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RESUMO 

 

 

O mercado brasileiro de software e serviços tem crescido consideravelmente nos últimos 
anos. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES, 2011), o Brasil 
ocupa a décima primeira posição no cenário mundial, movimentando 19,04 bilhões de 
dólares, o equivalente a 1,0% do produto interno bruto (PIB) brasileiro; desse total, 6,74 
bilhões referem-se à produção de software, o que representa 2,2% do mercado mundial. 
Contudo, a concorrência acirrada manifesta-se na mesma proporção das oportunidades. Os 
softwares nacionais competem entre si e com aqueles provenientes de outros países, pelo fato 
de ainda não existirem muitas barreiras ou restrições legais contra a comercialização de 
produtos internacionais (TONINI et al, 2008). Esse setor é ainda caracterizado pela evolução 
em ritmo acelerado, o que ocasiona mudanças frequentes relacionadas aos produtos, serviços, 
processos e à própria tecnologia (MAURER et al, 2002; NIASI, 2009). Portanto, acredita-se 
que seja fundamental para as Organizações de Desenvolvimento de Software (ODSs) instituir 
um ambiente de trabalho que apóie o aprendizado contínuo, para lidar com os desafios da 
nova economia e manterem-se competitivas no mercado. Diante desse contexto o presente 
estudo propõe-se a compreender como ocorre a aprendizagem contínua no ambiente de 
trabalho de ODSs que implantaram o MPSBR e identificar quais de seus aspectos favorecem 
a aprendizagem individual e coletiva. Para isso, realizou-se uma pesquisa de abordagem 
qualitativa do tipo multicaso em quatro ODSs, sendo três classificadas no Nível C e uma no 
nível F. Utilizou-se como método de coleta de dados a entrevista semi-estruturada. 
Entrevistaram-se os indivíduos envolvidos no processo de desenvolvimento dos softwares e 
os representantes do grupo responsável pela implantação do MPSBR. As análises foram 
realizadas por meio do software para análises qualitativas Weft_QDA que permitiu, a partir da 
transcrição das entrevistas, o estabelecimento de categorias analíticas para os construtos e a 
verificação de relações entre as suas categorias. Ao final, foi possível compreender como o 
MPSBR pode contribuir para o estabelecimento de um processo de software de qualidade e a 
um custo acessível, compreender como o MPSBR pode incentivar a aprendizagem contínua 
por meio de suas premissas e entender como os desenvolvedores dessas empresas aprendem 
no nível individual e coletivo.  
 

Palavras-chave: Ambientes de trabalho de aprendizagem contínua. Aprendizagem 
individual. Aprendizagem coletiva. Organizações de desenvolvimento de software. Modelo de 
Melhoria de Processos de Software Brasileiro (MPSBR). 
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ABSTRACT 

 

 

The Brazilian market for software and services has grown considerably in recent years. 
According to the Brazilian Association of Software Companies (ABES, 2011), Brazil occupies 
the eleventh position on the world stage, moving 19.04 billion dollars, equivalent to 1.0% of 
gross domestic product (GDP), this total, 6.74 billion refer to software production, 
representing 2.2% of the world market. However, fierce competition manifests itself in the 
same proportion opportunities. The national software compete with themselves and with those 
from other countries, because there are not yet many barriers or legal restrictions against 
marketing of international products (TONINI et al, 2008). This sector is still characterized by 
evolving at a rapid pace, which causes frequent changes related to products, services, 
processes and technology itself (MAURER et al, 2002; NIASI, 2009). Therefore, it is believed 
to be fundamental for Software Development Organizations (ODSs) create a work 
environment that supports continuous learning to cope with the challenges of the new 
economy and remain competitive in the market. In this context, this study aims to understand 
how learning occurs continuously of ODSs that have deployed MPSBR and identify which of 
its aspects favor the individual and collective learning. By this, we carried out a qualitative 
study of type multicase in four ODSs – three classified at Level C and a level F. It was used as 
a method of data collection to semi-structured interview. We interviewed individuals involved 
in software development and representatives of the group responsible for the implementation 
of MPSBR. The analyzes were performed using software for qualitative analyzes that allowed 
Weft_QDA from the transcript of the interviews, the establishment of analytical categories for 
the constructs and verifying relationships between their categories. By the results was 
possible to understand how MPSBR can contribute to the establishment of a software process 
quality and affordable, understand how MPSBR can encourage continuous learning through 
their assumptions and developers understand how these companies learn at level individual 
and collective. 
 
 
Keywords: Work environments of continuous learning. Self learning. Collective learning. 
Software development organizations. Model of Process Improvement of Brazilian Software 
(MPSBR). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Esquema do questionamento de pesquisa............................................................... 21 

Figura 2 - Ciclo da Aprendizagem Contínua........................................................................... 37 

Figura 3 - Modelo OADI-MM................................................................................................. 41 

Figura 4 - Ciclo da Aprendizagem Contínua........................................................................... 42 

Figura 5 - Três Tipos de Estrutura de Significado................................................................... 44 

Figura 6 - Modelo Bidimensional de Avaliação da Representação Contínua do CMMI........ 60 

Figura 7 - Exemplo de Avaliação de Capacidade na Representação Contínua....................... 62 

Figura 8 - Número de Meses Necessários para Mover entre os Níveis de Maturidade do 

CMMI...................................................................................................................................... 65 

Figura 9 - Hierarquia de Codificação ...................................................................................... 84 

Figura 10 - O que motivou a implantação do modelo ............................................................. 86 

Figura 11 - Desafios Durante a Implantação do MPSBR........................................................ 89 

Figura 12 - Mudanças após a implantação do MPSBR........................................................... 93 

Figura 13 - Como os desenvolvedores aprendem.................................................................. 101 

Figura 14 - Como ocorre o aprendizado coletivo nas equipes de desenvolvimento ............. 114 

Figura 15 - Quadro de Tarefas do Organização B................................................................. 119 

Figura 16 - Layout da Organização B.................................................................................... 128 

Figura 17 - Sala da Criatividade da Organização B .............................................................. 129 

Figura 18 - Sala da Criatividade da Organização B .............................................................. 130 

Figura 19 - Categorias ‘Ambiente de Trabalho de Aprendizagem Contínua’....................... 135 

Figura 20 - Subcategorias da Categoria ‘Aprendizagem Contínua como uma Responsabilidade 

e um Diferencial’ ................................................................................................................... 136 

Figura 21 - Subcategorias da Categoria ‘Ênfase na Inovação e na Concorrência’................ 143 

Figura 22 - Subcategorias da Categoria ‘Ambiente de Abertura e Tolerância a Erros’ ........ 148 

Figura 23 - Subcategorias da Categoria ‘Estrutura e Recursos de Apoio’ ............................ 157 

Figura 24 - Subcategorias da Categoria ‘Estabilidade’ ......................................................... 161 

Figura 25 - Subcategorias da Categoria ‘Sistemas de Reconhecimento e Recompensa’...... 163 

Figura 26 - Subcategorias da Categoria ‘Apoio do Líder’ .................................................... 166 

Figura 27 - Subcategorias da Categoria ‘Apoio dos Colegas de Trabalho’ .......................... 174 

Figura 28 - Relações identificadas entre as categorias dos construtos.................................. 199 

 



 10 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 - Níveis de Maturidade do CMMI e Suas Respectivas Áreas de Processo ............. 58 

Quadro 2 - Apresentação das Áreas de Processo por Categoria de Processo.......................... 59 

Quadro 3 - Componentes Estruturais do CMMI ..................................................................... 60 

Quadro 4 - Níveis de Capacitação ........................................................................................... 60 

Quadro 5 - Níveis do MRMPS e sua Equivalência com os Níveis do CMMI ........................ 67 

Quadro 6 - Descrição das Áreas de Processo do MRMPS e os seus Respectivos Objetivos.. 68 

Quadro 7 - Regras para Caracterizar o Grau de Implementação das Práticas......................... 70 

Quadro 8 - Quantidade de Empresas Brasileiras que Aderiram ao MPSBR........................... 74 

Quadro 9 - Caracterização dos Entrevistados.......................................................................... 78 

Quadro 10 - Características de um Ambiente de Trabalho de Aprendizagem Contínua ........ 80 

Quadro 11 - Construtos ‘Aprendizagem Individual’ e ‘Aprendizagem Coletiva’ .................. 82 

Quadro 12 - Fatores, desafios e mudanças na implementação dos MPSBR ........................... 83 

Quadro 13 - Motivos para implantação do MPSBR................................................................ 89 

Quadro 14 - Desafios enfrentados mediante implantação....................................................... 92 

Quadro 15 - Desafios/Mudanças após implantações............................................................. ..99 

Quadro 16 - Situações de aprendizagem individual .............................................................. 113 

Quadro 17 - Situações de aprendizagem coletiva identificadas nas ODS investigadas ........ 134 

Quadro 18 - Características de um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua 

identificadas nas ODS investigadas....................................................................................... 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

ABES  Associação Brasileira das Empresas de Software  

ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas  

AO  Aprendizagem por Objetivos  

AP  Atributos de um Processo  

APO  Administração por Objetivos  

BAR  Brazilian Administration Review  

CA  Conceitualização Abstrata  

CELEPAR Companhia de Informática do Paraná  

CEOs  Chief Executive Officers  

CMMI  Capabiliy Maturity Model Integration  

EA  Experimentação Ativa  

EBAPE Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas  

ENAMPAD Anais do Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração  

ERA  Revista de Administração de Empresas   

FAQ  Frequently Asked Questions  

IC  Instituições Credenciadas para Implementação  

ICA  Instituições Credenciadas para Avaliação  

MNC  Modelo de Negócio Cooperado  

MNE  Modelo de Negócio Específico para uma empresa  

MNMPS Modelo de Negócio para Melhoria de Processo de Software  

MPMPS Modelo de Referência de Melhoria do Projeto de Software  

MPS  Melhoria de Processos de Software  

MPSBR Modelo para a Melhoria de Processos do Software Brasileiro  

MRMPS Modelo de Referência para Melhoria de Processo de Software  

MTC  Ministério da Ciência e Tecnologia  

OADI  Observe-Assess-Design-Implement  

OADI-MM Observa, Acessa, Desempenha e Implementa – Modelos Mentais Individuais 

ODSs  Organizações de Desenvolvimento de Software  

OR  Observação Reflexiva  

O&S  Organização e Sociedade   



 12 

PBQP  Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP) 

P&D   Pesquisa e Desenvolvimento 

PIB  Produto Interno Bruto  

RAC  Revista de Administração Contemporânea   

RAM  Revista de Administração Mackenzie   

RAP  Revista de Administração Pública   

RAUSP Revista de Administração da Universidade de São Paulo  

READ  Revista Eletrônica de Administração  

RIOSOFT Sociedade Núcleo de Apoio à Produção e Exportação de Software do Rio de 

Janeiro  

SEI  Software Engineering Institute  

SEPG   Software Engineering Process Group 

SMT  Sistemas de Memória Transacional  

SOFTEX Sociedade de Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro  

SOPS  Subcomitê da Qualidade e Produtividade em Software  

SW-CMM Capability Maturity Model for Software  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 17 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................. 23 

2.1 Aprendizagem Contínua................................................................................................. 23 

2.1.1 Características de um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua ........... 25 

2.1.1.1 Aprendizagem contínua como uma responsabilidade e um diferencial .................. 26 

2.1.1.2 Ênfase na inovação e concorrência (dentro e fora do contexto do trabalho)........... 27 

2.1.1.3 Ambiente de abertura e de tolerância a erros .......................................................... 28 

2.1.1.4 Estrutura e recursos de apoio................................................................................... 29 

2.1.1.5 Estabilidade ............................................................................................................. 30 

2.1.1.6 Sistemas de reconhecimento e recompensa............................................................. 30 

2.1.1.7 Apoio do líder.......................................................................................................... 31 

2.1.1.8 Apoio dos colegas de trabalho................................................................................. 33 

2.2 Aprendizagem individual................................................................................................ 33 

2.2.1 O Processo da aprendizagem experiencial ............................................................. 36 

2.2.2 O Papel dos modelos mentais na aprendizagem individual.................................. 38 

2.2.3 Aprendizagem contínua no nível individual .......................................................... 42 

2.3 Aprendizagem coletiva.................................................................................................... 43  

2.3.1 A Construção do significado coletivo...................................................................... 44 

2.3.2 Facilitadores do aprendizado coletivo .................................................................... 46 

2.3.3 Como aprender em equipes que realizam tarefas interdependentes ................... 49  

2.3.4 Aprendizagem contínua no nível coletivo............................................................... 52 

2.4 Melhoria de processos de software ................................................................................. 54 

2.4.1 O Capabiliy Maturity Model Integration (CMMI) .................................................. 55 

2.4.1.1 As abordagens para a melhoria de processos do CMMI ......................................... 56 

2.4.2 Modelo para a Melhoria de Processos do Software Brasileiro (MPSBR).................. 63 

2.4.2.1 Modelo de Negócio para Melhoria de Processo de Software (MNMPS)................ 66 

2.4.2.2 Modelo de Referência para Melhoria de Processo de Software (MRMPS) ............ 67 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .................................................................... 72 

3.1 Abordagem de pesquisa .................................................................................................. 72 

3.2 Estudo de caso.................................................................................................................. 73 



 14 

3.2.1 Organizações selecionadas....................................................................................... 74 

3.2.2 Semelhanças e diferenças entre as organizações selecionadas ............................. 76 

3.3 Definição dos informantes chaves .................................................................................. 77 

3.4 Coleta de dados ................................................................................................................ 78 

3.5 Análise dos Dados ............................................................................................................ 83 

4 RESULTADOS................................................................................................................... 86 

4.1 O que motivou a implantação do MPSBR .................................................................... 86 

4.1.1 O Modelo é um diferencial para o mercado........................................................... 87 

4.1.2 É um requisito em licitações .................................................................................... 87 

4.1.3 Modelo de menor investimento e que concorre, igualmente, com o CMMI ....... 88 

4.1.4 Melhoria do processo de desenvolvimento ............................................................. 88 

4.2 Desafios Durante a Implantação do MPSBR................................................................ 89 

4.2.1 Detalhamento do processo formal........................................................................... 90 

4.2.2 Implantação de Tarefas Burocráticas .................................................................... 90 

4.2.3 Mudança Cultural .................................................................................................... 91 

4.2.4 Envolvimento de toda a empresa ............................................................................ 91 

4.2.5 A Organização que implantou o modelo CMMI não enfrentou desafios............ 92 

4.3 Mudanças Observadas após a Implantação do MPSBR.............................................. 92 

4.3.1 Melhoria na gestão do conhecimento...................................................................... 93 

4.3.2 Busca pela melhoria contínua.................................................................................. 96 

4.3.3 Obtenção de um processo formal de desenvolvimento ......................................... 97 

4.3.4 Informações precisas sobre o nível de capacitação dos desenvolvedores.......... . 98 

4.4 Limitação do MpsBr...................................................................................................... 100 

Aprendizagem individual.................................................................................................... 100 

4.5.1 O Conhecimento prévio tende a facilitar o aprendizado .................................... 102 

4.5.2 Aprende-se com o erro ........................................................................................... 103 

4.5.3 Aprende-se quando participa-se de projetos complexos..................................... 104 

4.5.4 Aprende-se com o cliente ....................................................................................... 105 

4.5.5 Aprende-se em eventos de capacitação profissional promovidos pela empresa 107 

4.5.6 Aprende-se em eventos externos de capacitação profissional ............................ 109 

4.5.7 Aprende-se lendo livros da área............................................................................ 110 

4.5.8 Aprende-se por meio da Internet........................................................................... 110 

4.5.9 Aprende-se com os membros da equipe ............................................................... 111 

4.6 Aprendizagem coletiva.................................................................................................. 114 



 15 

4.6.1 A pré-disposição para compartilhar conhecimento favorece o aprendizado 

coletivo .............................................................................................................................. 115 

4.6.2 Aprende-se durante as discussões que ocorrem nas reuniões ............................ 119 

4.6.3 Aprendizado entre equipes .................................................................................... 125 

4.6.4 Compartilhamento de conhecimento por meio de tecnologias de informação e 

comunicação..................................................................................................................... 125 

4.6.5 A Estrutura física da organização facilita o compartilhamento de conhecimento

........................................................................................................................................... 127 

4.6.6 Compartilhamento de conhecimento por meio de repositório de ativos ........... 130  

4.7 Ambiente de trabalho de aprendizagem contínua...................................................... 134 

4.7.1 Aprendizagem contínua como uma responsabilidade e um diferencial ............ 135 

4.7.1.1 A organização incentiva o aprendizado................................................................. 136 

4.7.1.2 A Organização armazena conhecimento ............................................................... 137 

4.7.1.3 A Organização preocupa-se com a disseminação do conhecimento ..................... 138 

4.7.1.4 O desenvolvedor busca aprender constantemente .................................................139 

4.7.1.5 O funcionário preocupa-se com o seu desempenho profissional .......................... 142 

4.7.2 Ênfase na Inovação e na Concorrência ................................................................ 142 

4.7.2.1 A Organização busca sobressair-se em relação aos seus concorrentes ................. 143 

4.7.2.2 Existe uma concorrência saudável entre os desenvolvedores ............................... 146 

4.7.3 Ambiente de abertura e tolerância a erros........................................................... 148 

4.7.3.1 Incentiva-se a exposição de idéias......................................................................... 149 

4.7.3.2 O desenvolvedor possui autonomia para planejar o seu trabalho e tomar decisões151 

4.7.3.3 Erros fazem parte do processo de aprender ........................................................... 154 

4.7.3.4 Situações complexas promovem o aprendizado....................................................156 

4.7.4 Estrutura e recursos de apoio................................................................................ 156 

4.7.4.1 Uso de tecnologias de informação e comunicação para compartilhar conhecimento

........................................................................................................................................... 157 

4.7.4.2 Realização de cursos internos de capacitação profissional ................................... 158 

4.7.4.3 A organização financia cursos externos de capacitação profissional .................... 159 

4.7.4.4 A estrutura física facilita o compartilhamento de conhecimento e o desenvolvimento 

de novas idéias................................................................................................................... 159 

4.7.5 Estabilidade no emprego........................................................................................ 161 

4.7.5.1 Solicita-se capacitação profissional quando o funcionário não sabe realizar uma 

tarefa1 ................................................................................................................................ 161 



 16 

4.7.6 Sistemas de Reconhecimento de Recompensa ..................................................... 163 

4.7.6.1 O bom desempenho é reconhecido........................................................................ 164 

4.7.6.2 Recebem-se recompensas financeiras por bom desempenho................................ 165  

4.7.7 Apoio do líder.......................................................................................................... 166 

4.7.7.1 O líder do projeto fornece feedback sobre o trabalho executado .......................... 167 

4.7.7.2 O Líder do projeto incentiva a exposição de idéias............................................... 170 

4.7.7.3 O líder do projeto incentiva o aprendizado ........................................................... 171  

4.7.7.4 O líder do projeto monitora o trabalho e orienta os seus subordinados quando 

necessário........................................................................................................................... 173 

4.7.8 Apoio dos colegas de trabalho ............................................................................... 174 

4.7.8.1 Os colegas de trabalho compartilham os seus conhecimentos e experiências ...... 175 

4.7.8.2 Os colegas de trabalho aceitam os erros e ajudam a solucioná-los ....................... 176 

4.7.8.3 Os Colegas de Trabalho Fornecem Feedback para os seus Pares ......................... 177 

4.7.8.4 Os colegas de trabalho assumem a função dos seus pares no caso de ausência.... 178 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................... 182 

5.1 Características de um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua presentes em 

ODSs que implantaram o MPSBR..................................................................................... 182 

5.2 Como ocorre o aprendizado individual nas ODSs que implantaram o MPSBR..... 190 

Como ocorre o aprendizado coletivo nas ODSs que implantaram o MPSBR ............... 192 

5.4 Relações identificadas entre as categorias dos construtos .........................................198 

5.5 Considerações finais, limitações e pesquisas futuras.................................................. 207 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................. 211 

ANEXO A – Descrição dos Atributos de Processo do MRMPD e seus Respectivos 

Resultados Esperados.......................................................................................................... 220 

ANEXO B – Descrição das Áreas de Processo do MRMPS e as Respectivas Práticas . 223 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O mercado brasileiro de software e serviços tem crescido consideravelmente nos 

últimos anos. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES, 2011), o 

Brasil ocupa a décima primeira posição no cenário mundial, movimentando 19,04 bilhões de 

dólares, o equivalente a 1,0% do produto interno bruto (PIB) brasileiro; desse total, 6,74 

bilhões referem-se à produção de software, o que representa 2,2% do mercado mundial. 

 Contudo, a concorrência acirrada manifesta-se na mesma proporção das 

oportunidades. Os softwares nacionais competem entre si e com aqueles provenientes de 

outros países, pelo fato de ainda não existirem muitas barreiras ou restrições legais contra a 

comercialização de produtos internacionais (TONINI et al, 2008). Esse setor é ainda 

caracterizado pela evolução em ritmo acelerado, o que ocasiona mudanças frequentes 

relacionadas aos produtos, serviços, processos e à própria tecnologia (MAURER et al, 2002; 

NIASI, 2009).    

De acordo com Albertin (2000), a atual economia denominada ‘economia do 

conhecimento’ baseia-se na aplicação do conhecimento humano a tudo que produz e como se 

produz. O conhecimento é considerado o elemento mais importante dos processos relativos a 

produtos e serviços, desde o seu desenvolvimento até a entrega e apoio na utilização. Nesse 

sentido, o valor agregado é adquirido por meio da inteligência humana, em vez do esforço 

físico de trabalhadores.  

A inovação, mais do que o acesso a recursos ou capital, tem se tornado crítica, porque, 

na nova economia, conseguir adentrar e manter-se no mercado é difícil quando os produtos 

têm uma vida competitiva de um ano, um mês, uma semana, ou algumas horas, como no caso 

de produtos financeiros. Os clientes estão cada vez mais exigentes e possuem a expectativa de 

que as empresas precisam prover melhor qualidade, produtos diferenciados e preços baixos. 

Logo, os ativos-chave das organizações serão os ativos inteligentes ou os trabalhadores do 

conhecimento, capazes de desenvolver novos produtos e serviços conforme as atuais 

expectativas dos clientes e atender a proposta da nova economia: torne os seus próprios 

produtos obsoletos, antes dos seus concorrentes (ALBERTIN, 2000).  

 Portanto, acredita-se que seja fundamental para as Organizações de Desenvolvimento 

de Software (ODSs) instituir um ambiente de trabalho que apóie o aprendizado contínuo, para 

lidar com os desafios da nova economia e manterem-se competitivas no mercado. 
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 Ainda que a literatura não tenha apresentado uma definição clara e convincente, a 

aprendizagem contínua vem sendo discutida em termos de indivíduos, tarefas e características 

organizacionais (TRACEY et al, 1995). Ela está presente no ambiente de trabalho quando 

todos os indivíduos buscam aprender, constantemente, por meio da colaboração consciente 

entre organização e funcionários. Em um ambiente de trabalho propício para o aprendizado 

contínuo a aquisição de conhecimento é facilitada, além de ser compreendida como uma 

responsabilidade de cada trabalhador (ROSOW; ZAGER, 1988; WILLIS; DUBIN, 1990; 

LUO, 2007).  

 Quanto à colaboração, aspecto importante da aprendizagem contínua, sabe-se que 

alguns desenvolvedores ainda possuem um perfil semelhante àqueles que pertenciam às 

antigas equipes que atuavam nos primórdios dos sistemas computacionais programados, em 

que o contexto de desenvolvimento de software era caracterizado por desenvolvedores 

considerados cultos e possuidores de práticas altamente individualistas (GUIZZARDI, 2000).  

 O desenvolvimento de software é uma atividade individual, pois seu resultado depende 

da maneira particular com que o desenvolvedor aprende a aplicar os seus conhecimentos 

tecnológicos para transformar o requisito do usuário em um artefato computacional. No 

entanto, ao mesmo tempo também, depende dos esforços coletivos de uma equipe. 

Atualmente, os softwares são construídos conforme métodos da Engenharia de Software 

utilizados por grupos de desenvolvimento da ODS que estão inseridos em um ambiente 

empresarial sujeito a incertezas e mudanças (TONINI et al, 2008). Sendo assim, a 

colaboração entre os desenvolvedores é fundamental para que os projetos obtenham êxito. 

Para adequar-se à conjuntura da nova economia, algumas ODSs estão adotando uma 

abordagem denominada Melhoria de Processos de Software (MPS). Segundo Wiegers (1996), 

a MPS possui como objetivos principais compreender o estado atual da gestão e da 

engenharia de software praticada pela empresa, selecionar áreas do processo de 

desenvolvimento para promover melhorias que possam gerar benefícios de longo prazo e 

agregar valor ao negócio, por meio da combinação de processos eficazes, inovação e 

capacitação de pessoal.  

Jalote (2002) define um ‘processo de software’ como um conjunto de processos que 

são executados para se construir um sistema. Os processos de software encapsulam o que os 

desenvolvedores aprenderam sobre como realizar projetos com sucesso. 

Tonini et al (2008) complementam que para implementar a melhoria do seu processo 

de software, a ODS pode adotar as práticas recomendadas pelos modelos de qualidade e 
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maturidade já existentes, desenvolver um modelo específico para a sua realidade ou adaptar 

para si as práticas dos modelos disponíveis. 

Órgãos e instituições seguidoras dessa abordagem vêm desenvolvendo, em âmbito 

internacional, normas e modelos que visam assegurar e orientar a melhoria dos processos de 

software. Dentre os modelos em uso, destaca-se pela respeitabilidade e amplitude de aceitação 

a série Capabiliy Maturity Model Integration (CMMI). 

O CMMI surgiu de uma iniciativa do Software Engineering Institute (SEI) – Carnegie 

Mellon University EUA. Desde 2002, 6.808 empresas aderiram a esse modelo, que tem se 

popularizado principalmente na Espanha, Brasil, China, Argentina e Índia (SEI, 2011).  

A indústria brasileira de software, reconhecida por sua capacidade de criação, 

necessita demonstrar a maturidade de seus processos para estar em condições de competir no 

mercado nacional e internacional. Nesse sentido, empresas do setor privado e da esfera 

governamental têm iniciado projetos que visam prepará-las para a implantação desse modelo 

(COUTO, 2007). 

No entanto, das 8.520 empresas brasileiras que exploram o mercado de software, 94% 

das que atuam no desenvolvimento e produção de sistemas são classificadas como micro e 

pequenas organizações (ABES, 2011). Para essas empresas que dispõem de poucos recursos 

financeiros, adquirir um modelo internacional como o CMMI que exige um alto investimento 

é inviável. 

 Visando oferecer uma solução para esse problema, em 2003, a Associação para 

Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX), com apoio do governo e de 

outras instituições de pesquisa, criou o Projeto Melhoria de Processo do Software Brasileiro 

(MPSBR), que possui como propósito implementar o Modelo de Referência de Melhoria do 

Projeto de Software (MRMPS). O MRMPS foi definido a partir da análise da realidade das 

empresas brasileiras, da norma ISO/IEC 12207, da série de normas ISO/IEC 15504 – SPICE –

e do modelo CMMI (WEBER et al, 2004). 

 O MPSBR, igualmente ao CMMI, fornece um roteiro predefinido para a melhoria de 

processos de software. Esse roteiro é descrito como uma série de ‘níveis de maturidade’ que 

podem ser caracterizados como patamares evolutivos no desenvolvimento de sistemas. Cada 

nível possui um conjunto de “áreas de processo” que indicam os aspectos que necessitam ser 

aperfeiçoados. O progresso ocorre pela satisfação dos objetivos de todas as áreas de processo 

de cada nível (SHANG; LING, 2009). Ao atingir o último nível, a organização é orientada a 

buscar a melhoria contínua, pelo feedback quantitativo relacionado ao desempenho dos seus 

processos e pela aplicação de novas ideias e tecnologias (COUTO, 2007). 
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 Supõe-se que os modelos de qualidade e maturidade contribuem para instituir 

ambientes de trabalho propícios para o aprendizado contínuo, favorecendo, assim, o 

aprendizado individual e coletivo.  

 O CMMI e o MPSBR prescrevem um conjunto de ‘áreas de processo’ que formam 

uma plataforma sob a qual, são operacionalizadas tarefas individuais e coletivas realizadas em 

projetos de software. Uma ‘área de processo’ pode ser definida como um conjunto de práticas 

de uma determinada área do desenvolvimento de software, que, quando implementadas, 

satisfazem um grupo de metas importantes para se obter uma melhoria significativa nessa área 

(COUTO, 2007). 

 No entanto, as práticas propostas especificam apenas o que precisa ser executado, não 

descrevendo como o processo deve ser realizado. A intenção desses modelos é justamente não 

limitar essas práticas para que as organizações possam implementá-las conforme a sua 

realidade e necessidades. (COUTO, 2007). Acrescenta-se que o termo ‘prática’ utilizado 

nesse estudo refere-se à descrição da ação necessária para atender as metas de uma área de 

processo (COUTO, 2007). 

 Os modelos incentivam a aprendizagem, pois os desenvolvedores precisam 

compreender as orientações propostas pelas práticas para estabelecer métodos que possam 

atendê-las (RAMASUBBU et al, 2008). Nesse momento, a ODS necessita possuir um 

ambiente de trabalho que subsidie o desenvolvimento, a execução e a avaliação desses 

métodos. 

De acordo com a norma ISO/IEC 15504, processo padrão refere-se ao conjunto de 

definições dos processos básicos que guiam todos os processos em uma organização. No caso 

de uma ODS, o processo de software padrão refere-se a “um processo básico que permite o 

estabelecimento de um processo de software comum a todos os projetos” (COUTO, 2007, p. 

116). 

Os modelos contribuem para a construção de uma visão compartilhada na ODS por 

meio da orientação que aborda a necessidade de definir-se um processo padrão (AHLGREN, 

2011; COUTO, 2007; DIXON, 1999). Existe, ainda, uma preocupação quanto à 

institucionalização desse processo para que ele possa ser disseminado, compreendido e 

praticado por todos em caráter permanente (AHLGREN, 2011; COUTO, 2007). 

 Os modelos valorizam a aprendizagem devido as áreas de processo que demandam o 

planejamento de atividades de capacitação profissional (COUTO, 2007; WILLIS; DUBIN, 

1990). Contribuem, inclusive, para a aprendizagem contínua devido as áreas de processo que 
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determinam a necessidade de aperfeiçoamento contínuo do processo padrão (RAMASUBBU 

et al, 2008).  

 De acordo com o contexto apresentado, o presente estudo propõe-se a responder ao 

questionamento: organizações que implantaram o MPSBR apresentam um ambiente de 

trabalho propício para o aprendizado contínuo, favorecendo a aprendizagem individual e 

coletiva? A Figura 1 apresenta um esquema que ilustra esse questionamento. 

 

Figura 1 - Esquema do questionamento de pesquisa 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
 
 A partir desse questionamento, determinou-se como (1) objetivo geral, compreender 

como ocorre a aprendizagem contínua no ambiente de trabalho de ODSs que implantaram o 

MPSBR e identificar quais dos seus aspectos favorecem a aprendizagem individual e coletiva. 

(2) objetivos específicos: (i) compreender e descrever as características de um ambiente de 

trabalho de aprendizagem contínua de ODSs que implantaram o MPSBR; (ii) compreender e 

descrever como ocorre a aprendizagem individual e coletiva em ODSs que implantaram o 

MPSBR; (iii) identificar e analisar se há relação entre os construtos ambiente de trabalho de 

aprendizagem contínua, aprendizagem individual e aprendizagem coletiva; (iv) entender e 

apresentar o que motivou a implantação do MPSBR, bem como os desafios enfrentados 

durante esse processo; (v)  entender e apresentar as principais contribuições do MPSBR para 

o desempenho das ODSs, após a sua implantação. 

 Além de sua relevância para a indústria de software brasileira, optou-se pelo modelo 

MPSBR, pois ao consultar bases de dados como o Proquest, EBSCO e Portal da CAPES, não 

se encontrou nenhum estudo com o mesmo objetivo de pesquisa. Encontraram-se produções 

científicas que relacionam o modelo CMMI com a aprendizagem organizacional 

(RAMASSUBU et al, 2008; AHLGREN, 2011), mas nenhuma produção que investigasse as 

contribuições desses modelos para a aprendizagem contínua no contexto de ODSs brasileiras.    
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 Essa consulta foi realizada considerando os seguintes campos de busca: título, resumo, 

palavras-chave e artigos completos. Nessa consulta, utilizaram-se as palavras: MPSBR; 

MPS.BR; CMM; CMMI; melhoria de processo de software; modelo de melhoria de processo 

de software; aprendizagem; software process improvement; model for improvement of 

software process; learning. Realizou-se a mesma pesquisa em periódicos nacionais, 

utilizando os mesmos critérios de busca e palavras. Os periódicos escolhidos foram aqueles 

com classificação Qualis/CAPES A2, B1 e B2, sendo: Brazilian Administration Review 

(BAR), Cadernos Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE), 

Revista de Administração Contemporânea (RAC), Revista de Administração de Empresas 

(RAE), Revista de Administração Mackenzie (RAM), Revista de Administração Pública 

(RAP), Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão, Revista Organização e Sociedade (O&S), 

Revista Eletrônica de Administração (READ), Revista de Administração da Universidade de 

São Paulo (RAUSP), Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos (BASE) e os 

Anais do Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 

(ENANPAD).  

 Este trabalho está estruturado em cinco capítulos: (1) introdução – na qual se 

apresentou o contexto que deu origem ao problema de pesquisa, o objetivo geral e os 

específicos, a justificativa e a relevância do tema escolhido; (2) referencial teórico – com o 

desenvolvimento da fundamentação teórica utilizada, constituída por princípios e definições 

presentes na literatura sobre aprendizagem contínua, aprendizagem individual e coletiva, 

melhoria de processos de software e modelos de referência para a melhoria de processos de 

software; (3) procedimentos metodológicos – com a definição da abordagem e os 

procedimentos metodológicos utilizados para a coleta e análise dos dados; (4) resultados – no 

qual se apresentaram os resultados que responderam ao problema de pesquisa; (5) discussão 

dos resultados e considerações finais – com a discussão dos principais resultados à luz do 

referencial teórico utilizado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Nesta seção será apresentada a fundamentação teórica utilizada, constituída por 

princípios e definições presentes na literatura sobre aprendizagem contínua, aprendizagem 

individual e coletiva, melhoria de processos de software e modelos de referência para a 

melhoria de processos de software 

 

 

2.1 Aprendizagem Contínua 

  

 

 O primeiro estudo identificado sobre aprendizagem contínua foi publicado pelos 

autores Rosow e Zager (1988). Nos anos seguintes, o tema continuou sendo discutido, 

entretanto, em determinados períodos, nenhuma pesquisa foi realizada. Por exemplo, na 

década de 1990, foram publicados os trabalhos de Willis e Dubin (1990); Tannenbaum 

(1997); London e Smither (1999). Posteriormente, outros importantes trabalhos foram 

publicados como os de Maurer e Rafuse (2001); Flynn; Eddy e Tannenbaum (2006); Sessa e 

London (2008); Maurer e Weiss (2010). 

 Esse cenário é semelhante ao descrito por Easterby-Smith; Crossan e Nicolini (2000), 

sobre a produção científica acerca do tema ‘aprendizagem nas organizações’. De acordo com 

os autores, a discussão sobre esse tema pode ser comparada à metáfora de um vulcão, ora em 

estado de grande atividade, ora em estado dormente. 

 A aprendizagem contínua oferece uma resposta nova e desafiadora à natureza mutável 

da economia e do local de trabalho. Segundo Rosow e Zager (1988), ela busca enfrentar a 

obsolescência por meio de uma perspectiva que apoia a aprendizagem. Essa abordagem prima 

pela evolução do treinamento convencional, no qual o indivíduo depende de outra pessoa para 

aprender, atuando apenas como um receptor de informação. Em um contexto de trabalho 

propício para o aprendizado contínuo, a aquisição de conhecimento torna-se uma 

responsabilidade do funcionário, que não necessita, exclusivamente, de treinamentos para 

aprender.  

Os indivíduos são orientados para o desenvolvimento e para a aprendizagem. A 

orientação para o desenvolvimento incentiva-os a expandir a sua base de conhecimento, 

enquanto aquela para a aprendizagem faz com que os desafios sejam vistos como uma 
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oportunidade para se aprender. As pessoas envolvidas com a aprendizagem contínua 

esforçam-se para sobressaírem-se, mesmo quando apresentam um nível de desempenho 

satisfatório. A busca pela inovação possibilita às pessoas vivenciarem experiências que vão 

além dos seus limites, o que causa o desenvolvimento de novas habilidades (MAURER; 

WEISS, 2010). 

 O aprendizado necessita ser contínuo devido à instabilidade do ambiente 

organizacional, que requer a busca interminável por vantagem competitiva em uma economia 

mundial, e à oferta incessante de novos produtos e serviços sustentáveis e de alta qualidade. 

Exigindo, assim, uma força de trabalho qualificada para responder a essa necessidade em 

tempo hábil (GUMUS et al, 2011; MAURER et al, 2002; ROSOW; ZAGER, 1988).  

 Segundo Luo (2007), na aprendizagem contínua os colaboradores são 

responsabilizados por administrar as suas próprias carreiras. De acordo com o autor, ela 

representa a organização pós-fordista caracterizada por possuir, entre outros elementos, 

equipes auto-gerenciadas, que possuem autonomia para planejar o trabalho, resolver 

problemas, tomar decisões e que são responsáveis por seus resultados.   

 Rowold e Kauffeld (2009) apresentam as duas principais tendências que influenciaram 

organizações e trabalhadores a buscarem pela capacitação contínua. A primeira tendência 

refere-se ao rápido desenvolvimento tecnológico que exige competências que vão além das 

adquiridas em programas de educação formal, como em cursos de graduação. Atualmente, 

com o intuito de obter maior produtividade e eficiência, as organizações adquirem softwares 

para automatizar os seus processos – softwares para a emissão de folhas de pagamento, 

controle de estoque, entre outros. Diante dessa situação, o funcionário necessita adquirir um 

novo conhecimento – sobre como usar essa tecnologia – que, até o momento, não era visto 

como essencial para a sua profissão. A segunda tendência está relacionada aos esforços 

constantes de reestruturação organizacional para atender as exigências do mercado – como os 

programas de gestão da qualidade – e que exigem a reconfiguração dos processos 

organizacionais, a mudança cultural e a aquisição de novas habilidades.    

 Os indivíduos que se envolvem com a aprendizagem contínua tendem a não cair na 

obsolescência, pois possuem a capacidade de inovar (LONDON, 1996). Segundo London e 

Smither (1999), aqueles que atuam conforme os pressupostos da aprendizagem contínua 

acompanham os avanços de sua profissão e buscam antecipar-se às mudanças do ambiente. 

Os autores justificam, ainda, a importância do aprendizado contínuo para os colaboradores 

das organizações contemporâneas ao citarem, como exemplo, a profissão do desenvolvedor de 
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software que precisa, constantemente, identificar tendências tecnológicas e aprender meios de 

introduzi-las nos projetos de novos produtos (LONDON; SMITHER, 1999). 

 Os especialistas em software, orientados para o aprendizado contínuo, são pró-ativos e 

apresentam habilidades dinâmicas que, ao contrário das habilidades comuns, subsidiam a 

execução de tarefas do dia a dia e possibilitam a reconfiguração dos recursos para lidar com o 

surgimento de novos paradigmas tecnológicos, metodologias de desenvolvimento e 

exigências dos clientes (MASALIN, 2003; RAMASUBBU et al, 2008).     

 Na ausência da capacidade de se antecipar às mudanças, as organizações perdem 

oportunidades, pois as suas reações são lentas e não-produtivas. As empresas com foco no 

aprendizado contínuo são orientadas para o mercado e destacam-se pela habilidade de agir em 

situações de crise e perceber tendências, além de prever como o ambiente responderá às suas 

ações para reter e atrair clientes ou lidar com os concorrentes (DAY, 1994). 

 

 

2.1.1 Características de um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua 

 

 

 De acordo com Tannenbaum e Yuhl (1992), características do ambiente pós-treino 

podem encorajar – como recompensas e a ajuda na execução do trabalho –, desencorajar – 

como a ridicularização dos colegas –, ou mesmo impedir a utilização de novas habilidades – 

como a falta de equipamentos necessários para a execução da tarefa. 

 Segundo Baldwin e Magjuka (1991), a motivação para aprender pode ser 

profundamente afetada por sinais presentes no ambiente de trabalho que evidenciam a 

importância da aprendizagem para os resultados da organização. Em uma pesquisa realizada 

em três empresas, os autores identificaram que, quando os estagiários recebem informações 

relevantes sobre a importância do aprendizado antes dos treinamentos, quando são 

responsabilizados pela própria aprendizagem e quando ela é entendida como obrigatória, 

existe uma maior intenção de aprender, transferir e utilizar o conhecimento adquirido. 

 Van Solingen et al (2000) afirmam que certas características do ambiente de trabalho 

podem facilitar o processo de aprendizagem que ocorre em ODSs como: tarefas desafiadoras; 

autonomia na execução do trabalho; apoio dos colegas de trabalho; incentivo da supervisão; 

suporte organizacional. 

 Nesse sentido, para que a aprendizagem contínua possa ocorrer em uma organização, é 

preciso que todos os seus membros reconheçam a sua importância e que haja um ambiente de 
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trabalho favorável para a sua ocorrência (EDDY et al, 2005). Ambientes organizacionais 

apropriados estimulam comportamentos inovadores, busca por atualização e por melhor 

desempenho no trabalho (KOZLOWSKI; HULTS, 1987).  

 Após realizar um levantamento da produção científica acerca desse tema, 

identificaram-se oito características de um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua. 

Essas características serão discutidas nas seções a seguir. 

 

 

2.1.1.1 Aprendizagem contínua como uma responsabilidade e um diferencial 

 

 

Em um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua, os funcionários possuem a 

percepção de que o conhecimento é essencial para a competitividade da empresa e para o seu 

sucesso profissional. Logo, o aprendizado é visto como uma responsabilidade e uma 

necessidade. A organização oferece o seu apoio e os recursos necessários para que o 

colaborador possa aprender novas habilidades, enquanto o referido busca, por iniciativa 

própria, por novas experiências de aprendizagem. Todos os seus membros se esforçam-se 

para atingir níveis elevados de desempenho, por meio de um trabalho progressivo e do uso de 

técnicas inovadoras (ROSOW; ZAGER, 1988; WILLINS; DUBIN, 1990; TRACEY et al, 

1995; MAURER; WEISS, 2010). 

 A empresa preocupa-se em armazenar o conhecimento gerado por seus empregados. O 

trabalhador pode se desligar, mas o seu conhecimento individual acumulado é preservado para 

ser utilizado por aqueles que permaneceram na organização. (HUBER, 1991; ROSOW; 

ZAGER, 1988).  

 Além disso, com o intuito de oferecer contribuições de valor para a organização, o 

funcionário acompanha as mudanças do mercado (LONDON; SMITHER, 1999), desenvolve 

a capacidade de identificar as suas fraquezas, bem como preocupa-se em estabelecer meios 

para eliminá-las, visando à excelência (MAURER; WEISS, 2010).  

 Para essa abordagem, o aprendizado contínuo precisa manifestar-se como uma política 

no ambiente organizacional, que é seguida, de maneira efetiva, quando os seus membros 

percebem o aprendizado contínuo com uma responsabilidade, quando acreditam que ele faz 

parte do cotidiano da vida no trabalho, e que o desenvolvimento profissional está associado ao 

sucesso da carreira (KOZLOWSKI; HULTS, 1987; MAURER et al, 2002).  
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2.1.1.2 Ênfase na inovação e concorrência (dentro e fora do contexto do trabalho) 

 

 

 Um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua é também caracterizado pela 

ênfase na inovação e concorrência, dentro e fora do contexto organizacional. Todos – empresa 

e funcionários – esforçam-se, para elevar o seu nível de desempenho. Nesse sentido, pode-se 

afirmar que há uma concorrência saudável entre os colaboradores (ROSOW; ZAGER, 1988; 

MAURER et al, 2002; TRACEY et al, 1995).  

O fato de a organização reconhecer boas ideias incentiva os empregados a buscarem 

por novas experiências de aprendizagem, com o intuito de oferecer contribuições que se 

sobressaiam em relação àquelas apresentadas pelos seus pares. A comunicação entre os 

colegas de equipe também cria uma atmosfera competitiva que estimula a aprendizagem. Ao 

perceber a multiplicidade de conhecimento individual presente no local de trabalho, o 

indivíduo busca aprender para assegurar o seu lugar na empresa, já que o conhecimento é 

compreendido como um diferencial profissional (WILLIS; DUBIN, 1990).  

