, tem toda a liberdade de sair, sem ser penalizado 

de nenhuma forma. 

• Ao final da pesquisa, os dados serão publicados em eventos de natureza 

acadêmica, mas os nomes das pessoas envolvidas, bem como seus 

conteúdos relacionados serão omitidos nas respectivas publicações. 

Consentimento da Participação da Organização na Pesquisa 

 
Eu, José Antônio Monteiro de Queiroz  abaixo assinado, como Diretor , 

concordo que a Organização Núcleo de Tecnologia da Informação da 

Universidade Federal de Pernambuco  participe da Pesquisa de natureza 

acadêmica Um Estudo de Caso sobre Motivação de Engenheiros de Software.  

 

Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador Eric de Luna 

Sales  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, 
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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: __________________________________________  
 
 
 

_______________________________________________________ 
José Antônio Monteiro de Queiroz  – Diretor  

 
 

_______________________________________________________ 
Eric de Luna Sales  - Pesquisador 
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APÊNDICE B 

 

Uma Pesquisa Etnográfica sobre Motivação de Engenheiros de 

Software 

 

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. 

  
 

• Helen Sharp, PhD 
Professora da Open University de Londres. Editora da IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
 

• Eric de Luna Sales 
Mestrando em Ciência da Computação pela UFPE (Universidade 

Federal de Pernambuco)  
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Fone: 81-8808-3946 
E-mail: els4@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 Uma Pesquisa 

Etnográfica sobre Motivação de Engenheiros de Softw are tem como 

objetivo: Analisar o dia-a-dia de engenheiros de software, com o propósito 

de identificar fatores que influenciem na sua motivação, a partir do ponto de 

vista dos próprios engenheiros, líderes de equipe e gestores, no contexto de 

empresas de desenvolvimento de software. 

• A pesquisa visa identificar entre os funcionários de organizações de 

diferentes naturezas, o que motiva ou desmotiva o engenheiro de software, 

quais sinais e resultados causados por equipes de engenheiros de software 

motivados ou desmotivados. 

• Entre os benefícios esperados da pesquisa espera-se obter o entendimento 

do fenômeno motivação na organização pesquisada através da: 

identificação de fatores ou aspectos que motivam ou desmotivam os 

engenheiros de software; compreensão dos principais resultados atribuídos 

a pessoas que trabalham motivadas. A partir desse entendimento propor 

guias e modelos de direcionamentos para os dirigentes ou gestores das 

organizações, objetivando a identificação do nível de motivação dos seus 

funcionários e os seus fatores causadores, bem como a realização de ações 

sistêmicas para aumentar a motivação. 

• Os participantes da pesquisa serão submetidos a uma entrevista sobre 

motivação, teste de personalidade e entrevistas em grupos.  O conteúdo das 

entrevistas e testes só terá valor de avaliação do funcionário para efeito 
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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 sujeito sentir-se constrangido durante o 

andamento da discussão, tem toda a liberdade de sair, sem ser penalizado 

de nenhuma forma. 

• Ao final da pesquisa, os dados serão publicados em eventos de natureza 

acadêmica, mas os nomes das pessoas envolvidas, bem como seus 

conteúdos relacionados serão omitidos nas respectivas publicações. 

Consentimento da Participação da Pessoa Como Sujeito 

 

 
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 Eric de Luna 

Sales 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, 
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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 sujeito 

 
 
 

_______________________________________________________ 
Nome e Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE C 

 

Um Estudo de Caso sobre Motivação de Engenheiros de Software 

Guia de Entrevista com Engenheiros de Software 

 

Introdução 

 

• Apresentação 

• Auto-apresentação 

• Agradecimento ao participante 

• Permissão para gravar o áudio da entrevista 

• Estimativa de tempo da entrevista (45 a 60 minutos) 

 

• Sobre o projeto de pesquisa 

• Falar sobre o time de pesquisa e citar características das outras organizações 

participantes 

• Falar sobre a colaboração com o grupo de pesquisas da Helen Sharp, Open 

University, Londres 

 

• Objetivo da Entrevista 

 