A organização que aprende conforme os pressupostos da aprendizagem contínua busca 

manter-se na vanguarda da tecnologia (WILLIS; DUBIN, 1990) e todos os seus colaboradores 

possuem a percepção de que ela está agindo adequadamente para tornar-se a melhor em seu 

setor de atuação. (TRACEY et al, 1995). A empresa valoriza a experimentação e procura, 

incessantemente, aprimorar os seus produtos e serviços para obter um alto nível de satisfação 

dos seus clientes (DAY, 1994). 

 Portanto, o ambiente de trabalho pode incentivar os indivíduos, ou não, a aprenderem 

com o objetivo de obter o mais alto nível de desempenho. As pessoas percebem como a 

empresa funciona, a forma como as suas políticas são traduzidas para as tarefas do dia a dia, 

no ambiente de trabalho. Quando os funcionários percebem nesse ambiente a busca pela 

excelência e o incentivo ao aprendizado como algo positivo, eles se sentem encorajados a se 

comprometerem com a aprendizagem (WILLIS; DUBIN, 1990).  

 Um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua é caracterizado pelo incentivo ao 

aprendizado, pela pró-atividade, pela presença de uma estrutura que favorece a inovação, 

entre outras especificidades.    
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2.1.1.3 Ambiente de abertura e de tolerância a erros 

 

   

 As organizações incentivam os trabalhadores a exporem as suas opiniões e 

reconhecem o esforço realizado para contribuir nas discussões, mesmo quando as ideias 

apresentadas não são válidas para a situação em questão. No entanto, isso nem sempre ocorre. 

O não reconhecimento por esses esforços inibe a participação do funcionário nos processos de 

tomada de decisão, devido ao medo de que as suas sugestões sejam rejeitadas ou que possa ser 

punido por expressar a sua opinião (TANNENBAUM, 1997; FLYNN t al, 2006).  

O colaborador precisa possuir, ainda, autonomia para desenvolver e expressar a sua 

própria maneira de realizar as tarefas, ou seja, ser responsável pelo planejamento do seu 

trabalho, mesmo que as suas ações estabelecidas possam causar prejuízo para a empresa 

(MULHOLLAND et al, 2004).  

Ao dificultar a exposição de idéias e a aplicação de novos métodos que podem 

apresentar risco, ambientes de trabalho sufocam a aprendizagem e provocam a estagnação 

organizacional (EDDY et al, 2005), além do atrofiamento, por desuso, de habilidades que o 

indivíduo já possui (TANNENBAUM, 1997; FLYNN et al, 2006). Quando as falhas e erros 

são percebidos como elementos do processo de aprendizado, há menos ansiedade ao se 

aprender (EDMONDSON, 1999; MAURER et al, 2002; ROSOW; ZAGER, 1988).  

 A aversão organizacional ao erro pode dar a entender que errar é inaceitável e que a 

tentativa de colocar em prática novas ideias que apresentam risco pode ameaçar a 

permanência do empregado na empresa. Logo, quando a organização envia a mensagem que 

os erros precisam ser evitados, a aprendizagem é comprometida (TANNENBAUM, 1997; 

FLYNN et al, 2006).  

Segundo Maurer e Weiss (2010), tarefas que envolvem elementos novos, dilemas, 

problemas a serem resolvidos, obstáculos a superar e escolhas a fazer em condições de risco e 

incerteza permitem ao colaborador ir além da sua capacidade, devido às situações atípicas que 

requerem o estabelecimento de novas soluções e o uso de novos métodos de trabalho.  

O indivíduo precisa ser convidado a aprender métodos experimentais e a aventurar-se 

durante o seu trabalho para entender os riscos como os benefícios a serem obtidos a curto e 

longo prazo, ao fazer uso de novas técnicas (SESSA; LONDON, 2008). 

 De acordo com Willins e Dubin (1990), certas situações vivenciadas pelo indivíduo ao 

realizar tarefas complexas representam experiências ricas para o aprendizado, como: 

encontrar abordagens diferentes das comumente utilizadas; ser exposto à crítica de outras 
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pessoas; vivenciar situações que questionam os atuais modelos de trabalho; discordar de 

colegas em uma disputa intelectual; perceber que existe uma solução que ainda está por ser 

descoberta. 

 Para Edmondson (2011), quando os erros são aceitos evita-se o jogo da culpa e, ao 

buscar compreender as suas causas, é possível aprender com o fracasso. Por exemplo, os erros 

que podem ser facilmente identificados – como em processos industriais – são evitados ao se 

refletir sobre os erros ocorridos em situações passadas para estabelecer uma ‘lista de 

verificação’, ou seja, os aspectos que merecem atenção para que a tarefa seja executada com 

sucesso. 

 

 

2.1.1.4 Estrutura e recursos de apoio 

 

 

 Um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua possui estrutura e recursos que 

apóiam a aquisição de conhecimento e a sua aplicação na prática (LONDON; SMITHER, 

1999; MAURER et al, 2002; ROSOW; ZAGER, 1988; TRACEY et al, 1995). A presença de 

uma ampla variedade de recursos e oportunidades para o aprimoramento profissional 

transmite aos colaboradores a ideia de que a aprendizagem contínua não é apenas possível, 

mas essencial (MAURER et al, 2002).  

 A gestão expressa o seu apoio à aprendizagem estabelecendo programas de 

treinamento e desenvolvimento, ministrando seminários no local de trabalho, mantendo uma 

biblioteca atualizada, utilizando equipamentos de tecnologia avançada, promovendo a 

rotatividade de tarefas, estabelecendo parcerias com instituições de ensino superior, entre 

outras estratégias (MAURER; RAFUSE, 2001; WILLINS; DUBIN, 1990). Os treinamentos 

que primam pelo desenvolvimento pró-ativo, como, por exemplo, treinar os membros de uma 

equipe para fazer brainstorm – organização de ideias – ajudam os indivíduos a compreender 

as diferenças entre gerar ideias e avaliá-las, além de encorajá-los a expressarem as suas 

opiniões (SESSA; LONDON, 2008). 

 A ausência de estrutura e recursos adequados restringe a aprendizagem. Limitações 

como a falta de instrumentos e suprimentos para a realização do trabalho, pessoal insuficiente 

ou com pouca qualificação, podem comprometer a aplicação de conhecimentos recém-

adquiridos. Diante dessa situação, os colaboradores tendem a sentir-se menos motivados a 

participar de experiências de aprendizagem, por acreditarem que não terão os recursos 
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necessários disponíveis para colocar em prática as suas novas habilidades (FLYNN et at, 

2006; TANNENBAUM, 1997). 

Em um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua, as discussões informais são 

valorizadas por possibilitarem o compartilhamento de conhecimento entre os membros da 

organização (DIXON, 1999; WILLINS; DUBIN, 1990). Sendo assim, busca-se criar centros 

de aprendizagem contínua dentro da própria empresa, nos quais os funcionários, de forma 

voluntária, ensinam e aprendem uns com os outros, formas mais produtivas de realizar tarefas. 

A gestão executiva apoia a criação desses centros ao fornecer orientações, ao providenciar 

local apropriado e ao destinar um tempo específico para essas interações durante a jornada de 

trabalho (EDDY et al, 2005; ROSOW; ZAGER, 1988). 

 Willins e Dubin (1990), por exemplo, apresentam um estudo realizado na Procter & 

Gamble Techlinberg, no qual identificou-se que 50% das conversas que contribuíam para o 

estabelecimento de processos inovadores aconteciam de maneira informal e não planejada. 

Para apoiar esse comportamento, a empresa estabeleceu locais ao longo dos seus corredores, 

com cadeiras e quadros de giz, para encorajar essas discussões e as trocas informais de ideias. 

 

 

2.1.1.5 Estabilidade 

 

 

 A aprendizagem contínua desenvolve-se melhor em um ambiente onde o empregado 

acredita que possui estabilidade. A estabilidade no emprego não implica em uma política de 

não-demissão, mas significa não demitir um colaborador até que todas as alternativas para 

torná-lo apto a executar uma tarefa tenham sido esgotadas. A estabilidade no emprego 

encoraja a cooperação, a aceitação das mudanças propostas pela gestão, a contribuição com 

ideias para melhorar a produtividade, o abandono de práticas protecionistas da função, além 

de reduzir custos advindos da rotatividade (ROSOW; ZAGER, 1988).    

 

 

2.1.1.6 Sistemas de reconhecimento e recompensa 

 

 

 Em um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua, as contribuições para o 

trabalho são recompensadas pelo reconhecimento da organização como um todo (ROSOW; 
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ZAGER, 1988) ou por recompensas financeiras – promoções, bônus salarial, entre outras 

(TANNENBAUM, 1997).  

Existe uma política que relaciona o desempenho no trabalho com ganhos financeiros. 

A organização faz uso dessa política para motivar os seus colaboradores a aprenderem 

constantemente (KOZLOWSKI; HULTS, 1987).  

 Faz-se uso de sistemas de avaliação de desempenho que contabilizam as habilidades 

adquiridas em eventos formais e informais - realizados pela empresa ou não -, pois valoriza-se 

a aprendizagem adquirida em diferentes contextos (KOLB, 1984; MAURER; PIERCE; 

SHORE, 2002; WILLIS; DUBIN, 1990).  

London e Smither (1999) ressaltam que variáveis situacionais podem influenciar na 

aceitação da avaliação de desempenho, como exemplo o contexto, que pode ser público ou 

privado. No contexto público, os colaboradores podem sentir-se intimidados com a avaliação 

de desempenho, por medo de que seus colegas de trabalho possam ouvir o parecer do líder. 

Assim sendo, é preciso desenvolver mecanismos que possibilitem uma avaliação privada e 

não intimidadora em contextos públicos.  

 Para atender às expectativas da empresa em relação ao trabalho realizado, todos os 

funcionários necessitam compreender o papel que a sua unidade exerce dentro da 

organização, além de familiarizarem-se com as metas do negócio (ROSOW; ZAGER, 1988). 

O trabalhador precisa perceber como a organização funciona, o que requer um sistema de 

comunicação eficaz (WILLIS; DUBIN, 1990).  

Essa visão macro permite aos funcionários alinhar os seus objetivos pessoais e 

profissionais com os objetivos da organização, ao vivenciar experiências de aprendizagem 

que possam contribuir para a melhoria do seu desempenho no trabalho e para o sucesso da 

empresa (TANNENBAUM, 1997; FLYNN et al, 2006). 

 

 

2.1.1.7 Apoio do líder 

 

 

 O apoio do líder incentiva o funcionário a buscar o desenvolvimento profissional 

contínuo, como afeta a sua disposição em compartilhar conhecimento (TRACEY et al, 1995). 

Quando o líder não apoia a aprendizagem, o empregado apresenta receio em expor as suas 

opiniões ou vivenciar novas experiências que podem apresentar riscos e comprometer o fluxo 

normal do trabalho (EDDY et al, 2005; MAURER et al, 2002; WILLINS; DUBIN, 1990).  



 32 

A aprendizagem é favorecida quando o líder incentiva a sua equipe a tentar algo novo 

– uma nova meta ou novos métodos de produção – ou quando solicita sugestões para 

melhorar o desempenho da equipe (SESSA; LONDON, 2008).    

 Em um ambiente de trabalho que favorece a aprendizagem contínua, o líder não se 

preocupa apenas com as necessidades da empresa, mas também com as necessidades dos seus 

subordinados. Sendo assim, encoraja-os a expressar suas preocupações em relação às tarefas, 

ou outras preocupações que estão comprometendo o seu desempenho (LONDON; SMITHER, 

1999).  

Os líderes delegam tarefas e criam oportunidades de aprendizagem desafiadoras para 

que os seus colaboradores possam aprender a ter iniciativa e a inovar (WILLIS; DUBIN, 

1990).  

Os líderes são também treinados para fornecer feedback positivo e principalmente 

informativo, em vez de simples pareceres avaliativos ou comparações em relação ao 

desempenho de outros funcionários. As habilidades que precisam ser aprimoradas não são 

apresentadas como fraquezas, mas como um problema a ser resolvido em conjunto – empresa, 

líder e empregado (LONDON; SMITHER, 1999).  

 O apoio do Líder consiste, ainda, em estabelecer junto com o seu subordinado, metas 

de aprendizagem e planos de carreira, além de dispensá-lo de suas funções para participar de 

eventos de capacitação (MAURER et al, 2002). 

 Principalmente em empresas que desenvolvem tecnologia, faz-se uso da aprendizagem 

por objetivos (AO), uma variante do sistema administração por objetivos (APO). Na AO, 

gerente e colaborador reúnem-se e negociam um acordo por escrito em relação a um 

treinamento técnico que o subordinado necessita cumprir, dentro de um prazo específico. Ao 

final desse período, ambos revisam e decidem se outros treinamentos são necessários. Ambos 

estão cientes de que a carreira do empregado será delineada por essas decisões. O 

envolvimento do colaborador nessa análise reduz o desperdício de esforços com treinamentos 

desnecessários por descartar o ensino sobre o que ele já sabe, além de incentivá-lo por lhe dar 

a oportunidade de participar do planejamento de sua carreira (ROSOW; ZAGER, 1988).  

De acordo com London (1996), o sucesso da empresa está associado à competência 

dos seus funcionários em atender a demanda atual de trabalho como a demanda futura. Para 

isso, a organização, por meio dos seus Líderes, necessita avaliar o repertório de habilidades 

dos seus colaboradores para estabelecer treinamentos que estejam alinhados com as suas 

necessidades. 
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2.1.1.8 Apoio dos colegas de trabalho 

 

  

Os empregados, além de dominarem as habilidades específicas de sua função, buscam 

aprender as habilidades dos outros colaboradores que atuam em sua unidade de trabalho, para 

que haja uma compreensão mútua sobre as tarefas, as responsabilidades e as inter-relações 

que existem entre as funções (EDMONDSON et al, 2007; KOZLOWSKI; HULTS, 1987; 

ROSOW; ZAGER, 1988).  

 Busca-se somar responsabilidades e ampliar a base de conhecimento individual. No 

mínimo, cada indivíduo aprende um pouco sobre as tarefas desempenhadas pelos seus pares e, 

no máximo, aprende-se a executar todas as tarefas do grupo de trabalho. Esse conhecimento 

permite às equipes e unidades organizacionais lidar com situações inusitadas – por exemplo, 

na ausência de colaboradores essenciais –, como possibilita ao grupo oferecer respostas 

rápidas às necessidades do mercado, já que possuem o conhecimento sobre ‘quem pode fazer 

o quê’ em cada situação, descartando as longas discussões coletivas para se obter respostas 

para um problema (EDMONDSON et al, 2007; ROSOW; ZAGER, 1988). 

 O indivíduo recebe o apoio dos seus colegas de trabalho durante o seu aprendizado 

quando eles avaliam o seu desempenho, quando auxiliam a executar tarefas complexas, 

quando executam as suas tarefas em uma situação de ausência – devido ao conhecimento 

adquirido sobre ‘quem pode fazer o quê’ no grupo de trabalho –, e quando oferecem apoio 

durante o aprendizado de tarefas complexas que exigem um considerável esforço intelectual 

(FLYNN et al, 2006; MAURER et al, 2002; SESSA; LONDON, 2008; TANNENBAUM, 

1997; TRACEY et al, 1995).  

 

 

2.2 Aprendizagem individual 

 

 

 Diversos modelos de análise são utilizados para a compreensão da aprendizagem no 

nível individual. Entre os mais relevantes, destacam-se: o Behaviorista, o Cognitivo e o 

Aprendizado Experiencial/Vivencial (TERRA, 2000). 

 Nesse estudo, optou-se pela abordagem Experiencial/Vivencial de Kolb (1984), pois 

acredita-se que seja a mais adequada para explicar como ocorre o aprendizado no nível 

individual no contexto das ODSs. 
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 Para Kolb (1984, p. 38), “a aprendizagem é um processo pelo qual o conhecimento é 

criado por meio da transformação de experiências”. 

  Acrescenta-se que tal perspectiva de aprendizagem é chamada de experiencial por 

duas razões. Primeiramente, para enfatizar o papel central que a experiência possui no 

processo de aprendizagem, o que a diferencia das teorias racionalistas e cognitivistas que 

tendem a dar ênfase na aquisição, manipulação e recordação de símbolos abstratos, e de 

teorias de aprendizagem comportamentalistas, que negam qualquer papel dos aspectos da 

experiência relacionados à consciência e à subjetividade no processo de aprendizagem.  E em 

segundo lugar, para relacioná-la com as origens dos trabalhos de John Dewey (1938), Kurt 

Lewin (1951) e Jean Piaget (1970) – teorias utilizadas em sua fundamentação (KOLB, 1984). 

 A aprendizagem experiencial possui 6 características fundamentais: (1) aprendizagem 

é concebida como processo e não como resultado; (2) aprendizagem é um processo contínuo 

fundamentado na experiência; (3) o processo de aprendizagem requer a resolução de conflitos 

entre modos dialeticamente opostos de adaptação ao mundo; (4) aprendizagem é um processo 

holístico de adaptação ao mundo; (5) aprendizagem envolve transações entre a pessoa e o 

ambiente; (6) aprendizagem é o processo de criar conhecimento (KOLB, 1984). 

 A aprendizagem é concebida como um processo e não como resultado, pois as ideias 

não são imutáveis, mas constituídas e reformuladas pela experiência. Nesse sentido, a 

aprendizagem é concebida como um processo emergente de reformulação de experiências 

passadas, com o objetivo de adquirir um novo conhecimento. Para a perspectiva da 

aprendizagem experiencial, a tendência de definir a aprendizagem em termos de resultados 

apresenta-se como uma definição de não aprendizagem (KOLB, 198). 

 A aprendizagem é um processo contínuo fundamentado na experiência, visto que o 

conhecimento é continuamente validado nas experiências vivenciadas, como é mediado pela 

interação entre a expectativa do resultado e a própria experiência em si. É nesse inter-jogo 

entre expectativa e experiência que ocorre a aprendizagem. Entretanto, se uma experiência 

não violar as expectativas do resultado, não poderá ser considerada válida, pois nesse caso 

não se aprendeu algo novo. Logo, toda aprendizagem pode ser vista como uma 

reaprendizagem. 

 A experimentação sempre gera alguma informação sobre uma solução que o individuo 

não possuía anteriormente. Essa informação pode ser utilizada para modificar projetos 

experimentais subsequentes ou a própria solução em si. As tarefas que são favoráveis à 

experimentação são aquelas que permitem múltiplas resoluções e o uso de conhecimentos 
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adquiridos em situações anteriores, como ocorre na atividade de desenvolvimento de software 

(LEE et al, 2004). 

 A aprendizagem é, pela sua própria natureza, um processo de tensão e conflito. 

Conhecimentos, habilidades ou atitudes são adquiridos por meio da confrontação entre quatro 

modos ou habilidades da Aprendizagem Experiencial: experiência concreta (EC), observação 

reflexiva (OR), conceitualização abstrata (CA) e experimentação ativa (EA). Aprender requer 

habilidades que estão em pólos opostos. O indivíduo opta por ser mais ativo ou reflexivo 

conforme a situação e o ambiente onde ocorre o aprendizado. Logo, o processo de 

aprendizagem requer a resolução de conflitos entre modos dialeticamente opostos de 

adaptação ao mundo. 

 Os especialistas em software traduzem as necessidades dos usuários em tecnologia, 

identificam requisitos não declarados e mentalmente simulam interações entre os módulos do 

sistema (WYNEKOOP; WALZ, 2000). Essas, entre outras atividades, exigem um repertório 

expressivo e atualizado de conhecimentos abstratos, técnicos, teóricos e vivenciais (FONG 

BOH et al, 2007) e que determinam a qualidade do produto final (COCKBURN, 2001).  

 Portanto, durante o seu trabalho, o especialista em software se envolver-se-á 

constantemente em situações de conflito, ora com uma experiência específica (EC) ao 

desenvolver o artefato físico, colocando em prática os seus conhecimentos sobre lógica de 

programação, ora observando e refletindo (OR) ao analisar os resultados apresentados pelos 

testes de qualidade do software, ora exercendo a sua capacidade analítica, estabelecendo 

esquemas e teorias (CA) ao desenvolver modelos lógicos que darão origem ao artefato físico, 

ora descobrindo novos resultados (EA) ao desenvolver um código de programação para 

implementar uma determinada funcionalidade pela primeira vez. 

 Para Kolb e Kolb (2005, p. 194), “a aprendizagem é um processo holístico de 

adaptação ao mundo, pois além da cognição, envolve o funcionamento integrado da pessoa 

por inteiro (o pensar, o sentir, o perceber, o comportar-se)”, além de ocorrer em diferentes 

cenários, ambientes físicos e sociais e em todas as fases da vida do indivíduo. 

 Segundo Kolb (1984), a aprendizagem depende das interações mantidas entre o 

indivíduo e os diferentes ambientes nos quais ele está inserido. Na teoria da aprendizagem 

experiencial, a relação transacional entre a pessoa e o ambiente é simbolizada com o duplo 

significado do termo experiência.  

 

O primeiro refere-se ao estado interno da pessoa, como na experiência de alegria, e 
o outro objetivo e ambiental ou o seu estado externo, como em ‘ele tem 20 anos de 
experiência no seu emprego’. Essas duas formas de experiência se interpenetram e 



 36 

se inter-relacionam de maneiras muito complexas, como, por exemplo, no velho 
ditado ‘ele não tem 20 anos de experiência, mas um ano repetido 20 vezes’ (KOLB, 
1984, p. 35).  

 

 Portanto, de acordo com Kolb e Kolb (2005, p.1994), “a aprendizagem é o resultado 

de operações sinérgicas entre a pessoa e o ambiente”, pois quando o estado interno do 

indivíduo modifica-se, automaticamente, as condições objetivas do ambiente também se 

alteram. 

` Ainda segundo os autores, para compreender a aprendizagem, é necessário entender a 

natureza e a configuração do conhecimento humano, como os processos pelos quais ele é 

criado. O conhecimento é o resultado da transação entre experiências objetivas e subjetivas. 

Assim sendo, a aprendizagem pode ser definida como um processo de criar conhecimento.  

 Em suma, a aprendizagem é um processo que envolve transações entre o indivíduo e o 

ambiente, que, por conseguinte, requer a resolução de conflitos entre modos dialeticamente 

opostos de adaptação ao mundo, e que cria e recria conhecimento continuamente, por meio da 

transformação das experiências objetivas e subjetivas vivenciadas em diferentes momentos e 

situações, ao longo da vida. 

 

 

2.2.1 O Processo da aprendizagem experiencial 

 

 

 O processo da aprendizagem experiencial pode ser descrito como um ciclo contínuo de 

quatro estágios, que envolve quatro modos adaptativos de aprendizagem, integrando a 

experiência, a percepção, a cognição e o comportamento. Esse ciclo é representado na Figura 

2 na sequencia. 

Nesse ciclo os quatro estágios representam duas dimensões distintas – captar e 

transformar. Cada dimensão possui duas orientações adaptativas que se confrontam 

dialeticamente. A base estrutural do processo de aprendizagem repousa na interação entre os 

quatro modos adaptativos e a maneira pela qual a dialética – argumentação lógica – adaptativa 

resolve-se (KOLB, 1984).  
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Figura 2 - Ciclo da Aprendizagem Contínua 
 

 
 
Fonte: Kolb, 1984 (adaptado e traduzido) 

 

 Na dimensão ‘captar’ encontra-se a dialética entre abstrato/concreto que apresenta dois 

momentos diferentes e opostos de captar ou perceber o mundo à volta: (1) pelo apoio na 

interpretação conceitual e representação simbólica – conceitualização abstrata; (2) pelo apoio 

no tangível, qualidades sentidas na experiência imediata – experiência concreta. Na dimensão 

‘transformar’, encontra-se a dialética entre ativo/reflexivo, que apresenta duas maneiras 

opostas de transformar aquilo que foi percebido ou a representação figurativa da experiência: 

(1) pela reflexão interna – observação reflexiva; (2) pela manipulação externa do mundo – 

experimentação ativa (KOLB, 1984). 

 O conhecimento resulta da combinação daquilo que foi captado da experiência (ação) 

e de sua transformação (reflexão). A simples captação da experiência não é o suficiente para 

se aprender, assim como apenas a sua transformação não representa um aprendizado (KOLB, 

1984). 

  No processo da aprendizagem experiencial, informações sobre a ação/experiência são 

captadas (experiência concreta). Em seguida, o indivíduo reflete sobre essas informações 
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externas abstraídas, considerando o repertório interno de conhecimento que ele já possui para 

gerar novas ideias a respeito da experiência vivenciada (observação reflexiva). De acordo com 

essas ideias, novos esquemas e teorias são criados (conceitualização abstrata) e 

implementados (experimentação ativa), gerando um novo conhecimento, e o ciclo se reinicia 

quando o indivíduo começa a refletir sobre as informações adquiridas por meio de uma nova 

experiência.  

Esse ciclo demonstra que o conhecimento é o resultado da transformação de 

experiências que são captadas em uma situação na qual essas são vivenciadas, refletidas, 

significadas para serem reaplicadas. 

 De acordo com Fong Boh et al (2007), os especialistas em software participam de 

diferentes projetos com particularidades específicas, o que possibilita a eles vivenciarem 

constantemente novas experiências. Quando o desenvolvedor reflete sobre o seu desempenho 

em um processo que envolve ‘refletir sobre a ação’, ele questiona as suas premissas como 

remodela as maneiras de realizar as tarefas em seu trabalho (MULHOLLAND et al, 2004). 

Todo projeto de software pode ser visto como uma experiência que gera provas com as quais 

as teorias utilizadas podem ser testadas e verificadas. Quando não se avaliam as experiências, 

os desenvolvedores atuam com base em teorias não testadas e não exploram, inclusive, teorias 

alternativas que poderiam vir a ser superiores (LYYTINEN; ROBEY, 1999). 

 

 

2.2.2 O Papel dos modelos mentais na aprendizagem individual  

 

 

 A contribuição de Kim (1993), ao que alude à aprendizagem individual, refere-se a um 

elemento chamado ‘Modelos Mentais’. Para desenvolver o seu modelo teórico, que demonstra 

como a aprendizagem acontece no nível do indivíduo, o autor fundamentou-se no ciclo de 

aprendizagem Observe-Assess-Design-Implement (OADI) – termos utilizados para observa, 

avalia, desempenha e implementa – proposto por Kofman (1992), que, por sua vez, 

fundamentou-se no ciclo da Aprendizagem Experiencial de Kolb (1984). 

 

No ciclo de aprendizagem (OADI), as pessoas vivenciam eventos concretos e 
observam ativamente o que está acontecendo. Avaliam (consciente ou 
inconscientemente) sua experiência pela reflexão sobre suas observações e então 
projetam ou constroem um conceito abstrato que parece ser uma resposta adequada 
à avaliação. Testam o projeto implementando-o no mundo concreto, que leva a uma 
nova experiência concreta, iniciando outro ciclo (KIM, 1993, p. 65). 
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 Mesmo que o ciclo OADI ajude a compreender o processo da aprendizagem 

individual, para Kim (1993), ele é incompleto por não abordar explicitamente a função 

exercida pela memória.  

 Segundo a pesquisa psicológica, a aprendizagem está relacionada com aquisição e 

memória com a retenção do que foi adquirido. No entanto, esses dois processos estão 

intimamente interconectados, pois o que há em nossa memória afeta o que aprendemos e o 

que aprendemos afeta a memória (KIM, 1993).  

 Para uma melhor compreensão sobre o papel que a memória desempenha no processo 

de aprendizagem, o autor analisou o conceito de modelos mentais de Senge (1971 apud KIM, 

1993), que os apresenta como imagens internas profundamente enraizadas sobre o 

funcionamento do mundo, além de exercerem grande influência sobre nossas ações por 

também afetarem a nossa visão de mundo. Considerando esse conceito, Kim (1993) define 

modelos mentais como, 

 

uma visão do mundo de uma pessoa, incluindo compreensões explícitas e implícitas. 
Os modelos mentais fornecem o contexto segundo o qual deve-se observar e 
interpretar materiais novos, e determinam como a informação armazenada é 
relevante para uma dada situação (KIM, 1993, p. 67). 

 

Na aprendizagem individual, os modelos mentais são imagens internas que conferem à 

pessoa uma apreensão de como o mundo funciona. Eles determinam qual conhecimento 

armazenado é relevante para uma situação específica, influenciando na maneira como os 

indivíduos estabelecem suas ações e definem estratégias em relação aos ambientes em que 

estão inseridos. Um modelo mental não é a representação da realidade em si, mas a forma 

pela qual a pessoa aprende essa realidade atuando como um ‘código-fonte’ que gerencia a 

aquisição, a retenção, o uso e a eliminação de informações e experiências (KIM, 1993). 

 Kim (1993) afirma que a aprendizagem individual pode ocorrer em dois níveis 

distintos: operacional e conceitual. A aprendizagem operacional representa a aprendizagem 

em nível de procedimentos, na qual aprendem-se as etapas para se completar uma tarefa – 

Know-how. Essa aprendizagem não apenas se acumula ou muda as rotinas; nesse nível, as 

próprias rotinas igualmente afetam o processo de aprendizado. 

 Já a aprendizagem conceitual refere-se a pensar sobre o porquê as tarefas são 

realizadas de uma maneira específica, desafiando, algumas vezes, a própria natureza, as 

condições, ou concepções predominantes – Know-why. Esses pensamentos induzem a criação 

de novas estruturas no modelo mental, que, por sua vez, abrem oportunidades para etapas 
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contínuas de aprendizagem, ao reestruturar um problema de formas radicalmente diferentes 

(KIM, 1993).    

 Ao executar-se uma tarefa e refletir-se sobre as experiências vivenciadas, as 

concepções – estruturas que levam a novas formas de enxergar o mundo – a respeito da tarefa, 

presentes nos modelos mentais, alteram-se – Know-why –, o que produz novas rotinas ou 

rotinas revisadas – Know-how. Quando os modelos mentais sofrem alterações, armazenam 

não apenas as novas estruturas e rotinas, mas também o conhecimento sobre como essas 

rotinas e estruturas se encaixam (KIM, 1993). 

 No modelo ‘observa, avalia, desempenha e implementa – modelos mentais 

Individuais’ (OADI-MM), a aprendizagem individual ocorre por meio de um ciclo de 

aprendizagem conceitual e operacional que informa e recebe informações dos modelos 

mentais (KIM, 1993). 

 A Figura 3, na sequencia, representa o processo de aprendizagem individual proposto 

pelo modelo OADI – MM. Esse processo pode ser observado na atividade de 

desenvolvimento de software, especificamente na fase de programação. Sabe-se que o 

desenvolvedor utiliza códigos de programação para produzir um sistema. Esses códigos são 

utilizados para implementar as funcionalidades requeridas pelo software. Após escrever o 

código em um compilador e executá-lo, o compilador informa se o código foi implementado 

corretamente ou se algum erro foi encontrado em sua estrutura. Essa mensagem apresenta as 

linhas de código que possuem erros. Após avaliar esses erros, o programador reflete, 

buscando uma solução – Know-why. Ao estabelecer uma possível resposta – Know-how –, o 

código é alterado e compilado novamente e, se nenhum erro for identificado, o desenvolvedor 

conseguiu implementar a funcionalidade da maneira correta (TRAVER, 2010). 

 Segundo Allison e Merali (2006), a atividade de desenvolvimento de software envolve 

múltiplas interações e um fluxo constante de informações entre os indivíduos envolvidos. 

Esse contexto contribui para o amadurecimento dos modelos mentais individuais dos 

especialistas em software ao possibilitar o compartilhamento dos seus significados 

particulares. O amadurecimento desses modelos permite ao desenvolvedor identificar o que 

deve ser realizado em projetos específicos com precisão, evitando o desperdício de tempo e 

esforço ou a execução de processos que não são realmente eficazes (NARAYANAN, et al, 

2009). Como exemplo, os modelos mentais individuais de um especialista em software 

possibilitam-lhe, perceber, intuitivamente, se uma abordagem particular está fadada ao 

fracasso em um determinado projeto (MULHOLLAND et al, 2004). 
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Figura 3 - Modelo OADI-MM 
 

 
Fonte: Kim, 1993 (adaptado e traduzido) 

 

 O desenvolvimento de software está associado ao aprendizado individual no sentido 

de que o nível de qualidade do produto final é compatível com o nível de conhecimento do 

especialista em software e ao modo particular que ele aprendeu a aplicar esse conhecimento 

(RASCH; TOSI, 1992; TONINI et al, 2008). As consequências do fracasso do aprendizado 

dos desenvolvedores incluem atrasos crônicos, excesso de custos, cancelamento do projeto, 

entrega de sistemas que não funcionam e que não são utilizados (LYYTINEN; ROBEY, 

1999). 

 Para Seleim e Ashour (2004), as ODSs precisam se preocupar e valorizar a formação 

intelectual desses especialistas. Em uma pesquisa realizada com Chief Executive Officers 

(CEOs) de 39 ODSs egípcias, identificou-se que o conhecimento dos desenvolvedores foi 

essencial para o processo de inovação e para enfrentar as ameaças da agressiva concorrência 

local e internacional.  

 Na visão desses executivos, o desempenho da empresa depende do nível de 

conhecimento desses profissionais, que precisam ser capazes de desenvolver produtos de 

software originais e serviços inteligentes para atrair e satisfazer clientes locais e 

internacionais. 
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2.2.3 Aprendizagem contínua no nível individual 

  

 

 No modelo de aprendizagem contínua no nível individual, proposto por Tannenbaum, 

(1997), o indivíduo, primeiramente, participa de uma experiência de aprendizagem relevante 

– por exemplo, uma oficina ou uma discussão com os colegas. Essa experiência de 

aprendizagem ajuda-o a desenvolver novas habilidades que podem ser aplicadas ao trabalho. 

O indivíduo que aplica essas habilidades recebe reconhecimento e é recompensado, o 

que fortalece a sua crença individual de que é possível aprender. Quando essa crença é 

fortalecida, apresenta-se maior motivação que, por sua vez, significa que o indivíduo estará 

mais propenso a procurar por outras experiências de aprendizagem. A Figura 4 apresenta o 

ciclo da aprendizagem contínua. 

  

Figura 4 - Ciclo da Aprendizagem Contínua 
 

 
 
Fonte: Tannenbaum, 1997 (adaptado e traduzido) 

 

 De acordo com Tannenbaum (1997), a seta do elemento ‘aplicação’, direcionada para 

o elemento ‘motivação para aprender’, evidencia que a aplicação bem sucedida de novas 

ideias e habilidades tende a gerar uma motivação intrínseca, independentemente se a 

organização reconhece e oferece recompensas por essa atitude. No entanto, sem o estímulo 

externo, o indivíduo tende a se frustrar, não apresentando motivação para procurar novas 
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experiências de aprendizagem, podendo, inclusive, optar por desligar-se da empresa devido à 

falta de reconhecimento por suas realizações.  

 Já a seta do elemento ‘experiência de aprendizagem’, direcionada para o elemento 

‘reconhecimento’, evidencia que, em algumas organizações, os indivíduos são recompensados 

apenas por participarem de experiências de aprendizagem para adquirirem novas habilidades, 

independentemente se poderão ser aplicadas, ou não, de imediato. Esse reconhecimento, 

geralmente, acontece por meio de recompensas financeiras e baseia-se no pressuposto de que 

essas habilidades adquiridas poderão ser aplicadas no futuro. No entanto, o autor ressalta que 

essa conexão pode ser disfuncional quando a organização recompensa o indivíduo por ter 

adquirido habilidades em experiências de aprendizagem que não estão relacionadas às 

necessidades da empresa (TANNENBAUM, 1997). 

 Segundo Tannenbaum (1997), o aprendizado contínuo é favorecido quando todos os 

elementos do ciclo da aprendizagem estão devidamente conectados ao ambiente de trabalho. 

Qualquer desconexão provocada por falhas – por exemplo, fornecendo uma combinação 

inadequada de experiências de aprendizagem, presença de obstáculos no momento de aplicar 

novas habilidades, falta de incentivo e reconhecimento insuficiente – pode comprometê-lo. 

 Logo, o ambiente de trabalho tende a favorecer ou inibir a aprendizagem contínua no 

nível individual (LONDON; SMITHER, 1999; TANNENBAUM, 1997).  

 

 

2.3 Aprendizagem coletiva  

 

 

 Conforme abordado no início deste estudo, há pesquisas que apresentam o ambiente 

de trabalho como um facilitador da aprendizagem. Dixon (1999) segue essa linha de 

pensamento, ao explicar como a aprendizagem coletiva ocorre nas organizações. Para a 

autora, a aprendizagem coletiva acontece em um contexto que favorece a construção e a 

reconstrução do conhecimento, com o intuito de gerar novas ideias e ações mais eficazes. 

Acrescenta-se que neste trabalho utilizou-se o termo ‘aprendizagem coletiva’ como 

sinônimo de ‘aprendizagem em grupo’, pois a pesquisadora escolhida durante a elaboração da 

fundamentação teórica sobre esse tema, utiliza essa terminologia.  

 

 

 



 44 

2.3.1 A Construção do significado coletivo 

 

 

 Os indivíduos constroem significados para si mesmos sobre eventos que acontecem na 

organização, que acontecem com os colegas de trabalho, com os clientes, entre outras 

situações que podem ocorrer dentro ou fora do ambiente organizacional. Ressalta-se que esses 

significados são reconstruídos na medida em que a pessoa vivencia novas experiências e 

reflete sobre novas ideias. Acredita-se que no contexto organizacional os colaboradores 

compartilham os seus significados uns com os outros, para que o trabalho em equipe possa 

acontecer de forma sinérgica, gerando melhores resultados. Entretanto, os indivíduos podem 

optar por mantê-los restritos e, quando isso ocorre, além de não acontecer o compartilhamento 

de conhecimento entre os colaboradores – aprendizagem coletiva –, não há aprendizagem 

organizacional (DIXON, 1997; 1999).  

Dixon (1997 e 1999) afirma que há três tipos de estrutura de significado presentes nas 

organizações, e que são apresentados na Figura 5.  

 

Figura 5 - Três Tipos de Estrutura de Significado 
 

 

Fonte: DIXON, 1999, p. 44 

 

 O significado particular ou privado é aquele que o indivíduo constrói, mas não torna 

acessível. Os motivos, para isso, podem ser de ordem pessoal, quando o indivíduo acha que 
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esse significado apresenta pouco valor para a organização ou quando o significado foi 

construído a partir de informações que, se forem divulgadas, podem comprometer a relação de 

confiança que existe entre ele e o emissor da informação. Os motivos também podem ser 

políticos ou logísticos. Por exemplo, quando o indivíduo visualiza a não divulgação do 

significado como uma vantagem competitiva para ele, quando tentou-se transferi-lo no 

passado, mas concluiu-se que as pessoas não estavam interessadas por essas ideias, ou quando 

não há um canal facilmente acessível para a transmissão desse significado (DIXON, 1997; 

1999). 

 O significado particular torna-se acessível quando os dados em que é baseado são 

contestados e o raciocínio e a lógica que levaram à sua conclusão, examinados por outras 

pessoas. O significado acessível é análogo aos ‘corredores’. Acrescenta-se que no processo de 

tornar acessível o significado particular, o indivíduo compreende como esse significado se 

difere de outros significados particulares, o que pode ocasionar a sua alteração devido à 

influência desses outros significados (DIXON, 1997; 1999). 

 Quando o significado construído em conjunto a partir dos significados particulares é 

reconhecido, torna-se coletivo. O significado coletivo é aquele que é compartilhado por todos 

os membros da organização. Trata-se do significado que eles têm em comum, sendo 

constituído pelas normas, estratégias e pressupostos que determinam como o trabalho deve ser 

realizado. O significado coletivo é codificado por meio de políticas e procedimentos, e precisa 

estar presente nas mentes dos colaboradores. Pode tornar-se tão familiar que as pessoas 

simplesmente esquecem que o criaram e começam a pensar que ele é, na verdade, ‘a maneira 

como as coisas são realizadas’. Esse significado pode ser visto como a ‘cola’ que permite que 

os indivíduos trabalhem juntos, em consonância uns com os outros (DIXON, 1997; 1999). 

 No entanto, o significado coletivo pode apresentar um impacto negativo quando a 

organização não busca reconstruí-lo para acompanhar as mudanças mercadológicas. Por ser 

visto como uma verdade inquestionável pode ser difícil substituí-lo por novas ideias. Sendo 

assim, a organização e os seus colaboradores precisam perceber quando esse significado 

torna-se disfuncional. Ele é difícil de ser alterado, mas não pode ser imutável (DIXON, 1997; 

1999). 

Nas ODSs, a capacidade de aprender em equipe é vista como uma questão 

desafiadora, além de, atualmente, ser considerada uma habilidade essencial do desenvolvedor 

(GUINAN et al, 1998; HADDAD et al, 2007). De acordo com Winekoop e Walz (2000), os 

melhores desenvolvedores são descritos como confiantes, altamente motivados, criativos e 

solucionadores de problemas e apresentam, entre outras, a capacidade de aprender em grupo. 



 46 

 O aprendizado coletivo permite que as equipes de desenvolvimento de software sejam 

proativas e reativas para lidar com as mudanças ambientais (DIXON, 1995; LIA et al, 2010).   

  

 

2.3.2 Facilitadores do aprendizado coletivo 

 

 

 Vivenciar novas experiências é fundamental para a aprendizagem individual, 

entretanto, a experiência por si só não a promove, mas o tempo que a pessoa passa refletindo 

sobre essas experiências. Durante a reflexão, o indivíduo constrói as conexões entre as ideias 

em um espaço de transformação localizado em sua mente. Igualmente, a aprendizagem 

coletiva necessita também de um espaço de transformação, no qual as pessoas possam 

conectar as suas ideias com outras, que se originaram em outros espaços (DIXON, 1999).  

 Dixon (1997; 1999) refere-se a esses espaços como ‘corredores’, termo análogo aos 

‘corredores de uma organização’. Segundo a autora, esses ‘corredores’, ideais para a 

aprendizagem coletiva, são caracterizados por seis aspectos que facilitam a construção do 

significado coletivo: (1) diálogo e não discurso; (2) igualitarismo; (3) múltiplas perspectivas; 

(4) foco nos membros da organização; (5) base de dados gerada pelos participantes; (6) 

experiências compartilhadas. 

De acordo com Dixon (1997; 1999), a aprendizagem coletiva ocorre em um espaço 

projetado para facilitar conversas profundas entre os membros da organização sobre assuntos 

que lhes interessam. Nesses espaços, os indivíduos interagem por meio da troca de dados, por 

meio do compartilhamento de conclusões e raciocínios. As pessoas dialogam entre si em vez 

de apenas expor ideias umas para as outras.  

Segundo Edmondson (2002), o aprendizado coletivo é interrompido quando os grupos 

não conseguem refletir sobre as suas próprias ações ou quando refletem, mas não conseguem 

implementar as alterações provenientes dessa reflexão. Ainda de acordo com a autora, a 

reflexão no nível do grupo é um processo de discussão. Logo, quando as equipes não 

apresentam disposição para discutir, o aprendizado é comprometido. Tal situação pode 

ocorrer, por exemplo, quando as equipes evitam as discussões reflexivas por estarem 

atarefadas ou acostumadas à rotina ou quando o líder da equipe consideram-nas inadequadas. 

As discussões também podem ser ineficazes quando a equipe ignora informações relevantes 

ou quando a discussão não é compartilhada com todos os membros do grupo.  
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Durante as discussões, o indivíduo fortalece o entendimento sobre as suas ideias ao 

buscar resumi-las oralmente para os demais (WILSON et al, 2007). Outro benefício refere-se 

ao ato de parafrasear ideias e argumentos dos outros. Por essa ação pode-se analisar situações 

sob diferentes perspectivas, o que não seria possível se elas fossem apenas apresentadas e não 

discutidas (DIXON, 1997; 1999).  

Os especialistas em software, por não encontrarem nos meios formais ou 

organizacionais todo o conhecimento necessário e na velocidade esperada, adotam práticas de 

aprendizagem que beiram a informalidade, estando concentradas no âmbito individual e 

principalmente no do grupo (LIMA; 2010; RAMANUJAM; GOODMAN, 2010). Para Marks 

e Lockyer (2004), o desenvolvimento de software pode ser caracterizado com um processo de 

discussão, pois, nas equipes de desenvolvimento, diferentes pessoas discutem umas com as 

outras sobre determinados assuntos, com o intuito de obterem, ao final, uma solução.  

Logo, acredita-se que uma considerável parcela do conhecimento dos desenvolvedores 

de software é adquirida por meio do compartilhamento de conhecimento durante as 

discussões que ocorrem nas equipes de trabalho (DIXON, 1999; TENENBERG, 2007). 

Acrescenta-se que essas discussões fornecem ao especialista em software uma melhor 

compreensão sobre os diferentes métodos e estilos de programação existentes (FONG BOH et 

al, 2007).  

 Nos corredores, as pessoas conversam entre si como iguais, sem pressões provenientes 

de uma estrutura hierárquica. Em algumas organizações, é difícil para aqueles que estão em 

posições de menor autoridade desafiar as ideias ou apresentar as suas perspectivas, para 

aqueles que ocupam posições de maior autoridade. A hierarquia pode inibir a aprendizagem 

coletiva, pois os subordinados podem suprimir ou negar suas próprias ideias e os superiores 

podem impor as suas, fazendo com que os subordinados distanciem-se a fim de se 

protegerem. Os ‘corredores’ precisam ser concebidos como lugares onde os gestores abdicam 

de suas posições, atuando apenas como participantes no processo de discussão para a 

construção do significado coletivo. Sem o livre fluxo de ideias, o aprendizado é severamente 

limitado (DIXON, 1997; 1999). 

 Nos “corredores” diversas pessoas expõem os seus pontos de vista, e são as diferenças 

entre essas perspectivas individuais que promovem a aprendizagem coletiva. Ao analisar as 

perspectivas individuais dos seus membros, o grupo poderá construir um significado coletivo 

a partir das ideias mais viáveis. Logo, é necessário convidar várias perspectivas para o 

‘corredor’, além de tolerar a tensão que resulta das diferenças entre elas, para que um novo 

conhecimento seja construído (DIXON, 1997; 1999).  
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Para Dixon (1997; 1999), a principal vantagem em se promover a apresentação de 

múltiplas perspectivas é oferecer ao coletivo a possibilidade de explicitar suas suposições 

tácitas que eram, até o momento, desconhecidas. Uma vez explicitadas, essas suposições são 

discutidas publicamente e sua acurácia debatida. As suposições que se tornaram ultrapassadas 

ou desvantajosas para a organização são descartadas e aquelas que ainda servem ao interesse 

comum são mantidas. 

 Segundo Dixon (1997; 1999), os corredores operam por dois pressupostos 

fundamentais: (1) pessoas comuns pensando juntas têm a capacidade de gerar respostas 

funcionais para os problemas da organização; (2) não há apenas uma solução para a maioria 

dos problemas organizacionais, ao contrário, existem muitas soluções potenciais que podem 

ser eficazes. 

 De acordo com a autora, no mundo natural, a tarefa da ciência é descobrir as leis que 

são verdadeiras para prever o comportamento de forças naturais, o que requer o trabalho de 

um especialista. Entretanto, respostas de especialistas são úteis quando os problemas são de 

natureza técnica, diferentemente da maioria dos problemas organizacionais que se baseiam 

em sistemas humanos. Portanto, a resposta de um especialista seria apenas uma de muitas 

outras perspectivas existentes sobre o problema. A maioria das respostas aos problemas 

organizacionais é construída em vez de identificada por meio de investigação. Nos 

“corredores”, teremos pessoas comuns pensando juntas, e que podem apresentar e analisar 

diferentes alternativas e escolher a mais viável.  

A reflexão que ocorre dentro das equipes é reforçada pelo feedback mútuo entre os 

participantes, sendo as suas opiniões estabelecidas conforme os seus repertórios individuais 

de conhecimento e experiências (BURKE et al, 2008).  Como existe uma variedade de 

soluções potenciais, para o coletivo será menos crítico chegar a uma resposta correta, 

comparado à construção individual de uma solução (DIXON, 1997; 1999). 

 Segundo Seleim et al (2005), durante o aprendizado coletivo os desenvolvedores 

compartilham entre si o conhecimento técnico, compreendido como o acúmulo de 

experiências individuais vivenciadas ao longo do tempo, e que é utilizado para projetar, 

construir, vender e suportar produtos de software. As ODSs adotam as equipes de trabalho, 

pois a diversidade de conhecimento técnico individual possibilita comparar, conciliar e 

recombinar diferentes opiniões, para aperfeiçoar os seus produtos ou gerar novas soluções 

tecnológicas.  

 Os corredores são ricos em dados, pois os participantes trazem consigo a compreensão 

acerca de seus próprios processos, sobre como eles interagem com outros departamentos e 
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sobre o que é importante para eles em seu trabalho, o que eles valorizam. Os participantes 

trazem ainda dados sobre a qualidade dos produtos e serviços da empresa e dados que 

coletaram com os clientes. Portanto, os corredores reúnem dados de fontes primárias que 

permitem que o processo de ‘fazer sentido’ seja menos inferencial e mais baseado em dados 

concretos. Os dados tornam-se públicos nos corredores pelos mapas de processos, listas, 

planos e diagramas. O significado coletivo é construído por meio da discussão pública que faz 

referência a esses dados (DIXON, 1997; 1999).  

 As características presentes nos ‘corredores’ possibilitam aos indivíduos conversarem 

de maneira mais aberta e profunda sobre assuntos do interesse de todos, e que parecem ser 

indiscutíveis em locais que possuem outra configuração. Portanto, os ‘corredores’ não são 

apenas fontes de novas ideias, mas um tipo de experiência compartilhada. Para Dixon (1997; 

1999), as experiências compartilhadas possibilitam o compartilhamento de conhecimento, 

pois por elas é possível fazer referência às diversas ideias e trazer à mente uma imagem 

significativa.  

Entretanto, algumas situações nas quais ocorre a reunião dos membros da organização 

não são consideradas ‘corredores’ por não permitirem a discussão dos significados individuais 

com o objetivo de construir um entendimento comum. Pode-se citar, como exemplo, reuniões 

em que um ou alguns indivíduos apenas discursam, ou em que gestores fazem apenas 

perguntas aos empregados e não incentivam o diálogo. Determinados programas de 

treinamento e desenvolvimento também não são considerados ‘corredores’, pois sua estrutura 

geralmente é projetada somente para a aprendizagem individual (DIXON, 1997; 1999). 

 

 

2.3.3 Como aprender em equipes que realizam tarefas interdependentes  

 

 

 Pode-se definir as equipes de trabalho das ODSs como um grupo de pessoas que 

possuem um propósito comum, habilidades complementares e papéis interdependentes 

(MARKS; LOCKYER, 2004; GONDAL; KHAN, 2008). A produção de software é 

considerada uma atividade sócio-técnica devido à interação entre indivíduos que possuem 

habilidades específicas, e a interação desses com metodologias e tecnologias de 

desenvolvimento (SAWYER, 2004; HANSEN, 2006; HUCKMAN et al, 2009). 

Sendo assim, este estudo buscou explorar uma das perspectivas da aprendizagem em 

grupo que foca no domínio de tarefas pelas equipes que possuem funções interdependentes, e 
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busca compreender como os seus membros aprendem a realizar essas tarefas (EDMONDSON 

et al, 2007).  

Essa perspectiva define a aprendizagem em grupo como o resultado da comunicação e 

da coordenação, que constrói o conhecimento que é compartilhado pelos indivíduos sobre a 

equipe, as tarefas, os recursos e o contexto. Mais especificamente, a aprendizagem em grupo é 

conceituada como o domínio da tarefa e o quão bem a equipe aprendeu a dominá-la, sendo 

isso uma medida de desempenho (EDMONSDON et al, 2001; EDMONDSON; DILLON; 

ROLOFF, 2007). 

 De acordo com Edmondson et al (2007), essa abordagem estuda como o grupo 

fomenta o aprendizado para elevar a quantidade e garantir a qualidade do seu acervo de 

conhecimento disponível para a execução do trabalho. O foco está na codificação, 

armazenamento, recuperação e comunicação de informação entre os seus membros. Busca-se 

compreender a relação entre os sistemas cognitivos da equipe e o seu desempenho na 

realização de tarefas. Os estudiosos dessa perspectiva referem-se às construções cognitivas do 

grupo, utilizando termos como modelos mentais compartilhados, sistemas de memória 

transacional, cognição social, entre outros. Todas essas terminologias são similares, pois 

referem-se a sistemas cognitivos presentes no nível do grupo, que codificam, armazenam, 

recuperam e comunicam conhecimento, além de serem utilizados para prever o desempenho 

na realização de tarefas.  

 As cognições compartilhadas de uma equipe emergem tanto de processos de 

combinação como de compilação, envolvendo a troca de informações, ideias, conhecimento e 

percepções dentro do grupo ao longo do tempo. Essa troca pode ocorrer por meio de vários 

mecanismos como: interações sociais informais; experiências compartilhadas sobre a tarefa; 

intervenções formais, entre outros. As cognições compartilhadas fornecem a fundação para a 

realização do trabalho em equipe. (KOZLOWSKI; BELL, 2008). 

 Neste trabalho, utilizou-se o termo Sistemas de Memória Transacional (SMT). De 

acordo com Kozlowski e Bell (2008), esse conceito foi introduzido para explicar como as 

relações íntimas estimulam o desenvolvimento de uma memória compartilhada. Acrescenta-se 

que cada membro do grupo utiliza os demais como uma memória externa auxiliar e, ao fazer 

isso, torna-se parte de um sistema maior. 

Para Tindale et al (2008), os membros do grupo são como bancos de informações, que 

ao serem interconectados dão origem a uma base de dados maior e que pode ser acessada pela 

equipe a qualquer momento. No entanto, para que o grupo possa fazer uso dessas 
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informações, primeiramente, os seus membros necessitam reconhecê-las como relevantes e 

compartilhá-las uns com os outros, para que sejam abstraídas pela ‘unidade grupo’.  

Logo, aprender coletivamente é complexo, pois envolve o indivíduo, uma 

compreensão comum e coerente, bem como um contexto social que incentive as pessoas a 

construírem e manterem uma cognição compartilhada (ZACCARO et al, 2008). 

 Um SMT é desenvolvido em uma equipe quando os seus membros interagem e 

discutem entre si, buscando abstrair e reter o conhecimento sobre as habilidades e capacidades 

uns dos outros.  Para que a equipe possa trabalhar de uma maneira coordenada e eficaz, é 

preciso que todos os seus membros estejam cientes sobre quem ‘sabe o quê’ e ‘quem pode 

fazer o quê’. Esse conhecimento, que é armazenado no SMT e está interconectado com todas 

as pessoas pertencentes ao grupo, possibilita a instituição de sistemas informais de 

responsabilidade para que os indivíduos essenciais – especialistas na execução de 

determinadas tarefas – possam ser convocados pela equipe a colocar em prática as suas 

habilidades, quando necessário (EDMONDSON et al, 2007; WILSON et al, 2007). 

 As interconexões mantidas entre os membros da equipe geralmente são ditadas pelo 

fluxo do trabalho. O aprendizado tende a ocorrer ao longo dessas interconexões, sendo o 

conhecimento essencial para o trabalho, armazenado e acessado a partir de um SMT 

(KOZLOWSKI; BELL, 2008). 

 De acordo com Edmondson et al (2007), a equipe que possui um SMT funcional, 

apresenta melhor desempenho por errar menos ao executar as suas tarefas. Além disso, a 

equipe consegue coordenar os trabalhos com mais facilidade, pois todos os envolvidos sabem 

exatamente o que fazer e em qual momento agir. O trabalho é também realizado em menor 

tempo, pois não há necessidade de longas discussões para a construção de uma solução.   

O SMT possibilita aos membros da equipe fornecerem feedback uns aos outros. Ao 

conhecer os comportamentos eficazes e ineficazes, pode-se enviar alertas quando uma tarefa 

não está sendo executada da maneira correta (ELLIS; PORTER; WOLVERTON, 2008). Os 

SMTs permitem, ainda selecionar ou rejeitar informações que não são válidas para o trabalho 

e estabelecer suposições sobre como o ambiente responderá a certas ações com base no 

conhecimento armazenado (DAY, 1994).   

  Para Edmondson et al (2007), algumas características da equipe podem inibir o 

desenvolvimento ou a funcionalidade de um SMT. Por exemplo, as equipes que possuem 

muitos membros podem não conseguir interagir de uma maneira efetiva. Além disso, a 

rotatividade de tarefas pode gerar a especialização individual em diversas funções, tornando o 

trabalho interdependente desnecessário.  
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 O desenvolvimento de um SMT pode ser ainda afetado quando a equipe apresenta um 

desempenho inferior em relação aos seus membros em tarefas de memória, e quando existe a 

tendência de se discutir conhecimento compartilhado em vez do conhecimento individual, 

comprometendo o entendimento e o reconhecimento das habilidades e capacidades 

individuais. Certas características do contexto também podem influenciar. Em um contexto 

dinâmico, em que há grande rotatividade de tarefas, os indivíduos podem possuir dificuldade 

em reter o conhecimento não aplicado, o que pode não ocorrer em um contexto estável 

(EDMONDSON et al, 2007).        

 Em suma, as equipes de trabalho precisam deixar de ser um grupo de indivíduos para 

se transformar em uma unidade coesa, direcionada para as mesmas metas e que possui uma 

compreensão comum sobre os processos de trabalho para alcançar tais metas (SESSA; 

LONDON, 2008). 

 

 

2.3.4 Aprendizagem contínua no nível coletivo 

 

 

 Sessa e London (2008) desenvolveram um modelo de aprendizagem contínua em 

equipes que avalia as condições que favorecem o aprendizado coletivo. O objetivo desse 

modelo é analisar os principais fatores que influenciam, ou não, esse aprendizado - pressões e 

oportunidades.  

Segundo os autores, as pressões atuam como motivadores da aprendizagem coletiva e 

referem-se às forças externas que impactam a equipe – altas demandas, prazos apertados e 

recursos limitados – e às forças internas que envolvem o entusiasmo e o desejo do líder e dos 

membros do grupo em tentar algo novo – uma nova meta ou um novo método de produção. 

As oportunidades são as condições opostas às pressões ou as experiências vivenciadas durante 

as situações de pressão que podem ser aproveitadas.  

 A prontidão para aprender, outro elemento desse modelo, refere-se à abertura dos 

membros da equipe para novas ideias, a sensibilidade às influências internas e externas ao 

ambiente da equipe e ao desejo de aprender. A prontidão está ainda relacionada a certas 

características da equipe. Por exemplo, os grupos cujos membros possuem confiança 

interpessoal – segurança psicológica – estarão mais abertos a compartilhar conhecimento, a 

expressar ideias, a desenvolver tais ideias e a testarem novos padrões de interação (SESSA; 

LONDON, 2008).  
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  De acordo com os autores, os motivadores para a aprendizagem e a prontidão 

perpassam por três tipos de aprendizagem: (1) adaptativa; (2) geradora; (3) transformadora.  

 A aprendizagem adaptativa acontece quando se faz um ajuste na forma como os 

indivíduos trabalham juntos em resposta a uma pressão ou oportunidade. A mudança pode 

acontecer quase que automaticamente, sem muita reflexão. Nessa aprendizagem, a equipe faz 

um ajuste como resposta a uma mudança no ambiente e que continuará enquanto for 

necessário, até que o ambiente se altere. Ela ocorre quando os motivadores da aprendizagem 

forem altos/muitos e a prontidão baixa (SESSA; LONDON, 2008). 

 Na aprendizagem geradora, busca-se aprender novos conhecimentos e habilidades, 

além de identificar novas formas de aplicá-los. Essa aprendizagem está relacionada ao 

domínio do aprender e ocorre quando há motivadores e quando as equipes apresentam 

prontidão. Destaca-se que essa aprendizagem pode acontecer na ausência de motivadores 

quando, por exemplo, os indivíduos adquirem novos conhecimentos e habilidades e ensinam 

aos demais, voluntariamente. Entretanto, a receptividade será maior quando esses motivadores 

existirem para instigar a aprendizagem e quando os indivíduos apresentarem prontidão para 

aprender (SESSA; LONDON, 2008). 

 A aprendizagem transformadora acontece quando ocorrem mudanças significativas na 

estrutura organizacional, nas metas e/ou operações das equipes de trabalho. Pode ocorrer 

mesmo sem incentivo, ou seja, quando os indivíduos adquirem novos conhecimentos e 

habilidades e ensinam aos demais colegas de trabalho. Semelhante à aprendizagem geradora, 

ela acontece quando há fortes motivadores no ambiente que exigem a transformação e quando 

as equipes apresentam prontidão para aprender. Quando os motivadores estão presentes e a 

prontidão não, a equipe tende a ignorá-los, mal interpretá-los ou racionalizá-los, deixando de 

procurar por novas oportunidades de aprendizagem (SESSA; LONDON, 2008).  Tal modelo 

resume-se nas seguintes hipóteses: (1) baixos/poucos motivadores + baixa prontidão = pouca 

aprendizagem necessária ou realizada; (2) altos/muitos motivadores + baixa prontidão = 

aprendizagem adaptativa; (3) baixos/poucos motivadores + alta prontidão = aprendizagem 

geradora é possível; (4) altos/muitos motivadores + alta prontidão = aprendizagem geradora; 

potencial para uma aprendizagem transformadora. 

 De acordo com Sessa e London (2008), existe uma grande possibilidade de que a 

aprendizagem adaptativa seja funcional quando há uma expressiva necessidade de mudança. 

As intervenções a favor da aprendizagem precisam focar em formas de auxiliar a equipe a 

reconhecer os motivadores e de elevar a sua a prontidão para aprender, facilitando, assim, a 

aprendizagem adaptativa, geradora ou transformadora. 
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 A prontidão da equipe para aprender pode elevar-se quando os membros buscam se 

conhecer desde cedo, o que possibilita o desenvolvimento de percepções semelhantes sobre 

suas experiências e habilidades, que são essenciais para a realização das tarefas da equipe – 

congruência interpessoal. O líder do grupo pode aumentar a adaptação ao sugerir ou pedir 

sugestões aos membros da equipe para alterar processos (SESSA; LONDON, 2008).  

Formas para promover a aprendizagem geradora incluem dar e receber feedback, 

ensinar aos membros da equipe novas habilidades, solicitar aos indivíduos que ensinem uns 

aos outros e que apliquem novos métodos com o intuito de obter melhores resultados 

(SESSA; LONDON, 2008).   

 Para que a aprendizagem transformadora possa acontecer, é preciso realizar discussões 

sobre os processos da equipe e solicitar aos seus membros que façam uma reflexão sobre 

como se sentem em relação ao grupo, sobre as barreiras à aprendizagem e sobre como as suas 

relações no trabalho podem ser melhoradas. É preciso, ainda, obter informações de referências 

– benchmarking – sobre mudanças realizadas por outras organizações, aprender métodos 

experimentais e de coleta de dados para avaliar a mudança e aceitar arriscar-se em novas 

experiências para identificar possíveis riscos e ganhos a curto e longo prazo (SESSA; 

LONDON, 2008). 

  

 

2.4 Melhoria de processos de software 

 

 

 Estudiosos da área de Engenharia de Software caracterizam os problemas associados 

ao seu desenvolvimento como uma crise que perdura por quase quatro décadas, desde 1973, 

com o surgimento da segunda era da evolução dos sistemas computadorizados, quando o 

software começou a ser desenvolvido para ampla distribuição em um mercado 

interdisciplinar. A ‘Crise do Software’ refere-se aos problemas que surgem durante o seu 

desenvolvimento e que são decorrentes de erros humanos. Entretanto, pouco tem sido feito 

para capacitar esses profissionais, que na antiga geração eram chamados programadores, mas, 

que, hoje, são vistos como engenheiros de software, devido à crescente complexidade dos 

sistemas e as dificuldades em se encontrar soluções para a crise que persiste (PRESMANN, 

1995). 

 Treinamentos formais sobre novas técnicas de desenvolvimento são escassos, além de 

ainda perdurar a concepção de que a tarefa de escrever programas é realizada por meio da 
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experiência derivada de esforços passados, seguindo uma abordagem ordeira de 

desenvolvimento, por meio de tentativa e erro, além de outras práticas que resultam em 

qualidade e manutenibilidade deficientes (PRESMANN, 1995). 

 Esse cenário pode ser comprovado pelos dados do último relatório CHAOS Report que 

apresentou os resultados de uma pesquisa realizada pelo Standish Group que buscou 

identificar o índice de sucesso dos projetos de software. Ao comparar os resultados obtidos 

em 2010 com os de 2008, observou-se que a taxa de projetos rotulados como ‘sucesso’ – que 

foram entregues no prazo, dentro do orçamento e com os recursos necessários – aumentou de 

32% para 37%, enquanto a taxa de projetos rotulados como ‘fracasso’ diminuiu de 24% para 

21% (STANDISH GROUP, 2011). Esse progresso ainda é considerado pequeno devido às 

consequências que ‘projetos deficientes’ podem trazer tanto para os fornecedores de software 

como para os clientes-usuários.  

 A Melhoria de Processos de Software (MPS) é o paradigma mais eminente que busca 

solucionar esses problemas. Trata-se de um movimento mundial que acentua uma abordagem 

disciplinada envolvendo processos repetitivos e melhorias contínuas. Muito se questiona se 

essa abordagem torna o ambiente burocrático, restringindo a inovação (SIAKAS et al, 2005). 

Entretanto, pesquisas demonstram que a MPS tem contribuído para o desenvolvimento de 

produtos de alta qualidade (BUTLER, 1995; DIAZ; SLIGO, 1997; DION, 1993). 

 De acordo com Niasi (2009), para que as ODSs possam acompanhar as exigências 

impostas pelo mercado, os seus processos necessitam ser aperfeiçoados continuamente, pois 

mesmo com o avanço das tecnologias e dos métodos de engenharia, os projetos ainda 

continuam não atendendo a todos os requisitos do usuário.  

 A MPS requer indivíduos que estejam dispostos a aprender e a incorporação de 

conhecimento em práticas e estruturas organizacionais. Um processo eficiente exige que as 

pessoas saibam como e por que realizar determinadas tarefas, de modo que possam ser 

repetidas intencionalmente quando necessário (AHLGREN, 2011).  

 

 

2.4.1 O Capabiliy Maturity Model Integration (CMMI) 

 

 

 Um grande número de organizações segue os princípios normativos dos modelos de 

processo de software para desenvolver aplicativos em menor tempo e com menor custo sem 

comprometer a qualidade (RAMASUBBU et al, 2008). 
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 Em 1987, o Software Enginneering Institute (SEI) da Carnegie Mellon University, sob 

a coordenação de Watts Humphrey, desenvolveu a primeira versão do que veio a se chamar 

modelo Capability Maturity Model (CMM). Em 1991, o SEI evoluiu a sua estrutura e atribuiu 

uma nova denominação: Capability Maturity Model for Software (SW-CMM) (HUMPHREY 

et al, 2007). 

 O CMM foi desenvolvido com a colaboração da comunidade de software, e desde a 

sua publicação em 1991, tornou-se um padrão para a avaliação e melhoria dos processos de 

desenvolvimento. Posteriormente, surgiram outros CMMs voltados para a aquisição de 

software, para o gerenciamento da força de trabalho e para o desenvolvimento integrado do 

produto. No entanto, o uso de múltiplos modelos tornou-se problemático e para solucionar 

esse problema o SEI desenvolveu o Capability Maturity Model Integration (CMMI) que 

combina esses múltiplos modelos em uma estrutura única. O principal objetivo do CMMI é 

fornecer orientações para melhorar os processos de uma organização e a sua capacidade de 

gerenciar o desenvolvimento de seus produtos (DAYAN; EVANS, 2006).   

 O modelo apresenta diretrizes para a melhoria do processo de software, abordando 

todo o seu ciclo de vida, da concepção à manutenção do produto. É constituído por 25 áreas 

de processo, que são caracterizadas como um conjunto de melhores práticas relacionadas a 

determinadas áreas que, quando implementadas coletivamente, satisfazem um conjunto de 

metas consideradas importantes para a melhoria significativa do desenvolvimento de software 

(MORGADO et al, 2007; ZHANG et al, 2007). 

 

 

2.4.1.1 As abordagens para a melhoria de processos do CMMI 

  

 

 O modelo CMMI oferece aos seus usuários duas abordagens para a melhoria de 

processos, caracterizadas como representações do modelo sendo essas: (1) representação por 

estágios – staged; (2) representação contínua – continuous. 

 A representação por estágios focaliza a maturidade organizacional. Nessa abordagem, 

o CMMI é um modelo constituído por estágios que fornecem um roteiro predefinido para a 

melhoria. O termo ‘estágio’ vem da forma como o modelo descreve esse roteiro, como uma 

série de estágios chamados níveis de maturidade. Cada nível de maturidade possui um 

conjunto de áreas de processos que indicam os aspectos a serem trabalhados pela organização 

para melhorar o seu processo (CONSTANTINESCU; IACOB, 2007).  
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 As áreas de processo possuem objetivos que declaram o que é preciso alcançar para 

promover melhorias significativas nessa área específica. Cada área de processo é ainda 

descrita em termos de práticas, que contribuem para alcançar os seus objetivos (DAYAN; 

EVANS, 2006).   

 As áreas de processo estão organizadas em quatro níveis de maturidade na 

representação de estágios. O CMMI possui cinco níveis de maturidade, no entanto, o nível 1 

não possui áreas de processo. Nesse nível encontram-se as organizações que não atendem 

nenhuma recomendação do modelo. A organização que se encontra no nível 1 busca 

compreender e disseminar as orientações do modelo entre os seus membros para que em 

conjunto todos possam trabalhar visando o atendimento de todas as áreas de processo 

propostas. A organização consegue atingir um determinado nível quando todas as áreas de 

processo desse nível específico são atendidas por meio da implementação das práticas. Se 

uma única área de processo não for atendida, a organização não atinge o nível superior. 

Quanto maior o nível, maior é a maturidade de uma organização no desenvolvimento de 

software (CONSTANTINESCU; IACOB, 2007).  

 O Quadro 1, na sequencia, apresenta os níveis de maturidade do CMMI com suas 

respectivas descrições e áreas de processos. 

 De acordo com Couto (2007), essas práticas especificam o que fazer, ou seja, o que 

necessita ser implementado, mas não especificam como fazer, apresentando um passo a passo 

para a realização da tarefa.  

 As práticas são independentes de implementações particulares, pois o seu propósito é 

especificar apenas as políticas fundamentais, os procedimentos e as atividades que necessitam 

ser realizadas para atender os objetivos das áreas de processo. Por isso, as práticas podem 

possuir subpráticas que são desenvolvidas pela própria organização e determinam como as 

atividades requeridas pelas práticas devem ser executadas (COUTO, 2007).  

 O intuito do modelo é justamente não limitar essas práticas, para que as organizações 

possam definir as melhores implementações conforme a sua realidade e necessidades.  

 Por exemplo, a área de processo Planejamento do Projeto do Nível 2, possui como um 

de seus objetivos “planejar e documentar as atividades e os compromissos do projeto”. Uma 

das práticas apresentadas para atender a esse objetivo prescreve que “as atividades de 

planejamento do projeto necessitam ser revisadas periodicamente por um gerente superior”. 

Agora, cabe à organização, definir o melhor método ou subprática, para que o seu gerente 

possa revisar periodicamente as atividades de planejamento do projeto (COUTO, 2007). 

 



 58 

Quadro 1 - Níveis de Maturidade do CMMI e Suas Respectivas Áreas de Processo 

NÍVEL DE 
MATURIDADE  

FOCO DESCRIÇÃO ÁREAS DE PROCESSO 

5 (Otimizado) Melhoria 
Contínua do 
Processo 

Os processos estão continuamente 
sendo melhorados, de acordo com o 
entendimento quantitativo das 
causas comuns de variação inerente 
aos processos e a qualidade.  A 
habilidade da organização de 
responder rapidamente às mudanças 
e às oportunidades é aumentada. 
Busca-se ainda, maneiras de 
acelerar e compartilhar o 
aprendizado. A melhoria dos 
processos é parte inerente do 
trabalho de todos, resultando em 
um ciclo de melhoria contínua. 

- Inovação e Desenvolvimento 
Organizacional; 
 
- Análise Causal e Resolução de 
Problemas. 

4 (Gerenciado) Gerência 
Quantitativa 

Dados sobre o processo de software 
e a qualidade do produto são 
coletados e mensurados 
quantitativamente, para fornecer 
aos gerentes condições de avaliar o 
progresso e possíveis problemas. 

- Desempenho do Processo 
Organizacional;  
 
- Gerenciamento Quantitativo do 
Projeto. 

3 (Definido) Padronização 
de Processos 

Tanto os processos de gestão de 
projetos como os de 
desenvolvimento estão bem 
definidos e compreendidos por toda 
a organização, apresentados por 
meio de padrões, procedimentos, 
ferramentas e métodos. 

- Desenvolvimento de Requisitos; 
- Solução Técnica; 
- Integração do Produto; 
- Verificação; 
- Validação; 
- Foco no Processo Organizacional; 
- Definição do Processo 
Organizacional; 
- Treinamento Organizacional; 
- Gerenciamento Integrado do 
Projeto; 
- Gestão de Risco; 
- Equipe de Desenvolvimento 
Integrada; 
- Gerenciamento de Fornecedores; 
- Análise de Decisão e Resolução; 
- Integração do Ambiente 
Organizacional. 

2 (Repetível) Gerenciamento 
Básico do 
Projeto 

Processos básicos de gestão de 
projetos são estabelecidos e 
institucionalizados para que a 
organização possa repetir as 
práticas bem sucedidas em projetos 
futuros. 

- Gerenciamento de Requisitos; 
- Planejamento do Projeto; 
- Controle e Monitoramento do 
Projeto; 
- Gerenciamento de Fornecedores; 
- Medição e Análise; 
- Garantia de Qualidade do Produto 
e do Processo; 
- Gerenciamento de Configuração. 

1 (Inicial)  As organizações que se encontram 
nesse nível, ainda não estão 
seguindo as diretrizes do modelo. 
Apresentam um ambiente instável 
e, se há sucesso, é devido à 
competência e ao heroísmo de seus 
colaboradores e não ao uso de 
processos comprovados. 

Não possui áreas de processo. 

 
Fonte: Constatinescu, 2007; Couto, 2007 (adaptados) 



 59 

  A Representação Contínua focaliza a capacitação da área de processo e oferece um 

caminho flexível para a implementação de melhorias. Essa abordagem organiza as áreas de 

processo sob um ponto de vista lucrativo em quatro categorias: (1) suporte; (2) engenharia; 

(3) gerenciamento de projetos; (4) gestão de processos (CONSTANTINESCU; IACOB, 

2007). O Quadro 2, que segue, apresenta as áreas de processos pertencentes a cada categoria. 

 

Quadro 2 - Apresentação das Áreas de Processo por Categoria de Processo 

CATEGORIA 
DE PROCESSO 

DESCRIÇÃO DA CATEGORIA ÁREAS DE PROCESSO 
 

Gestão de 
Processos 

Contém os processos que definem 
caminhos para toda a organização. 

- Foco no Processo Organizacional;  
- Definição do Processo Organizacional;  
- Treinamento Organizacional;  
- Desempenho do Processo Organizacional;  
- Inovação e Desenvolvimento Organizacional. 

Gerenciamento 
de Projeto 

Contém os processos que coordenam a 
eficiência do trabalho real da 
organização. 

- Planejamento do Projeto;  
- Controle e Monitoramento do Projeto;  
- Gerenciamento de Fornecedores;  
- Gerenciamento Integrado do Projeto; 
- Gestão de Risco;  
- Equipe de Desenvolvimento Integrada; 
- Gerenciamento Integrado de Fornecedores; 
- Gerenciamento Quantitativo do Projeto. 

Engenharia Contém os processos que fazem o 
trabalho, que realizam o trabalho real 
da organização. 

- Gerenciamento de Requisitos;  
- Desenvolvimento de Requisitos; 
- Solução Técnica;  
- Integração do Produto;  
- Verificação;  
- Validação.  

Suporte Contém os processos que não têm uma 
saída externa/comercial, mas fornecem 
a base sobre a qual toda a organização 
pode realizar uma atividade eficiente. 

- Gerenciamento de Configuração;  
- Garantia de Qualidade do Produto e do Processo; 
- Medição e Análise;  
- Análise de Decisão e Resolução;  
- Integração do Ambiente Organizacional; 
- Análise Causal e Resolução de Problemas. 

 
Fonte: Constatinescu, 2007 (adaptado) 

 

 Tal representação em categorias possibilita às organizações escolher áreas de processo 

específicas para se implementar melhorias.  

 Nessa abordagem, o CMMI possui como componentes estruturais: áreas de processo; 

objetivos específicos; objetivos genéricos; práticas específicas; práticas genéricas. O Quadro 3 

apresenta esses componentes estruturais e suas respectivas definições. 

 Nessa abordagem existem ainda níveis de capacitação semelhantes aos Níveis de 

Maturidade da representação em estágio, definidos como patamares evolutivos que descrevem 

a capacidade da área de processo. O Quadro 4 apresenta os cinco níveis de capacidade do 

CMMI e suas respectivas descrições. 
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Quadro 3 - Componentes Estruturais do CMMI 

COMPONENTE DEFINIÇÃO 
 

Áreas de 
Processo 

Conjunto de práticas de uma área específica da atividade de desenvolvimento de software 
que, quando implementadas coletivamente, satisfazem um grupo de metas importantes 
para se obter uma melhoria significativa nessa área 

Objetivos 
Específicos 

Objetivos específicos aplicam-se a uma área de processo e descrevem o que necessita ser 
implementado para satisfazer a área de processo. 

Objetivos 
Genéricos 

Objetivos genéricos descrevem o que deve ser realizado em cada área de processo e em 
cada nível de capacidade, para que esse nível seja institucionalizado. 

Práticas 
Específicas  

Atividades que promovem a institucionalização dos objetivos específicos associados às 
áreas de processo. 

Práticas 
Genéricas 

Atividades que promovem a institucionalização dos objetivos genéricos associados às 
áreas de processo. 

 
Fonte: Couto, 2007 (adaptado) 

  

Quadro 4 - Níveis de Capacitação 

NÍVEIS DE 
CAPACIDADE 

CARACTERIZAÇÃO DESCRIÇÃO 

Nível 5 (Otimizado) Processo gerenciado 
quantitativamente para a 
melhoria contínua do 
desempenho 

A realização do processo é otimizada para atender as 
necessidades atuais e de negócio. O processo atinge 
seus objetivos e consegue ser repetido. Existem 
objetivos quantitativos de eficácia e eficiência. 
Monitoração constante do processo. 
 

Nível 4 
(Quantitativamente 
Gerenciado) 

Processo definido, 
controlado, utilizando 
estatísticas ou outras 
técnicas quantitativas 

O processo é realizado de forma consistente, dentro 
dos limites de controle, para atingir os objetivos. 
Medidas são coletadas e analisadas. Há entendimento 
quantitativo de capacitação do processo. 
 

Nível 3 (Definido) Processo gerenciado, 
adaptado de um conjunto 
de processos padrão da 
organização 

O processo é realizado e gerenciado utilizando um 
processo definido baseado em princípios de 
engenharia de software. As pessoas que 
implementam o processo usam processos aprovados, 
que são versões adaptadas do processo padrão 
documentado. 
 

Nível 2 (Gerenciável) Processo executado e 
também planejado, 
monitorado e controlado 
para atingir um objetivo 
(em projetos individuais, 
grupos ou processos 
isolados) 
 

O processo desenvolve os produtos de trabalho com 
qualidade aceitável e dentro do prazo. Isso é feito de 
forma planejada e controlada. Os produtos estão de 
acordo com padrões e requisitos.  

Nível 1 (Executável) Satisfaz metas 
específicas da área de 
processo 

É reconhecido na organização que uma ação deve ser 
tomada para o cumprimento do objetivo e há um 
acordo geral que essa ação deve ser tomada como e 
quando for necessário.  
 

Nível 0 (Incompleto) Processos não 
executados parcialmente 

Há uma falha geral em se alcançar o objetivo do 
processo. Há pouco ou nenhum produto ou resultado 
identificável do processo.  
 

 
Fonte: Couto, 2007 (adaptado) 
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 A Representação Contínua faz uso de um modelo bidimensional para avaliar o nível 

de capacidade das áreas de processo. Esse modelo possui duas dimensões: (1) dimensão 

processo – apresenta a área de processo a ser avaliada; (2) dimensão capacidade – modelo de 

mensuração constituído pelos níveis que determinam a capacidade da área de processo para 

atingir os seus propósitos e gerar resultados (COUTO, 2007).  

 Segundo Couto (2007), essa abordagem busca obter um perfil de capacitação da área 

de processo, que busca identificar ‘o que você faz’, e avaliar ‘o quão bem você faz’. A Figura 

6 apresenta como o perfil de capacitação da área de processo pode ser obtido por meio das 

duas dimensões do modelo bidimensional da representação contínua. 

 Na representação contínua, as áreas de processo são descritas em termos de objetivos 

específicos que são atendidos pela implementação de práticas específicas. No entanto, os 

níveis de capacitação possuem objetivos genéricos associados a cada área de processo. Sendo 

assim, para que uma área de processo possa atingir um determinado nível, ela necessita 

atender aos seus objetivos específicos pela implementação das práticas específicas e atender 

aos objetivos genéricos do nível que se almeja alcançar pela implementação das práticas 

genéricas (COUTO, 2007). 

 

Figura 6 - Modelo Bidimensional de Avaliação da Representação Contínua do CMMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Couto, 2007 
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Área de Processo: O que você faz 

O perfil da Capacidade da Área de Processo pode ser representado 
por um conjunto de pontos em duas dimensões 

 
- A dimensão processo 

“O que”você faz 
- A dimensão da capacidade 

“Quão bem”você faz 
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 A Figura 7 apresenta um exemplo de avaliação de capacidade de processo. Nessa 

avaliação, para que a área de processo gerência de projeto atingisse o nível de capacidade 3, 

foi necessário: (1) implementar as suas práticas específicas para atender aos objetivos 

específicos da área; (2) implementar as duas práticas genéricas do nível de capacidade 3 

relacionadas às áreas – (i) estabelecer e manter a descrição de um processo definido; (ii) 

coletar informações e avaliar os resultados derivados do planejamento e da realização do 

processo para suportar o seu uso futuro e as melhorias dos processos da organização –  para 

atender ao objetivo genérico do nível 3 – o processo é institucionalizado como um processo 

definido. 

 

Figura 7 - Exemplo de Avaliação de Capacidade na Representação Contínua 
 

 
Fonte: Couto, 2007 

 

 Observa-se, ainda, nesse exemplo, que a empresa pode buscar a melhoria em áreas de 

processo que pertençam a diferentes níveis. É importante ressaltar que os níveis de 

capacitação são acumulativos, ou seja, se a organização atingir o nível 3 espera-se que ela 

atenda a todos os objetivos desse nível, bem como os objetivos do nível 2 e assim 

sucessivamente (ZHANG et al, 2007). 

 No momento da implantação do CMMI, muitas organizações questionam-se sobre 

qual abordagem escolher. Segundo Couto (2007), se a organização necessita apenas 

demonstrar externamente para o mercado o seu nível de maturidade no desenvolvimento de 

software, a representação em estágio é a mais adequada. Contudo, no CMMI não existe uma 
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obrigatoriedade de se escolher uma única representação. Mais de 80% do conteúdo das duas 

representações são comuns e ambas oferecem resultados equivalentes. Exemplificando, uma 

organização pode escolher a representação em estágios para o nível 2, que é a mais solicitada 

pelo mercado e utilizar a representação contínua para a melhoria de  áreas de processo do 

nível 3. 

 

 

2.4.2 Modelo para a Melhoria de Processos do Software Brasileiro (MPSBR) 

 

 

 É um desafio inserir o Brasil em uma nova economia digital, na qual o segmento de 

software aparece como um agente crítico para a participação em um ambiente altamente 

competitivo de uma economia globalizada e transnacional (NASCIMENTO, 2001). 

 Logo, o processo de melhoria da qualidade de produtos e serviços torna-se inevitável, 

e a certificação dos processos fabris um pré-requisito básico para a contratação de 

fornecedores (COUTO, 2007).  

 Em uma pesquisa realizada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MTC) com 22 

ODSs brasileiras que implementaram o modelo CMMI, buscou-se identificar o grau de 

exigência desse modelo para a contratação de fornecedores de software. Verificou-se que a 

maioria dos consumidores exige de seus fornecedores o menor nível de maturidade, nível 2 – 

gerenciado (59,1%). Em seguida, o CMMI nível 3 – definido (22,7%), e posteriormente, os 

níveis mais altos de maturidade, o CMMI novel 4 – quantitativamente gerenciado (13,6%) e o 

CMMI nível 5 – em otimização (4,5%) (MTC, 2009).  

 Esses resultados evidenciam a tendência desses modelos de atuarem como um 

diferencial competitivo que reflete a garantia da qualidade dos produtos e serviços prestados 

pela ODSs. De acordo com Nascimento e Marinho (1999), desde 1990, o Governo Federal 

dedica esforços para modernizar a indústria por meio do Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade (PBQP), que visa atender aos padrões internacionais para aumentar a 

competitividade dos bens e serviços fabricados no Brasil. Em 1999, criou-se um Subcomitê 

da Qualidade e Produtividade em Software (SOPS) que possui como principais objetivos 

promover a melhoria para alcançar a satisfação do cliente e aumentar a competitividade do 

setor de software brasileiro. O SOPS busca estimular a adoção de métodos e técnicas de 

qualidade pelas empresas a fim de torná-las mais qualificadas para competir no mercado 

global. 
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 Para Weber e Amaral (1999), o Brasil passou por um processo de aprendizagem 

durante a década de 1990 que fez a Indústria Brasileira de Software compreender e valorizar a 

utilização de técnicas de MPS. Por esse motivo, o CMMI tornou-se, ao longo dos anos, um 

dos modelos de qualidade mais conhecido e respeitado pelo mercado brasileiro (COUTO, 

2007). 

 Entretanto, de acordo com uma pesquisa realizada com 343 ODSs brasileiras, que 

buscou avaliar como estava a adoção de modelos e normas de qualidade, constatou-se que 8 

empresas estavam em processo de implementação do CMMI com avaliação prevista para os 

próximos três meses, 23 em processo de implementação com avaliação prevista para os 

próximos 15 meses e apenas 24 empresas com avaliação implementada e vigente (MTC, 

2009). 

 Segundo Weber et al (2004), esses dados demonstram que é necessário resolver duas 

questões para que a MPS no Brasil possa acontecer de maneira efetiva: (1) como aumentar o 

número de empresas com avaliação formal CMMI níveis 4 e 5 com foco em empresas 

exportadoras de software e em outras grandes organizações; (2) como melhorar os processos 

de software no Brasil, com foco em um número significativo de micro, pequenas e médias 

empresas, para que essas organizações possam atingir os níveis de maturidade 2 e 3 a um 

custo acessível.   

 De acordo com os autores, a primeira questão poderá ser resolvida, em longo prazo, 

pelo Projeto de Qualificação de Profissionais no Modelo CMMI. Quanto ao segundo 

problema, em 2003, buscou-se oferecer uma solução com o início do Projeto de Melhoria de 

Processo do Software Brasileiro, intitulado MPSBR.  

 Esse projeto surgiu da união de instituições brasileiras com competências 

complementares na melhoria de processos: a Sociedade de Associação para Promoção da 

Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX) – coordenadora do projeto –; quatro instituições 

de ensino, pesquisa e centros tecnológicos – COPPE/UFRJ, CESAR, CenPRA, UCB –; uma 

sociedade de economia mista, a Companhia de Informática do Paraná – CELEPAR – 

hospedeira do Subcomitê de Software da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

e duas organizações não governamentais integrantes do Programa SOFTEX – Sociedade 

Núcleo de Apoio à Produção e Exportação de Software do Rio de Janeiro – RIOSOFT – e 

Sociedade Núcleo SOFTEX  2000 de Campinas. (WEBER et al, 2004). 

 Para Nascimento e Marinho (1999), a criação do Programa SOFTEX foi uma 

contribuição decisiva para a mudança do foco da indústria brasileira de tecnologia, do 
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mercado interno para o mercado internacional e da distribuição em pequena escala para a de 

grande escala. 