Coletar opiniões sobre a rotina dos engenheiros de software a fim 
de (1) identificar fatores que tornam o seu trabalho prazeroso ou agradável, 
levando-os a ficar motivado, e (2) identificar os fatores que, por outro lado, 
pode causar irritação, aborrecimento, raiva e qualquer outro sentimento 
desagradável sobre o trabalho. 
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 RQs Perguntas da Entrevista  Type 

1. 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 
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21. RQ1.2  Como você se sente trabalhando nesta equipe?  Opinion 

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 
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• Você gostaria de adicionar alguma informação ou observação que não foi 

perguntada, mas que você considere importante para a motivação de 
engenheiros de software?  

Por favor, faça uma avaliação de dois pontos fortes e dois pontos fracos 

desta entrevista.  
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APÊNDICE D 

 

Um Estudo de Caso sobre Motivação de Engenheiros de Software 

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 
ficar motivado, e (2) identificar os fatores que, por outro lado, pode causar irritação, 
aborrecimento, raiva e qualquer outro sentimento desagradável sobre o trabalho. 
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Perguntas da Entrevista 

RQ ID Questão Tipo 

RQ1 1. Fale um pouco de você: Sua formação, idade, trajetória profissional. Background 

RQ1.4 2. Há quanto tempo você trabalha nesta empresa? Background 

RQ1.4 3. Como você descreveria o ambiente de trabalho aqui? Background 

RQ1.3 4. Descreva o(s) projeto(s) no qual atua. Background 

RQ1.1 5. Descreva a sua função atual, principais atividades e responsabilidades. Background 

RQ1.2 6. Atualmente, com quantas pessoas você lida no seu dia a dia? Quais os papéis 
desempenhados por elas? 

Background 

RQ1.1 7. 
Em comparação com outros campos/áreas, como você avalia o trabalho dos 
engenheiros de software? Mais/menos estressante, divertido, puxado, 
significativo, recompensador, etc. 

Sensory 

RQ1.4 8. Em sua opinião, qual é o maior atrativo da empresa para atrair profissionais? Opinion 

RQ1.4 9. Quais são os maiores motivos de saída de profissionais desta empresa? Sensory 

RQ1.4 10. 
Em relação a empresas no qual você já trabalhou anteriormente como GP, 
como você acha que os engenheiros de software se sentem trabalhando nesta 
empresa? 

Sensory 

RQ1.3 11. 

Em relação a projetos no qual você já gerenciou/participou anteriormente, 
como você acha que os engenheiros de software se sentem trabalhando 
especificamente neste projeto? 
 
Sondagem: Quais características esses projetos anteriores possuem? 

Sensory 

RQ1.2 12. Como funciona a divisão de trabalho/tarefas dentro da sua equipe? Background 

RQ1.2 13. Como você acha que os engenheiros se sentem trabalhando em equipe? Sensory 

RQ2 14. Descreva o que você considera um dia extraordináriamente BOM para um 
membro de sua equipe.  

Experience 

RQ1.1 15. Em sua opinião, quais aspectos da Engenharia de Software mais motivam os 
engenheiros? 

Opinion 

RQ2 16. Como você percebe que esses aspectos estão presentes ou ausentes no seu 
projeto?   

RQ1.4 17. Em sua opinião, dentre as características desta empresa, quais são as que mais 
estimulam os engenheiros de software? 

Opinion 

RQ1.3 18. Em sua opinião, dentre as características do projeto, quais são as que mais 
estimulam os engenheiros de software? 

Opinion 

RQ1.3 19. 

Dentre as atividades do dia a dia da sua equipe de engenheiros de software, 
quais você acha que eles se sentem mais estimulados fazer? 
 
Sondagem: Você leva isso em consideração no momento de atribuir alguma 
atividade a um membro da equipe? 

Opinion 

RQ1.3 20. O que você acha que estas atividades possuem, para deixar os engenheiros tão 
estimulados? 

Opinion 

RQ2. 21. 

Você poderia descrever uma situação REAL em que você percebeu que um de 
seus engenheiros de software estava altamente motivado com o trabalho? 
 