 Conforme abordado anteriormente, a maioria das empresas que atuam no setor de 

software brasileiro é classificada como micro e pequenas empresas. Devido à realidade 

empresarial dessas organizações, a implantação de um modelo como o CMMI torna-se 

inviável. 

 Segundo Niasi (2009), a MPS exige um considerável investimento financeiro para 

contratação de avaliadores, além de consumir recursos, pois os desenvolvedores precisam 

deixar as suas funções para serem entrevistados pela comissão avaliativa.  

 A MPS é ainda uma abordagem de longo prazo que demanda tempo para ser 

totalmente implementada. A Figura 8 apresenta o número de meses necessários para que uma 

organização possa se mover de um nível de maturidade para outro no CMMI, conforme 

estimativas do SEI. 

 

Figura 8 - Número de Meses Necessários para Mover entre os Níveis de Maturidade do CMMI 
 

 
Fonte: Niasi, 2009 

 
 
 

 Esse cenário torna-se mais crítico quando a MPS não alcança os resultados esperados. 

Mesmo com o avanço dos modelos de maturidade, a taxa de insucesso ainda é elevada 

(NGWENYAMA; NIELSEN, 2003). 

 O MPSBR possui como objetivo criar e disseminar um modelo de referência para a 

melhoria de processos de software, a um custo acessível e em menor tempo, voltado 

especialmente para as micro, pequenas e médias empresas. Não busca definir algo novo 
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quanto a normas e modelos de maturidade, o seu diferencial está na estratégia adotada para 

sua implementação (WEBER et al, 2004).  

 

 

2.4.2.1 Modelo de Negócio para Melhoria de Processo de Software (MNMPS) 

 

 

 O MPSBR é constituído por um Modelo de Referência para Melhoria de Processo de 

Software (MRMPS) e por um Modelo de Negócio para Melhoria de Processo de Software 

(MNMPS).   

 O MNMPS permite a implantação do MRMPS de forma personalizada em uma 

empresa ou de forma cooperada em um grupo de empresas a um custo mais acessível, pois o 

investimento é dividido entre as organizações envolvidas (WEBER et al, 2004). O processo 

de implementação acontece da seguinte maneira nessas duas modalidades: 

 

no Modelo de Negócio Específico para uma empresa (MNE), cada empresa 
interessada negocia e assina um contrato específico com uma das Instituições 
Credenciadas para Implementação (IC) do MRMPS. Para avaliação, negocia e 
assina outro contrato específico com uma das Instituições Credenciadas para 
Avaliação (ICA). A entidade coordenadora do Projeto MPSBR (Sociedade 
SOFTEX) toma conhecimento, através da ICI ou ICA, do contrato e dos resultados 
da implementação e/ou avaliação na empresa. No Modelo de Negócio Cooperado 
(MNC), o primeiro passo é a constituição de um grupo de empresas interessadas na 
implementação do MRMPS – o que pode acontecer, por exemplo, por iniciativa de 
um Agente SOFTEX. A partir de sua constituição, a coordenação do grupo de 
empresas irá negociar e assinar um contrato com uma das ICI do MRMPS. 
Posteriormente, irá negociar e assinar outro contrato para avaliação das empresas 
com uma ICA. Neste caso, a Sociedade SOFTEX toma conhecimento da 
implementação e/ou avaliação no grupo de empresas, através da ICI ou ICA, e 
assina um convênio com a entidade organizadora do grupo de empresas – por 
exemplo, um Agente SOFTEX –, sempre que pertinente (WEBER et al, 2004, p. 4). 

 

 Por meio da implementação cooperada, a SOFTEX possibilita que micros, pequenas e 

médias empresas possam dar início ao processo de adoção de um modelo de referência.  
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2.4.2.2 Modelo de Referência para Melhoria de Processo de Software (MRMPS) 

 

 

 O MRMPS foi definido a partir da realidade das empresas brasileiras, da norma 

ISO/IEC 12207, da série de normas ISO/IEC 15504 (SPICE) e do modelo internacional 

CMMI (SOFTEX, 2011). 

 Possui níveis de maturidade similares aos níveis de capacidade do CMMI como faz 

uso de um modelo bidimensional, também semelhante, para obter o perfil de capacidade do 

processo. No MRMPS, a dimensão capacidade apresenta um conjunto de atributos de um 

processo (AP) e a dimensão processo baseia-se na norma ISO/IEC 12207 para definir os 

resultados esperados dos atributos do processo (RAP) (SOFTEX, 2011).  

 Esse modelo possui sete níveis de maturidade (A, B, C, D, E, F, G, H), sendo o nível 

A o de maior maturidade. Esses níveis também são acumulativos. No MRPS, a Capacidade do 

Processo é avaliada pelos APs – ou objetivos genéricos. Cada AP está detalhado em termos de 

RAP – ou práticas genéricas – para ser atendido (SOFTEX, 2011), conforme descrito no 

quadro apresentado como Apêndice A . 

 Os níveis do MRMPS são equivalentes aos níveis do CMMI. Na essência, houve uma 

reorganização dos níveis 2 e 3 com a inclusão de estágios intermediários – algo como um 

nível 2,5 e outro 3,5, além dos 5 níveis já previstos no CMMI. Fazendo-se uma analogia, 

desenvolveu-se uma ‘escada com mais degraus’ para facilitar a passagem entre os níveis de 

maturidade. É importante salientar que os objetivos desses níveis são iguais ao do CMMI, no 

entanto, a sua avaliação periódica ocorre em menor tempo, de 2 em 2 anos (COUTO, 2007).   

 O Quadro 5 apresenta os níveis do MRMPS e sua  equivalência com os níveis do 

CMMI. 

 
Quadro 5 - Níveis do MRMPS e sua Equivalência com os Níveis do CMMI 

Níveis do MRMPS Nível do CMMI Equivalente 

A (Em Otimização) 5 (Otimizado) 

B (Gerenciado Quantitativamente) 4 (Gerenciado) 

C (Definido) 3 ou 3,5 (Definido) 

D (Largamente Definido) 3 (Definido) 

E (Parcialmente Definido) 2 ou 2,5 (Repetível) 

F (Gerenciado) 2 (Repetível) 

G (Parcialmente Gerenciado) 1 (Inicial) 

 
Fonte: Couto, 2007 
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 Como na representação contínua, o MRMPS é constituído por áreas de processos – ou 

processos – que são descritas em termos de objetivos específicos – ou propósitos – que são 

atendidos pela implementação de práticas específicas. Cada um dos níveis de capacitação do 

MRMPS também possui um objetivo genérico – ou AP – associados a cada processo. 

Portanto, para que um processo possa atingir um determinado nível de capacidade ele 

necessita cumprir os seus propósitos pela implementação de práticas específicas, além de 

atender aos AP – ou objetivos genérico – do nível que se pretende atingir pela implementação 

dos RAPs – ou práticas genéricas (SOFTEX, 2011).  

 Exemplificando, para atingir o nível G, parcialmente gerenciado, é necessário atender 

aos processos “Gerência de Requisitos” e “Gerência de Projetos” além dos APs 1.1 e 2.1. 

 Os níveis do MRMPS possuem processos – ou áreas de processo – semelhantes aos do 

CMMI (WEBER et al. 2004). Igualmente, os processos são constituídos por objetivos que são 

atingidos pela implementação de práticas. O Quadro 6 apresenta os processos do MRMPS 

com seus respectivos propósitos. 

 

Quadro 6 - Descrição das Áreas de Processo do MRMPS e os seus Respectivos Objetivos 
 

Nível de 
Maturidade 

Processo ou 
Áreas de Processo 

Propósito ou 
Objetivo 

 
Implantação de Inovações 
na 
Organização 

Selecionar e implantar melhorias incrementais e inovadoras 
que, de forma mensurada, melhorem os processos e as 
tecnologias da organização. As melhorias implantadas apóiam 
os objetivos de qualidade e de desempenho dos processos da 
organização, que são derivados de seus objetivos de negócio. 
 

A 

Análise de Causas e 
Resolução 

Identificar causas de defeitos e de outros problemas e tomar 
ações para prevenir suas ocorrências no futuro. 
 

Desempenho do Processo 
Organizacional 

Estabelecer e manter um entendimento quantitativo do 
desempenho dos processos-padrão da organização para apoiar 
os objetivos para qualidade e para o desempenho dos 
processos. Também é propósito deste processo fornecer 
dados, linhas-básicas (baselines) e modelos para gerenciar 
quantitativamente os projetos da organização. 
 

B 

Gerência Quantitativa do 
Projeto 

Gerenciar quantitativamente o processo definido para o 
projeto de forma a alcançar os objetivos para qualidade e para 
o desempenho do processo estabelecido para o projeto. 
 

Análise de Decisão e 
Resolução 

Analisar possíveis decisões usando um processo formal da 
avaliação das alternativas identificadas em relação a critérios 
estabelecidos. 
 

C 

Gerência de Riscos Identificar, gerenciar e reduzir continuamente os riscos em 
nível organizacional e de projeto. 
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Nível de 
Maturidade 

Processo ou 
Áreas de Processo 

Propósito ou 
Objetivo 

Desenvolvimento de 
Requisitos 
 

Estabelecer os requisitos dos componentes do produto e do 
cliente. 

Solução Técnica Projetar, desenvolver e implementar soluções para atender aos 
requisitos. 

Integração do Produto Compor os componentes do software, para produzir um 
produto integrado e consistente com o projeto (design). 
Demonstrar que os requisitos funcionais e não-funcionais são 
satisfeitos para o ambiente alvo ou equivalente. 

Verificação Confirmar que cada serviço e/ou produto de trabalho do 
processo ou do projeto reflete apropriadamente os requisitos 
especificados. 
 

D 

Validação Confirmar que um produto ou componente do produto 
atenderá a seu uso pretendido quando colocado no ambiente 
para o qual foi desenvolvido. 
 

Treinamento Prover a organização e os projetos com profissionais que 
possuam os conhecimentos e as habilidades necessárias para 
executar suas funções de forma efetiva. 
 

Definição do Processo 
Organizacional 

Estabelecer e manter um conjunto de ativos dos processos 
organizacional usável e aplicável às necessidades de negócio 
da organização. 
 

Avaliação e Melhoria do 
Processo 
Organizacional 

Determinar o quanto os processos-padrão da organização 
contribuem para a organização a planejar e implementar 
melhorias contínuas nos processos com base no entendimento 
de seus pontos fortes e fracos. 

E 

Adaptação do Processo 
para 
Gerência do Projeto 

Estabelecer e gerenciar o projeto e envolver os interessados 
de acordo com o processo definido e integrado que é adaptado 
do conjunto de processos-padrão da organização. 
 

Medição Coletar e analisar os dados relativos aos produtos 
desenvolvidos e aos processos implementados na organização 
e em seus projetos, de forma a apoiar os objetivos 
organizacionais. 
 

Gerência de 
Configuração 

Estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de 
trabalho de um processo ou projeto e disponibilizá-los a todos 
os envolvidos. 
 

Aquisição Obter um produto e/ou serviço que satisfaça a necessidade 
expressa pelo cliente. 
 

F 

Garantia da Qualidade Garantir que os produtos de trabalho e a execução dos 
processos estejam em conformidade com os planos e recursos 
predefinidos. 
 

Gerência de Requisitos Gerenciar os requisitos dos produtos e componentes do 
produto do projeto e identificar inconsistências entre esses 
requisitos e os planos e produtos de trabalho do projeto. 
 

G 

Gerência do Projeto Identificar, estabelecer, coordenar e monitorar as atividades, 
tarefas e recursos que um projeto necessita para produzir um 
produto e/ou serviço, no contexto dos requisitos e restrições 
do projeto. 
 

 
Fonte: SOFTEX, 2011 
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 As práticas descrevem as atividades necessárias para o alcance dos objetivos de uma 

área de processo. “As práticas são uma forma de institucionalização para assegurar que os 

processos associados a cada área sejam eficazes, repetíveis e duradouros” (COUTO, 2007, p. 

88). No MRMPS essas práticas também determinam apenas o que deve ser realizado. Essas 

práticas são especificadas no Apêndice B. 

 No MRMPS, o método de avaliação de capacidade foi definido segundo a norma 

ISO/IEC 15504. O nível de implementação das práticas de cada área de processo é avaliado 

de acordo com indicadores que são escolhidos pela própria organização. Esse método de 

avaliação dispõe de três tipos de indicadores: (1) direto – são produtos intermediários, 

resultados de uma atividade; (2) indireto ou afirmação – são em geral documentos que 

indicam que uma atividade foi realizada; (3) afirmações – são resultantes de entrevistas com a 

equipe dos projetos avaliados, nas quais os entrevistados relatam como uma prática foi 

implementada (WEBER et al, 2004). 

  O nível de implementação de uma prática é avaliado segundo quatro níveis: (1) 

totalmente implementada (TI); (2) largamente implementada (LI); (3) parcialmente 

implementada (PI); (4) não implementada (NI).  

 O Quadro 7, na sequência, apresenta as regras para caracterizar o grau de 

implementação das práticas.  

 

Quadro 7 - Regras para Caracterizar o Grau de Implementação das Práticas 

Grau de implementação da 
prática 

 

Caracterização Grau de alcance 

Totalmente Implementado - O indicador direto está presente e julgado 
adequado; 
- Existe pelo menos um indicador indireto e/ou 
afirmação para confirmar a implementação; 
- Não foi notada nenhuma fraqueza substancial 
 

>85% a 100% 

Largamente Implementado - O indicador direto está presente e julgado 
adequado; 
- Existe pelo menos um indicador indireto e/ou 
afirmação para confirmar a implementação; 
- Foi notada uma ou mais fraquezas. 
 

>50% a 85% 

Parcialmente Implementado - O indicador direto não está presente ou é 
julgado inadequado; 
- Artefatos ou afirmações sugerem que alguns 
aspectos da prática estão implementados; 
- Fraquezas foram documentadas 
 

>15% a 50% 

Não Implementado - Qualquer situação diferente das acima. 
 

0 a 15% 

 
Fonte: Weber et al., 2004 
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 De acordo com o quadro anterior, os pontos nessa escala podem ser entendidos como 

uma porcentagem que representa o grau de alcance de implementação da prática. O grau de 

alcance é definido pela equipe de avaliação, considerando os resultados da avaliação dos 

projetos avaliados (WEBER et al, 2004). 

Uma ODS atinge um nível específico quando todas as suas áreas, unidades, visões ou 

seus setores tiverem atingido esse nível na avaliação. O modelo ainda permite implementar 

melhorias em áreas específicas como ocorre no CMMI (WEBER et al, 2004). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 Nesta seção, será apresentada a abordagem de pesquisa adotada, os procedimentos de 

coleta e análise de dados utilizados, a descrição das empresas participantes e a caracterização 

dos entrevistados. 

 

 

3.1 Abordagem de pesquisa 

 

 

 Considerando o problema e os objetivos propostos por este estudo, optou-se por 

realizar uma pesquisa de abordagem qualitativa. Segundo Godoy (1995), a pesquisa 

qualitativa apresenta-se como a melhor opção quando o investigador lida com problemas 

pouco conhecidos, quando a pesquisa é de cunho exploratório e de caráter descritivo, quando 

pretende-se compreender um fenômeno como um todo na sua complexidade e quando se 

busca entender as relações sociais e culturais que se estabelecem no contexto estudado. 

 Para Berg (2001), a pesquisa qualitativa responde perguntas pela investigação de 

ambientes sociais. Ela possibilita ao pesquisador compartilhar das compreensões e percepções 

dos indivíduos que habitam esses ambientes, como interpretar o comportamento das pessoas e 

os significados que elas atribuem às situações vivenciadas. 

 Ao investigar um determinado fenômeno, o pesquisador explora questões, tais como: o 

quê, por quê e como. Entender por quê indivíduos e grupos pensam, comportam-se e como o 

fazem em relação ao fenômeno estudado está no cerne da pesquisa qualitativa (STAKE, 

2010). 

 Tal abordagem apresentou-se como a mais adequada para esse estudo, primeiramente, 

devido à ausência de explicações confiáveis para o problema de pesquisa proposto, sendo 

necessário adotar um enfoque exploratório e descritivo (GODOY, 1995).  

 Além disso, de acordo com Easterby-Smith e Araujo (2001), a pesquisa qualitativa 

tem contribuído para os estudos sobre aprendizagem nas organizações, por possibilitar uma 

compreensão mais profunda sobre os processos de aprendizagem que ocorrem em diferentes 

corporações. 
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3.2 Estudo de caso 

 

 

 Por se tratar de uma pesquisa de cunho exploratório e de caráter descritivo e seguir 

uma perspectiva contextual-interpretativa, esse trabalho pode ser qualificado como um estudo 

de caso qualitativo por buscar explorar, interpretar, compreender e discutir se ODSs que 

implantaram o MPSB possuem um ambiente de trabalho propício para a aprendizagem 

contínua, favorecendo o aprendizado individual e coletivo. Um estudo de caso pode ser 

caracterizado como: 

 
[...] um tipo de pesquisa cujo objetivo é uma unidade que se analisa profundamente. 
Visa ao exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito, ou de uma 
situação em particular. Não deve ser confundido com o ‘método do caso’, que 
constitui uma estratégia de ensino amplamente divulgada no curso de Administração 
[...]. O propósito fundamental do estudo de caso (como tipo de pesquisa) é analisar 
intensivamente uma dada unidade social, que pode ser, por exemplo, [...] o 
presidente de uma empresa multinacional, as relações de trabalho que se 
desenvolvem nesse tipo de organização ou o funcionamento do seu setor de 
produção (GODOY, 1995, p. 25). 

  

De acordo com Godoy (2006), a escolha pelo estudo de caso está atrelada ao problema 

de pesquisa, que orienta o processo investigativo. É uma estratégia eficaz quando o 

pesquisador busca compreender ‘por quê’ e ‘como’ certos processos acontecem, quando se 

pretende compreender o que aconteceu em uma situação específica, quando se pretende 

estudar fenômenos atuais que somente podem ser analisados dentro de algum contexto da vida 

real e quando se propõe a elaborar uma teoria a partir de um ou mais casos analisados. É um 

tipo de pesquisa que possui características singulares, como a descrição detalhada do 

fenômeno estudado, padronização e organização dos dados por meio de categorias conceituais 

capazes de ilustrar, confirmar ou opor-se a suposições teóricas. 

Merriam (1998) complementa que esse tipo de investigação também apresenta 

características ‘particularistas’ – pois foca em uma situação ou evento em particular –, 

‘descritivas’ – pois apresenta uma descrição completa e literal sobre o que está sendo 

estudado -, e ‘heurísticas’ – pois possibilita a identificação de novos significados o que leva o 

investigador a repensar o fenômeno pesquisado. 

Além de qualitativo, esse trabalho pode ser considerado um estudo do tipo multicaso. 

Segundo Stake (2000) o estudo de caso único é aquele no qual o pesquisador explora um 

único fenômeno, com interesse em sua singularidade, no seu caráter comum, e no seu poder 

de representatividade dentro de seu contexto específico. Já, o estudo multicaso é utilizado 
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quando o pesquisa identifica a necessidade de estudar vários casos individuais que guardam 

uma correlação importante para entender um fenômeno como um todo. 

 Em suma, a unidade de análise deste estudo são as ODSs que implantaram o MPSBR. 

Acrescenta-se que neste trabalho não se pretende realizar uma análise comparativa entre as 

empresas, mas melhor compreender se elas possuem um ambiente de trabalho propício para a 

aprendizagem contínua, favorecendo o aprendizado individual e coletivo (STAKE, 2000). 

 

 

3.2.1 Organizações selecionadas 

 

 

O MPSBR foi instituído em 2003. No entanto, a maioria das ODSs ainda se encontra 

nos níveis iniciais, já que o número de áreas de processo a serem atendidas em cada nível 

exige a implantação ou a reestruturação de processos, a mudança cultural e recursos 

financeiros para adequar-se ao modelo e custear as avaliações de maturidade. É importante 

ressaltar, ainda, que essas avaliações periódicas de maturidade para mudança de nível 

ocorrem após o período de dois anos (COUTO, 2007). O Quadro 8 apresenta número de 

ODSs classificadas em cada nível do MPSBR. 

 

Quadro 8 - Quantidade de Empresas Brasileiras que Aderiram ao MPSBR 

 

Nível do 
MPSBR 

Número de 
empresas 

Casos 
pesquisados 

A 3 0 

B 0 0 

C 12 3 

D 1 0 

E 6 0 

F 62 1 

G 116 0 

 
Fonte: SOFTEX, 2012 

 

Neste estudo optou-se por pesquisar organizações classificadas, no mínimo, no nível 

F, com o intuito de investigar empresas que já reconheceram e institucionalizaram boa parte 

das orientações do modelo.  
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 Pesquisaram-se quatro ODSs, sendo três classificadas no nível C e uma no nível F. A 

escolha baseou-se primeiramente no argumento de Yin (2006). Segundo o autor, mesmo que a 

pesquisa seja composta por apenas dois estudos de caso, a possibilidade de replicação de 

resultados em contextos com condições semelhantes é maior em relação ao estudo de caso 

único. Assim sendo, investigaram-se três empresas classificadas no mesmo nível.  

Optou-se ainda por pesquisar uma empresa classificada em um nível inferior, o F, com 

o intuito de comparar e complementar os resultados identificados nas empresas de nível C. 

Ressalta-se que as empresas do nível A não foram selecionadas por serem classificadas como 

multinacionais e disporem de mais recursos para constituir uma estrutura que apóie a 

aprendizagem em relação às outras organizações. Acredita-se que seria difícil isolar as 

contribuições do MPSBR para a instituição de um ambiente de trabalho propício para o 

aprendizado contínuo, no contexto dessas ODSs. 

 A seguir, uma breve descrição das empresas que participaram desse estudo e que 

optaram por não divulgar a sua razão social: 

(1) Organização A: fundada em 1991, oferece em seu portfólio de soluções utilizando 

tecnologia da informação: desenvolvimento de projetos sob medida; produtos para o 

mercado financeiro e gestão pública; outsourcing. Possui escritórios regionais no 

sudeste, sul e nordeste do Brasil e clientes em treze estados brasileiros.  Emprega 

cerca de 250 funcionários e, em 2010, conquistou o nível C do MPSBR; 

(2) Organização B: fundada em 1989, é especialista no desenvolvimento de sistemas para 

gestão acadêmica. O diferencial do seu produto está relacionado à gestão profissional 

dos processos da instituição de ensino de maneira simples, tecnológica e eficaz. Possui 

escritórios na região sudeste e um na região sul do Brasil, e, como clientes, 

instituições de ensino públicas e privadas. Emprega cerca de 150 funcionários e, em 

2010, conquistou o nível F de maturidade do MPSBR; 

(3) Organização C: fundada em 1991, é uma empresa que possui diversas linhas de 

negócios, dentre elas, a sua fábrica de software que localiza-se na região sudeste do 

Brasil. Para atender as exigências do mercado é certificada nos padrões CMMI (SEI) 

Nível 3 e ISO 9001-2000 (ABNT). Possui clientes do setor público e privado. 

Emprega cerca de 1.500 funcionários, sendo que 70 atuam na fábrica de software. Em 

2010, conquistou o nível C de maturidade do MPSBR;  

(4) Organização D: fundada em 1994 presta serviços para o mercado corporativo e 

governamental. Já assumiu diversos projetos de terceirização de áreas de 

desenvolvimento e manutenção de sistemas em todo o Brasil, via fábrica de software 
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ou outsourcing. Os seus escritórios localizam-se na região sudeste do Brasil. Emprega 

cerca de 200 funcionários, e, em 2010, conquistou o nível C de maturidade do 

MPSBR. 

O Scrum, metodologia adotada pelas Organizações B, C e D, trata-se de uma 

metodologia que foi criada por Jeff Sutherland em 1993 e surgiu a partir de um estudo de 

Nonaka e Takeuchi (1986), no qual os autores afirmam que projetos pequenos apresentam 

melhores resultados quando são executados por equipes menores e multifuncionais.  

 

O nome Scrum surgiu da comparação entre desenvolvedores e jogadores de Rugby. 
Scrum é a denominação da rápida reunião que ocorre quando os jogadores de Rugby 
irão iniciar um lance. No Rugby, cada time age em conjunto, como uma unidade 
integrada em que cada membro desempenha um papel específico e todos se ajudam 
em busca de um objetivo comum. Assim também são os times de desenvolvimento 
que adotam o processo Scrum (CARVALHO; MELLO, 2009, p.2). 

  

É uma metodologia adaptativa e flexível, indicada para cenários onde a mudança de 

requisitos é constante e os resultados precisam ser entregues aos clientes em curtos espaços de 

tempo (CARVALHO; MELLO, 2009). No Scrum, o processo de desenvolvimento do 

software é dividido em curtos espaços de tempo, ou interações, de apenas algumas semanas, 

para que, ao final de cada ciclo, o cliente interno ou o externo, possa receber uma versão do 

produto que agregue valor ao seu negócio (DANTAS, 2003). 

 

 

3.2.2 Semelhanças e diferenças entre as organizações selecionadas 

 

  

 Quanto ao desenvolvimento de produtos, as organizações A, C e D desenvolvem 

sistemas para diversos segmentos, ao contrário da organização B que desenvolve sistemas 

para a gestão educacional. 

Ambas trabalham conforme o paradigma da fábrica de Software que, 

 

busca a obtenção de qualidade e produtividade no desenvolvimento e manutenção de 
software por meio de padronização de processos, reuso de artefatos e controle de 
sistemas de produção. Um framework de Fábrica de Software pode ser abordado em 
diferentes óticas com foco em: segmentação de atividades; desenvolvimento 
baseado em componentes; linhas de produção de software e terceirização 
(NOMURA, 2008, p.11) 
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As organizações A, C e D estão classificadas no Nível C do MPSBR e a B no Nível F. 

As empresas B, C e D, conforme mencionado anteriormente utilizam o método de 

desenvolvimento ágil Scrum. Acrescenta-se que a Organização C diferencia-se das demais, 

principalmente, por ser certificada no Nível 3 do CMMI, equivalente ao Nível C do MPSBR.  

Quanto à localização de suas matrizes, todas estão concentradas na região sudeste do 

Brasil, e quanto à atuação no mercado, ambas prestam serviço para os setores público e 

privado e possuem clientes de todas as regiões do país. 

Em relação ao porte, as empresas A, B e D possuem, basicamente, o mesmo tamanho. 

Empregam, respectivamente, o seguinte número de funcionários: 200; 150; 200. Já a empresa 

C, é considerada de grande porte por possuir diversas linhas de negócio e empregar mais de 

1.500 funcionários. É importante ressaltar que se pesquisou apenas a sua fábrica de software, 

que ao ser analisada, individualmente, apresenta um contexto similar ao das outras 

organizações.  

 

 

3.3 Definição dos informantes chaves 

  

 

 De acordo com Flick (2009), quando se faz um estudo com entrevistas, é preciso 

encontrar os ‘informantes-chaves’ que possuem o conhecimento essencial sobre o fenômeno, 

além de buscar diferentes pontos de vista sobre o tópico estudado. Ainda, segundo o autor, 

“pode ser difícil saber, de antemão, ou, no início, quem serão as pessoas certas para serem 

abordadas. Na maioria dos casos, você estará interessado em encontrar as pessoas com mais 

conhecimento para lhe dar informações sobre os seus tópicos” (FLICK, 2009, p. 49).  

 Neste trabalho, entrevistaram-se os profissionais envolvidos no processo de 

desenvolvimento dos sistemas das ODSs participantes, e que foram contratados há pelo 

menos um ano, com o intuito de obter informações de pessoas que apresentassem uma 

percepção consolidada sobre o ambiente de trabalho dessas empresas. O funcionário que 

atuou menos tempo em uma das ODSs foi contratado há 3 anos. 

Entrevistou-se, ainda, um dos membros da equipe responsável pela implantação do 

modelo, com o objetivo de identificar os motivos que incentivaram a sua implantação, as 

dificuldades enfrentadas durante esse processo e as mudanças observadas após o MPSBR. 

Essas pessoas são membros de um grupo denominado SEPG (Software Engineering Process 

Group), responsável por mapear, definir e avaliar os processos de desenvolvimento de 
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software e promover a melhoria contínua desses processos. Ele é constituído quando a ODS 

inicia o processo de implantação do MPSBR.  

As entrevistas aconteceram entre os meses de novembro e dezembro de 2011. O 

Quadro 9, que segue, apresenta a caracterização dos 12 entrevistados: 

 

Quadro 9 - Caracterização dos Entrevistados 

 

Organizações 
pesquisas 

Funcionários 
entrevistados Função 

Tempo de 
contratação              
(em anos) 

MSEPG_A 
Diretor de Operações e  
Membro do Grupo SEPG 

4 

Desenvolvedor 1A Gerente de Projetos 3 A 

Desenvolvedor 2A Analista de Requisitos 3 

MSEPG_B 
Líder da Equipe de Atendimento e  
Membro do Grupo SEPG 

7 

Desenvolvedor 1B Especialista de Negócios 8 B 

Desenvolvedor 2B Analista e Desenvolvedor 6 

MSEPG_C Gerente do SEPG 12 

Desenvolvedor 1C Líder de Projetos 13 C 

Desenvolvedor 2C Analista e Projetista 8 

MSEPG_D 
Gerente de Tecnologia e  
Membro do Grupo SEPG 

7 

Desenvolvedor 1D Analista e Desenvolvedor 5 D 

Desenvolvedor 2D Analista e Desenvolvedor 12 

 
Fonte: Elaborado pela autora  

 

 Entrevistaram-se apenas dois desenvolvedores em cada ODS, devido à saturação dos 

dados, ou seja, ao comparar as respostas da segunda entrevista com a primeira, verificou-se 

que ambas eram muito semelhantes, com poucas especificidades. Portanto, duas entrevistas 

foram suficientes em cada organização para atender aos objetivos deste trabalho. 

 

 

3.4 Coleta de dados 

 

 

 Adotou-se como método de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, que é 

constituída por um conjunto de questões pré-estabelecidas, que visam auxiliar o pesquisador 
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em seu propósito de compreender os significados que os indivíduos atribuem às questões e 

situações relacionadas ao fenômeno estudado, pela análise de dados descritivos, coletados em 

seus discursos. Esse guia de questões ou tópicos que necessitam ser abordados não precisam 

seguir uma sequência padrão. O pesquisador pode inverter a ordem dos questionamentos bem 

como modificar o roteiro em função da sua necessidade de obter outros tipos de dados 

(GODOY, 2006). Acrescenta-se que esse estudo utilizou apenas esse método de coleta de 

dados, pois as organizações participantes não autorizaram a observação participante e não 

participante, e a análise documental. 

 Berg (2001) sugere que, para construir um roteiro de entrevista, primeiramente, o 

pesquisador precisa determinar a natureza e os objetivos da investigação. Posteriormente, é 

necessário estabelecer uma lista das principais categorias relevantes para o estudo e, em 

seguida, desenvolver conjuntos de questões para cada uma das categorias. O autor ressalta que 

o pesquisador precisa verificar se as intenções das perguntas estão sendo comunicadas 

adequadamente. É de suma importância averiguar se os entrevistados estão compreendendo, 

de maneira clara, o que o pesquisador deseja saber. 

 Considerando a fundamentação teórica deste estudo e as orientações de Gibbs (2009) 

sobre codificação baseada em conceitos, estabeleceram-se categorias que representam o 

construto ‘Ambiente de Trabalho de Aprendizagem Contínua’. Segundo o autor:  

 

as categorias ou conceitos que os códigos representam podem vir da literatura de 
pesquisa, de estudos anteriores, de tópicos no roteiro da entrevista, de percepções 
sobre o que está acontecendo e assim por diante. É possível construir uma lista de 
códigos em um livro de codificação e usá-los previamente para codificar os dados 
(GIBBS, 2009, p. 67). 

 

 Por meio dessa codificação baseada na literatura, elaborou-se uma matriz de 

amarração para o desenvolvimento do roteiro de entrevista referente ao construto “Ambiente 

de Trabalho de Aprendizagem Contínua”, e que é apresentada no Quadro 10 na sequencia. 
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Quadro 10 - Características de um Ambiente de Trabalho de Aprendizagem Contínua 

CARACTERÍSTICAS DE UM DE TRABALHO DE AMBIENTE DE AP RENDIZAGEM CONTÍNUA 
Objetivo Específico: (i) compreender e descrever as características de um ambiente de trabalho de 

aprendizagem contínua de ODSs que implantaram o MpsBr 
 

Categorias  
 

Proposições Autores 
 

Questionamentos 

Aprendizagem 
contínua como 
uma 
responsabilidade 
e como um 
diferencial 

� Políticas que determinam 
que os colaboradores 
precisam buscar o 
aprendizado continuado; 
� O colaborador é 
responsável pelo seu 
desenvolvimento profissional; 
� O próprio colaborador 
avalia o seu desempenho 
profissional; 
� O aprendizado é 
valorizado e a capacidade de 
aprender é um diferencial 
para a empresa como para o 
empregado; 
� A empresa armazena o 
conhecimento dos 
colaboradores. 
 
 

- Kozlowski e Hults 
(1987) 
- London e Smither 
(1999) 
- Maurer; Pierce; 
Shore (2002) 
- Maurer e Weiss 
(2010) 
- Rosow; Zager 
(1988) 
- Tannenbaum 
(1997) 
- Willins e Dubin 
(1990) 

(1) Como você percebe que a 
organização apoia o aprendizado 
no ambiente de trabalho? 
 
(2) Quem é o responsável por 
buscar o conhecimento 
necessário para a realização dos 
projetos? 
 
(3) O que acontece com o 
conhecimento adquirido em cada 
projeto realizado pela empresa? 
 
(4) Em sua opinião, por que o 
aprendizado é importante para a 
sua carreira? 
 
 

Ênfase na 
inovação e 
concorrência 
(dentro e fora) 
do contexto de 
trabalho 

� O indivíduo busca, 
constantemente, alcançar um 
nível elevado de desempenho; 
� O indivíduo busca se 
sobressair em relação aos 
seus pares; 
� Existe uma percepção 
compartilhada de que a 
empresa está constantemente 
inovando como buscando se 
tornar a melhor em seu setor 
de atuação. 
 
 

- Maurer; Pierce; 
Shore(2002) 
- Rosow; Zager 
(1988) 
- Tracey; 
Tannenbaum; 
Kavanagh (1995) 
- Willins e Dubin 
(1990) 
 
 

(5) Os desenvolvedores e as 
equipes concorrem entre si no 
ambiente de trabalho? Explique. 
 
(6) Em sua opinião, como a 
organização lida com a 
concorrência e com as exigências 
do mercado consumidor? 

Ambiente de 
abertura e de 
tolerância a 
erros 

� Incentiva-se a exposição 
de ideias; 
� Incentiva-se o indivíduo a 
arriscar-se em experiências 
desafiadoras; 
� Os erros são elementos do 
processo de aprendizado; 
� Durante o processo de 
resolução de problemas, o 
indivíduo participa das 
tomadas de decisão; 
� O indivíduo possui 
autonomia para planejar o seu 
trabalho e tomar decisões. 

- Flynn; Eddy e 
Tannenbaum (2006) 
- Maurer; Pierce; 
Shore, (2002) 
- Maurer e Weiss 
(2010) 
- Mulholland; 
Zdrahal e Domingue 
(2004) 
- Tannenbaum 
(1997) 
- Rosow; Zager 
(1988) 
- Sessa e London 
(2008) 

(7) Como ocorre o processo de 
resolução de problemas nas 
equipes? 
 

(8) Como a equipe se comporta, 
quando o desenvolvedor propõe 
aplicar um novo método ou 
utilizar uma nova ferramenta, 
durante um  projeto? 
 

(9) Como a equipe comporta-se, 
quando o desenvolvedor comete 
um erro que pode comprometer o 
projeto? 
 

(10) Como você se comporta 
quando surgem situações 
inusitadas durante o trabalho? 
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Categorias  
 

Proposições Autores 
 

Questionamentos 

Estrutura e 
recursos de 
apoio 

� O indivíduo possui os 
recursos necessários para 
aprender; 
�  A organização possui 
uma estrutura que favorece 
novas experiências de 
aprendizagem; 

- Flynn; Eddy e 
Tannenbaum (2006) 
- London e Smither 
(1999) 
- Maurer; Pierce; 
Shore (2002) 
- Maurer e Rafuse 
(2001) 
- Tannenbaum 
(1997) 
- Tracey; 
Tannenbaum; 
Kavanagh (1995) 
- Willins e Dubin 
(1990) 
 

(11) De que maneira a 
organização oferece os recursos e 
a estrutura necessária para que os 
desenvolvedores possam 
aprender as habilidades 
requeridas pelos projetos? 

Estabilidade � O colaborador não é 
demitido até que todas as 
alternativas para torná-lo apto 
para exercer a tarefa, sejam 
esgotadas. 

- Rosow; Zager 
(1988) 
 

(12) Que postura é adotada pela 
organização quando um 
desenvolvedor apresenta 
dificuldade em realizar uma 
tarefa? 
 

Sistemas de 
reconhecimento 
e recompensa 

� Metas de trabalho são 
estabelecidas;  
� O bom desempenho é 
reconhecido pela organização 
como um todo; 
� O bom desempenho é 
recompensado 
financeiramente. 

- London e Smither 
(1999) 
- Maurer; Pierce; 
Shore  (2002) 
- Rosow; Zager 
(1988) 
- Tannenbaum 
(1997) 
- Willins e Dubin 
(1990) 

(13) Como a organização, como 
um todo, comporta-se quando 
você oferece uma contribuição de 
valor que contribui para a 
melhoria do serviço ou do 
produto oferecido?   
 
(14) Como você fica sabendo que 
a organização está satisfeita, ou 
não, com o seu desempenho? 
 

Apoio do Líder O líder: 
� incentiva os seus 
subordinados a vivenciarem 
novas experiências; 
� incentiva a exposição de 
ideias; 
� preocupa-se com os 
sentimentos e as necessidades 
dos seus subordinados; 
� delega tarefas e 
responsabilidades; 
� cria oportunidades 
desafiadoras de 
aprendizagem; 
� fornece feedback positivo, 
informativo e privado; 
� fornece tempo para o 
subordinado participar de 
eventos de capacitação; 
� o desenvolvimento da 
carreira é planejado em 
conjunto, pelo líder e 
subordinado. 
 
 

- Eddy et al., (2005) 
- Tracey; 
Tannenbaum; 
Kavanagh (1995) 
- Maurer; Pierce; 
Shore (2002) 
- Willins e Dubin 
(1990) 
- London e Smither 
(1999) 
- Rosow; Zager 
(1988) 
- Sessa e London 
(2008) 
 

(15) De que maneira o gerente de 
projetos contribui para o seu 
aprendizado? 
  
(16) Como você fica sabendo se 
o gerente de projeto está 
satisfeito, ou não,  com o seu 
trabalho? 
 
(17) Em sua opinião, como o 
gerente de projetos percebe a 
experimentação de novos 
métodos e ferramentas? 
 
(18) Como o gerente de projetos 
se comporta quando um membro 
da equipe comete um erro que 
pode comprometer o projeto? 
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Categorias  
 

Proposições Autores 
 

Questionamentos 

Apoio dos 
colegas de 
trabalho 

Os colegas de trabalho: 
� fornecem avaliações de 
desempenho; 
� auxiliam a executar tarefas 
complexas; 
� desempenham tarefas do 
parceiro de trabalho em uma 
situação de ausência; 
� compartilham 
conhecimento; 
� oferecem apoio 
emocional; 
� incentivam os seus pares a 
vivenciarem novas 
experiências. 
 

- Flynn; Eddy e 
Tannenbaum (2006) 
- Maurer; Pierce; 
Shore (2002) 
- Tannenbaum 
(1997) 
- Tracey; 
Tannenbaum; 
Kavanagh (1995) 
- Sessa e London 
(2008) 

(19) De que maneira os seus 
colegas de trabalho contribuem 
para o seu aprendizado? 
 
(20) Que postura é adotada pela 
equipe, durante o projeto, quando 
um dos seus membros precisa se 
ausentar? 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora  

 

O Quadro 11 apresenta os questionamentos relacionados aos construtos 

‘Aprendizagem Individual’ e ‘Aprendizagem Coletiva’. Posteriormente, o Quadro 12 

apresenta os questionamentos que auxiliaram a identificar os fatores que levaram as ODSs 

investigadas a implantarem o MpsBr, os desafios encontrados durante esse processo e as 

principais mudanças observadas após a sua implantação.  

 

Quadro 11 - Construtos ‘Aprendizagem Individual’ e ‘Aprendizagem Coletiva’ 
 

APRENDIZAGEM INDIVIDUAL E COLETIVA 
Objetivo Específico: (ii) compreender e descrever como ocorre a aprendizagem individual e coletiva em ODSs 

que implantaram o MpsBr 

Aprendizagem 
Experiencial 
Kolb (1984) 

Como e onde você aprende a utilizar as ferramentas e os métodos necessários para 
executar o seu trabalho? 

Aprendizagem 
Coletiva 
Dixon (1999) 

Como e onde os desenvolvedores compartilham o seu conhecimento individual uns com 
os outros? 

 
Fonte: Elaborado pela autora  

 

Não se fez uso da codificação baseada na literatura para estabelecer uma matriz de 

amarração para esses construtos, pois a categorização dos referidos foi realizada conforme os 

pressupostos da codificação aberta: 

 

Esse é o tipo de codificação na qual o texto é lido de forma reflexiva para 
identificar categorias relevantes [...] O texto propriamente dito é sempre um 
exemplo de um fenômeno mais geral. [...] Ao ler o texto, frase por frase, você deve 
se perguntar constantemente: quem, quando, onde, como, quanto, por que e assim 
por diante. Isso alerta para questões teóricas que estão por trás do texto e oferecem 
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uma sensibilidade para níveis teóricos mais profundos nas frases (GIBBS, 2009, 
p.72) 

 

 Utilizou-se esse tipo de codificação por não existir um padrão de situações de 

aprendizagem no nível individual e coletivo em ODSs.  

 

Quadro 12 - Fatores, desafios e mudanças na implementação dos MPSBR 

 

FATORES QUE INCENTIVARAM A IMPLANTAÇÃO DO MPSBR; DE SAFIO ENFRENTADOS 
DURANTE O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO; MUDANÇAS OBSERVA DAS APÓS A SUA 

IMPLANTAÇÃO 
Objetivos Específicos: (iv) entender e apresentar o que motivou a implantação do MpsBr, bem como os desafios 

enfrentados durante esse processo; (v)  entender e apresentar as principais contribuições do MpsBr para o 
desempenho das ODSs, após a sua implantação. 

Motivos Por que a organização optou por adotar o MPSBR? 
 

Desafios Quais foram os principais desafios enfrentados durante o processo de implantação do 
modelo? 
 

Mudanças Quais foram as principais mudanças observadas após a implantação? 

 
Fonte: Elaborado pela autora  

 

 

3.5 Análise dos Dados 

 

 

As entrevistas foram transcritas por um especialista que utilizou para isso um editor de 

texto. Posteriormente, os arquivos txt foram importados para o software Weft_QDA   

Esse sistema open source foi desenvolvido por Alex Fenton, um antropólogo social 

inglês que atua como investigador associado no Centro de Planejamento Urbano de 

Cambridge, na Inglaterra, e como investigador no Centro de Análise da Exclusão Social na 

Escola de Economia de Londres (MANUAL DO WEFT QDA, 2006).  

  O Weft Qda trabalha com dados qualitativos por meio de quatro funções básicas: 

armazenamento de dados de forma organizada – em categorias analíticas ou demográficas 

criadas pelo investigador –; busca e classificação de dados por meio de categorias – 

entrevistas, notas de campo, documentos, reflexões ou observações –; estabelecimento de 

relações com os dados por meio de diversas buscas; visualização dos resultados das buscas 

em forma de textos ou quadros (MANUAL DO WEFT QDA, 2006). 

O seu manual de utilização original foi escrito no idioma inglês. No entanto, existe 

uma versão em espanhol, que foi elaborada pela Professora Cecília Martínez da Universidade 
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Nacional de Córdoba, na Argentina, e uma versão em português que foi elaborada pela 

Professora Vivianne Oliveira Gonçalves da Universidade Federal de Goiás, campus Jataí. Os 

manuais e os arquivos de instalação desse sistema podem ser obtidos pela internet. 

Realizou-se uma leitura cuidadosa das transcrições com o intuito de identificar trechos 

dos textos que apresentavam relação, para se estabelecer códigos ou categorias. 