Sondagem: Como foi que você percebeu? Porque você considerou que ele 
estava motivado? O que você acha que causou aquela motivação? 

Experience 

RQ1.3 22. Descreva alguma situação em que você notou um engenheiro realmente 
estimulado para trabalhar especificamente nesse projeto. 

Experience 

RQ2 23. Como você descreveria o comportamento de um engenheiro de software que 
está claramente motivado com o trabalho? 

Sensory 

RQ2 24. Como você descreveria os resultados um engenheiro de software que está Sensory 
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claramente motivado com o trabalho? 

RQ3. 25. O que a sua organização oferece ou faz para estimular a motivação dos 
engenheiros de software? 

Experience 

RQ3 26. De que forma essas ações afetam o comportamento positivamente dos 
engenheiros? 

Sensory 

RQ3 27. De que forma essas ações afetam os resultados positivamente dos 
engenheiros? 

Sensory 

RQ1 28. Descreva o que você considera um dia extraordináriamente RUIM para um 
membro de sua equipe. 

Experience 

 

RQ1.1 29. Em sua opinião, quais aspectos da Engenharia de Software mais desmotivam 
os engenheiros?  

Opinion 

RQ2 30. Como você percebe que esses aspectos estão presentes ou ausentes no seu 
projeto?   

RQ1.4 31. Em sua opinião, dentre as características desta empresa, quais são as que mais 
desestimulam os engenheiros de software? 

Opinion 

RQ1.3 32. Em sua opinião, dentre as características do projeto, quais são as que mais 
desestimulam os engenheiros de software? 

Opinion 

RQ1.3 33. 

Dentre as atividades do dia a dia da sua equipe de engenheiros de software, 
quais você acha que eles menos gostam? 
 
Sondagem: Você leva isso em consideração no momento de atribuir alguma 
atividade a um membro da equipe? 

Opinion 

RQ1.3 34. O que estas atividades possuem, para deixar os engenheiros tão 
desestimulados? 

Opinion 

RQ2 35. 

Você poderia descrever uma situação REAL em que você percebeu que um de 
seus engenheiros de software estava altamente desmotivado com o trabalho? 
 
Sondagem: Como foi que você percebeu? E por que você acha que aquilo era 
desmotivação? O que você acha que causou aquela desmotivação? 

Experience 

RQ1.3 36. Descreva alguma situação em que você notou um engenheiro realmente 
desestimulado para trabalhar especificamente nesse projeto. 

Experience 

RQ2 37. Como você descreveria o comportamento um engenheiro de software que está 
claramente desmotivado com o trabalho? 

Sensory 

RQ2 38. Como você descreveria os resultados um engenheiro de software que está 
claramente desmotivado com o trabalho? 

Sensory 

RQ2 39. O que você faz quando percebe algum membro da sua equipe desmotivado? Opinion 

RQ3 40. O que a sua organização faz (e/ou que não deveria fazer) que mais desmotiva 
os engenheiros de software? 

Opinion 

RQ3 41. De que forma essas ações afetam o comportamento negativamente dos 
engenheiros? 

Sensory 

RQ3 42. De que forma essas ações afetam os resultados negativamente dos 
engenheiros? 

Sensory 

RQ1.3 43. Qual critério você utiliza para realizar a divisão do trabalho na sua equipe?  Experience 

Q1.3 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 

RQ1.2 45. Quais são os pontos fortes da sua equipe? Opinion 

RQ1.2 46. Como você acha que os engenheiros se sentem em relação a cada um destes 
pontos fortes? 

Sensory 

RQ1.2 47. Quais são os pontos fracos da equipe? Opinion 

RQ1.2 48. Como você acha que os engenheiros se sentem em relação a cada um destes 
pontos fracos? 

Sensory 

RQ2 49. Como você percebe que a MOTIVAÇÃO da sua equipe está em BAIXA? Sensory 
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RQ2 50. O que você faz quando verifica que a motivação da equipe está baixa? 
 

RQ2 51. 

Pense em alguém na sua equipe que você considera altamente motivado. 
Agora, pense em alguém na sua equipe que você considera altamente 
desmotivado. 
 
Você poderia descrever a diferença entre os resultados destes dois 
engenheiros? 

Sensory 

RQ3 52. Na sua opinião, o que a empresa deveria/poderia fazer (mas não o faz) para 
trabalhar melhor a motivação dos engenheiros de software? 

Opinion 

RQ3 53. Para finalizar, como você definiria o termo “motivação”? Opinion 

 
• Você gostaria de adicionar alguma informação ou observação que não foi 

perguntada, mas que você considere importante para a motivação de 
engenheiros de software?  

• Por favor, faça uma avaliação de dois pontos fortes e dois pontos fracos 
desta entrevista.  

  



 140

APÊNDICE E 

 

Um Estudo de Caso sobre Motivação de Engenheiros de Software 

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 

• Ajudar a responder às seguintes questões de pesquisa: 

RQ1:  O que motiva e o que desmotiva engenheiros de software? 
RQ1.4: Qual os aspectos organizacionais motiva os engenheiros de software e 
quais os aspectos os desmotiva? (Triangular com as respostas dos gerentes e dos 
engenheiros). 

 

RQ2:  Quais são os sinais externos e resultados causados por equipes de engenheiros 
de software motivados ou desmotivados?  
RQ3: Qual é o entendimento de motivação da organização? (Triangular com as respostas dos 

gerentes e dos engenheiros e com as práticas existentes na organização). 
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Perguntas da Entrevista 

� Motivação 

1. O que vem espontaneamente a sua mente quando você ouve a palavra “MOTIVAÇÃO”? 

(Objetivo: verificar de forma espontânea o conhecimento que o entrevistado tem sobre o tema. Ajudar a responder RQ3). 

2. Sendo assim, em sua opinião, o que é motivação? (Objetivo: resumir e consolidar a linha de raciocínio que 

o entrevistado iniciou na primeira pergunta Responder RQ3). 

3. Em sua opinião, quais os principais fatores que motivam os engenheiros de software? 

(depois da resposta espontânea, estimular e explicar que estes fatores podem ser inerentes ao trabalho de engenheiro de 

software, inerentes ao trabalho na organização ou gerais, não relacionados diretamente ao trabalho ou à organização em 

particular). (Objetivo: identificar de forma geral os fatores que o entrevistado acredita que motivam os engenheiros.  Ajudar 

a responder o RQ1). 

4. E em sua opinião quais fatores desmotivam (Objetivo: verificar dentro do contexto da organização 

pesquisada fatores  já existente que geram uma motivação. Triangular com as respostas dos gerentes e engenheiros. 

Responder o RQ1). 

5. Quais características desta Organização aumentam a motivação dos seus engenheiros de 

software? (depois da resposta espontânea, estimular e explicar que estes fatores podem ser culturais, institucionais, 

legais, etc.) 

6. Quais características desta Organização desmotivam seus engenheiros de software? (depois 

da resposta espontânea, estimular e explicar que estes fatores podem ser culturais, institucionais, legais, etc.) 

7. Que sinais você acredita que servem para identificar um engenheiro de software 

motivado? (depois da resposta espontânea, estimular dizendo que estes sinais podem ser comportamentais ou 

relacionados aos resultados do trabalho individual ou em equipe) 

8. Que sinais você acredita que servem para identificar um engenheiro de software 

desmotivado? (depois da resposta espontânea, estimular dizendo que estes sinais podem ser comportamentais ou 

relacionados aos resultados do trabalho individual ou em equipe) 

9. O que a organização faz atualmente para motivar seus engenheiros de software? (depois da 

resposta espontânea, estimular dizendo que podem ser planos, incentivos, eventos, integrações, etc.) 

10. O que a organização não faz, mas poderia fazer para motivar seus engenheiros de 

software? 

11. Você gostaria de acrescentar mais alguma informação ou observação que não foi abordada 

na entrevista, mas que você considera importante para a motivação do engenheiro de 

software? 

12. Por favor, forneça uma rápida avaliação de dois pontos fortes da entrevista. (depois da 

resposta) E dois pontos onde podemos melhorar. 