 

A codificação é a forma como você define sobre o que se trata os dados em análise, 
envolve a identificação e o registro de uma ou mais passagens de texto ou outros 
itens dos dados, como partes do quadro geral que, em algum sentido, exemplificam a 
mesma idéia teórica e descritiva. Geralmente, várias passagens são identificadas e 
então relacionadas com um nome para a idéia, ou seja, o código. Sendo assim, todo 
o texto, entre outros elementos, que se refere à mesma coisa ou exemplifica a mesma 
coisa é codificado com o mesmo nome. A codificação é uma forma de indexar ou 
categorizar o texto para estabelecer uma estrutura de ideias temáticas em relação a 
ele (GIBBS, 2009, p. 61).  

 

 De acordo com Gibbs (2009), após a identificação das categorias, é preciso agrupá-las 

em uma hierarquia de codificação. As categorias que guardam semelhança ou referem-se ao 

mesmo assunto são reunidas em um mesmo ramo dessa hierarquia. A categoria geral é 

denominada ‘código pai’ e a categoria associada à geral, denominada ‘código filho’. Esse tipo 

de hierarquia de codificação pode ser melhor compreendido ao analisar a Figura 9. 

  

Figura 9 - Hierarquia de Codificação 
 

 
Fonte: Gibbs, 2009 
 

  Segundo Gibbs (2009), esse tipo de hierarquia traz vários benefícios: (1) possibilita 

uma melhor organização dos dados; (2) permite uma análise dos dados em si, pois no 

processo de categorizar as respostas o autor desenvolve uma compreensão da visão de mundo 
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dos respondentes; (3) impede a duplicação de códigos, principalmente quando há uma grande 

quantidade; (4) ajuda a ver o leque de formas possíveis de interpretação dos elementos – 

ações, respostas, sentidos – pois os códigos ou temas podem possuir dimensões; (5) 

possibilita certos tipos de perguntas analíticas, como questionar se as pessoas que realizaram a 

ação X de certa maneira, também realizaram a ação Y. No Weft Qda, a categorização dos 

dados é realizada conforme as orientações de GIBBS (2009). 

 Finalizada a categorização, buscou-se identificar possíveis relações entre as categorias. 

Pode-se realizar uma análise bivariada com softwares de pesquisas qualitativas, que consiste 

em examinar simultaneamente as respostas de duas questões diferentes, com o objetivo de 

investigar influências, causalidades ou coincidências (FREITAS et al, 2002).  

Por exemplo, neste trabalho um dos desenvolvedores apresentou o seguinte depoimento: 

“E vira e mexe tem alguns cursinhos aqui dentro, também (DESENVOLVEDOR 2A)”. Esse 

depoimento está relacionado à categoria ‘Aprende-se em eventos de capacitação profissional 

promovidos pela organização’ do construto ‘Aprendizagem Individual’ e, à Categoria ‘Realização de 

cursos internos de capacitação profissional’ do construto ‘Ambiente de Trabalho de 

Aprendizagem Contínua’. Logo, esse discurso foi marcado em ambas as categorias por 

apresentar informações referentes aos seus fenômenos. Ao analisar-lo conclui-se que o 

desenvolvedor aprende individualmente em eventos de capacitação profissional promovidos 

pela empresa. Sendo assim, o ambiente de trabalho contribui para a ocorrência do aprendizado 

no nível individual. 

No Weft_QDA à identificação de relações entre as categoriais ocorre por meio da 

função Code Review que permite identificar quando uma parte do texto marcada em uma 

categoria, também foi marcada em outra. As categorias que possuem o mesmo trecho, 

marcado em ambas, apresentam relação entre si (MANUAL DO WEFT QDA, 2006; 

FREITAS et al, 2002). 

 Para averiguar se as interpretações a partir dos depoimentos estavam corretas, 

encaminhou-se por e-mail para cada desenvolvedor os resultados obtidos por meio da análise 

de sua entrevista.  

Pode-se utilizar a verificação dos membros para determinar a precisão dos resultados 
qualitativos retornando o relatório final ou as descrições ou os temas específicos aos 
participantes e determinando se esses participantes os consideram resultados 
(CRESWELL, 2010, p. 226). 
 
 

 Todos os desenvolvedores concordaram com as análises realizadas. 
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4 RESULTADOS 

 

 

 Inicialmente buscou-se identificar os motivos que levaram as ODSs investigadas a 

implantarem o MPSBR, os desafios enfrentados durante esse processo e as mudanças 

observadas após a implantação. 

 Esses questionamentos foram respondidos pelo membro do grupo SEPG de cada 

organização. 

 

 

4.1 O que motivou a implantação do MPSBR 

 

 

 Os entrevistados apresentaram os seguintes motivos, conforme a Figura 10.  

 

Figura 10 - O que motivou a implantação do modelo 
 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora  
 

 Estas categorias serão discutidas nas seções posteriores. 

 

 

 

 

 

Motivos para implantação do MPSBR 

O modelo é um diferencial para o mercado 

É um requisito em licitações 

Modelo de menor investimento e que concorre, 
igualmente, com o CMMI 

com o CMMI 
Melhoria do processo de desenvolvimento 
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4.1.1 O Modelo é um diferencial para o mercado 

 

 

 Atualmente o mercado visualiza o MPSBR como um importante diferencial no 

momento da escolha do fornecedor do software. Segundo o membro do grupo SEPG da 

Organização D:  

 

[...] e outro fator que eu vejo foi a própria demanda do mercado, por comprar 
softwares de empresas com qualificações de modelo de notoriedade como o CMMI 
e agora, mais recente, o MPSBR (MSEPG_D). 

 
 
 
 
4.1.2 É um requisito em licitações 

 
. 
 
 Atualmente o MPSBR tem sido apresentado em licitações de órgãos públicos como 

um requisito essencial. De acordo com o depoimento do membro do grupo SEPG da 

organização C: 

 

O MPSBR, especificamente, só foi motivado pelo fato de que a gente atua muito no 
setor público, e muitos editais, a maioria dos editais públicos, exige uma certificação 
em algum modelo de qualidade. Alguns editais pedem o modelo MPSBR somente, e 
não o CMMI. A maioria pede ou um ou outro. Como a gente já tinha CMMI Nível 3 
desde 2007, a gente não tinha grandes preocupações em implantar o MPSBR por 
melhoria de processo, simplesmente, porque o CMMI é muito equivalente, é 95% 
igual. Então a gente, realmente, só adotou por uma questão comercial, porque era 
mais vantagem a gente ter também o MPSBR caso editais pedissem só essa 
certificação (MSEPG_C). 

 

Em alguns casos, os editais determinam, ainda, que a organização deve estar 

classificada em um nível específico: 

 

Hoje, muitos órgãos públicos consideram o modelo como requisito pontuado, às 
vezes. E, até em alguns casos, como determinante. Que tenha, pelo menos, um 
determinado nível. Pelo menos o Nível F. Então, hoje é um requisito importante 
dentro do processo de licitação do governo (MSEPG_A). 
 

Então, a gente já consegue ver em licitações, requisitos pontuados com o MPS Nível 
C, MPS Nível F, MPS Nível G. Então, isso para a empresa também é retorno 
financeiro. A gente conseguiu ganhar alguns projetos por termos a certificação 
(MSEPG_D). 
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4.1.3 Modelo de menor investimento e que concorre, igualmente, com o CMMI 

 

 

 As organizações brasileiras que adotaram o MPSBR conseguem concorrer em 

processos de licitação que exigem, especificamente, o modelo CMMI. Nesse caso, a empresa 

pode entrar com um pedido de esclarecimento, alegando a semelhança entre os dois modelos. 

Na maioria das vezes, é permitido que essas organizações concorram, igualmente, com 

aquelas que possuem o CMMI. Segundo o depoimento do membro do grupo SEPG da 

Organização A:    

 

Hoje você vê nos editais colocando que você precisa ter a certificação CMMI Nível 
3 ou MPSBR Nível C. Normalmente é assim. E normalmente quando não é assim, 
as empresas que estão participando fazem com que seja. Porque se você analisar do 
ponto de vista jurídico que está por trás dos processos... É mais ou menos assim, se 
tiver no edital falando que você tem que ter certificação, por exemplo, Nível 3, 
significa que você está excluindo aquelas que não têm o CMMI. E como os dois 
modelos são equivalentes... [...] Então, se a gente estiver participando de uma 
licitação e lá estiver falando que é só isso, a gente entra com uma solicitação de 
esclarecimento. Aí, alguém olha lá e fala: “- Ôpa, realmente tem desacordo” 
(MSEPG_A). 

 
 
 

4.1.4 Melhoria do processo de desenvolvimento 

 

 

 O último motivo apresentado refere-se à melhoria do processo de desenvolvimento, 

visando à redução de problemas e o aumento da qualidade do software. Conforme os 

depoimentos dos membros do grupo SEPG das Organizações B e D: 

 

Porque a gente tinha um processo, mas esse processo não era muito, vamos dizer 
assim, ele causava alguns problemas, a gente tinha uma forma de trabalhar que a 
gente percebeu que a qualidade estava muito ruim, do software que a gente estava 
produzindo (MSEPG_B). 
 
 
O primeiro motivo foi realmente a melhoria do processo. A gente conhecia 
informalmente o nosso processo, a gente tinha uma coisa informal rolando, mas a 
gente sabia que precisava melhorar em vários aspectos. Então, acho que esse foi um 
ponto muito importante da diretoria, de tomar essa decisão: “Precisamos melhorar” 
(MSEPG_D). 
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 O Quadro 13 apresenta de forma sucinta os motivos que incentivaram as quatro ODSs 

a implantarem o MPSBR: 

 

Quadro 13 - Motivos para implantação do MPSBR 
 

O QUE MOTIVOU A IMPLANTAÇÃO DO MPSBR 

Organização A Organização B Organização C Organização D 

- É um requisito em 
licitações 
- Modelo de menor  
investimento e que 
concorre, igualmente, 
com o CMMI 

- Melhoria do processo 
de desenvolvimento 

- É um requisito em 
licitações 

- O modelo é um 
diferencial para o 
mercado 
- Melhoria do processo 
de desenvolvimento 

 
Fonte: Elaborado pela autora  

 

 

4.2 Desafios Durante a Implantação do MPSBR 

 
 
 
 Ao questionar os membros do grupo SEPG sobre os desafios enfrentados durante a 

implantação do MPSBR, os entrevistados apresentaram as seguintes situações, conforme a 

Figura 11 e discutidas nas seções posteriores. 

 

Figura 11 - Desafios Durante a Implantação do MPSBR 
 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora  
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4.2.1 Detalhamento do processo formal 

 

 

Tornar o conhecimento tácito relacionado ao processo de desenvolvimento em 

explícito é um desafio enfrentado pelos envolvidos no processo de implantação do MPSBR. A 

equipe responsável precisa compreender e detalhar formalmente as atividades executadas por 

cada colaborador e as suas atitudes em determinadas situações. Essa tarefa exige esforço, um 

número considerável de horas de trabalho, conhecimentos sobre engenharia de software entre 

outros pré-requisitos. 

 

Definir um processo de software não é uma atividade simples; exige experiência e 
envolve o conhecimento de muitos aspectos da engenharia de software. É necessário 
levar em conta muitos fatores, como: necessidades e características da organização 
ou projeto, técnicas e métodos que serão utilizados, conformidade com padrões ou 
modelos de referência, restrições de negócio (prazo, custo, entre outros). Assim, a 
atividade normalmente exige um profissional especializado que consiga harmonizar 
todos esses fatores (BARRETO et al, 2006). 
 
 

Esse cenário é retratado no depoimento do membro do grupo SEPG da Organização 

D:  

 
Eu, como integrante do SEPG, acho que tinha dificuldade de desenhar o processo, 
desenhar e escrever. É aquela história, ah tem que ir nas pessoas: “O que você faz? 
Quando você faz? Como é o processo? Quando você tem um problema a quem você 
reporta?” Isso tem que estar tudo no processo desenhado. Então, isso é uma 
dificuldade muito grande para as pessoas que estão montando o processo, levantar 
esse processo informal da empresa (MSEPG_D). 

 

 

4.2.2 Implantação de Tarefas Burocráticas 
 

 

 A resistência dos funcionários em executar tarefas burocráticas determinadas pelo 

modelo, trata-se de outro desafio a ser enfrentado. Segundo o membro do grupo SEPG da 

Organização D:  

 

Agora, eu, como integrante de um projeto, eu vejo a dificuldade de implantar as 
tarefas burocráticas. A tarefa burocrática era uma dor para a gente: “Caramba, eu 
não preciso desse documento. Para que eu preciso construir esse documento, eu não 
vou lê-lo depois”. Usávamos sempre práticas de scrum, metodologias ágeis e tal, 
que não pregam esse tipo de coisa, de documentação. E a gente começou a ter que 
passar a fazer algumas delas (MSEPG_D). 
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4.2.3 Mudança Cultural 

 

 

 Geralmente, as ODSs e os próprios desenvolvedores seguem um processo informal 

para o desenvolvimento de sistemas. Sendo assim, os especialistas em software podem 

apresentar resistência em aceitar um novo processo formal, que será, por exemplo, auditado 

pela documentação dos projetos. Logo, para que essa resistência seja eliminada, é necessário 

promover uma mudança cultural. Os envolvidos no processo de produção dos softwares 

precisam compreender e acreditar no potencial do MPSBR.  

“Primeiro a mudança cultural, essa é a primeira de todas” (MSEPG_B). 

Para promover essa mudança cultural, a Organização B fez uso de algumas estratégias 

que são relatadas no depoimento do representante do seu grupo SEPG: 

 

Uma das técnicas utilizadas, e que os implantadores também nos auxiliaram com 
isso, foi a questão de tornar o processo útil, ou seja, fazer jogos para disseminar a 
prática de usar a metodologia. Então, perguntas para a gente fazer. Durante um ano a 
gente fez vários quiz, que são perguntas que os meninos respondiam. Isso acontecia 
no primeiro momento da manhã, quem respondia, em um determinado período de 
tempo, tinha um somatório e aquilo ali você recebia alguma coisa. Então, isso foi 
embutindo a ideia de ler o processo, entender o que estava sendo documentado 
(MSEPG_B). 

  

 

4.2.4 Envolvimento de toda a empresa 
 

 

A mudança cultural contribuirá para o envolvimento de todos os funcionários durante 

o processo de implantação do MPSBR. Esse envolvimento foi apresentado como um desafio 

pelo membro do grupo SEPG da Organização: 

 

 [...] Envolvimento da empresa, assim, como um todo. Reuniões com todo mundo, 
passando metas, metas organizacionais mesmo, que a organização como um todo, 
com a participação de todos os colaboradores, tinha que alcançar. Todo mundo tem 
que participar. E tinha partes, assim... Dividimos, porque eram muitas disciplinas. A 
gente formava os grupos em função das disciplinas e tal (MSEPG_A). 

 

Para atender as exigências das diversas áreas de processo (disciplinas) do MpsBr é 

preciso que todos os membros da ODSs estejam envolvidos e dispostos a implementar as 

diferentes práticas requeridas por essas áreas. 
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4.2.5 A Organização que implantou o modelo CMMI não enfrentou desafios 

 

 

 É importante ressaltar que a Organização C possui além do MPSBR Nível C, o CMMI 

equivalente, o de Nível 3. De acordo com o seu representante do  grupo SEPG, a empresa não 

enfrentou nenhum desafio durante a implantação do MPSBR, devido às experiências 

adquiridas ao implantar o CMMI:   

 

[...] a maior parte do modelo é muito parecida com o CMMI. E a gente já tinha 
experiência desde 2007. Eu, particularmente, não tive dificuldade, porque eu já 
trabalho com isso desde 2006. Então, eu já conhecia o modelo do CMMI a fundo. 
Então, foi muito tranquilo (MSEPG_C). 

 

O Quadro 14 apresenta de forma sucinta os desafios enfrentados pelas quatro ODSs 

durante a implantação o MPSBR. 

 

Quadro 14 - Desafios enfrentados mediante implantação 
 

Desafios durante a implantação do MPSBR  
 

Organização A Organização B Organização C Organização D 
 

- Envolvimento de toda a 
empresa 

- Mudança cultural - Não enfrentou desafios - Detalhamento do 
processo padrão 
- Implantação de tarefas 
burocráticas 

 
Fonte: Elaborada pela autora  

 

 

4.3 Mudanças Observadas após a Implantação do MPSBR 

 

 

 As mudanças que ocorreram após a implantação do MPSBR, conforme o depoimento 

dos entrevistados é apresentado na Figura 12. Estas categorias serão discutidas a seguir. 
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Figura 12 - Mudanças após a implantação do MPSBR 
 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora  

 

 

4.3.1 Melhoria na gestão do conhecimento 

 

  

 De acordo com o membro do grupo SEPG da Organização C, que segue também as 

orientações do CMMI, a principal contribuição do MPSBR está relacionada à melhoria da 

gestão do conhecimento da empresa. Segundo esse entrevistado os modelos são semelhantes, 

no entanto, na sua percepção, o MPSBR preocupa-se mais com a gestão do conhecimento:  

 

Existem algumas áreas de processo no MPSBR que não existem no CMMI. O que 
eu acho que teve de mais importante foi justamente nessa questão de gestão de 
conhecimento. Porque o CMMI não fala nada sobre isso e o MPSBR exige que a 
gente tenha uma estratégia de gestão de conhecimento na empresa. Então, assim, 
apesar da gente já fazer algumas atividades nessa área, não era uma coisa muito 
formal. Não tinha preocupação de que todos tivessem conhecimento e utilizassem os 
mecanismos que a gente implantou. Então, eu acho que, nesse ponto, o MPSBR 
contribuiu para que a gente se organizasse melhor em relação a isso, a registrar mais 
o conhecimento, disseminar mais. Então, para isso foi bom (MSEPG_C). 
  

 Esse entrevistado apresentou as estratégias adotadas pela empresa para atender as 

orientações do MPSBR relacionadas à gestão do conhecimento: 
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Então, a gente tinha, já, registros de lições aprendidas de projetos. A gente tinha 
todo um mecanismo de melhoria de processos, através de sugestões de melhorias 
dos colaboradores, através das auditorias nos processos. E tinha uma wiki1 que 
algumas pessoas usavam, outras não. Mas não era uma coisa formalizada. Então, o 
que a gente tinha era isso. E o que a gente passou a implantar foi a formalização da 
wiki dentro do nosso portal da fábrica. A gente criou um fórum de discussão2 dentro 
do portal, também. Isso não existia, nem dentro, nem fora. E foi muito bom, porque 
a gente criou uma rede de especialistas. E já existiam os especialistas, mas não 
estava formalizado. Então, esse canal do fórum de discussão foi muito bom, porque 
o pessoal... Todas as informações ficam registradas lá. Então, quem tem dúvidas 
consulta o especialista naquela área. E a gente separa isso por assuntos, as 
discussões por assunto. Então, fica uma coisa organizada, que todo mundo tem 
acesso (MSEPG_C). 
 

 Foi possível averiguar que a gestão do conhecimento determinada pelo MPSBR está 

também relacionada ao reaproveitamento das melhores práticas utilizadas nos projetos, que 

precisam ser armazenadas e disseminadas em toda a organização. Segundo o membro do 

grupo SEPG da Organização D:  

 

O que a gente viu, pelo modelo, é que existe uma reutilização do conhecimento, 
porque eu não preciso só de software, eu preciso reutilizar outras coisas também. Eu 
preciso reutilizar um documento, eu preciso reutilizar um conhecimento. O 
conhecimento é reutilizado também. Então, a gente criou uma biblioteca de ativos, 
que envolve tanto o software, quanto templates, quanto conhecimento (MSEPG_D). 
 

 A reutilização do conhecimento beneficia as ODSs que possuem filiais dispersas pelo 

país. O conhecimento construído durante os projetos é armazenado e compartilhado por meio 

de repositórios de dados que são acessados pelos desenvolvedores. Assim, antes de iniciar um 

novo projeto, é possível ter acesso ao conhecimento de projetos anteriores semelhantes, com o 

intuito de evitar erros cometidos no passado e utilizar os métodos mais eficazes. Segundo o 

depoimento do membro do grupo SEPG da Organização A: 

 

Então, isso tudo foi se refletindo em um ganho pois antes a gente fazia coisas em 
uma determinada unidade, pois a empresa é descentralizada, e acabava que você 
fazia mais de uma vez a mesma coisa. Então, hoje, tem uma preocupação de trocar 
essas informações, de saber quem está fazendo o que e tal, para reaproveitar. E um 
outro, digamos assim, resultado positivo foi que como a empresa é descentralizada e 
a gente tem várias fábricas de software, tem várias equipes. São várias unidades. A 
unidade certificada é a de Belo Horizonte. Mas nós temos várias unidades de 
produção: Porto Alegre, Vitória, Belém, São Luís e Belo Horizonte. Então, são 
cinco pontos onde a gente tem equipes de produção. Apesar do modelo ter sido 
implantado nessa unidade, a empresa toda utiliza o modelo. Então, facilitou muito o 
intercâmbio e o reaproveitamento dos recursos nas várias unidades. Então, hoje eu 
pego um projeto, por exemplo, da equipe aqui, eles estão trabalhando em um projeto 
que está sendo desenvolvido lá no TRT de Porto Alegre, que eu até estou envolvido 

                                                 
1 São sites totalmente editáveis nos quais os usuários podem ler conteúdos ou adicioná-los. 
2 É uma ferramenta para páginas de internet destinada a promover debates por meio de mensagens publicadas 
sobre uma determinada questão. 
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nesse projeto, lá. Então, o pessoal pega as especificações técnicas, os casos de uso, 
os modelos de caso e tudo. Eles já estão disponíveis em um ambiente de 
configuração, que é o SVN que a gente utiliza. Então, é mais ou menos assim, o 
programador está ali e fala assim: “-Olha, você vai trabalhar em um projeto do 
TRT”. Aí, de repente, aparece uma atividade de construir um caso de uso tal. Ele vai 
lá no SVN, lê o caso de uso. Aí, liga para o analista, tira dúvida e pronto. Você já 
sabe (MSEPG_A). 

  
 
 

Esse ambiente para o armazenamento de conhecimento denominado SVN (Subversion), 

é um sistema de código livre e aberto para controle de versões. Ele gerencia arquivos e 

diretórios e as suas mudanças realizadas ao longo do tempo. O seu núcleo é caracterizado 

como um ‘repositório’, onde são armazenados dados para serem compartilhados. Os 

indivíduos que possuem acesso a esse repositório podem ler, escrever nesses arquivos e 

compartilhar as informações cadastradas uns com os outros (COLLINS-SUSSMAN; 

FITZPATRICK; PILATO, 2007). 

Identificou-se, ainda, que o conhecimento gerado em cada projeto precisa ser 

explicitado em um documento denominado “Lições Aprendidas”. Esse documento é 

armazenado no repositório, juntamente com outras informações relacionadas aos projetos e ao 

processo padrão de desenvolvimento adotado pela empresa. De acordo com os depoimentos 

dos membros dos grupos SEPG das Organizações A e B:  

 

Então, dentro do modelo que foi definido para executar o processo, uma das 
atividades é essa: coletar as lições aprendidas. Então, tem um momento no 
cronograma do projeto que você reúne com o pessoal e fala: ‘E aí? O que nós 
aprendemos aqui? Ah, nós aprendemos que a gente fazendo projeto só com 
estagiário vai dar muito erro.’ Coisas desse tipo: ‘Ah, nós aprendemos que quando a 
linguagem é desconhecida, a gente tem que fazer muito treinamento porque se não 
cai a produtividade’. Então, todas essas coisas que vão acontecendo em um 
determinado projeto vão sendo registradas e ficam guardadas em um site nosso para 
você poder consultar (MSEPG_A). 
 
 
Então, nesse mesmo local onde os processos estão documentados a gente também 
posta as lições aprendidas. Dado que a gente tem uma revisão, uma avaliação dos 
projetos, em função do portfólio do projeto. Você tem que avaliar se ele foi com 
sucesso, se teve problemas no projeto, enfim. E com foco em cima disso você tem 
que gerar um resultado, que são as lições aprendidas, os questionamentos. Então, 
esse repositório também agrega essa informação. E todos aqui da empresa têm 
acesso. [...] No final do projeto, o gerente de projeto tem que informar que ele 
encerrou o projeto. E ele também informa que essas lições estão lá no site do 
projeto. Além disso, as lições aprendidas não são informações específicas do 
projeto, são informações organizacionais. E periodicamente o pessoal visita esses 
lugares. Então, a gente tem a cultura do pessoal observar isso, tanto na abertura, 
quanto no final no projeto (MSEPG_B). 
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4.3.2 Busca pela melhoria contínua 

 

 

 A segunda mudança identificada está relacionada ao papel do grupo SEPG na ODS. O 

SEPG possui a responsabilidade de promover a melhoria contínua. Algumas de suas 

atribuições são: receber as sugestões de melhoria dos desenvolvedores, avaliá-las, aprová-las 

e implementá-las. De acordo com o depoimento do membro do grupo SEPG da Organização 

A: 

 

O modelo tanto o CMMI quanto o MPSBR prevê que, como é um processo de 
melhoria contínua, o SEPG é como se fosse um comitê de processos que orienta e 
gerencia a melhoria. Então, tudo passa pelo SEPG. Então, por exemplo, nós temos 
um projeto definido que tem uma série de procedimentos, templates e tal. Para fazer 
uma mudança nisso, passa por esse SEPG que faz avaliação da solicitação e, depois, 
decide: ‘Ah, beleza. Então, isso vai ter a melhoria X no processo’. E implementa a 
melhoria. Que, na verdade, uma sugestão de melhoria, às vezes, tem impacto em 
várias situações. E, às vezes, uma sugestão de melhoria tem que voltar para a 
produção para discutir. Vamos supor que eu esteja sugerindo mudar o template de 
especificação de caso de uso. Então, ok: ‘Eu acho que, aí, no primeiro momento é 
pertinente essa’. O SEPG olha e fala: ‘É pertinente essa solicitação’. Mas o SEPG 
não pode mudar a maneira de fazer sendo que quem faz é a produção. Então, pega 
essa sugestão, aí monta, o SEPG convoca participantes especiais: ‘Olha, o pessoal 
está propondo isso aqui. O que vocês acham?’ E se entrar em um consenso: ‘Não, 
beleza, acho que está adequado’ (MSEPG_A). 
 

 A melhoria contínua está também relacionada com a capacidade da empresa de 

adaptar o seu processo padrão com o objetivo de atender as necessidades dos clientes. Para 

isso, a ODS utiliza uma ‘Matriz de Adaptação’ que é constituída pelos procedimentos do 

processo padrão e pelos novos procedimentos propostos para adequá-lo aos requisitos do 

cliente. Segundo o depoimento do membro do grupo SEPG da Organização A: 

 

A gente tem um processo que é o processo padrão. E esse processo padrão está 
alinhado com o MPSBR. Então, eu não posso tirar uma peça dele, deixar de executar 
um pedaço dele, porque, se eu fizer isso, ele fica desalinhado. Quando a gente fecha 
um contrato com determinado cliente, e ele tem, também, o processo dele, ele tem a 
metodologia dele [...]. Vou pegar um caso simples. O cronograma do nosso processo 
fala que tem fazer isso.  Aí, ele fala: ‘No meu não. No meu fala que tem que fazer 
isso, tem que fazer isso.’ Aí, o que a gente faz nesse momento,  é essa matriz de 
adaptação. É fazer a adaptação do processo do cliente com o processo nosso. Que, 
no final, você está fazendo aquilo que está interessante para o cliente. Quando o 
cliente está fazendo uma modificação em um processo nosso em função do dele, aí, 
o que a gente faz? Aí, a gente documenta isso. Ou seja: ‘Olha, esse projeto ou esses 
projetos estão seguindo esse processo aqui que é um pouco diferente do padrão. Por 
quê? Porque eu estou atendendo esse cliente’. Aí, qual é o objetivo disso? O objetivo 
é, se eu fiz isso para um cliente, fiz isso para dois clientes, fiz isso para três clientes, 
fiz isso para quatro clientes, fiz isso para dez clientes, significa que o meu processo 
é o que está diferente. Se dez estão alterando o meu, aí, como é um processo 
evolutivo, aí vem a lição aprendida dentro disso aí. O que eu faço? Aí, eu adapto o 
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meu para ficar igual ao mercado. Porque, aí, o mercado é que está mudando 
(MSEPG_A). 
 

 Portanto, de acordo com o depoimento desse entrevistado, quando um determinado 

procedimento de adaptação é requerido em diversos projetos, ele é incluído no processo 

padrão, para alinhá-lo com as necessidades do mercado.  

Ao ser questionado se essa matriz de adaptação era utilizada antes do MPSBr, o 

membro do grupo SEPG da Organização A respondeu: “Essa matriz veio com o modelo. 

Porque uma das características do nível C é exatamente essa, é o processo ter a capacidade de 

se adaptar” (MSEPG_A). 

 

 

4.3.3 Obtenção de um processo formal de desenvolvimento 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, muitas ODSs possuem processos de 

desenvolvimento totalmente informais, o que dificulta o seu entendimento e a sua 

institucionalização como processo padrão. Os indivíduos possuem a percepção de que algo 

está sendo executado, de que existe um processo, mas não sabem explicar, com clareza, como 

ocorre a sistemática do desenvolvimento do software.  

Na ausência de um processo padrão, os desenvolvedores adotam procedimentos 

diferentes em cada projeto. Além disso, o cronograma estabelecido normalmente não é 

cumprido devido às longas discussões e reflexões para identificar qual tarefa precisa ser 

executada. O nível de qualidade esperado também pode ser comprometido devido ao uso de 

métodos inadequados e à recorrência de erros. 

Sendo assim, uma das principais contribuições do MPSBR refere-se ao 

estabelecimento de um processo formal, a partir do mapeamento das tarefas executadas pelos 

grupos de desenvolvimento. Ao tornar esse conhecimento tácito em explícito, a organização 

compreende melhor o seu processo, o que facilita a sua institucionalização como padrão. De 

acordo com os depoimentos dos membros do grupo SEPG das Organizações B e D:    

 

Outra coisa foi a questão de documentar tudo. O processo já fala que você tem que 
documentar. Então, a partir do momento que está documentado, sai do plano tácito e 
entra para o plano explícito. Então, as pessoas: ‘- Onde eu vou buscar informação 
para saber como eu devo fazer?’, ‘-Opa, está aqui nesse lugar’ . Então, passou a ver 
que: ‘- Opa, tem padrão, realmente é assim que deve ser feito’. Então, dá mais 
credibilidade àquilo que você está implantando. A gente não tinha um processo 
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muito formal de como gerenciar um projeto, de quais artefatos eram para serem 
criados. Primeiro a gente não tinha requisitos, não tinha nada disso, a gente tinha um 
legado enorme, sem nenhuma documentação. Então, desde então a gente vem 
documentando esse legado. (MSEPG_B). 

 

Eu acho que o grande choque que nós tivemos no nível G e no nível F foi o 
reconhecimento do nosso processo. A gente tinha um processo que nunca tinha sido 
desenhado. Ele sempre existiu, no mesmo formato, a gente não mudou o nosso 
processo para implantar o modelo de notoriedade MPSBR e a gente começou falar: 
‘Nós temos um processo desenhado’. Eu acho que a grande mudança, 
principalmente para a área de gestão foi essa, o nosso processo passou a ser 
entendido. Pois ele era uma coisa assim, completamente informal mesmo. Depois, 
para o Nível C, eu vejo que o entendimento das práticas técnicas do Nível C foram 
muito importantes para a gente. Da mesma forma que no Nível F, só que agora no 
nível técnico. A gente tinha muitas práticas que já fazíamos, porque nós somos uma 
empresa de tecnologia, vamos dizer assim, elas existiam, mas ninguém sabia que 
elas existiam. Então, a gente começou a ter que administrar isso. Na verdade, as 
nossas práticas de arquitetura, de design, de projetos de software, de teste, de 
reutilização de código, de reutilização de informação sempre existiram, só que a 
gente colocou isso em evidência. Quer dizer, agora a empresa conhece realmente 
quais as tarefas que são exercidas pelas equipes de desenvolvimento. Então acho que 
essas foram as duas grandes mudanças de cada um dos níveis (MSEPG_D). 
 

 

 

4.3.4 Informações precisas sobre o nível de capacitação dos desenvolvedores 

 

 

 A última mudança averiguada refere-se à aquisição de informações mais confiáveis 

sobre o nível de capacitação dos desenvolvedores. Verificou-se que essa mudança deve-se 

principalmente a uma das orientações do Nível C que determina que a ODS precisa identificar 

se os seus colaboradores possuem as qualificações exigidas por cada projeto. Caso contrário, é 

preciso estabelecer treinamentos ou oferecer outro tipo de suporte para o desenvolvimento das 

habilidades requeridas.  

Para identificar o nível de capacitação dos seus desenvolvedores, a Organização D 

desenvolveu uma metodologia denominada ‘Matriz de Especializações por Pessoas’. Essa 

matriz é constituída por todas as habilidades e competências necessárias para o 

desenvolvimento dos softwares. Os funcionários avaliam uns aos outros, utilizando uma 

técnica chamada peer pressure, ou pares se pressionando. De acordo com o depoimento do 

membro do grupo SEPG da Organização D:  

 

A gente precisava, no Nível C, de alguma forma de justificar por que a pessoa está 
qualificada para estar dentro do projeto. Que é uma das demandas do Nível C em 
algumas das áreas, que agora eu não vou me lembrar qual. Então, eu precisava 
prever, ter isso em mãos. E se eu não tivesse qualificação disponível, precisava 
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treinar aquela pessoa para que a pessoa tivesse essa qualificação. Então, qual foi a 
ideia? Nós montarmos um quadro, que na verdade é uma matriz de especializações 
por pessoas. E que eu marco ou as próprias pessoas se analisam, em conjunto, que é 
uma prática ágil, chamada peer pressure, que são os pares se pressionarem. O cara 
pode chegar e falar assim, conhecimento de Java Script, aí o cara: ‘Eu tenho, de um 
a cinco, eu tenho cinco’. E aí o cara: ‘Cinco? Mas, e aquele dia que você não fez? 
Cinco é o cara perfeito’. E aí o cara: ‘É verdade, então três’. Então, todo mundo se 
avaliou nessa metodologia que a gente listou e a gente colocou metas para as 
pessoas, metas de médio prazo e longo prazo, usando um conceito chamado de 
Genérico e Especialista. Que todas as pessoas precisam ser genéricas ou todas as 
pessoas precisam conhecer em um nível bom de tudo aqui dentro, mas elas têm que 
ser especialistas em alguns pontos. Então, a pessoa tem que ser quatro ou cinco em 
no mínimo cinco tecnologias e ela pode ser até três na grande maioria e ser dois nas 
outras. Então, dependendo do nível de cada um, que você tem aí, pegar, começar a 
falar de júnior a sênior, tem vários níveis de cargo. Então, tem algumas regras 
relacionadas a isso. Então, isso foi útil para a gente avaliar as pessoas para colocar 
dentro do projeto (MSEPG_D). 

 

Em suma, nessa avaliação, o indivíduo atribui uma nota para si próprio em relação à 

cada competência e habilidade, sendo que os seus pares podem concordar ou não com essa 

nota. Quando há desacordo, busca-se um consenso antes de escrever a nota na planilha. A 

nota 5 é a pontuação máxima, e a nota 1, a mínima. Nesse processo de avaliação, os 

funcionários podem ser ‘genéricos’ ou ‘especialistas’. Os genéricos são aqueles que possuem 

o conhecimento básico essencial relacionada à cada área do processo de desenvolvimento, 

enquanto os especialistas possuem um conhecimento aprofundado relacionado a determinadas 

áreas. Para a empresa, todos os desenvolvedores necessitam ser genéricos, ou seja, necessitam 

possuir o conhecimento mínimo requerido para atuar nos projetos. Entretanto, precisam ainda 

ser especialistas em algumas áreas.  

O Quadro 15 apresenta de forma sucinta os desafios enfrentados pelas quatro ODSs 

durante a implantação o MPSBR: 

 

Quadro 15 - Desafios/Mudanças após implantações 

 

Mudanças após a implantação do MPSBR  
 

Organização A Organização B Organização C Organização D 
 

- Melhoria na gestão do 
conhecimento 
- Busca pela melhoria 
contínua 

- Melhoria na gestão do 
conhecimento 
- Obtenção de um 
processo padrão 

- Melhoria na gestão do 
conhecimento 

- Melhoria na gestão do 
conhecimento 
- Obtenção de um 
processo padrão 
- Informações precisas 
sobre o nível de 
capacitação dos 
desenvolvedores 

 

Fonte: Elaborada pela autora  
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4.4 Limitação do MpsBr 

 

 

 Mesmo não sendo um dos objetivos deste estudo, foi possível identificar uma 

limitação do MPSBR. Esse modelo é semelhante ao CMMI, no entanto, não é reconhecido 

internacionalmente. Logo, as empresas brasileiras não podem participar de licitações de 

empresas internacionais que apresentam o CMMI como um requisito essencial. Segundo o 

depoimento do membro do grupo SEPG da Organização A:  

  

Os modelos são semelhantes, então quem está no MPSBR também está no páreo. 
Está no páreo. Aí, qual é a única situação que a gente utiliza o CMMI? O CMMI é 
um modelo que vale internacionalmente. Então, aí, em alguma oportunidade 
internacional, a gente não tem condições. Porque lá não existe o MPSBR. Lá só tem 
o CMMI (MSEPG_A). 
 

 

4.5 Aprendizagem individual 

 

 

Após identificar as motivações, os desafios e as contribuições do MPSBR, buscou-se 

compreender como o desenvolvedor de software aprende os métodos e as ferramentas 

necessárias para executar o seu trabalho. Os resultados são apresentados na Figura 13 e 

comentados nas seções posteriores.  

Em vez de identificar, inicialmente, as características relativas ao ambiente de trabalho 

de aprendizagem contínua, a pesquisadora buscou compreender como os desenvolvedores 

aprendem individualmente e coletivamente com o intuito de verificar a presença dessas 

características nas situações de aprendizagem apresentadas e, posteriormente, confirmá-las, 

por meio dos questionamentos relacionados ao construto ‘Ambiente de Trabalho de 

Aprendizagem Contínua’. Os resultados serão apresentados conforme essa ordem adotada na 

investigação.  

Ressalta-se que alguns discursos estão relacionados a mais de um construto. Para 

evitar repetição, em alguns casos a relação será mencionada e, em outros, alguns depoimentos 

serão apresentados como exemplo.  

Conforme mencionado na seção ‘Análise dos Dados’, as categorias que apresentam o 

mesmo discurso marcado em ambas, possuem relação entre si. Neste trabalho, essas relações 

foram identificadas por meio da função Code Review do software para análises qualitativas 
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WEFT QDA, que permite ao pesquisador verificar quais categorias possuem os mesmos 

discursos, marcados em ambas. 

 

Figura 13 - Como os desenvolvedores aprendem 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
 

 

 

 

Aprendizagem 
 Individual 

O conhecimento prévio tende a facilitar o  
aprendizado  

Aprende-se com o erro 

Aprende-se participando de projetos 
complexos 

Aprende-se com o cliente 

 

Aprende-se em eventos de capacitação 
profissional promovidos pela organização 

Aprende-se em eventos externos de 
capacitação profissional 

Aprende-se lendo livros da área 

Aprende-se por meio da internet 

 

Aprende-se com os membros da equipe 
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4.5.1 O Conhecimento prévio tende a facilitar o aprendizado 

 

 

 Para os desenvolvedores, o conhecimento prévio relacionado à sua área de atuação 

facilita a aprendizagem de novos métodos e ferramentas computacionais. Esses profissionais 

possuem um processo de desenvolvimento internalizado que atua como um guia na execução 

do trabalho e no momento de realizar as tarefas de outra maneira, para obter melhor 

desempenho ou adaptar-se às mudanças do ambiente no qual se está inserido. Os indivíduos 

seguem o mesmo raciocínio lógico sobre como executar a sua função. No entanto, esse 

raciocínio é aprimorado ao adquirir informações sobre os processos propostos pelos novos 

contextos. Logo, a aprendizagem pode ser vista como o aperfeiçoamento da experiência 

adquirida (KOLB, 1984). Conforme o depoimento de alguns desenvolvedores, na sequencia. 

 “Uma vez que você tenha um raciocínio estruturado, a sua experiência sempre conta. 

Lógico que as linguagens, as técnicas, as metodologias vão mudando ao longo do tempo. Mas 

sempre o conhecimento prévio facilita, com certeza” (DESENVOLVEDOR 1C). 

 “É porque acaba a coisa meio ficando no sangue. O que acontece? Quando você sai de 

uma empresa e, por exemplo, essa empresa não define processo nenhum, você faz aquelas 

coisas meio assim, no intuitivo, no feeling” (DESENVOLVEDOR 2C). 

 “Existe, já, a carga que eu tenho, de conhecimento, ao longo do tempo. Isso aí ajuda 

no desenvolvimento do que a gente tem que fazer” (DESENVOLVEDOR 2D). 

Esse conhecimento prévio está relacionado às estruturas lógicas de programação e às 

metodologias de Análise e Projeto de Sistemas, utilizadas em todos os projetos, independente 

da linguagem de programação adotada. Por exemplo, um desenvolvedor experiente em uma 

determinada linguagem tende a ter facilidade para aprender outras, pois o raciocínio lógico 

utilizado durante a programação não se altera: 

 

Tem muita prática que a gente utilizava, anteriormente, e você vê que é a mesma 
coisa, só que com uma linguagem diferente, porque a parte lógica acaba sendo a 
mesma coisa. A mesma coisa. Tanto é que quando eu fui mudar, lá, do Java, quando 
eu fiz um curso de C#3 básico, assim, foi muito tranquilo. Quando eu saí, eu já saí 
praticamente no mesmo nível que eu estava no Java e fui adaptando: ‘-Ah, isso eu 
fazia assim, agora é assim’. Então, assim, facilitou demais isso 
(DESENVOLVEDOR 1A). 

 

                                                 
3 C# (em português lê-se ce charpe) é uma linguagem de programação orientada a objetos desenvolvida pela 
Microsoft como parte da plataforma. NET. 
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 O desenvolvedor também aprende quando reflete sobre as experiências adquiridas em 

uma função anterior, cujas tarefas são interdependentes com aquelas exercidas em sua função 

atual. Essa rotatividade de tarefas possibilita ao especialista em software compreender as 

consequências negativas que certos erros cometidos, ao executar o seu trabalho, podem causar 

nas demais tarefas interdependentes, o que promove a melhoria do seu desempenho: 

 

Principalmente até voltando um pouco na reflexão,  é legal quando a pessoa passa 
pelo atendimento, porque ela começa a ver um pouco do lado do cliente. Então, ela 
sente na pele o lado do cliente. Então, por exemplo, quando você vai especificar 
alguma coisa, você consegue voltar lá no tempo e falar assim: ‘O cliente se sentiria 
melhor com a ergonomia4 da tela dessa forma, porque da forma que está sendo 
proposta vai ficar trabalhoso, porque ele vai ter que clicar cinco vezes, ao invés de 
fazer dois cliques, por exemplo’ (Desenvolvedor 1B). 
 

E eu acho que, assim, eu acho que uma coisa boa que acontece, pelo menos comigo, 
e eu acho que acontece com algumas pessoas aqui dentro é que a gente exerce outras 
atividades. Então, por exemplo, trabalhando como gerente de projeto, você tem uma 
visão do projeto de outra forma. Como analista de requisitos, você aprende outras 
atividades. [...] Essa nova visão que você vai adquirindo ajuda a desenvolver 
produtos com mais qualidade (DESENVOLVEDOR 2A). 

 

 

4.5.2 Aprende-se com o erro 

 

 

 Os desenvolvedores aprendem quando avaliam os seus erros e as estratégias utilizadas 

para solucioná-los. Essa situação é incentivada por uma das orientações do MPSBR que 

determina que as situações atípicas, os erros e as suas soluções, precisam ser registrados em 

um documento denominado ‘Lições Aprendidas’:  

 

Eu, particularmente, costumo ir sempre anotando o que eu vi de problema e o que 
gerou benefício para, depois, no final, montar lá tudo certinho. Também faz parte do 
nosso processo de lições aprendidas. E ir atualizando isso com o tempo. [...] Porém, 
o que é verdade hoje, amanhã pode não ser. Então, à medida que a gente vai 
pesquisando, vai analisando ponto a ponto, até mesmo na análise das lições 
aprendidas, quando a gente foca em um ponto só, a gente vê possibilidades de 
melhoria (DESENVOLVEDOR 1D). 

 
 
 O MPSBR também orienta que, antes de iniciar um novo projeto, os desenvolvedores 

precisam ler as Lições Aprendidas de projetos anteriores semelhantes, para evitar a 

recorrência de erros e utilizar as práticas mais eficazes. As Lições Aprendidas são 

                                                 
4 Ergonomia de software é uma área que concentra-se particularmente nas condições de utilização de um 
software por seus usuários. 
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armazenadas em um repositório para serem compartilhadas com todos os envolvidos na 

produção dos sistemas. Portanto, pode-se afirmar que esse documento atua como uma 

importante fonte de conhecimento para os desenvolvedores: 

 

O nosso processo orienta, por exemplo, que essas lições aprendidas sejam lidas 
quando você for iniciar um próximo projeto.  Então, por exemplo, o meu próximo 
projeto vai usar DB25, então eu vou pegar projetos similares e ver quais são as lições 
aprendidas daquilo ali. O que evita de você cometer os mesmos erros 
(DESENVOLVEDOR 2A). 

 

 Ressalta-se que essa situação também foi retratada em depoimentos apresentados na 

seção destinada ao construto: Aprendizagem Coletiva – Categoria ‘Compartilhamento de 

conhecimento por meio de repositórios de ativos’. 

 

 

4.5.3 Aprende-se quando participa-se de projetos complexos 

 

 

Os projetos complexos incentivam o aprendizado devido às situações atípicas que 

exigem novas soluções tecnológicas e novas maneiras de realizar o trabalho. Além disso, a 

complexidade tende a requerer um entendimento aprofundado da situação problema, a 

aquisição de novos conhecimentos provenientes de diferentes fontes e a reavaliação constante 

dos resultados obtidos, já que a primeira proposta de solução pode não ser a mais adequada:  

 

Isso é um caso que fomenta bastante essa busca de conhecimento devido à demanda 
de solução nova. E, assim, sempre uma solução complexa vai exigir um 
detalhamento muito maior. Que, às vezes, a pessoa utiliza uma solução, mas, assim, 
não procura se interar sobre aquilo ali. E quando é complexa, ela tem que esmiuçar. 
Não tem como simplesmente adotar e seguir adiante (DESENVOLVEDOR 1A). 
 

Eu acho que os projetos mais difíceis de realizar são os principais, que envolvem 
coisas... Algo novo, que você não tem experiência. Além dele ser desafiador,  ele 
corre um sério risco de não cumprir o prazo, sair fora do prazo, é o principal que 
você adquire conhecimento (DESENVOLVEDOR 2B). 
 

Você sente a necessidade de aprender nesses projetos complicados, existe a 
demanda e você acaba solicitando treinamento naquela ferramenta. Então, por 
exemplo, Java tem uma gama, aí, de, por exemplo, frameworks6, ferramentas. Então, 

                                                 
5 Sistema gerenciador de banco de dados relacionais produzido pela IBM. 
6 É uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software provendo uma funcionalidade 
genérica. 
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as pessoas vão estudando, o pessoal vai sondando: ‘-Puxa, falaram que essa 
ferramenta, essa framework é interessante’ (DESENVOLVEDOR 2C). 

 

Portanto, para esses profissionais, os projetos complexos incentivam o aprendizado e 

são essenciais para o aprimoramento do seu repertório individual de conhecimentos, devido às 

inúmeras oportunidades de aprendizagem que possibilitam vivenciar experiências 

significativas (KOLB, 1984). Conforme o depoimento de alguns desenvolvedores: 

 

A partir do momento que você tem um projeto mais complexo e mais desafiador, 
você está [...] Isso implica em que você tenha uma robustez maior na equipe, uma 
robustez maior do desempenho do trabalho das pessoas. Você vai ter que ter, 
naturalmente, um aprendizado maior, porque essa complexidade agrega uma 
necessidade de conhecimento maior: buscar novas informações, novos métodos. 
Então, isso acaba motivando, também, as pessoas. E é uma premissa da empresa 
agregar tecnologia aos negócios. Então, isso é a mola motivadora. 
(DESENVOLVEDOR 1C). 
 

Se você é impelido a ter que se informar mais, se você tem um problema mais 
complexo que vai te exigir um conhecimento maior, com certeza você vai estar 
ganhando nisso. [...] Problemas complexos é o que a gente passa sempre. E, como eu 
disse, a gente está sempre procurando solução e sempre aprendendo com essas 
soluções. Inclusive, a gente trata esse tipo de projeto até com um cuidado maior, 
porque ele não só é mais complexo no modo de fazer e tal, mas ele vai exigir um 
tempo maior. E, às vezes, há uma imprevisibilidade maior nesse trabalho. Porque se 
ele vai exigir um conhecimento que o profissional não tem e esse profissional vai ter 
que buscar esse conhecimento, seja ele na Internet, seja ele em um livro ou em um 
curso, algo assim, a gente tem um cuidado maior até em função de não atrasar o 
projeto, não aumentar o custo de projeto. Recentemente, a gente teve, eu tive um 
projeto complexo desses [...]. A gente achou que era um problema [...] A gente sabia 
que tinha uma complexidade, mas a gente não viu o tamanho disso. A gente, talvez, 
teve que fazer várias reavaliações e várias mudanças de formas de trabalho. E 
atrasou um pouco, inclusive. Foi uma inclusão de compartilhamento de informações 
de rede sociais no nosso produto. [...] E a gente não tinha. E eu tive que aprender a 
fazer isso. Então, eu tive que pesquisar. Bom, está aí. Está pronto. Está entregue. O 
cliente já está satisfeito. E eu sei fazer isso agora. Eu já consigo fazer. Ou seja, esse 
é um exemplo recente. Mas existem vários outros nesse sentido. Passaria aqui, com 
você, a tarde falando das complexidades e das coisas que eu passei nesses 12 anos 
(DESENVOLVEDOR 2D). 
 

 

4.5.4 Aprende-se com o cliente 

 

 

 Os desenvolvedores aprendem com os clientes quando os referidos solicitam 

funcionalidades que os softwares fornecidos pela empresa não possuem. Quanto mais 

complexa for a funcionalidade, maior será o aprendizado, pois, conforme mencionado 
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anteriormente, as situações atípicas e complexas incentivam a reflexão e a aquisição de novos 

conhecimentos: 

 

Eu estou com um cliente, hoje, que é muito exigente. Então, ele pede alguns 
artefatos muito técnicos. Alguns artefatos que a gente não tem nem o hábito de 
fazer. [...] Então, assim, eu tenho aprendido muito, porque eu tenho feito, hoje, 
alguns artefatos que eu não tinha feito anteriormente, porque o cliente exige muito 
(DESENVOLVEDOR 2A). 

 

 Os clientes também colaboram para o aprendizado dos desenvolvedores quando 

compartilham as suas percepções e ideias ao esclarecerem dúvidas sobre as funcionalidades 

que foram requisitadas, ou quando as avaliam: “[...] e sempre eu tenho conversado com ele. 

Falo: ‘-Ah, me tira uma dúvida aqui’. Ou eles corrigem também. A gente tem muitos 

processos de revisão. Então, eu faço e alguém corrige” (DESENVOLVEDOR 2B). 

 Os clientes que determinam critérios rigorosos de qualidade para os seus fornecedores, 

e que possuem uma visão mais crítica devido ao seu alto nível de formação intelectual, 

contribuem, consideravelmente, para o aprendizado dos desenvolvedores e para a melhoria do 

processo padrão. Esses clientes fornecem novas perspectivas sobre o processo padrão, com o 

intuito de contribuir para o desenvolvimento do ‘software ideal’, capaz de atender as suas 

necessidades: 

 

[...] eu acho que tem clientes que são exigentes e eu acho que existe uma exigência 
dentro do próprio cliente que a gente já conhece. Lá eles são auditados, lá dentro do 
cliente. Então, assim, eles precisam de uma equipe de qualidade. Então, eles 
precisam reportar aquilo ali para uma auditoria deles. Então, assim, eles exigem que 
a gente, também, trabalhe de uma forma organizada, que a gente entregue os 
artefatos direitinho. Mas a gente acaba aprendendo muito com isso. E eles como são 
acadêmicos, é uma universidade, corrigem muito a gente também. Então, a gente 
acaba aprendendo muito com o cliente. Então, ele fala: ‘Ah, isso aqui está errado. 
Olha, acontece que isso aqui não ficou legal não. Olha, eu preciso de um documento 
melhor. Olha, detalha melhor isso que eu não entendi’. Então, a gente acaba 
aprendendo muito com esse cliente, também. [...] Nossa, nos outros projetos que eu 
trabalhei, a gente entregava, o cliente nem questionava. Eu acho que o cliente, 
assim, no final das contas, a maior parte da documentação, nem lia. Então, assim, o 
cliente validava muito assim, a tela, e se a regra de negócios estava ali dentro. Mas 
não questionava um relacionamento7 dentro do banco de dados, uma classe8: ‘Ah, 
por que você criou essa classe?’ Não questionava: ‘Ah, mas aqui você usou um 
tema9, aqui você usou outro. Mas qual é a diferença?’ Então, assim, tudo que você 
escreve o cliente questiona. Então, assim, você aprende a ser mais crítico, também, e 
a trabalhar melhor: ‘Ah, não, olha, isso aqui’. Então, por exemplo, tem uma coisa 
que a gente identificou que, aqui, a gente não tinha que lá eles chamam de dicionário 

                                                 
7 Relacionamento entre entidades (tabelas) do banco de dados que armazenarão determinados dados. 
8 Em programação, uma classe descreve os serviços providos por seus objetos e quais informações eles podem 
armazenar. 
9 Template utilizado na elaboração da interface (telas) do software. 
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de dados10. É uma padronização do modelo de dados.  Aqui a gente não usava. E 
isso foi uma coisa que eu sugeri para o modelo do processo. Porque eles estão 
certíssimos. Como eu vou abreviar uma coisa aqui e lá eu apresento outra forma? 
Não tem o menor sentido. Então, assim, a gente começou a aprender muito, a pegar 
muita coisa assim (DESENVOLVEDOR 2A). 

 

 Os desenvolvedores aprendem ao descobrir o que gerou a necessidade do cliente em 

vez de apenas implementar a funcionalidade solicitada. Essa situação foi identificada na 

Organização B: 

Então, a gente tem aqui na empresa, também, um processo, não sei se comentaram, 
que chama Operação Curiosidade. [...] Então, o cliente: ‘Ah, eu quero uma tela que 
permite cadastrar as disciplinas da minha grade curricular’ Aí, nós: ‘Não, não vamos 
fazer só a disciplina. Já vamos fazer a disciplina, já vamos fazer a turma’ E já 
pensava em uma forma completa. Mas a necessidade do cara, no momento, era o 
cadastro de disciplina. Então, a gente tentava fazer uma coisa muito bonita e não era 
o que atendia o cliente. [...] Aí, nisso surgiu a Operação Curiosidade. Que, nada 
mais é que entender não só a necessidade, mas o que iniciou aquela necessidade. 
Então, a gente quebra a Operação Curiosidade em fatos, interesse, sentimento e 
valor. [...]. No atendimento, por exemplo, o cliente pode falar assim: ‘Eu preciso de 
uma mudança no produto’. O atendimento, por telefone, faz o contato com o cliente 
para quebrar essas quatro camadas. Não simplesmente colocar um botão novo na 
tela, que seria o desenvolvimento em si. Mas, o botão serve para quê? Qual o 
sentimento que está por trás disso? Tranquilidade, por exemplo? 
(DESENVOLVEDOR 1B). 

 

Portanto, nessa empresa, os desenvolvedores seguem as orientações de uma 

metodologia denominada ‘Operação Curiosidade’ que consiste em identificar o que gerou a 

necessidade para implementar a melhor solução possível. Além disso, por meio dessa 

metodologia, é possível avaliar o valor dessa customização para o cliente e, 

consequentemente, para o sistema. As customizações que apresentam um alto valor são 

incluídas no processo padrão com o intuito de tornar o software mais eficaz e beneficiar 

outros clientes.  

 

 

4.5.5 Aprende-se em eventos de capacitação profissional promovidos pela empresa 

 

  

 Os treinamentos internos foram apresentados como um dos principais meios para 

adquirir conhecimento. Podem ser requisitados pelos desenvolvedores ou oferecidos para 

suprir uma necessidade de capacitação identificada pela própria empresa. Quando a equipe, 

                                                 
10 É uma listagem organizada de todos os elementos de dados que são pertinentes ao sistema, com definições 
precisas e rigorosas, de forma que tanto o usuário como o analista de sistemas tenham uma compreensão comum 
das entradas, das saídas, dos componentes dos depósitos de dados e até mesmo dos cálculos intermediários.  
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por exemplo, identifica que os seus membros precisam aprender um determinado 

conhecimento, solicita-se um treinamento para o grupo responsável por promover os eventos 

de capacitação:  

  

As equipes identificam. Dentro do próprio processo, a gente identifica demandas de 
treinamento. Então, a partir disso, os próprios envolvidos, ali, levantam e solicitam 
esse treinamento. Aí, a equipe, aqui, responsável pelo processo de treinamento vai 
correr atrás e disponibilizar esse treinamento para a gente [...] Além disso, a gente 
tem, sob demanda, treinamento. Quando surge alguma dúvida, sei lá, vamos falar, 
nesse foco específico, a gente gera, ali, uma demanda de treinamento 
(DESENVOLVEDOR 1A). 
 

 “A gente tem treinamentos contínuos. Igual, a gente já teve treinamento de Visual 

Studio11, que foi contratado pela empresa para capacitar a equipe de desenvolvimento” 

(DESENVOLVEDOR 1B). 

 “[...] Treinamento inicial que a gente teve, quando eu entrei aqui [...]” 

(DESENVOLVEDOR 1D);  

 “[...] Tem o treinamento interno nosso também” (DESENVOLVEDOR 2A); 

 

Por exemplo, a gente está com um projeto, agora, que envolve muita gestão 
documental, ferramenta de captura. Então, estão sempre surgindo tecnologias, 
sistemas que envolvem novas tecnologias. Ainda mais aqui na fábrica, pois a gente 
atende vários tipos de clientes de TI. Então, normalmente, quando a gente identifica 
a necessidade de algum treinamento, então a gente faz essa solicitação à gerente da 
área (DESENVOLVEDOR 2C). 
 

Através de treinamentos. [...] Além da formação profissional que eu possuo, a 
empresa também investe em treinamentos. Dependendo da tecnologia que a gente 
pega para desenvolver, ela oferece um treinamento (DESENVOLVEDOR 2B). 

 

 Além dos treinamentos, os desenvolvedores aprendem em cursos de capacitação ou 

workshops promovidos pela empresa: “Então, a gente tem vários workshops aqui, na verdade, 

que auxiliam na explicação das ferramentas que a gente tem para desenvolvimento” 

(DESENVOLVEDOR 1B). “E vira e mexe tem alguns cursinhos aqui dentro, também” 

(DESENVOLVEDOR 2A). “Bom, nós temos cursos de formação” (DESENVOLVEDOR 

1C). “Aí, também a gente faz uns workshops” (DESENVOLVEDOR 2C). “Em minicursos 

internos, onde há a passagem de conhecimento entre o grupo” (DESENVOLVEDOR 2D).   

 
 

                                                 
11 É um pacote de programas da Microsoft utilizado para o desenvolvimento de software em linguagens como 
Visual Basic, C, C++ entre outras. 
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 Para identificar uma necessidade de capacitação profissional, a Organização D utiliza 

os resultados da ‘Matriz de Especializações por Pessoa’, também conhecida pelos 

desenvolvedores como “Quadro de Habilidades” e que mensura o nível de conhecimento dos 

funcionários em relação às competências e habilidades requeridas pelos projetos. Quando se 

constata que há profissionais que não apresentam o nível mínimo de conhecimento esperado, 

a ODS promove cursos ou treinamentos para reverter esse quadro: 

 

a gente chama de quadro de habilidades. Para a gente saber... Para a empresa saber e 
os próprios funcionários... Ter uma forma de demonstrar o conhecimento em 
algumas áreas. Na verdade, em várias áreas, em vários aspectos do conhecimento 
que são necessários para o desenvolvimento do trabalho. De posse disso, a empresa 
vê a necessidade de ministrar um curso para um determinado assunto, se for 
necessário para o desenvolvimento de uma determinada atividade, para um 
determinado projeto (DESENVOLVEDOR 2D). 

 

 

4.5.6 Aprende-se em eventos externos de capacitação profissional 

 

 

 Os desenvolvedores aprendem em eventos externos oferecidos por instituições de 

ensino ou em eventos promovidos pelas empresas que desenvolvem as tecnologias utilizadas 

na produção dos softwares. 

Normalmente, esses cursos são financiados pela ODS, desde que seja identificada uma 

necessidade de capacitação ou se o curso agregar algum valor para a empresa, como no caso 

das certificações que são requeridas em processos de licitação e adotadas como critério de 

escolha do fornecedor de software por alguns clientes:  

 

Aqui dentro da empresa, eles fomentam a questão da certificação. Então, assim, o 
PMP12, por exemplo, que eu tirei foi financiado pela empresa. Ela que arcou com os 
cursos e tal. E ainda oferece uma gratificação pelas certificações que são mais 
interessantes para a empresa (DESENVOLVEDOR 1A). 
 

A empresa, inclusive, tem várias pessoas certificadas aqui, agora, em 
desenvolvimento web, porque a empresa por ser parceira da Microsoft, tem direito a 
vouchers, que você pode ir lá e fazer a prova. Então, por exemplo, sei lá, acho que 
sete pessoas tiraram a certificação e não gastaram nem R$ 1,00 aqui na empresa. 
Porque foi através dessa parceria da empresa com a Microsoft. 
(DESENVOLVEDOR 1B). 

 

                                                 
12 PMP (Project Management Professional) trata-se de uma certificação para profissionais que atuam no 
gerenciamento de projetos de diversos setores emitida pelo PMI (Project Management Institute) 
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 “[...] Cursos externos para atualização” (DESENVOLVEDOR 1C); “E a própria 

empresa, eu acho, te apoia muito. Por exemplo, um tempo atrás eu estava fazendo um curso 

de pós de função, a empresa me pagou o cursinho que eu fiz à distância” 

(DESENVOLVEDOR 2A);  “Algum curso de extensão fora” (DESENVOLVEDOR 2C).  

 
 

 

4.5.7 Aprende-se lendo livros da área 

 

 

 Outra fonte de conhecimento identificada é a literatura da área de desenvolvimento de 

software: “Leitura, técnica especializada” (DESENVOLVEDOR 1C); “Através de pesquisas. 

As principais fontes são bibliografias que a gente já conhece de autores do assunto que você 

está pesquisando” (DESENVOLVEDOR 1D); “Leitura de livros, mesmo” 

(DESENVOLVEDOR 2B);  

Esses livros são adquiridos pelo desenvolvedor ou pela empresa quando requisitados. 

As OSDs buscam manter dentro de suas instalações bibliotecas para armazenar esses livros e 

facilitar o acesso a essas literaturas, quando necessário: “[...] só complementando: a gente 

também tem uma vasta biblioteca de assuntos que também pode ser utilizada para consulta 

para a solução de determinado problema (DESENVOLVEDOR 1B). 

  

  

4.5.8 Aprende-se por meio da Internet 

 

 

 A Internet apresentou-se como um meio extremamente útil para se adquirir 

conhecimento. Os desenvolvedores podem realizar cursos online, consultar conteúdos de sites 

especializados ou dos fornecedores das tecnologias utilizadas. É possível ainda, por meio da 

Internet, participar de comunidades e fóruns de discussão que tratam sobre assuntos da área: 

“Além disso, eu, particularmente, costumo acompanhar blog” 13 (DESENVOLVEDOR 1A); 

“Acho que a Internet ajuda muito na busca de conhecimento” (DESENVOLVEDOR 1B); 

 

                                                 
13 É um site que permite a inclusão frequente de comentários relacionados a determinados assuntos. Esses 
comentários podem ser postados somente pelo administrador do site ou por outras pessoas, com a permissão do 
administrador. 
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Mas, a fonte de busca que a gente mais usa é a Internet. Sites. Tem várias 
comunidades. Tipo assim, eu tenho um produto homologado, a gente vai, sei lá, 
supondo, a gente tem um produto nosso e a gente quer incorporar uma tecnologia 
nova. A gente busca sempre no site do fabricante, sobre o produto. E mais fórum 
mesmo, é igual eu te falei, como a gente anda na frente, não tem como a gente ter 
fonte única, tem que sair garimpando e achando (DESENVOLVEDOR 1D); 
 
 

 “Às vezes, minicursos, cursos online, Internet” (DESENVOLVEDOR 2B); “Algum 

curso de extensão fora, ou mesmo em fóruns pela Internet. [...] Sempre a gente acaba 

correndo atrás disso: fóruns, wikis” (DESENVOLVEDOR 2C). “A gente utiliza a Internet, 

tanto para buscar conhecimento, fazer pesquisa em grupos, comunidades e afins. Como a 

gente mexe com programação, comunidades de negócio de Java ou de banco de dados” 

(DESENVOLVEDOR 2D).  

 

 

4.5.9 Aprende-se com os membros da equipe 

 

 

Os desenvolvedores, por não encontrarem nos meios formais ou organizacionais todo 

o conhecimento necessário e na velocidade esperada, adotam práticas de aprendizagem que 

beiram a informalidade, estando concentradas no âmbito individual e principalmente no do 

grupo (LIMA; 2010; RAMANUJAM; GOODMAN, 2010). Portanto, comumente, esses 

profissionais adquirem o conhecimento necessário para executar o seu trabalho ao aprender 

com os colegas mais experientes.  

Essa é uma das situações de aprendizagem mais incentivadas nas ODSs, que 

necessitam de colaboradores capacitados em um curto espaço de tempo e com pouco 

investimento financeiro: “E também pela consulta do pessoal mais experiente que tem na 

empresa” (DESENVOLVEDOR 1A); 

 

Na minha equipe, quando eu era gerente, tinha estagiários. Então, esses estagiários 
eram acompanhados por um arquiteto. Então, por exemplo, eles sentam; Inclusive, 
assim, a gente tenta colocar essas pessoas mais unidas. Então, senta o arquiteto aqui 
e o estagiário aqui. Então, ele vai acompanhando o dia a dia da pessoa que é 
estagiário e dando apoio, se for necessário (DESENVOLVEDOR 2A); 

  

 “Então, foi mais, tirando a parte de treinamento inicial que a gente tem, quando eu 

entrei aqui, é mais no convívio” (DESENVOLVEDOR 1D).  
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 Uma das estratégias utilizadas pelas ODSs para facilitar essa situação de 

aprendizagem é o ‘Desenvolvimento em Par’, que ocorre quando um desenvolvedor menos 

experiente trabalha e aprende com outro, mais experiente, até conseguir executar as tarefas 

conforme o nível de desempenho esperado pela empresa: 

 

Se não me engano, em junho, no finalzinho de junho, nós fizemos um treinamento, 
aqui, de uma semana e meia. Foi depois do horário. Foi até mesmo em Dot.Net14. 
Foi para conhecer um pouco da ferramenta. E fez quem nunca mexeu, e quem já 
conhecia. E, aí, teve desenvolvimento em par. Um sentava do lado do outro. Aí, nós 
ligamos o notebook em uma televisão para todo mundo acompanhar. E, aí, enquanto 
dois iam desenvolvendo, todo mundo ia acompanhando, ia dando as dicas. E, de 
cinco em cinco minutos, a dupla mudava. E isso, assim, aleatório: ‘Quem quer ir 
agora?’ Isso ajuda para a disseminação do conhecimento e nivela a equipe. Quem 
tinha conhecimento ficava de olho e dava algumas dicas (DESENVOLVEDOR 2B). 

 

E tem, também, o desenvolvimento em par, que é o pré-programa. Que a gente, 
também, utiliza. Aí, é mais uma passagem de conhecimento. Mas, talvez, não seja 
tão formal. É uma ajuda que a gente dá, a programação em par. Realmente, essa 
técnica já foi utilizada por mim das duas formas, eu como instrutor e eu como o 
aluno. Com bastante proveito (DESENVOLVEDOR 2D). 

 

 Ressalta-se que essa situação também foi retratada em depoimentos apresentados na 

seção destinada ao construto Aprendizagem Coletiva – Categoria ‘A pré-disposição para 

compartilhar conhecimento favorece o aprendizado coletivo’. 

Durante os seus ensinamentos, os desenvolvedores mais experientes também 

aprendem com os menos experientes. Por atuarem em uma área caracterizada por mudanças 

constantes, os mais experientes, mesmo atuando há muito tempo na função, podem não 

possuir todo o conhecimento essencial sobre o desenvolvimento de sistemas. 

 Os profissionais menos experientes que atuam na área há pouco tempo, que 

normalmente são estagiários ou recém-formados, por manterem contato com o meio 

acadêmico, trazem consigo perspectivas mais atuais que podem aprimorar e atualizar o 

repertório de conhecimento dos desenvolvedores mais experientes:      

 

Porque, às vezes, a pessoa está chegando como estagiário e tem muitas coisas que 
você ainda não teve contato com aquilo. E você acaba tendo um feedback, também, 
que você ganha. Tanto quem está aprendendo, e quem está compartilhando acaba 
tendo um retorno, também (DESENVOLVEDOR 1A). 

 

 Os colegas de trabalho também contribuem para o aprendizado dos seus pares quando 

fornecem opiniões para a resolução de problemas ou quando avaliam as tarefas realizadas. 

                                                 
14 Framework para o desenvolvimento de aplicações para a plataforma Windows. 
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Essas contribuições levam o indivíduo a reformular as suas ideias, permitindo identificar e 

corrigir erros que não foram percebidos (KOLB, 1984). De acordo com o depoimento do 

desenvolvedor da Organização B: 

  

Eu só não reflito, como eu compartilho porque eu acho importante. Então, assim, eu 
vou te dar um caso prático. Por exemplo, eu estou dentro de um projeto e um 
desenvolvedor me questiona sobre uma regra de negócio do produto. Eu não sou o 
dono da razão, então eu recebo aquilo. Porque, assim, tem até umas parábolas que 
você lê com relação a quem está no papel de especialista ou em um papel que 
auxilia, que ouvir é muito mais importante do que falar. Então, é muito importante, 
na minha visão, você sempre escutar, receber bem o que a pessoa está te falando, 
para até não inibir a pessoa de dar uma opinião. E, talvez, aquilo que a pessoa está 
falando é uma coisa que você não conseguiu enxergar no momento que você estava 
fazendo uma especificação para a pessoa poder desenvolver, e que vai melhorar o 
produto lá no final (DESENVOLVEDOR 1B). 

 

O Quadro 16 apresenta de forma sucinta as situações de aprendizagem individual 

identificadas em cada ODS: 

 

Quadro 16 - Situações de aprendizagem individual 

Como os desenvolvedores de ods que implantaram o MPSBR aprendem individualmente 
 

Organização A Organização B Organização C Organização D 
 

- O conhecimento prévio 
tende a facilitar o 
aprendizado 
- Aprende-se com o erro 
- Aprende-se quando 
participa-se de projetos 
complexos 
- Aprende-se com o 
cliente 
- Aprende-se em eventos 
de capacitação 
profissional promovidos 
pela ODS 
- Aprende-se em eventos 
externos de capacitação 
profissional 
- Aprende-se por meio da 
Internet 
- Aprende-se com os 
membros da equipe 

- O conhecimento prévio 
tende a facilitar o 
aprendizado 
- Aprende-se quando 
participa-se de projetos 
complexos 
- Aprende-se com o 
cliente 
- Aprende-se em eventos 
de capacitação 
profissional promovidos 
pela ODS 
- Aprende-se em eventos 
externos de capacitação 
profissional 
- Aprende-se lendo livros 
da área 
- Aprende-se por meio da 
Internet 
- Aprende-se com os 
membros da equipe 

- O conhecimento prévio 
tende a facilitar o 
aprendizado 
- Aprende-se quando 
participa-se de projetos 
complexos 
- Aprende-se em eventos 
de capacitação 
profissional promovidos 
pela ODS 
- Aprende-se em eventos 
externos de capacitação 
profissional 
- Aprende-se lendo livros 
da área 
- Aprende-se por meio da 
Internet 

- O conhecimento prévio 
tende a facilitar o 
aprendizado 
- Aprende-se com o erro 
- Aprende-se quando 
participa-se de projetos 
complexos 
- Aprende-se em eventos 
de capacitação 
profissional promovidos 
pela ODS 
- Aprende-se lendo livros 
da área 
- Aprende-se por meio da 
Internet 
- Aprende-se com os 
membros da equipe 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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4.6 Aprendizagem coletiva 

  

 

 Buscou-se compreender como os especialistas em software aprendem coletivamente, 

nas equipes de desenvolvimento. Os resultados são apresentados na Figura 14 e comentados 

nas seções posteriores.  

 

Figura 14 - Como ocorre o aprendizado coletivo nas equipes de desenvolvimento 
 
 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora  

 

 

 

 

 

Aprendizagem  
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A pré-disposição para compartilhar conhecimento 
favorece o aprendizado coletivo 

Aprendizado entre equipes 

 

Compartilhamento de conhecimento por meio de 
tecnologias de informação e comunicação 

A estrutura física da organização facilita o 
compartilhamento de conhecimento 

Aprende-se durante as discussões 
que ocorrem nas reuniões 

Compartilhamento de conhecimento por meio de 
repositório de ativos  
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4.6.1 A pré-disposição para compartilhar conhecimento favorece o aprendizado coletivo 

 

 

 Nas ODSs o aprendizado coletivo acontece quando os membros da equipe 

compartilham os seus conhecimentos e experiências uns com os outros. De acordo com os 

desenvolvedores, essa atitude é fundamental para que todos os membros da equipe possam 

apresentar o mesmo nível de conhecimento, principalmente aqueles com pouca experiência:  

 

Então, a gente fomenta essa troca de conhecimento. Até porque a nossa equipe é, 
assim, bem heterogênea, então, você tem estagiário, tem pessoa que era estagiário e, 
agora, é contratado. Tem outra pessoa que tem, sei lá, tem 15 anos de experiência, 
10 anos de experiência. Então, assim, às vezes é até difícil nivelar. Então, a gente 
busca fomentar essa troca de conhecimento (DESENVOLVEDOR 1A); 

 

 “Essa troca de conhecimento é para aperfeiçoar as outras pessoas [...] Até mesmo 

porque, aí, nesse caso, quem tem mais conhecimento, pode auxiliar, pode dar sugestões. E 

isso nivela o conhecimento da equipe toda” (DESENVOLVEDOR 2B). 

 “A gente tem a passagem de conhecimento entre as pessoas da equipe. Você não 

precisa estar fazendo um curso, pode fazer uma passagem de conhecimento rápido, um 

ensinando ao outro” (DESENVOLVEDOR 2D).  

 O especialista em software valoriza o compartilhamento do conhecimento, pois a 

atividade de desenvolvimento é um trabalho que precisa ser realizado em equipe, devido à 

interdependência de tarefas. Se um dos membros do grupo não possuir o nível de 

conhecimento desejado pela tarefa, o trabalho realizado pelos demais será comprometido. 

Além disso, o aprendizado coletivo possibilita a implementação de melhores soluções e a 

resolução de problemas com rapidez e eficácia devido ao compartilhamento de ideias 

(DIXON, 1997; 1999).  De acordo com o depoimento de alguns desenvolvedores: 

 

[...] eu vejo que o aprendizado individual também gera retorno para a pessoa. Mas se 
você for pensar em resultado, o resultado só vem com trabalho em equipe. Não 
adianta ter uma pessoa excepcional que não compartilha informação. Talvez, a outra 
pessoa não tenha tanta competência, e aí você não consegue ter o sucesso no projeto. 
Que seja falhas da pessoa, mas se a pessoa compartilha o conhecimento. Eu já tive 
um problema, e ao invés de deixar todo mundo ficar tendo o mesmo trabalho de 
descobrir a mesma solução, eu fui lá e compartilhei... Então, se a equipe tem cinco 
pessoas, ela está economizando quatro vezes o tempo que a pessoa gastou para 
resolver o problema. O que, no final, dá um impacto substancial 
(DESENVOLVEDOR 1A). 
 

Porque você está compartilhando ideias. E, às vezes, uma dúvida que você não tem, 
outra pessoa tem... Aí você para pra pensar mais sobre aquele assunto. Uma visão 



 116 

que a pessoa tem, uma visão diferente de você, então, assim, te facilita mais o 
aprendizado. Como nas reuniões, cada um vai expondo as suas situações específicas, 
dizendo qual foi a atitude que tomou naquela situação. Aí, você acha, assim, que dá 
para você conseguir levantar quais são as melhores práticas, as melhores soluções e 
aquilo que, realmente, não foi viável. Às vezes, você está olhando algo e vê que é 
complicado. Está vendo um caminho super difícil, e aí a pessoa chega e: "Nossa, faz 
isso e isso". E você vê que é uma coisa bem mais simples do que você estava 
pensando antes (DESENVOLVEDOR 2B). 

 

Diferente daquela empresa que você tem, lá, o herói, a pessoa que faz tudo, aqui não 
tem como. Aqui, o conhecimento, realmente, tem que ser compartilhado. Porque 
você, sozinho, realmente não vai conseguir completar aquela tarefa. Aqui a coisa 
sempre segue um ciclo. Está todo mundo ligado. Não dá para trabalhar sem um 
companheiro (DESENVOLVEDOR 2C). 
 

Eu vejo que o profissional de TI realmente tem esse aspecto de ser individualista, 
mas, justamente por causa disso, muitos não conseguem resolver todos os 
problemas, talvez porque tentam fazer sozinhos (DESENVOLVEDOR 2D). 

 

Além disso, o compartilhamento de conhecimento é fundamental para que a empresa 

não dependa apenas de determinados funcionários para desenvolver o seu produto: 

 

Quando você compartilha conhecimento com o grupo, todo mundo passa a ter 
aquele conhecimento e não fica na mão de uma pessoa. A empresa não fica refém de 
uma pessoa com aquele conhecimento. Então, por isso que eu acho que o 
aprendizado em grupo é muito importante (DESENVOLVEDOR 1B). 

 

 Os desenvolvedores que trabalham há muito tempo em uma mesma equipe tendem a 

compartilhar mais os seus conhecimentos e experiências. Pressupõe-se que, com o passar do 

tempo, esses profissionais criam um vínculo emocional entre si e começam a se preocupar 

mais com o desempenho de seus pares e da própria equipe. Para Sessa e London (2008), as 

equipes de trabalho precisam deixar de ser um grupo de indivíduos para se transformar em 

uma unidade coesa, direcionada para as mesmas metas e que possui uma compreensão 

comum sobre os processos de trabalho para alcançar tais metas. Segundo o depoimento do 

desenvolvedor da Organização A: 

 

Eu vejo que, assim, em algumas equipes que a gente trabalha por mais tempo, como 
é a sinergia... A gente identifica um problema antes da hora, tipo antes de acontecer 
e já se organiza para a pessoa X já resolver aquele problema e disponibilizar a 
solução para o restante do pessoal. [...] quando a pessoa começa a enxergar a equipe 
como time, ela já começa a compartilhar mais. Às vezes, no início, é difícil a 
participação no mesmo nível de todo mundo. Mas você vai chegando mais no final, 
sempre tem um ou outro que já tomou a frente de determinado assunto. Mesmo 
aquele mais tímido, já começa a dar mais opiniões e sugerir coisas, aí nivela todo 
mundo no final (DESENVOLVEDOR 1A). 
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 O compartilhamento de conhecimento tende a ser facilitado quando a equipe é 

constituída por desenvolvedores pró-ativos, pois esses profissionais sempre opinam e refletem 

sobre ideias, visando superar as expectativas do projeto: 

 

Só que tem outros que já são mais pró-ativos, o cara já quer compartilhar, quer ver 
coisa nova, quer implantar. [...] Só que, assim, tem aqueles que são muito bons 
técnicos, que não têm tanta pró-atividade de falar. Às vezes, a pessoa é mais tímida, 
então ela não colabora tanto (DESENVOLVEDOR 1A). 

 

 Quando a equipe identifica que um de seus desenvolvedores adquiriu um 

conhecimento importante, solicita-se a sua exposição para os demais membros: “Quando 

alguém dá alguma sugestão de melhoria ou viu, achou alguma coisa na Internet, a gente pede 

para montar uma apresentação e discutir com o pessoal da equipe” (DESENVOLVEDOR 

1A). 

 Identificou-se, ainda, que uma das estratégias utilizadas pela equipe, quando 

identifica-se que é preciso adquirir um novo conhecimento, é solicitar a um de seus membros 

a busca por esse conhecimento em uma fonte externa para, posteriormente, disseminá-lo aos 

demais: 

 

No início, quando surge a demanda, a gente faz essa solicitação. Vou citar um 
exemplo que a gente passou. A gente tem um framework específico para a camada 
de apresentação das telas. E, assim, a equipe não tinha o conhecimento. O arquiteto 
foi, buscou o conhecimento. A gente comprou o livro. Ele montou um treinamento, 
e ele mesmo, com os próprios recursos da equipe, fez esse treinamento para o 
restante (DESENVOLVEDOR 1A). 

 

 A estratégia utilizada para identificar se há no grupo de funcionários alguém apto para 

ministrar um treinamento, consiste em avaliar os dados obtidos pela ‘Matriz de 

Especializações por Pessoa’ ou ‘Quadro de Habilidades’: 

 

Porque você tem cinco níveis. Na atribuição de cada assunto, você tem cinco níveis 
de conhecimento. E automaticamente, a gente considera que a pessoa do nível 
cinco... Vamos dizer, você é nível cinco em Java e você tem uma certificação. Então 
você se torna apta a dar um curso quando isso for necessário. Quer dizer, você já 
tem dentro da empresa pessoas que podem dar treinamento, em uma necessidade 
(DESENVOLVEDOR 2D). 

 

O compartilhamento de conhecimento acontece também durante as reuniões do 

projeto, quando os especialistas explicam, detalhadamente, como realizar as atividades do 

cronograma para toda a equipe: 
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A gente tem algumas reuniões antes de iniciar o desenvolvimento do que vai ser 
proposto, com detalhamento do que deve ser feito. Então, tem um acompanhamento, 
inclusive do especialista de negócio, detalhando o que deve ser feito no produto. 
Então, é outra fonte que a gente tem, eu acredito, de aprendizado. Porque mesmo 
que você não conheça a ferramenta, você tem uma explicação maior do que é 
proposto para ser feito, então isso acaba sendo uma capacitação do que você deve 
fazer (DESENVOLVEDOR 1B). 

 

Acredita-se que o método de desenvolvimento ágil Scrum contribui para o 

compartilhamento de conhecimento nas equipes de trabalho das ODSs. Segundo o 

depoimento de um dos desenvolvedores da Organização B: 

  

Então, a gente já está oferecendo vários produtos desenvolvidos em Visual Studio, 
em C#. Porque, assim, a nossa equipe, com a implantação do Scrum, como acontece 
a montagem do projeto? A gente quebra em tarefas. Só que as tarefas não têm dono. 
Então, a Letícia pode chegar lá e pegar um papelzinho que é para criar uma entidade 
no lugar X. E pode ser que eu nunca mexi com Visual Studio. Eu não sei nem onde 
fica essa entidade. Aí, entra o que a gente chama de time dentro do Scrum. O 
resultado final não é meu, não é da Letícia, é do time. Então, o time se autogerencia 
para ajudar o cara. Então, a Letícia tem conhecimento consolidado em Visual Studio: 
‘Vem cá. Eu vou te ajudar.’ Aí, senta do lado dessa pessoa, é o que a gente chama de 
desenvolvendo em par. Sentam duas pessoas, uma que tem conhecimento e a outra 
que não tem. E a pessoa aprende naquele momento. No próximo projeto, aquela 
parte ela já conhece. Se tem uma outra pessoa que não conhece, ela já pode auxiliar 
essa pessoa. Então, acontece, diretamente, esse conhecimento multiplicado 
(DESENVOLVEDOR 1B). 

 

 O ‘papelzinho’ referenciado pelo desenvolver da Organização B trata-se um um post-

it. No Scrum, utiliza-se um quadro com tarefas representadas geralmente por post-its, e que 

são separadas em três grupos: por fazer, em progresso, finalizadas ou em teste. Esse método é 

utilizado para que toda a equipe tenha uma visão geral do andamento do projeto. A Figura 15, 

na sequencia, apresenta o quadro de tarefas da Organização B. 

Para alguns desenvolvedores, o compartilhamento de conhecimento por meio do 

‘desenvolvimento em par’ incentivada pelo Scrum, é a primeira etapa do processo da 

aprendizagem coletiva:  

  

A gente trabalha muito com desenvolvimento em par. Tem muitas coisas que tipo 
assim, um faz e o outro testa ou senão, os dois fazem juntos. Querendo ou não, por 
ser uma equipe pequena e a gente utilizar Scrum, a gente já vem integrado. Então, 
querendo ou não está sempre um trocando ideia com o outro (DESENVOLVEDOR 
1D). 

 

Acho que o desenvolvimento em par é o primeiro degrau para o aprendizado dentro 
da equipe. Antes de você definir, realmente, se precisa de um curso mais formal, eu 
acho que tem que tentar, dentro da própria equipe, resolver esse problema. Então, eu 
acho que o pré-programa, que é o desenvolvimento em par, ajuda muito nisso, nos 
dois sentidos, você desenvolve melhor uma tarefa. Às vezes, duas, três cabeças têm 
as ideias que resolvem de uma forma melhor, do que se fosse uma só. [...] Então, há 
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um compartilhamento muito grande. E, inclusive, eu tenho isso como rodapé do meu 
e-mail que é assim: “Uma mente que se expande com o conhecimento nunca volta 
ao seu tamanho normal”. Então, ou seja, se as pessoas compartilham conhecimento, 
umas com as outras, todas saem ganhando (DESENVOLVEDOR 2D).  
 

 

Figura 15 - Quadro de Tarefas do Organização B 
 
 

 

 

 
Fonte: Arquivos pessoais da autora 

 

 

4.6.2 Aprende-se durante as discussões que ocorrem nas reuniões 

 

 

 O aprendizado coletivo acontece durante as discussões que ocorrem nas reuniões 

formais agendadas para tratar sobre questões relacionadas aos projetos. O objetivo dessas 

reuniões é apresentar as atividades que deverão ser realizadas e colocar a equipe a par do 

andamento dos trabalhos de cada membro. Nesse momento, os desenvolvedores expõem os 

Fazer Fazendo Feito 
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métodos utilizados para realizar as suas tarefas e os problemas enfrentados, além de 

possuírem total liberdade para avaliar o trabalho realizado por seus pares e oferecer opiniões. 

O conhecimento gerado nessas reuniões é explicitado em um documento que será 

compartilhado com os membros da equipe e com outros grupos de desenvolvimento.  

 

Para não fugir do que está decidido no processo e buscar atingir o que é exigido pelo 
cliente, aí a gente faz um brainstorming de tudo que vai ter que ser feito para, no 
final, gerar, vamos dizer, o processo customizado para aquele cliente. [...] Então, nas 
reuniões que a gente faz de projeto, a gente discute quem está tendo problema. Sei 
lá, se um sugerir uma sugestão, se aquilo é válido e se aplica em outros projetos 
também, isso é compartilhado no email do grupo, dos projetos ou no grupo dos 
desenvolvedores (DESENVOLVEDOR 1A). 

 

Para alguns desenvolvedores, o aprendizado coletivo tende a ocorrer com maior 

frequência nas reuniões formais, pois, nas informais, pode não ser possível perceber e 

registrar o conhecimento gerado para que seja compartilhado e institucionalizado por todos os 

membros do grupo: 

  

A preferência é que haja uma reunião formal porque, aí, sabe-se do que está sendo 
falado. É uma organização até da informação a ser divulgada. As discussões 
informais, você não as evita, mas, como diz o termo, são informais. Então, a 
empresa tem um procedimento formal de divulgação de informações 
(DESENVOLVEDOR 1C). 

 

 Constatou-se que o modelo scrum incentiva as discussões entre os membros da equipe 

de desenvolvimento ao propor certas reuniões formais durante o projeto. A Product backlog, 

uma das práticas desse modelo, trata-se de uma reunião para identificar os requisitos do 

software e determinar a lista de atividades que provavelmente serão executadas. “Nesta 

prática, por meio de reuniões com todos os envolvidos, investidores e parceiros no projeto, 

são apontados os itens com todas as necessidades do negócio e os requisitos técnicos a serem 

desenvolvidos” (CARVALHO; MELLO, 2009, p.3). Segundo o depoimento de um dos 

desenvolvedores da Organização B:  

 

A gente faz uma reunião antes de iniciar o projeto, onde cada um, não é que pode, 
tem a obrigação de apontar como aquela tarefa tem que ser desenvolvida. Então, 
antes de iniciar o desenvolvimento, a gente já sai com o que a gente chama de 
Product Backlog, com os itens de produto que serão desenvolvidos, planejados. 
Então, uma vez planejado e uma vez detalhado, fica muito mais prático para a 
pessoa poder desenvolver. Então, automaticamente, no início do projeto, já força... 
Bem antes, já força, aí, o compartilhamento de conhecimento, entre todas as pessoas 
que estão na sala (DESENVOLVEDOR 1B). 
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Outra prática do Scrum, a Daily Scrum, é uma “rápida reunião diária que ocorre entre 

os membros do time para definir quais serão as tarefas do dia e saber os resultados das tarefas 

do dia anterior. Esta reunião é também chamada de Stand Up Meeting  (reunião em pé) [..]” 

(CARVALHO;MELLO, 2009, p.3), modelo de reunião, frequentemente adotado pelas ODSs:  

 

A gente, todo dia, faz uma reunião que chama Daily Scrum. É uma reunião de 15 
minutos. É para saber o que você está fazendo ou o que você fez, e falar se está 
tendo dificuldade em algum item. Aí, você volta naquele item, lá, que a pessoa está 
com dificuldade. Você aprende com a outra pessoa. Então, o cara fala: ‘Eu estou 
tendo dificuldade de fazer esse item. Alguém já passou por isso? Alguém pode me 
ajudar?’ Então, o cara que tem uma experiência maior naquilo ali vai lá e apoia a 
pessoa. Participam os desenvolvedores, os especialistas de negócios e até os testers 
que farão parte da equipe que desenvolverá aquele projeto. Então, inclusive, os 
testers, por terem a vivência de outros projetos, muitas vezes dão opiniões que são 
muito válidas. Todo mundo tem liberdade de falar e de expor o que acha, a melhor 
maneira que poderia ser desenvolvido aquele item que está sendo discutido 
(DESENVOLVEDOR 1B).  
 

Como a gente tem que ter a maioria dessas reuniões de Daily Scrum, serve até para 
isso, para um saber o que o outro está fazendo e ver se pode ajudar e contribuir de 
alguma maneira. Então, rola um compartilhamento de ideias geral. Eu sei o que o 
meu amigo está fazendo, sei o que todo mundo está fazendo e todo mundo sabe o 
que eu faço hoje. E sabem o que eu vou fazer amanhã, sabem o que eu fiz ontem. 
Portanto, se surgir algum problema amanhã, relacionado com alguma coisa que eu 
fiz ontem, a gente sabe quem fez, fala assim: ‘Ah, não, na reunião o fulano falou que 
mexeu lá. Naquele pedaço começou a dar esse erro e tal, vamos ver o que foi e tal’ 
(DESENVOLVEDOR 1D). 
 

Tem aquelas reuniões em pé, onde a gente discute com a equipe. Então, isso é 
interessante porque as pessoas colocam os seus problemas ali, os problemas que 
estão tendo, ali, no decorrer do seu trabalho, então você acaba conseguindo trocar 
ideia. Um já dá uma sugestão, o outro consegue complementar aquela informação 
(DESENVOLVEDOR 2C). 

 

 A Sprint Planning Meeting, ou reunião de planejamento, também foi citada durante as 

entrevistas.  “ É a reunião em que o time faz o planejamento da Sprint. A Sprint é considerada 

a principal prática do Scrum, onde são implementados os itens de trabalho definidos no 

Product Backlog pela equipe Scrum” (CARVALHO; MELLO, 2009, p.3). 

 “Na de planejamento, você tem um [...] Há uma apresentação mais detalhada de algum 

assunto. E, nesse momento, podem surgir ideias dentro da própria equipe” 

(DESENVOLVEDOR 2C). 

Para não comprometer o cronograma dos projetos, as equipes de desenvolvimento 

precisam manter o foco e evitar o desperdício de tempo com ações desnecessárias. Sendo 

assim, as ‘reuniões em pé’ apresentam-se como uma boa opção para agilizar as discussões 

sobre o projeto e evitar possíveis distrações durante as discussões: 
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É em pé para ser mais rápido e exigir a atenção. Porque se alguém estiver sentado, aí 
o outro vai querer sentar. E aí, se sentar, um já vai virar de lado e já vai escorar. 
Então, em pé exige atenção de todo mundo. E faz um círculo. Então, a gente faz uma 
roda e cada um fala um pouco. É mais rápido (DESENVOLVEDOR 2B). 
   

Na verdade é em pé para ser rápida. Porque se senta, um já olha para o outro, já 
dispersa. O propósito dessas reuniões em pé não é para discutir tecnologia, 
treinamento, nada disso. Isso é para cada um saber o que o outro está fazendo 
(DESENVOLVEDOR 2C). 
 
 

Para atender as orientações do MpsBr quanto à disseminação das ‘Lições Aprendidas’, 

os problemas encontrados ao realizar uma tarefa e as soluções estabelecidas precisam ser 

compartilhados em uma reunião formal com a presença de todos os membros da equipe.  

 “[...] E, ao final do projeto, tem uma reunião final de encerramento onde são 

discutidos os problemas, os benefícios obtidos e lições aprendidas com os próprios projetos” 

(DESENVOLVEDOR 1C). 

 

Com relação a essa questão da reflexão, ela acaba sendo uma coisa importante, 
porque até é uma coisa pregada pelo MPS que são as lições aprendidas. Então, todo 
projeto que é finalizado, seja uma Sprint de duas semanas, seja uma Sprint de um 
mês, a gente reúne toda a equipe do projeto e a gente faz uma reunião de lições 
aprendidas. Então, nessa reunião, sai um monte de ideias e a gente documenta isso, 
para que não aconteçam as falhas que aconteceram nesse projeto, por exemplo, que a 
gente está discutindo, nos próximos. Então, assim, passa a ser um momento de 
reflexão, não só do especialista de negócio, não só do desenvolvedor. Passa a ser um 
momento de reflexão de todo o grupo que participou daquele projeto. Então, todas 
essas lições aprendidas, que a gente chama, que, na verdade, são problemas que 
foram encontrados durante a Sprint, seja de prazo, seja de falta de documentação, 
seja de falta de informação, todos esses itens são documentados. A gente coloca isso 
em um repositório, para que nos próximos projetos, a gente tenha condição de ir lá e 
falar assim: “Ah, tiveram esses problemas, esses outros problemas” Para que não 
aconteça nos próximos (DESENVOLVEDOR 1B). 

 

 “Pelo MpsBr a gente tem uma reunião de lições aprendidas” (DESENVOLVEDOR 

2B). 

 O modelo Scrum também incentiva a discussão e o registro das ‘Lições Aprendidas’ 

durante o projeto: 

 
Pelo MpsBr a gente tem uma reunião de lições aprendidas. E agora no Scrum, 
também, nós temos no final. Ao final da Sprint de desenvolvimento, a gente lista 
todas as lições aprendidas. O que a gente fez, o que a gente deixou de fazer e o que a 
gente pode melhorar na próxima (DESENVOLVEDOR 2B). 
 

No final de cada projeto ou, na verdade, no final de cada Sprint que a gente tem, que 
nem sempre é o final do projeto, a gente tem um momento de reflexão do que foi 
bem e do que foi mal no decorrer desse projeto. Aí, nesse momento, a gente pensa, 
realmente, o que pode ser feito para melhorar o que foi mal. A empresa também 
estimula esse tipo de coisa. Até para evitar esse tipo de desgaste. Às vezes, é com 
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cliente, alguma situação com cliente, às vezes, é uma situação dentro da equipe. Para 
que haja harmonia e que o trabalha flua bem (DESENVOLVEDOR 2D). 

  

 Aprende-se também coletivamente, durante as discussões que ocorrem em reuniões 

informais. Para o especialista em software, os projetos exigem conversas informais frequentes 

entre os membros da equipe de desenvolvimento, devido a interdependências das tarefas: 

 

Eu estou trabalhando, hoje, em um projeto que são três analistas. Então, assim, é um 
projeto grande que foi dividido em módulos. Mas os módulos se conversam, se 
interagem de uma certa forma. Então, a gente está sempre conversando. Então, a 
gente sempre faz algum tipo de comentário sobre o cliente, sobre o trabalho, sobre 
atraso ou sobre como a gente pode melhorar. Assim, a gente conversa muito. A 
gente brinca que chega a ser até uma ‘fofoquinha’, assim, porque que a gente fala 
muito (DESENVOLVEDOR 2A). 

 

As conversas informais sobre o projeto ocorrem inclusive fora do horário de trabalho. 

As discussões informais favorecem o aprendizado coletivo, pois os indivíduos podem 

conversar entre si como iguais, sem pressões provenientes de uma estrutura hierárquica 

(DIXON, 1997; 1999). Conforme os depoimentos de alguns desenvolvedores: 

 “Eu vejo, às vezes, que o pessoal sai todo mundo para almoçar e fica discutindo 

questão de arquitetura, solução a ser implementada, dúvida” (DESENVOLVEDOR 1A);  

 “No horário de almoço, barzinho depois do horário, os happy hours da vida. E a galera 

até: ‘Puxa, mas vamos falar de serviço aqui?’ Mas não tem jeito, quando você reúne com o 

pessoal do trabalho, você acaba falando de serviço também, não tem jeito” 

(DESENVOLVEDOR 1B); 

 

Você tem as reuniões formais e tem essas discussões informais, também. Que eu 
acho até mais produtivas do que as formais. É, porque ali você está mais 
descontraído. Porque a reunião formal parece uma coisa meio imposta: ‘Agora 
vamos fazer reunião’. Aí, senta todo mundo lá, fica lendo documento, coisa e tal. E 
essas informais, você acaba. Eu acho que por ela ser mais despojada, você acaba 
passando melhor seus problemas (DESENVOLVEDOR 2C). 
 
 

 As conversas informais contribuem para o cumprimento dos cronogramas dos 

projetos, pois os problemas precisam ser resolvidos no momento em que são identificados, 

para não comprometer o prazo de término estipulado. Normalmente, as equipes não possuem 

tempo disponível para aguardar uma reunião formal para discuti-los. Além disso, detalhes 

específicos sobre o problema podem ser esquecidos ao longo do tempo:  

 

Essa reflexão sobre o projeto tem que ser diária. É evidente que a gente marca 
alguns momentos, até porque tem que ter uma certa organização. Mas isso não é 
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uma regra que tudo que for necessário ser visto, tem que ser visto naquela reunião. 
Até para não atrasar. Para que a gente não perca tempo. Há discussões ao longo do 
dia, sim. Eu acho que a conversa informal é uma discussão que acontece no 
momento que é necessária, ou seja, se você está com um problema naquele 
momento, e você deixar para um horário de reunião formal, talvez ele já não possa 
ser resolvido com tanta qualidade ou com tanta eficácia naquela hora. Eu creio que o 
levantamento de problemas em reuniões informais, em discussões informais, no 
momento que o problema ocorre é bem importante. Não diria que ela é mais 
importante que a reunião formal. Porque nem sempre toda a equipe participa da 
reunião informal. A gente chegou a uma conclusão, não precisou envolver outras 
pessoas, o problema foi resolvido, teve algum ganho para a equipe, isso vai ser 
exposto, vai ser falado na reunião formal. Mas eu acho que é importante a informal, 
sim. E eu faço muito isso. Vamos dizer que eu chamo muito esse tipo de reunião. Eu 
provoco muito esse tipo de reunião, até por esse motivo, para tentar resolver o mais 
rápido possível, sem deixar para um horário em que aconteça a reunião formal 
(DESENVOLVEDOR 2D). 

  

Identificou-se que o modelo Scrum incentiva as conversas informais. No Scrum, as 

equipes precisam se autogerenciar durante a execução das Sprints, recorrendo ao Scrum 

Master, equiparado a um gerente de projeto, somente quando a equipe não for capaz de 

resolver um problema ou implementar um requisito (CARVALHO;MELLO, 2009). Segundo 

o depoimento de um dos desenvolvedores da Organização B: 

 

Como a gente adota o modelo Scrum, a equipe é autogerenciada. Então, a gente tem 
aquele tempo nosso e a gente gerencia isso da maneira que a gente quer. Então, a 
gente tem esse controle: “Na parte da manhã vamos discutir isso aqui, porque isso é 
totalmente importante para o nosso Sprint”. É uma coisa que se a gente parar, quatro 
membros da equipe em uma hora, a gente consegue desembolar tudo. A gente tem 
essa flexibilidade, o que é bom para a gente. Não é uma coisa assim, difícil. 
Normalmente tem lugar que não pode nem levantar da cadeira para conversar. A 
gente não, é tranquilo, é até estimulado por eles. A gente tem essa comunicação 
(DESENVOLVEDOR 1D). 
 

 As discussões informais entre os membros da equipe podem ocorrer no local onde se 

encontra o quadro de tarefas proposto pelo Scrum. Se o assunto exigir uma reflexão mais 

profunda, a equipe pode dirigir-se para uma sala de reunião para discuti-lo, se for constatada a 

necessidade de reestruturação do processo adotado no projeto, solicita-se uma reunião formal 

com toda a equipe: 

 

A gente utiliza um quadro de tarefas, que é aonde a gente coloca tarefas a cumprir. 
A gente define dessa forma: tarefas a serem feitas, em andamento e tarefa prestada, 
resolvida. Geralmente, a gente faz uma reunião em pé, mesmo, do lado desse 
quadro. Se, nessa reunião, a gente... Se for constatado nessa reunião que algum 
ponto precisa ser discutido de uma forma mais profunda, a gente procura uma sala, 
reúne a equipe. Até porque vai influenciar no projeto. Então, a equipe tem que saber 
que essa mudança vai ser feita. Aí, se precisar de uma reestruturação, chegando 
àquela questão da mudança, se for ter que mudar alguma coisa que a equipe tenha 
que votar ou tenha que decidir junta, então a gente chama uma reunião maior. 
Porque essa reunião é uma reunião mais informal, de acompanhamento do projeto 



 125 

mesmo, distribuição de tarefas e acompanhamento de tarefas (DESENVOLVEDOR 
2D). 

 

 

4.6.3 Aprendizado entre equipes 

 

 

 Quando o escopo de um projeto engloba o escopo de outro projeto que está sendo 

realizado por outra equipe, ambas as equipes se reúnem para discutirem questões comuns, 

momento no qual ocorre o aprendizado entre equipes: “Tem um escopo15 que engloba outro 

projeto que, às vezes, eu mesmo estou gerenciando os dois ou é outro gerente, aí a gente [...] 

Chegam com o problema e a gente vai buscar essa integração” (DESENVOLVEDOR 1A); 

 
Na verdade, o propósito dessas reuniões em pé não é para discutir tecnologia, 
treinamento, nada disso. Isso é para cada um saber o que o outro está fazendo. E, às 
vezes, você tem até equipes, ali, diferentes, uma está em um projeto, e outra está em 
outro, e, aí, você acaba discutindo e trocando ideias umas com as outras 
(DESENVOLVEDOR 2C). 

 

 Em algumas ODSs existe um grupo de especialistas para auxiliar as equipes de 

desenvolvimento nos momentos de dificuldade. A interação gerada nessas situações também 

promove o aprendizado entre grupos: “Se a equipe não conseguir chegar em uma solução, nós 

temos um grupo de especialistas. A equipe recorre a esse grupo de especialistas para tentar 

ajustar (DESENVOLVEDOR 1C). 

 

 

4.6.4 Compartilhamento de conhecimento por meio de tecnologias de informação e 

comunicação 

 

 

 As ODSs utilizam tecnologias de informação e comunicação para favorecer a 

interação e o compartilhamento de conhecimentos e experiências entre os desenvolvedores. 

Quando os especialistas em software compartilham os seus significados ´Particulares’, os 

dados nos quais eles se baseiam são contestados e o raciocínio e a lógica que levaram à sua 

conclusão examinados pelos integrantes do grupo. É nesse momento que ocorre o aprendizado 

                                                 
15O escopo de um projeto é definido como o trabalho que precisa ser desenvolvido para garantir a entrega de um 
determinado produto dentro de todas as suas especificações e funções.  

 



 126 

coletivo, pois um novo conhecimento é gerado a partir da combinação e análise dos 

significados particulares dos membros da equipe. Esse significado, denominado ‘Coletivo’, é 

aquele que é compartilhado por todos, sendo constituído pelas normas, estratégias e 

pressupostos que determinam como o trabalho deve ser realizado (DIXON, 1997; 1999). 

Identificou-se que os desenvolvedores aprendem coletivamente ao utilizar fóruns de 

discussão, caracterizados como painéis de mensagens que permitem a postagem de dúvidas, 

problemas e informações para que outras pessoas possam oferecer soluções ou apoiar as 

proposições de determinados participantes. Nesse espaço, todos os integrantes do grupo 

podem ler e debater a respeito dos assuntos que estão sendo abordados. Em geral, a 

organização e o bom funcionamento dos fóruns de discussão virtuais dependem de 

moderadores ou administradores, que adicionam, editam, apagam ou movem tópicos e 

mensagens indesejadas. Além disso, esse espaço possibilita a ocorrência de debates e 

discussões entre pessoas que estão localizadas em espaços e tempos distintos (MILL, 2006). 

De acordo com os depoimentos de alguns desenvolvedores: “Nós temos alguns mecanismos 

aqui na fábrica de software para fazer uma gestão do conhecimento. Então, nós temos fóruns 

de discussões. Os analistas alimentam esses fóruns de discussão” (DESENVOLVEDOR 1C); 

 

Por exemplo, hoje a gente está usando um forunzinho. Então, você tem especialistas 
que atuam como moderadores desses fóruns. Então, você tem fórum, lá, para 
Dot.Net, para Java, para processo. Então, essa pessoa vai ser o moderador. E, ali, 
você pode estar fazendo perguntas. É um fórum mesmo (DESENVOLVEDOR 2C); 

 

 “A gente tem uma lista de discussão, que a gente utiliza dentro da equipe para fazer a 

comunicação da equipe sobre os assuntos de um projeto. E também para obter dicas de como 

fazer a coisa melhor, como fazer bem feito. Há troca de informação” (DESENVOLVEDOR 

2D). 

 Aprende-se coletivamente ao utilizar Wikis que são sites totalmente editáveis nos quais 

os usuários podem ler conteúdos ou adicioná-los. Devido a essa funcionalidade, as Wikis 

apresentam-se como uma excelente ferramenta de colaboração para ambientes online. Vários 

autores podem editar e atualizar o conteúdo do site Wiki, gradualmente, e com o passar do 

tempo, esses conteúdos tornam-se um conhecimento comum para todo o grupo de 

contribuintes da Wiki (AUGAR et al, 2004).  

A Wiki diferencia-se do fórum por ser um banco de páginas web que funciona como 

uma enciclopédia. Os contribuintes da Wiki adicionam conteúdos sobre um determinado 

assunto, aumentando, gradativamente, o número de páginas desse ‘livro virtual’. Já, no fórum, 
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apresenta-se uma pergunta relacionada a um tema específico, com o intuito de se obter 

soluções por parte dos participantes do grupo de discussão, que também podem questionar as 

soluções uns dos outros, conforme o seu repertório individual de conhecimento e 

experiências. De acordo com os depoimentos de alguns desenvolvedores: “Então, nós temos 

uma wiki. Os analistas alimentam essas wikis” (DESENVOLVEDOR 1C); “Tem uma wiki. A 

wiki, quer dizer, segue o padrão do mercado. Uma coisa aberta, então, qualquer um pode estar 

colaborando ali, pegando artigos, incrementando e a coisa vai crescendo”. 

(DESENVOLVEDOR 2C) 

 Constatou-se que o desenvolvedor aprende coletivamente ao conversar com outros por 

telefone: “[...] porque acaba que como a gente fica um pouco separado, é difícil reunir todo 

mundo. Assim, ter uma reunião formal. Mas, aí, a gente sempre conversa via telefone” 

(DESENVOLVEDOR 2A). 

 Aprende-se coletivamente ao interagir por meio de ferramentas de bate-papo, por texto 

ou voz: “A gente conversa muito via GTalk16. Eu tenho conversado muito via GTalk, porque 

eu tenho ficado em Campinas. Eu fico aqui pouco tempo. Eu venho de 15 em 15 dias. Então, 

para mim, a conversa pelo GTalk é mais freqüente” (DESENVOLVEDOR 2A). 

Aprende-se coletivamente ao interagir por e-mail: 

 

A gente tem um e-mail interno da equipe, onde todo mundo manda as novidades 
para lá, a gente compartilha bem disso. Descobriu alguma coisa nova a gente manda, 
pegou uma coisa que você acha importante, um artigo e tal, posta lá. Todo mundo lê 
e discute depois. (DESENVOLVEDOR 1D). 

 

 

4.6.5 A Estrutura física da organização facilita o compartilhamento de conhecimento 

 

 

 Identificou-se que as ODSs investigadas adotam o layout aberto, livre de divisórias e 

portas, onde os desenvolvedores sentam-se um ao lado do outro. Para os especialistas em 

software, esse layout facilita as discussões e consequentemente, contribui para a ocorrência do 

aprendizado coletivo: “É porque a equipe fica sentada bem junto. Como o espaço é aberto a 

gente costuma sentar um do lado do outro. Aí, fica fácil. Aí, é só levantar a cabeça e conversa 

com outro, conversa com o outro do lado” (DESENVOLVEDOR 2A); “ Então, é um espaço, 

assim, amplo. São as mesas assim, você olha para o lado, tem um colega, olha para o outro, 

                                                 
16 Serviço gratuito para fazer chamadas de voz, enviar mensagens instantâneas e encaminhar arquivos. 
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tem outro colega. Então, isso incentiva mesmo a você estar conversando, trocando idéia” 

(DESENVOLVEDOR 2C). 

 A figura 16 apresenta o layout da Organização B, modelo adotado pela maioria das 

ODSs. 

 

Figura 16 - Layout da Organização B 
 

 

Fonte: Arquivos pessoais da autora 

 

 A presença de um quadro branco no local de trabalho facilita a reflexão e o 

desenvolvimento de ideias, pois os desenvolvedores podem utilizá-lo para desenhar 

esquemas: 

 

Como nas reuniões que a gente faz, diárias, a gente não pode ficar dando muitos 
detalhes, pelo fato de ser uma reunião mais focada assim. Agora que a gente está 
com esse layout novo e o quadro está atrás da gente, a todo o momento tem gente 
levantando e indo no quadro discutir, desenhar, fazer isso. Quando a discussão 
começa a dar pé, viu que o negócio está andando a gente volta para o quadro, faz 
mais uma discussãozinha, desenha e tal. É o tempo inteiro assim... 
(DESENVOLVEDOR 1D). 
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 A organização B possui uma sala denominada ‘Sala da Criatividade’, onde há livros, 

colchonetes e almofadas para descanso, vídeo-game e jogos.  É um local destinado para o 

descanso dos desenvolvedores, para momentos de recreação, e para reuniões informais. O 

clima de descontração presente nesse ambiente facilita as discussões e a exposição de ideias:   

 
 

Aqui dentro da empresa a gente tem um lugar,  não sei se foi te apresentado, que 
chama sala de criatividade. Algumas pessoas usam para dormir, para descansar 
depois do horário de almoço. Ela tem alguns livros, seja de filosofia, de coisa 
técnica. Então, tem uma minibiblioteca nessa sala. Tem puf em volta da sala inteira. 
Então, lá tem um quadro de vidro igual a esse aqui e lá acontecem essas reuniões, 
até para quebrar o clima da mesa redonda e um olhando para a cara do outro. E 
algumas pessoas são mais tímidas, não conseguem expressar. Então, lá é um lugar 
onde a pessoa está mais relaxada para poder compartilhar ideia e informação do 
projeto (DESENVOLVEDOR 1B). 
 
 

 As Figuras 17 e 18 tratam-se de fotografias dessa sala: 

 

Figura 17 - Sala da Criatividade da Organização B 

 

 
 

Fonte: Arquivos pessoais da autora 
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Figura 18 - Sala da Criatividade da Organização B 

 

 
 
Fonte: Arquivos pessoais da autora 

 

 

4.6.6 Compartilhamento de conhecimento por meio de repositório de ativos  

 

 

 Os desenvolvedores aprendem coletivamente ao compartilhar conhecimentos, uns com 

os outros, por meio de repositórios que armazenam o conhecimento gerado na ODS. Como 

exemplo, podemos citar o Subversion, que é um sistema de código livre e aberto para controle 

de versões e que gerencia arquivos e diretórios e as suas mudanças realizadas ao longo do 

tempo. O seu núcleo é reconhecido como ‘repositório’, onde são armazenados dados para 

serem compartilhados. Os indivíduos que possuem acesso a esse repositório podem ler, 

escrever nesses arquivos e compartilhar as informações cadastradas uns com os outros, por 

meio da intranet da empresa (COLLINS-SUSSMAN et al, 2007).  
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Esse sistema possui a interface de um portal ou site que fica hospedado na intranet17 

da empresa: “As mais antigas do MPS, nós estávamos colocando no 

site”(DESENVOLVEDOR 2B); “Temos um portal da fábrica onde tem artefatos que, de 

alguma forma, tem conhecimento agregado (DESENVOLVEDOR 1C). 

Esses repositórios podem ser comparados a um Sistema de Memória Transacional 

(SMT). Um SMT desenvolve-se em equipes que executam tarefas interdependentes, quando 

os seus membros interagem e discutem entre si, para abstrair e reter o conhecimento sobre as 

habilidades e capacidades uns dos outros. Por meio dessa interação, cria-se um conhecimento 

coletivo que será armazenado no SMT o qual estará interconectado com todos os membros do 

grupo para que os indivíduos saibam, exatamente, ‘quem sabe o que’ e ‘quem pode fazer o 

que’. Assim, o grupo saberá quais indivíduos deverão agir em determinadas situações, além 

de melhor coordenar a realização das tarefas (EDMONDSON et al, 2007). 

Constatou-se que o MPSBR contribui para o desenvolvimento dos SMTs ao 

determinar que o conhecimento adquirido durante os projetos e o conhecimento relacionado 

ao processo padrão seja armazenado em um repositório, para que todos os desenvolvedores 

possam ter acesso a ele. 

Acrescenta-se que para aprender como executar o seu trabalho, os desenvolvedores 

utilizam como fonte de conhecimento os descritivos do processo padrão da organização que 

ficam armazenados nesse repositório: “Olha, falando aqui na empresa, a gente tem o site de 

gestão de processos que tem o descritivo de todo o processo de desenvolvimento adotado pela 

empresa” (DESENVOLVEDOR 1A). 

 De acordo com a norma ISO/IEC 15504, o processo padrão pode ser definido como 

um conjunto de definições dos processos básicos que guiam todos os processos em uma 

organização. No caso de uma ODS, o processo de software padrão refere-se a “um processo 

básico que guia o estabelecimento de um processo de desenvolvimento de software comum a 

todos os projetos” (COUTO, 2007, p. 116).  

Logo, para que o grupo de desenvolvimento consiga executar o trabalho conforme as 

expectativas da ODS, é preciso que os seus membros compreendam esse processo de software 

comum, ou seja, o conjunto de atividades, métodos e práticas utilizadas na produção do 

software (HUMPHREY, 1989).  

 

                                                 
17 É uma rede de computadores privada, que pode ser acessada somente pelos funcionários da empresa. 



 132 

 Identificou-se que um dos documentos armazenados nesse repositório e que contribui 

para o entendimento das equipes sobre ‘quem sabe o que’ e ‘quem pode fazer o que’, refere-se 

ao mapeamento das atribuições de cada função: 

 

Então, assim, vamos supor, a empresa contrata, hoje, uma pessoa. A pessoa não sabe 
onde fica nada aqui na empresa. Se ela abrir esse site no Share Point18, ela sabe com 
que ferramentas que ela vai trabalhar, sabe onde estão os manuais de instalações 
dessas ferramentas e como fazer a instalação. Então, ela não precisa esperar, por 
exemplo, o cara de TI chegar com a máquina, instalar a máquina para poder começar 
a trabalhar. É só apresentar para ele o site, apresentar para ele toda a estrutura e ele 
vai lá e já consegue trabalhar (DESENVOLVEDOR 1B); 

 

 “E do projeto, normalmente, você vê a documentação referente ao seu cargo. Você 

nem chega a ver todos os documentos do projeto. Mas tudo que você precisa e o que seu 

cargo demanda você consegue visualizar” (DESENVOLVEDOR 2A). 

O repositório é utilizado para armazenar o conhecimento adquirido durante os projetos 

bem com as suas ‘Lições Aprendidas’:  

 

Então, todas essas lições aprendidas, que a gente chama, que, na verdade, são 
problemas que foram encontrados durante a sprint, seja de prazo, seja de falta de 
documentação, seja de falta de informação, todos esses itens são documentados. A 
gente coloca isso em um repositório para que nos próximos projetos a gente tenha 
condição de ir lá e falar assim: “Ah, tiveram esses problemas, esses outros 
problemas”. Para que não aconteça nos próximos (DESENVOLVEDOR 1B); 

  

 “As lições são armazenadas junto, com o final do sprint, nessa ferramenta que a gente 

tem” (DESENVOLVEDOR 1D); 

 “Ah, a gente tem um documento de lições aprendidas. Ele fica disponível no 

repositório. A gente tem um repositório comum, que a gente usa hoje. Então, assim, toda a 

equipe tem acesso àquela documentação” (DESENVOLVEDOR 2A). 

 

A cada ciclo de projeto, a gente tem esse [...] É um documento, na verdade, que fica 
no nosso repositório de ativos como lições aprendidas naquele projeto. Você pode 
estar fazendo no decorrer do projeto e também no final dele. Ele é um dos artefatos 
que a gente gera, aí, no decorrer do projeto (DESENVOLVEDOR 2D). 
 
 

 O repositório possibilita a reutilização do conhecimento relacionado às melhores 

práticas adotadas em projetos anteriores:  

 

                                                 
18 É uma plataforma de aplicações web desenvolvida pela Microsoft, utilizada para criar portais e intranets para 
promover a gestão de conteúdos dentro de uma organização. 
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Esse conhecimento de melhores práticas acaba sendo refletido nos documentos do 
processo, modelos e tudo. E acabou que a gente tem um mais técnico, que são de 
ferramentas que a gente desenvolveu, métodos para executar determinadas tarefas. 
Então, isso tudo que a gente vê como, vamos dizer assim. Que poderia ser utilizado 
em outro projeto, isso é arquivado nesse repositório. Mas, por exemplo, a gente tem 
hoje. Deve ter, sei lá, 12 projetos criados e todo mundo tem acesso a qualquer um. 
Às vezes, a pessoa está com a provisão de entrar em algum outro projeto, ela já tem 
ali, já pode olhar a matriz, pode olhar o plano, cronograma, tudo que vai impactar 
realmente (DESENVOLVEDOR 1A). 
 

A gente tem uma base de conhecimentos que a gente pode consultar. E podemos 
sugerir coisas nessas bases de conhecimento. Tem os ativos reutilizáveis, que tipo: 
“Ah, isso foi utilizado em um projeto três meses atrás e deu certo”. Alguém vai lá, 
consulta e já tem definidos os ativos e todo esse workflow (DESENVOLVEDOR 
1D). 
 

 “A gente tem um repositório de ativos reutilizados na empresa, que é alimentado com 

informações nesse sentido: as melhores práticas” (DESENVOLVEDOR 2D). 

 O conhecimento adquirido em projetos anteriores, especificamente durante o processo 

de solução de problemas, possibilita a criação de um Frequently Asked Questions (FAQ), 

constituído por questões e respostas sobre essas situações problemáticas vivenciadas 

anteriormente: 

 

A gente tem o FAQ de soluções, inclusive, a nossa ferramenta de ouvidoria, o nosso 
contact center é integrado com esse FAQ. Você consegue criar um FAQ a partir de 
um problema que foi resolvido, ou seja, então, você ali, pode armazenar esse 
conhecimento. Você tem, também, o pessoal aqui do suporte que trata muito disso, 
de resolução de problemas e da melhor forma de fazer. E eles também têm um 
informativo mensal onde eles passam essas dicas, além dessas dicas serem 
armazenadas no FAQ (DESENVOLVEDOR 2D). 

 

 Portanto, os repositórios de ativos contribuem para o compartilhamento de 

conhecimento relacionado às funções dos desenvolvedores, o que permite à equipe 

estabelecer soluções eficazes em um curto espaço de tempo. Além disso, o armazenamento e 

compartilhamento do conhecimento gerado em projetos anteriores evita a recorrência de erros 

como possibilita o reaproveitamento dos melhores métodos.  

O Quadro 17 apresenta de forma sucinta as situações de aprendizagem coletiva 

identificadas nas ODS investigadas: 
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Quadro 17 - Situações de aprendizagem coletiva identificadas nas ODS investigadas 

 

Como os desenvolvedores de ODSs que implantaram o MPSBR aprendem coletivamente 

 
Organização A Organização B Organização C Organização D 

 
- A pré-disposição para 
compartilhar 
conhecimento favorece o 
aprendizado coletivo 
- Aprende-se durante as 
discussões que ocorrem 
nas reuniões 
- Aprendizado entre 
equipes 
- Compartilhamento de 
conhecimento por meio 
de tecnologias de 
informação e 
comunicação 
- A estrutura física da 
organização facilita o 
compartilhamento de 
conhecimento 
- Compartilhamento de 
conhecimento por meio 
de repositório de ativos 

- A pré-disposição para 
compartilhar 
conhecimento favorece o 
aprendizado coletivo 
- Aprende-se durante as 
discussões que ocorrem 
nas reuniões 
- A estrutura física da 
organização facilita o 
compartilhamento de 
conhecimento 
- Compartilhamento de 
conhecimento por meio 
de repositório de ativos 

- A pré-disposição para 
compartilhar 
conhecimento favorece o 
aprendizado coletivo 
- Aprende-se durante as 
discussões que ocorrem 
nas reuniões 
- Aprendizado entre 
equipes 
- Compartilhamento de 
conhecimento por meio 
de tecnologias de 
informação e 
comunicação 
- A estrutura física da 
organização facilita o 
compartilhamento de 
conhecimento 
- Compartilhamento de 
conhecimento por meio 
de repositório de ativos 
 

- A pré-disposição para 
compartilhar 
conhecimento favorece o 
aprendizado coletivo 
- Aprende-se durante as 
discussões que ocorrem 
nas reuniões 
- Compartilhamento de 
conhecimento por meio 
de tecnologias de 
informação e 
comunicação 
- A estrutura física da 
organização facilita o 
compartilhamento de 
conhecimento 
- Compartilhamento de 
conhecimento por meio 
de repositório de ativos 

 
Fonte: Elaborada pela autora  

 

 

4.7 Ambiente de trabalho de aprendizagem contínua 

 

 

Após entender como os desenvolvedores aprendem individualmente e coletivamente, 

buscou-se identificar quais características relacionadas a um ‘Ambiente de Trabalho de 

Aprendizagem Contínua’ estão presentes em ODSs que implantaram o MPSBR. A Figura 19, 

na sequencia, apresenta essas características que foram encontradas nas ODSs que 

participaram desse estudo. 

 Acrescenta-se que as categorias relacionadas a esse construto possuem subcategorias. 

Com o intuito de facilitar a compreensão do leitor, as referidas serão discutidas em seções 

específicas.  
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Figura 19 - Categorias ‘Ambiente de Trabalho de Aprendizagem Contínua’ 

 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora  

 

 

4.7.1 Aprendizagem contínua como uma responsabilidade e um diferencial 

 

 

 A Figura 20 apresenta as subcategorias da categoria ‘Aprendizagem Contínua como 

uma Responsabilidade e um Diferencial’. 

 

 

 

 

 

Ambiente de Trabalho de Aprendizagem 
Contínua 

Aprendizagem contínua como uma 
responsabilidade e um diferencial 

Ênfase na inovação e na concorrência  

 

Ambiente de abertura e tolerância a erros 

 

Estrutura e recursos de apoio 

 
 

Estabilidade no Emprego 

Sistemas de reconhecimento e recompensa 

Apoio do líder 

Apoio dos colegas de trabalho 
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Figura 20 - Subcategorias da Categoria ‘Aprendizagem Contínua como uma Responsabilidade e um Diferencial’ 

 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora  

 

 

4.7.1.1 A organização incentiva o aprendizado 

 

 

É preciso despertar o interesse dos funcionários pelo aprendizado. De acordo com 

Baldwin e Magjuka (1991), essa motivação pode ser profundamente afetada por sinais 

presentes no ambiente de trabalho e que evidenciam a importância da aprendizagem para a 

organização. 

O incentivo da alta gestão pode contribuir para que a aprendizagem contínua torne-se 

um elemento do ambiente de trabalho. Segundo o depoimento de um dos desenvolvedores da 

Organização B: 

 
Aqui na empresa a gente, de uns tempos para cá, principalmente com a chegada do 
cara, que foi o diretor na área de produtos, ele, talvez por ser um doutor, sempre 
instigou a gente sempre a pesquisar mais, estudar mais, obter mais conhecimento, 
nunca se acomodar e parar no estágio de o que você já sabe é suficiente 
(DESENVOLVEDOR 1B). 

  

 A ODS incentiva o desenvolvedor a vivenciar novas experiências, em novas funções, 

para aprimorar o seu repertório interno de conhecimento:  

 

Aprendizagem Contínua como uma 
Responsabilidade e um Diferencial 

A organização incentiva o aprendizado 

A organização armazena conhecimento 
 

A organização preocupa-se com a disseminação do 
conhecimento 

 
O desenvolvedor busca aprender constantemente 

O desenvolvedor preocupa-se com o seu 
desempenho profissional 
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Então, aproveitando isso que você falou, a empresa dá essas oportunidades de você 
ser consultor para a pessoa. E eu penso que a minha escolha, nos momentos que eu 
fui designado para isso, tem a ver, realmente, com o meu conhecimento, o que eu 
aprendi ao longo do tempo na empresa, a minha experiência. E uma coisa até 
justifica a outra. Com a experiência que eu tenho no campo, de desenvolver vários 
projetos, de tratar com cliente, ou seja, com vários produtos, eu estava apto a fazer 
essa consultoria, a ministrar esses cursos que eu ministrei. E isso fez com que, para 
eu melhorar esse trabalho, eu me aperfeiçoar mais. Ou seja, é um ciclo contínuo 
(DESENVOLVEDOR 2D). 

 

 O desenvolvedor é incentivado a realizar cursos de capacitação relacionados à sua área 

de atuação: “A empresa até estimula, se você souber de algum curso que seja no seu âmbito, 

que vai contribuir para o seu trabalho” (DESENVOLVEDOR 1D). 

 Identificou-se que as ODSs incentivam o aprendizado quando determinam que antes 

de iniciar um novo projeto os desenvolvedores precisam ler a documentação de projetos 

anteriores semelhantes e suas respectivas ‘Lições Aprendidas’, com o intuito de evitar a 

recorrência de erros e adotar os melhores métodos de trabalho.  

Ressalta-se que essa situação foi retratada em diversos depoimentos apresentados nas 

seções destinadas aos construtos: Aprendizagem Individual – Categoria ‘Aprende-se com o 

erro’; Aprendizagem Coletiva – Categoria ‘Compartilhamento de conhecimento por meio de 

repositórios de ativos’. A seguir, alguns desses discursos são apresentados como exemplo: 

 

Então, todas essas lições aprendidas, que a gente chama, que, na verdade, são 
problemas que foram encontrados durante a sprint, seja de prazo, seja de falta de 
documentação, seja de falta de informação, todos esses itens são documentados. A 
gente coloca isso em um repositório para que nos próximos projetos a gente tenha 
condição de ir lá e falar assim: ‘Ah, tiveram esses problemas, esses outros 
problemas’. Para que não aconteça nos próximos (DESENVOLVEDOR 1B). 

 

O nosso processo orienta, por exemplo, que essas lições aprendidas sejam lidas 
quando você for iniciar um próximo projeto.  Então, por exemplo, o meu próximo 
projeto vai usar DB2, então eu vou pegar projetos similares e ver quais são as lições 
aprendidas daquilo ali. O que evita de você cometer os mesmos erros 
(DESENVOLVEDOR 2A). 

 

 

4.7.1.2 A Organização armazena conhecimento 

 

 

As ODSs armazenam o conhecimento gerado pelos desenvolvedores. Os trabalhadores 

podem desligar-se, mas o conhecimento individual e coletivo acumulado é preservado para 

ser utilizado por aqueles que permaneceram (HUBER, 1991; ROSOW; ZAGER, 1988). Essa 

situação foi retratada em depoimentos apresentados na seção destinada ao construto: 
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Aprendizagem Coletiva – Categoria ‘Compartilhamento de conhecimento por meio de 

repositórios de ativos’. A seguir, alguns desses depoimentos são apresentados: 

 

Esse conhecimento de melhores práticas acaba sendo refletido nos documentos do 
processo, modelos e tudo. E acabou que a gente tem um mais técnico, que são de 
ferramentas que a gente desenvolveu, métodos para executar determinadas tarefas. 
Então, isso tudo que a gente vê como, vamos dizer assim,  que poderia ser utilizado 
em outro projeto, isso é arquivado nesse repositório. Mas, por exemplo, a gente tem 
hoje... Deve ter, sei lá, 12 projetos criados e todo mundo tem acesso a qualquer um. 
Às vezes, a pessoa está com a previsão de entrar em algum outro projeto, ela já tem 
ali, já pode olhar a matriz, pode olhar o plano, cronograma, tudo que vai impactar 
realmente (DESENVOLVEDOR 1A); 
 

 “Temos um portal da fábrica onde tem artefatos que, de alguma forma, tem conhecimento 

agregado” (DESENVOLVEDOR 1C); “Ah, a gente tem um documento de lições aprendidas. 

Ele sempre fica disponível no repositório. A gente tem um repositório comum, que a gente usa 

hoje. Então, assim, toda a equipe tem acesso àquela documentação” (DESENVOLVEDOR 

2A); “O repositório possibilita a reutilização do conhecimento relacionado às melhores práticas 

adotadas em projetos anteriores. A gente tem um repositório de ativos reutilizados na empresa, 

que é alimentado com informações nesse sentido, as melhores práticas” (DESENVOLVEDOR 

2D). 

 

 

4.7.1.3 A Organização preocupa-se com a disseminação do conhecimento 

 

 

 Para a aprendizagem contínua, o conhecimento adquirido individualmente como 

coletivamente precisa ser disseminado, para que exista uma compreensão mútua sobre os 

processos, responsabilidades e as inter-relações entre as funções. (EDMONDSON et al, 2007; 

KOZLOWSKI; HULTS, 1987; ROSOW; ZAGER, 1988).  

 Logo, quando o processo padrão é alterado, ou quando novas Lições Aprendidas são 

identificadas, as ODSs necessitam disseminar essas informações para todos os 

desenvolvedores: “a mudança do processo padrão é feita através de e-mail para todos os 

colaboradores. Ela é feita verbalmente com alguns. Mas, de forma macro, é mandado um e-

mail informando que aquela atividade ou aquele item do serviço foi alterado” 

(DESENVOLVEDOR 1A). 
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 Essa preocupação com a disseminação do conhecimento relacionado às ‘Lições 

Aprendidas’ ou às situações específicas dos projetos em andamento, também foi retratada em 

depoimentos apresentados na seção destinada ao construto: Aprendizagem Coletiva – 

Categoria ‘Aprende-se durante as discussões que ocorrem nas reuniões’ e Categoria 

‘Compartilhamento de conhecimento por meio de repositórios de ativos’. Essa disseminação 

pode ser realizada por e-mail, por meio das discussões que ocorrem nas reuniões formais e 

informais ou por meio do repositório de ativos de conhecimento da empresa. A seguir, alguns 

desses depoimentos são apresentados: “Pelo MPSBR a gente tem uma reunião de lições 

aprendidas” (DESENVOLVEDOR 2B); 

 

Com relação a essa questão da reflexão, ela acaba sendo uma coisa importante, 
porque até é uma coisa pregada pelo MPS que são as lições aprendidas. Então, todo 
projeto que é finalizado, seja uma sprint de duas semanas, seja uma sprint de um 
mês, a gente reúne toda a equipe do projeto e a gente faz uma reunião de lições 
aprendidas. Então, nessa reunião, sai um monte de ideias e a gente documenta isso, 
para que não aconteçam as falhas que aconteceram nesse projeto, por exemplo, que a 
gente está discutindo, nos próximos. Então, assim, passa a ser um momento de 
reflexão, não só do especialista de negócio, não só do desenvolvedor. Passa a ser um 
momento de reflexão de todo o grupo que participou daquele projeto. Então, todas 
essas lições aprendidas, que a gente chama, que, na verdade, são problemas que 
foram encontrados durante a sprint, seja de prazo, seja de falta de documentação, 
seja de falta de informação, todos esses itens são documentados. A gente coloca isso 
em um repositório, para que nos próximos projetos, a gente tenha condição de ir lá e 
falar assim: “Ah, tiveram esses problemas, esses outros problemas” Para que não 
aconteça nos próximos (DESENVOLVEDOR 1B); 
  

A gente tem uma base de conhecimentos que a gente pode consultar. E podemos 
sugerir coisas nessas bases de conhecimento. Tem os ativos reutilizáveis, que tipo: 
‘Ah, isso foi utilizado em um projeto três meses atrás e deu certo’ Alguém vai lá, 
consulta e já tem definidos os ativos e todo esse workflow (DESENVOLVEDOR 
1D). 
 

 

 

4.7.1.4 O desenvolvedor busca aprender constantemente 

 

 

 Em um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua, o funcionário percebe o 

aprendizado como algo essencial, para ele e para a organização. Sendo assim, busca se 

envolver frequentemente, em experiências de aprendizagem, além de desenvolver a 

capacidade de perceber as suas fraquezas e estabelecer meios para eliminá-las, visando a 

excelência (LONDON; SMITHER, 1999; MAURER; WEISS, 2010).  
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Os desenvolvedores que trabalham com P&D – pesquisa e desenvolvimento – por 

exemplo, acreditam que o próprio trabalho exige o aprendizado contínuo. Além disso, para 

esses especialistas, muitos conhecimentos essenciais são adquiridos por meio das experiências 

vivenciadas no dia a dia, não sendo necessário recorrer, frequentemente, a meios formais de 

capacitação profissional. Esses profissionais, inclusive, chegam a se considerar ‘autodidatas’: 

 

Eu ataco, eu fico por conta. Eu foco o meu estudo na minha área. Mas, mais o 
treinamento pontual, como a gente trabalha muito com P&D a gente precisa estar 
sempre aprendendo e sempre estudando. Então, não tem assim: “Ah, eu vou pagar 
para fazer um curso aqui de uma semana”. A gente não tem muito esse hábito, a 
gente aprende antes do treinamento ser disponibilizado no mercado. Então, a gente 
fica mais sendo autodidata assim (DESENVOLVEDOR 1D); 

 

 “Ah, tem a busca pessoal, de se capacitar, de buscar conhecimento, estudar por conta 

própria. Então, tem esse lado que algumas pessoas possuem de buscar outras formas de 

conhecimento, não somente o proposto pela organização” (DESENVOLVEDOR 1B). 

 Entretanto, alguns desenvolvedores acreditam que aprender sozinho não é o suficiente 

para adquirir todo o conhecimento requerido por sua função. Alguns conhecimentos 

essenciais necessitam ser adquiridos, por exemplo, em eventos formais de aprendizagem, 

como os cursos preparatórios para certificação:  

 

Muitas vezes, esse conhecimento você até consegue, assim, de forma autodidata. 
Mas, alguns não. E até assim, por exemplo, hoje a empresa até tenta incentivar as 
pessoas a se certificarem e tal, porque isso conta ponto, também, nos processos 
licitatórios, no processo de uma licitação (DESENVOLVEDOR 2C).  

 

 Ressalta-se que o depoimento desse desenvolvedor faz referência a situações relatadas 

no construto: Aprendizagem Individual - Categoria ‘Aprende-se em eventos externos de 

capacitação profissional’. 

 O aprendizado contínuo é uma premissa do desenvolvedor que pretende se tornar um 

especialista. Conforme mencionado anteriormente, na ‘Matriz de Especializações por 

Pessoas’ os desenvolvedores podem ser ‘genéricos’ ou ‘especialistas’. Os genéricos são 

aqueles que possuem o conhecimento básico essencial relacionado a cada área do processo de 

desenvolvimento, enquanto os especialistas são aqueles que possuem um conhecimento 

aprofundado relacionado a determinadas áreas. Conforme o depoimento de um dos 

desenvolvedores da Organização D: “a gente tem os especialistas e os generalistas. Então, se 

eu decidir ser especialista em uma área, eu tenho que buscar por onde ser especialista naquilo. 

Tenho que correr atrás, tenho que manter o estudo” (DESENVOLVEDOR 1D). 
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 Para o desenvolvedor, o aprendizado contínuo é essencial, principalmente, para 

acompanhar as exigências do mercado que se alteram constantemente:  

 

Porém, o que é verdade hoje, amanhã pode não ser. Então, à medida que a gente vai 
pesquisando, vai analisando ponto a ponto, até mesmo na análise das lições 
aprendidas, quando a gente foca em um ponto só, a gente vê possibilidades de 
melhoria. E quando você vai estudar aí, você acaba puxando informações de outras 
áreas. Então, assim, esse processo de avaliar e ir melhorando constantemente, acaba 
que entra em um ciclo (DESENVOLVEDOR 1A); 
 

Bom, nós trabalhamos com tecnologia. A tecnologia não para, é uma evolução 
constante. Então, a tecnologia traz, associada à ela, técnicas, ferramentas, métodos, 
processos. Tudo isso tem que ser evoluído juntamente com a demanda de mercado, 
também, por essa tecnologia. Então, tem que haver um constante aprendizado em 
cima disso (DESENVOLVEDOR 1C); 
 

Eu acho que o meu trabalho é 24 horas aprendendo. Porque, igual eu te falei, como a 
gente trabalha mais com coisa nova a gente tem sempre que correr atrás ali, em 
tudo, não só na parte de desenvolvimento, mas do processo também, para melhorar 
o nosso dia a dia (DESENVOLVEDOR 1D); 
 

 “Nossa, é difícil demais, porque cada dia é uma novidade. Eu acho que não tem jeito. 

Eu acho que a gente depende muito do aprendizado. A gente tem que buscar muito atrás, 

mesmo” (DESENVOLVEDOR 2A); 

 

Bom, eu aprendo sempre no dia a dia. Inclusive, agora, antes de vir para cá, eu 
estava aprendendo um negócio, uma coisa ali. Precisei aprender, porque eu precisei 
resolver um problema e eu não sabia como resolver. Eu fiz uma pesquisa e descobri 
uma solução. Até apresentei uma solução ali. Ainda bem que eu apresentei agora, 
porque eu vou ficar um tempo aqui com você, aí eles já dão sequência. Então, enfim, 
eu acho que o processo de aprendizagem, para mim, é constante. Porque, como eu 
disse, a gente está em uma empresa de tecnologia e a tecnologia não fica parada. E 
há sempre uma demanda de novos conhecimentos da nossa parte. Então, assim, eu 
acho que é uma constante no meu trabalho (DESENVOLVEDOR 2D); 
 

Por ser uma área de tecnologia, exige um aprendizado constante. Tem que estar 
sempre aprendendo. Até mesmo no meu dia a dia, se eu estou desenvolvendo 
alguma coisa e eu tenho uma dúvida, eu sempre acesso Internet, procuro uma 
função, alguma coisa mesmo assim que eu possa fazer melhor ou, então, que eu 
possa mudar. É constante (DESENVOLVEDOR 2B). 

 

Ressalta-se que o depoimento do Desenvolvedor 2B, faz referência a situações 

relatadas no construto: Aprendizagem Individual - Categoria “Aprende-se por meio da 

internet”. 
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4.7.1.5 O funcionário preocupa-se com o seu desempenho profissional 

 

 

Identificou-se que os desenvolvedores preocupam-se com o seu desempenho 

profissional. Sendo assim, buscam constante por feedback, que pode ser fornecido pelo 

superior ou pelos colegas de trabalho. 

 

Geralmente, a gente tem um contato mais próximo durante as reuniões que a gente 
tem dos projetos. Então, assim, eu busco sempre estar perguntando, sempre estar 
questionando. Porque, assim, é inevitável, o superior está sempre superalocado, 
sempre está ocupado. Então, assim, eu não procuro deixar muito 
(DESENVOLVEDOR 1A); 

 

No meu caso, eu, Guilherme, pergunto: ‘Cara, você está satisfeito? Você acha que 
eu estou fazendo bem?’ E, assim, eu também recebo esse tipo de pergunta dos 
desenvolvedores. [...] Por exemplo, tem um programador aqui na empresa que, puxa, 
ele deve ter o quê? Sei lá, seis meses, no máximo de empresa. E já entrou na veia do 
cara que aqui não tem um momento na reunião de perguntar. Então, assim, no 
projeto passado que a gente estava trabalhando, ele perguntou para mim: ‘Cara, você 
acha que eu estou bem? Você acha que eu estou devagar? Como é que você acha 
que eu estou rendendo?’ Então, assim, eu acho que quando a pessoa cai aqui dentro 
da empresa, no pouco tempo que ela convive, ela vê que é um ambiente 
completamente liberado para obter feedback, de liberdade de expressão. As próprias 
pessoas já procuram saber como está o desempenho do seu trabalho. Elas não 
esperam uma avaliação formal da liderança para poder ouvir: ‘Ah, você podia 
melhorar’ (DESENVOLVEDOR 1B). 
 

 

 Constatou-se que o gerente de projeto se autoavalia, constantemente, com o intuito de 

refletir sobre a sua atuação como líder, pois, para ele, o seu desempenho influenciará no 

desempenho de sua equipe:  

 

Então, o perfil de cada pessoa, a necessidade de informação de cada um, o 
desempenho de cada um, tudo isso te leva a avaliar como é que está o seu próprio 
desempenho como líder com relação à equipe, as necessidades da equipe, se você 
está facilitando o que é necessário, se você está provendo as informações, as 
ferramentas que são necessárias (DESENVOLVEDOR 1C). 

 

 

4.7.2 Ênfase na Inovação e na Concorrência 

 

 

 A Figura 21 apresenta as subcategorias associadas à categoria ‘Ênfase na Inovação e 

na Concorrência’. 



 143 

 As ODSs precisam inovar e prever tendências para se sobressaírem em relação aos 

principais concorrentes. Na ausência da capacidade de se antecipar às mudanças, as 

organizações perdem oportunidades, pois as suas reações são lentas e não-produtivas (DAY, 

1994). 

 

Figura 21 - Subcategorias da Categoria ‘Ênfase na Inovação e na Concorrência’ 

 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

4.7.2.1 A Organização busca sobressair-se em relação aos seus concorrentes 

 

 

 Um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua é caracterizado pela ênfase na 

inovação e na concorrência, dentro e fora do contexto organizacional. A organização busca 

manter-se na vanguarda da tecnologia, enquanto os seus colaboradores possuem a percepção 

de que ela está agindo adequadamente, para tornar-se a melhor em seu setor de atuação 

(TRACEY et al, 1995).  

 Essas situações foram identificadas nos depoimentos dos desenvolvedores das 

organizações investigadas. De acordo com esses especialistas, os clientes acreditam que estão 

sendo atendidos por uma empresa com profissionais extremamente qualificados: 

 

E eu acho que a empresa também tem bons profissionais. É a questão da 
competência individual. A gente tem muito profissional certificado. E eu acho que 
isso dá uma tranquilizada no cliente. Porque ele fala: ‘Ah, não, eu estou com um 
funcionário, sendo atendido por alguém capacitado, alguém que tem um certificado, 
alguém que tem uma qualificação para exercer aquela função’. Então, eu acho que 
isso faz diferença, também (DESENVOLVEDOR 2A). 

Ênfase na Inovação e  
na Concorrência 

A organização busca sobressair-se em relação 
aos seus concorrentes 

Existe uma concorrência saudável entre os 
desenvolvedores 
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 A ODS esforça-se para realizar o melhor trabalho possível e aumentar o seu portfólio 

de clientes: 

 

Olha, no nosso caso, a gente tem dois fatores que a gente trabalha, ali, como 
principais. É lógico, o retorno financeiro. E o outro ponto é que o trabalho tem que 
ser bem feito porque é desse trabalho, que a gente vai originar novos contatos, novos 
contratos para aumentar o portfólio da empresa (DESENVOLVEDOR 1A). 

 

 Aspectos como qualidade, cumprimento de prazos e requisitos impostos pelos clientes 

são extremamente valorizados pelas ODSs: 

 

Olha, o que eu vejo de diferencial que a gente adota, aí, é a questão das metas de 
entrega, de estar sempre com o prazo o mais próximo possível do que foi 
determinado, e mantendo o nível de qualidade. Assim, indiferente de que rumos vá 
tomar o contrato, é sempre dado o foco de terminar e concluir aquilo ali com 
qualidade (DESENVOLVEDOR 1A); 

 

O projeto tem que ser bom. Tem que entregar o projeto na data certa, com a 
qualidade exigida pela pessoa. Ou pelo menos com um nível de qualidade aceitável. 
Assim, é claro que a gente brinca que não existe projeto sem bug, sem problema, 
sem nada. É impossível. Mas, assim, eu acho que a gente tem que atingir uma 
qualidade aceitável (DESENVOLVEDOR 2A); 
 

Eu acho que o nome da empresa é um nome forte. A gente nunca teve grandes 
problemas com cliente. Assim, a gente sempre entregou os projetos. Eu acho que 
dificuldades em um projeto ou outro, tem. Eu acho que é natural. Eu acho que todo 
projeto, realmente, tem dificuldade em uma coisa ou outra. Mas assim, a gente 
consegue cumprir com aquilo ali que se vende. E eu acho que é um diferencial. 
Porque a gente vê aí no mercado... Por exemplo, o próprio projeto que eu estou 
trabalhando hoje, já passou por três empresas que desistiram. Três empresas 
tentaram construir, tentaram implantar e não conseguiram. Então, assim, a gente é a 
quarta empresa do cliente. E, assim, por mais que a gente tenha tido problema, a 
gente está lá ainda e a gente tem a meta de entregar. Então, assim, acredito sim que 
vamos entregar, porque, igual eu te falei, eu não conheço um caso aqui na empresa 
de um projeto que ela não entregou (DESENVOLVEDOR 2A); 
 
 
A gente não pode perder tempo e tem que colocar funcionando. Tem que colocar 
funcionando no menor tempo possível, da melhor forma possível porque é dessa 
forma que a gente consegue conquistar um cliente que está esperando alguma coisa 
que outra empresa não tem (DESENVOLVEDOR 2D). 

 

 Os clientes contribuem para a competitividade da empresa ao fornecerem boas 

referências e demonstrarem a sua satisfação em relação ao software fornecido para os contatos 

de sua networking – rede de relacionamentos: 

 

Então, eu acho que, assim, a propaganda, no caso de empresa de software, está 
muito ali entre as pessoas do ramo. Então, assim, você tem o contato, conversa com 
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outro, conversa com outro, fala que o seu trabalho foi bacana, foi legal. Então, isso 
aí causa um ganho no social das empresas (DESENVOLVEDOR 1A).  

 

 Na percepção dos desenvolvedores, a empresa destaca-se em seu setor de atuação por, 

constantemente, inovar e agregar novas tecnologias em seus projetos. 

 

A empresa consegue lidar com a concorrência devido à inovação. Um dos 
fundadores da empresa gosta muito de falar isso, por ter criado a empresa há 24 anos 
atrás, ele fala assim: ‘Quando a gente lançava uma coisa nova, as outras estavam 
pensando em lança' (DESENVOLVEDOR 1B); 
 

A empresa tem, por filosofia, por missão, aplicar as novas tecnologias aos projetos 
para agregar valor. Então, à medida que é identificada uma nova tecnologia no 
mercado ou a necessidade de um projeto, os profissionais são treinados nessa 
tecnologia para que possam atuar tendo os papéis necessários para essa função 
(DESENVOLVEDOR 1C); 

 

Para nós, uma equipe de produto de tecnologia é aquela que realmente está lidando 
com o que há de mais novo no mercado. E, muitas vezes, a gente sai na frente de 
outras empresas no que diz respeito a utilizar certa tecnologia que, às vezes, está 
surgindo ainda. Então, a gente acredita, a empresa acredita muito nas tecnologias 
que estão surgindo. E tenta incorporar isso no produto, até para melhorar o produto e 
para ter competitividade sobre as outras empresas. Eu lembro muito disso no 
discurso do nosso diretor, que ele fala que a gente tem que estar à frente 
(DESENVOLVEDOR 2D). 

 

 As ODSs buscam alinhar as suas inovações e tecnologias às necessidades do mercado. 

Pode-se citar, como exemplo, a própria implantação do MpsBr para atender a necessidade de 

melhoria da qualidade dos softwares fornecidos: 

 

Eu acho que a empresa lida bem, porque a empresa procura sempre estar alinhada 
com o mercado, sempre inovando. A própria implementação do MPSBR foi uma 
iniciativa para melhorar sua produtividade, melhorar seus processos, melhorar a 
qualidade do produto entregue. Obter maior confiança dos clientes na empresa, nos 
processos da empresa, no que se entrega. Então, a empresa está sempre buscando 
indicadores de mercado para, realmente, buscar essa melhoria 
(DESENVOLVEDOR 1C). 

 

A empresa, ela está à frente. Eu percebo. Até em questão de maturidade, porque tem 
muito tempo que esse produto nasceu e está em evolução contínua O nosso PO19 é o 
responsável por pegar as exigências do mercado e trazer para dentro do produto. E 
como ele é uma pessoa que está sempre presente nas outras empresas e sabe o que 
eles estão precisando, ele sabe o que tem que ser feito. E a gente sempre viu que ele 
está sempre indo assim, no rumo certo. Querendo ou não, as decisões que foram 
tomadas foram boas decisões. Tiveram algumas que não deram certo e tal, mas 
foram contornadas. Mas, em questão de desenvolvimento, em questão de produto, a 
gente está no rumo (DESENVOLVEDOR 1D). 
 

                                                 
19 No Scrum, o PO (Product Owner) é o membro do time que representa o cliente externo ou interno e que define 
os requisitos e o grau de importância de cada um deles. 
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Então, assim, é uma série de coisas de inovação, mesmo. Essa questão da 
consultoria, de trabalhar com processos. Ter esses processos bem definidos e entrar 
em uma instituição forte, com gestão de processo, não simplesmente produto. A 
gente fala que tem uma tríade, um triângulo que é tecnologia, processo e gestão. 
Antes, a gente se preocupava com o quê? Tecnologia, produto, software. E a gente 
viu que não é só software que a instituição de ensino vive. A instituição de ensino 
vive de processos que são apoiados nas gestões. Então, formou-se a tríade. A 
empresa não te entrega apenas um produto. E, assim, esse é um diferencial para mim 
em relação às outras empresas, é isso. As empresas continuam assumindo 
compromisso de implantações mirabolantes, que não conseguem entregar. Então, 
acho que é muito disso: querer entregar só produto e não pensar em um todo. 
(DESENVOLVEDOR 1B); 
 

Olha, o principal é o trabalho diferenciado. A gente não quer implantar sistema, a 
gente quer implantar uma gestão acadêmica. Que envolve o quê? Envolve não só 
mudanças. Pode nem haver mudança de sistema. Eles podem continuar com o 
mesmo sistema. Mas gestão do processo, mesmo, no dia a dia. São treinamentos, 
consultores vão dar treinamento para os usuários: ‘O processo de cobrança de vocês, 
como vocês fazem? Qual é o processo de matrícula?’ Então, assim, uma forma de 
sair da concorrência é tendo esse trabalho diferenciado (DESENVOLVEDOR 2B). 
 
 

 De acordo com os desenvolvedores, a empresa como um todo busca ficar a par sobre o 

que está sendo oferecido pelos concorrentes. Além disso, a organização busca aprender com 

os concorrentes ao avaliar os seus produtos e serviços e ao refletir sobre os seus diferenciais. 

O objetivo principal é adquirir as competências necessárias para oferecer um produto 

semelhante ou superior: 

 

Essa questão da concorrência é uma coisa que a gente sabe que existe. É uma 
competição. Vamos dizer, não tem... Não existe nada ilícito nesse sentido. A gente 
tenta, na verdade, aprender com o que a gente não pode apresentar ou com as nossas 
deficiências em função da empresa que é a nossa concorrente. Tentar melhorar os 
nossos processos, os nossos produtos, a nossa qualidade em função disso 
(DESENVOLVEDOR 2D). 

 

 

4.7.2.2 Existe uma concorrência saudável entre os desenvolvedores 

 

 

 Ao perceber a multiplicidade de conhecimento individual presente no local de 

trabalho, os funcionários podem competir, uns com os outros, de uma maneira saudável, já 

que o aprendizado é percebido como algo fundamental para a sua ascensão profissional e para 

o sucesso da empresa (WILLINS; DUBIN, 1990). 

 Segundo os desenvolvedores, existe uma concorrência saudável entre os membros do 

grupo de desenvolvimento. Os especialistas em software buscam se sobressair devido à 
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satisfação de conseguir resolver um problema ou inovar. Entretanto, o trabalho em equipe e a 

confiança entre os membros não pode ser abalada: 

 

Eu acho que isso existe desde o time de futebol. Acho que se não tiver, é porque 
todo mundo está acomodado. Eu recebi uma pergunta semana passada que foi assim: 
‘O que eu tenho que fazer para me tornar um cara sênior aqui na empresa? Por 
exemplo: Tenho que tirar uma certificação? Tenho que’. Eu falei: ‘Cara, aqui na 
empresa você não é avaliado só por esse tipo de coisa. Você vai ter que ter 
conhecimento, mas você vai ter que ter habilidade e atitude. Não adianta ser um cara 
que está cheio de certificação, ser um cara bruto tecnicamente, mas se você não tiver 
habilidade de passar isso para as outras pessoas, se você não tiver a atitude de 
empregar isso aqui dentro da empresa, o seu conhecimento não vai servir para a 
empresa’. [...] Mas eu sou muito competitivo. É muito triste quando eu estou lá 
discutindo um negócio e eu vejo que o cara sabe aquilo lá mais do que eu. Eu falo 
assim: ‘Puxa, eu tenho que aprender com esse cara’. Aí, eu falo: “Cara, você tem 
que me ensinar isso daí” (DESENVOLVEDOR 1B); 
 

Às vezes, você não quer continuar na mesmice. Você quer pegar algo novo para 
fazer. Eu vejo competitividade nesse sentido. Você querer pegar algo novo... Aquele 
projeto tem N atividades, e aí tem aquela atividade nova, que ninguém conhece. 
Então, você quer ser o primeiro a pegar e a solucionar. A concorrência que tem aqui 
é desse tipo. Não de você querer derrubar o outro (DESENVOLVEDOR 2B). 

 

 Para os desenvolvedores, a concorrência saudável, que não extrapola certos limites, 

deve ser aproveitada. O desejo de realizar algo novo ou solucionar um problema que outros 

ainda não conseguiram, pode beneficiar, consideravelmente, os projetos: 

 

Olha, eu vou te falar que, em determinados casos, isso acontece, sim. Porque eu 
acho que isso é algo até natural. Quando surge aquele problema, você quer. Tipo, 
não é uma coisa que é fomentada: ‘Puxa, o cara foi mais que você, fez mais que 
você, está com um desempenho melhor.’ Mas não. Mas até, como a integração, ali, é 
constante, acaba que isso ocorre. Talvez, meio até que inevitável. Por exemplo, 
quando você tem alguma sugestão de alguém que vai impactar em todos os projetos 
e fica aquela coisa: ‘Puxa, é a pessoa que vai fazer? Mas por que não fui eu? Será 
que o cara está aparecendo mais do que eu? Está sendo melhor?’ Isso acontece. Eu 
acho que tem o seu limite. Se começar a extrapolar, ficar um negócio que vira para o 
pessoal, aquela competição: ‘Não gosto do fulano porque ele é o xodó, ou ele está 
melhor, tenho que puxar o tapete dele’. Se chegar a esse ponto, aí eu já acho que não 
é saudável. Mas a pessoa querer fazer e querer ser melhor, eu acho que isso é 
inevitável e tem que ser aproveitado (DESENVOLVEDOR 1A). 

 

 Entretanto, na percepção de alguns desenvolvedores, não existe competição no 

ambiente de trabalho, mas colaboração:  

 

Existe uma motivação do grupo. O termo não seria concorrência. Existe uma 
motivação. As pessoas ajudam-se bastante. Não é incentivado esse ambiente de 
concorrência. Mas, sim, um ambiente de colaboração. As pessoas são cientes das 
metas que têm que ser atingidas, dos prazos, elas procuram se ajudar. Quando 
alguém tem dificuldade, os outros socorrem, ajudam, ou vai-se ao grupo de 
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especialistas. Quando alguém descobre uma técnica nova ou algo que seja mais 
produtivo, divulga (DESENVOLVEDOR 1C); 
 

 “Não tem. [...] Eu fiz uma implementação, eu fiz um código que realmente não ficou 

bom. Se o cara passou naquele código lá, ele mesmo já: ‘Ah, acho que não ficou bom não’. Já 

conserta e te fala: ‘Olha, arrumei aquilo lá que você tinha feito’” (DESENVOLVEDOR 1D); 

“Não. Eu não percebo isso, não. Concorrência entre eles, não” (DESENVOLVEDOR 2C). 

Ressalta-se que essa situação - colaboração entre os membros do grupo de 

desenvolvimento - também foi retratada em depoimentos apresentados na seção destinada ao 

construto: Aprendizagem Coletiva - Categoria ‘A pré-disposição para compartilhar 

conhecimento favorece o aprendizado coletivo’. 

 

 

4.7.3 Ambiente de abertura e tolerância a erros 

 

 

A Figura 24 apresenta as subcategorias associadas à categoria ‘Ambiente de Abertura 

e Tolerância a Erros’. 

 

Figura 22 - Subcategorias da Categoria ‘Ambiente de Abertura e Tolerância a Erros’ 

 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora  
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4.7.3.1 Incentiva-se a exposição de ideias 

 

 

 Em um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua, os funcionários são 

incentivados a expor as suas ideias. Reconhece-se o esforço realizado para contribuir nas 

discussões, mesmo quando as opiniões não são válidas para a situação em questão 

(TANNENBAUM, 1997; FLYNN et al, 2006), pois quando os indivíduos possuem confiança 

interpessoal – segurança psicológica – eles apresentam maior disposição para compartilhar 

conhecimento e desenvolver suas reflexões (EDMONDSON, 1999; SESSA; LONDON, 

2008).  

 Os desenvolvedores apresentam as suas opiniões, sem receio, durante as discussões 

sobre os projetos: 

 

A gente trabalha a arte do consenso, porque votação nem sempre é consenso. Mas, 
assim, todo mundo tem liberdade de expressão de pelo menos colocar seu ponto de 
vista. Pode ser que o ponto de vista colocado não vai ser a decisão final. Mas o 
ponto de vista de cada um é levado em consideração, com a mesma importância, 
independe de cargo, de salário e de tempo de empresa (DESENVOLVEDOR 1B); 
 

 “Agora, as propostas de solução sempre são discutidas de maneira aberta. Todos têm 

liberdade de propor e sugerir [...] Assim, eu tenho percebido, tanto os mais sêniores quanto os 

mais juniores, todos ficam abertos, mesmo, a sugerir”  (DESENVOLVEDOR 1 D). 

 Os especialistas em software possuem total liberdade para sugerir melhorias para o 

processo-padrão adotado pela organização. Essas sugestões são encaminhadas para o grupo 

SEPG responsável por avaliar e promover a melhoria contínua desse processo: 

 

A gente sempre abre uma sugestão de melhoria para a equipe do SEPG para ser 
avaliada. Através dessa ferramenta que a gente tem, a gente abre uma solicitação 
para avaliação da sugestão, no caso. Aí, a gente volta, aqui, para o SEPG para ser 
avaliado e implementar a melhoria que foi solicitada. Assim, todo mundo tem 
abertura, tem acesso para ir lá e cadastrar (DESENVOLVEDOR 1A); 
 

A gente tem uma equipe que é tipo guardiã do processo. A gente tem uma equipe 
que a gente denomina, aqui, SEPG. Então, é legal que, quando eu trabalhava no 
atendimento e começou a implantar o MPS, eu via muita coisa que podia ser 
mudada. Então, qual era. Eu chegava para o gerente, por exemplo, e falava assim: 
‘Oh, se isso aqui fosse dessa forma não seria melhor?’ Ele falava para mim: ‘Cara, 
manda um e-mail, lá, para a equipe do SEPG que a gente vai fazer uma avaliação e, 
se for a melhor prática, a gente muda o processo.’ Então, várias vezes mudou-se o 
processo. Então, a gente tem até um questionamento, lá, do documento do processo 
padrão com todas as mudanças que houve. E essas mudanças vêm de sugestões de 
pessoas que veem o processo sendo executado (DESENVOLVEDOR 1B); 

 



 150 

Bom, a fábrica tem um documento chamado ‘Sugestão de Melhorias’. Então, todos 
os colaboradores podem sugerir melhorias tanto em documentação como em 
processos, em tecnologias, no que quer que seja. E o SEPG, que é o grupo de gestão 
desses processos, avalia essas melhorias e as implementa conforme a avaliação 
(DESENVOLVEDOR 1C); 
 

A gente usa a ferramenta Mantis20. E, aí, qualquer funcionário pode sugerir 
mudanças no processo. Se você achar: ‘Ah, o processo é muito burocrático. O 
processo tem essa falha, essa falha’. Pode ser cadastrado lá como novas ideias. 
Então, assim, ou a pessoa pode ir lá e cadastrar, lá formalmente. Aí, é avaliado pela 
equipe do SEPG. E formalmente, depois. Muda o processo, muda a versão do 
processo com aquela sugestão da pessoa ( DESENVOLVEDOR 2A); 
 

As ideias são sempre bem-vindas. É sempre incentivado que as pessoas opinem. Até 
mesmo já no MPSBr, aqui a gente tem uma equipe que é o SEPG que trabalha 
criando as metodologias de trabalho. Então, assim, a gente pode mandar e-mail para 
esse grupo do SEPG, que eles analisam as ideias e dão retorno: ‘Ah, essa ideia aqui 
é bacana. Nós vamos deixar ela aqui e vamos implementar. Ah, essa aqui a gente vai 
deixar mais parada por agora’. Eles sempre dão retorno. E sempre é incentivado a 
dar sugestões de melhorias (DESENVOLVEDOR 2B); 
 

Normalmente você formaliza isso como sugestão de melhoria. Então, nessa sugestão 
de melhoria, você pode sugerir melhorias ou no processo ou em determinados 
documentos. E isso é encaminhado para o SEPG. E aí, o SEPG, em conjunto, ali, 
com os participantes, analisa aquilo e vê a possibilidade de implantar 
(DESENVOLVEDOR 2C). 

 

Ressalta-se que essa situação também foi retratada em depoimentos apresentados na 

seção destinada ao construto: Aprendizagem Coletiva - Categoria ‘Aprende-se durante as 

discussões que ocorrem nas reuniões’. 

 Constatou-se que os desenvolvedores possuem abertura para solicitar informações de 

seus superiores: 

 

As pessoas que trabalham aqui na empresa não têm a cultura de: ‘Eu conheço, eu 
sou o dono e eu não vou passar isso para ninguém’. Isso não existe aqui na empresa, 
em setor nenhum. Se você precisar de uma informação da gestão, você tem total 
liberdade em chegar nos líderes da empresa e perguntar. Em momento algum vai ser 
falado assim: ‘Por que você está me perguntando isso?’ O cara pode até, no 
momento, não poder te falar. Mas ele não vai te falar: ‘Por que você está querendo 
saber isso?’ Então, assim, a liberdade de expressão que existe dentro da empresa é 
muito grande (DESENVOLVEDOR 1B). 

 

 Identificou-se, ainda, que o desenvolvedor pode discordar do feedback relacionado ao 

seu desempenho no trabalho, fornecido pelo gerente de projeto: “feito esse feedback geral, aí 

eu costumo chamar um a um. E repassar com ele. Aí eu falo: ‘Olha, está vendo? É realmente 

isso aqui?’ E, assim, é sempre aberto para a pessoa questionar” (DESENVOLVEDOR 1A). 

                                                 
20 É um sistema de gestão de defeito, uma ferramenta opensource baseado em tecnologia web. 
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 Em algumas ODSs, os desenvolvedores participam do planejamento estratégico da 

empresa. Todas as sugestões são avaliadas pela alta gestão: 

 

Por exemplo, aqui na empresa, questões de alinhamento estratégico, todo mundo 
participa. Só que a decisão final é do gestor, a decisão final não é do grupo. Então, é 
legal que, quando vai definir alinhamento estratégico, tem todo um trabalho, aí, que, 
às vezes, vai para um hotel, participa em um hotel. Igual a gente está tendo essa 
reunião aqui, com essas perguntas, são criados questionários para você colocar a sua 
visão e tudo, em dados. Pergunta, lá: ‘O que você pensa sobre isso?’ Então, todo 
mundo participa. Mas como é uma coisa macro, o alinhamento estratégico para três 
anos da empresa, então a decisão final acaba sendo dos gestores 
(DESENVOLVEDOR 1B). 

 

 

4.7.3.2 O desenvolvedor possui autonomia para planejar o seu trabalho e tomar decisões 

 

 

 Em um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua, o funcionário precisa ter 

autonomia para desenvolver e expressar a sua própria maneira de fazer as coisas, como 

aprender a ser responsável pelo planejamento do seu trabalho e pelo seu próprio 

desenvolvimento profissional (MULHOLLAND et al, 2004).  

 Identificou-se que o desenvolvedor possui autonomia para tomar decisões que irão 

impactar na sua área de atuação: 

 

Bem, eu penso o seguinte, em decisões que possam gerar grande risco, alto risco, é 
lógico, você precisa [...] Mas se [...] Puxa, tudo quanto é tomada de decisão 
relacionada à sua função você ter que ficar entrando em contato com o seu superior 
imediato. E eu acho que aqui a gente tem muita liberdade para tudo. Não só para 
projeto. Mas, ah, você vai fazer um exame: ‘Posso faltar amanhã? Fulano, amanhã 
eu não venho, então qualquer coisa você me liga’. Então, assim, é mais assim, a 
gente sempre conversa e deixa a pessoa sempre ciente. Mas, assim, não existe 
barreira não (DESENVOLVEDOR 2A). 

 

 Entretanto, as decisões precisam ser comunicadas, pois podem influenciar no 

desenvolvimento do projeto: 

 

Olha, eu acho que a gente tem muita autonomia, mas eu acho que [...] Eu tento, pelo 
menos, sempre deixar eles bem informados. Pois eu acho que também não dá para a 
gente ficar tomando decisões e eles não ficarem cientes. Principalmente assim, 
porque eu fico em Campinas. Mas se toda hora que eu precisar de alguma coisa, 
tiver que ligar para o meu superior e falar: ‘Aí, pode fazer assim? Pode ser isso?’ 
Demoraria muito. Então, normalmente, assim, eu acho que ele dá liberdade, sim, 
para a gente tomar muita decisão. Mas a gente sempre tem que compartilhar porque 
a equipe precisa ficar sabendo, de uma forma geral (DESENVOLVEDOR 2A). 
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Olha, na verdade, a gente acaba resolvendo mesmo, porque problema técnico, acaba 
o técnico resolvendo. Mas esses problemas você relata. Porque, às vezes, muitos 
desses problemas acabam impactando no seu cronograma, no andamento do projeto 
(DESENVOLVEDOR 2C).  

 

 Quando a decisão impactar outras áreas, o desenvolvedor geralmente consulta os seus 

respectivos responsáveis, antes de tomar a decisão: 

 

Eu tenho autonomia, mas é o que a gente chama assim, autonomia com 
responsabilidade. Por exemplo, a gente está discutindo um item que vai ser 
desenvolvido, só que esse item pode impactar em outra parte do negócio, do 
produto. Então, assim, eu tenho autonomia de decidir: ‘Ah, não, pode ser feito dessa 
forma’. Só que, muitas das vezes, duas cabeças pensam melhor que uma. Então a 
gente compartilha aquela situação com outro especialista de negócio, que está mais 
envolvido na outra área que pode ser impactada, por exemplo. Então, é tipo uma 
decisão a quatro mãos. Eu tenho autonomia de decidir essa parte, mas, se impactar a 
outra parte, é melhor consultar o outro cara (DESENVOLVEDOR 1B). 

 

 Verificou-se que o desenvolvedor pode tomar decisões que não estejam relacionadas à 

sua área de atuação, desde que possua a competência necessária para isso: 

 

Pois é, depende muito do problema. Tem coisas que eu consigo fazer. Como o papel 
do Scrum Master21. Uma das principais atividades é remover o impedimento. Então, 
eu tenho essa autonomia. Tipo alguma coisa de máquina e tal, parou, alguma coisa 
desse tipo, dá para a gente ter essa tomada de decisão (DESENVOLVEDOR 1D); 
 

[...] ‘Puxa, surgiu alguma coisa diferente aqui, eu sei como eu posso resolver, mas, 
primeiro, eu tenho que falar com o meu superior’. Na verdade, a empresa não 
estimula esse tipo de atitude. Desde que, como se diz, você consiga fazer isso [...] 
Vamos dizer que um cliente liga para resolver alguma coisa que é para uma pessoa, 
de outra equipe resolver. A empresa estimula que você tente resolver aquilo, naquele 
momento, se estiver dentro do seu alcance. Então, assim, se eu puder, seu eu consigo 
resolver, eu vou resolver (DESENVOLVEDOR 2D). 
 

 Já, quando as decisões envolvem riscos, a solução precisa ser apresentada, 

primeiramente, aos superiores: 

 

Então, a autonomia vai do escopo que aquela decisão vai afetar. Se é uma decisão 
técnica bem específica, isso fica a cargo da equipe. Se é uma decisão ainda técnica, 
mas que vai impactar toda... Isso já sobe para o escopo do arquiteto, que é o 
responsável. E assim vamos subindo. Se essa decisão vai ter impacto no projeto, o 
gerente também teria que estar envolvido para tomar essa decisão. Se a decisão é 
muito maior, vai impactar o portfólio, aí já vai envolvendo a diretoria. Assim, a 
autonomia existe. Mas é lógico, tudo dentro da abrangência do que a decisão vai 
afetar (DESENVOLVEDOR 1A); 

 

                                                 
21 O papel do Scrum Master assemelha-se a de um gerente de projetos. 
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Dependendo do grau de risco que essa situação apresenta, ela precisa ser apresentada 
primeiro para o seu líder antes de você tomar uma atitude para poder resolvê-la. Isso 
depende muito da situação. De um modo geral, isso é levado, sim, para o líder, para 
uma discussão. Agora, as propostas de solução sempre são discutidas, abertas, todos 
têm liberdade de propor e sugerir. Mas, conforme a situação, sim, é discutido. 
Soluções menores, não há necessidade. Soluções técnicas menores, não há 
necessidade. Mas soluções de maior risco, de maior impacto, aí sim são discutidas 
(DESENVOLVEDOR 1C). 
 

  

 O desenvolvedor prefere que as decisões de maior impacto no projeto sejam tomadas 

pela equipe de desenvolvimento, com o intuito de identificar a melhor solução por meio do 

compartilhamento de ideias e para despertar o comprometimento de todos os membros para 

com o projeto, ao envolvê-los nesse processo de tomada de decisão: 

 

Mas, dentro dos projetos, a decisão é do grupo. Ela é do time. Ela nunca é imposta: 
‘Ah, é assim’. Porque a gente até tem uma brincadeira que é a diferença entre porcos 
e galinhas. Porque, assim, se o cara não participa. Se é imposto para ele: ‘Olha, você 
vai ter que fazer isso aqui e você vai ter que fazer isso em X horas’. O cara não 
participou da construção daquilo ali. Ele não opinou sobre aquilo. Ele pode ter uma 
informação diferente, pode ver aquilo de uma ótica diferente. Então, o cara não vai 
entrar com o comprometimento de 100% porque ele fala assim: ‘Não, o cara falou 
que eu tenho que fazer em duas, mas todo mundo sabe que isso aqui é feito em seis 
horas. Como é que eu vou fazer em duas? Então, eu vou fazer do jeito que der. Em 
duas horas, se eu não conseguir entregar, entreguei o que deu para entregar. Então, 
por isso que é importante esse comprometimento, a participação de todos na tomada 
de decisão, justamente por causa disso, para o cara comprar a ideia. Se a gente chega 
com a ideia comprada e entrega para o cara, acabou. O cara não vai ter o mesmo 
envolvimento como se ele tivesse participado da construção, da criação’ 
(DESENVOLVEDOR 1B). 

 

 As ODSs utilizam um processo específico para auxiliar os desenvolvedores a tomar 

decisões. Nesse processo, os desenvolvedores buscam avaliar os prós e contras de cada ação.  

 

A equipe do projeto reúne-se, avalia a decisão que tem que ser tomada. O líder do 
projeto avalia se está no âmbito da equipe e do líder. Se não, isso é escalado. Há um 
procedimento de tomada de decisão na empresa. Conforme a avaliação, o líder leva 
isso, executa esse processo e vai avaliando as opções para aquela decisão, os pesos. 
Tem todo um procedimento para essa tomada de decisão (DESENVOLVEDOR 1C). 
 

E a gente tem um processo, também, de decisões. Veio com o MPSBR. E, aí, nesse 
guia você fala qual é o assunto a ser decidido: ‘É o assunto fulano de tal’. Quais são 
as vantagens de cada. Aí, quais são as opções possíveis. Aí, você elenca as opções 
possíveis, quais são as vantagens de cada opção, quais são as desvantagens. Que 
aquilo ali tem um ponto, uma pontuação. E, aí, chega a uma decisão a partir dessa 
planilha (DESENVOLVEDOR 2A). 
 

Então, às vezes, acontece o seguinte. Você está lá no meio do projeto, você definiu 
que vai usar, sei lá, uma ferramenta em uma determinada versão. E, puxa, no meio 
do projeto você identificou ou alguém da equipe identificou que, com aquela versão, 
você não conseguiria implementar determinado requisito do cliente. Então, naquele 
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ponto, você vai ter que, ou trocar de ferramenta, ou pegar uma versão mais atual. Só 
que isso pode causar alguns impactos. Então, quando se identifica esses impactos, aí 
segue um processo lá, que é um processo de tomada de decisão formal. E, aí, você 
vai fazer toda uma análise em cima daquilo. Aí, já também envolve líder de projeto. 
Todos participam. Às vezes, nem todos. Mas as pessoas mais técnicas, as da equipe, 
mais sêniores. E todas as opiniões são avaliadas. Avaliando os prós e os contras. 
Tem uma espécie de tabela que ajuda a gerar uma pontuação, você vê quais são as 
alternativas possíveis. E, aí, você vai pontuando cada uma dessas alternativas. E, 
dali, vai sair alguma vencedora (DESENVOLVEDOR 2C). 
 

Cada problema que surge ou cada ideia que surge, para a resolução desse problema, 
tem que ser pesada em função do tempo, da estimativa de tempo que a gente tem 
para resolver esse problema. Então, nem sempre a solução é adotada. E às vezes a 
primeira solução é a mais acertada. E pode ser que a gente define um termo em 
função disso e descobre-se que vamos precisar de uma solução mais complexa. E a 
gente tem, realmente, que fazer uma reestimativa. Chama-se o grupo de novo, 
apresenta o problema, apresenta a nova solução, envolve o PO, se for necessário. 
Sempre com o líder técnico para dar o aval, para verificar se é mesmo uma solução 
viável. Se o líder técnico não conseguir, procura outra pessoa (DESENVOLVEDOR 
2D). 

 

 

4.7.3.3 Erros fazem parte do processo de aprender 

 

 

 Os erros devem ser vistos como situações que fazem parte do processo de 

aprendizado. Certas situações vivenciadas, principalmente aqueles sujeitas a erros, 

representam experiências ricas em conhecimento (WILLINS; DUBIN, 1990). Ambientes de 

trabalho que sufocam a aprendizagem, dificultando a exposição de ideias e a aplicação de 

novas técnicas que podem apresentar risco, provocam a estagnação organizacional (EDDY et 

al, 2005). 

 Identificou-se que as ODSs visualizam os erros como situações que fazem parte do 

processo de aprendizagem ao atender a orientação do MpsBr que determina que os erros e as 

suas respectivas soluções precisam ser registrados no documento ‘Lições Aprendidas’, que 

fica armazenado no repositório de ativos de conhecimento da empresa. Esse registro contribui 

para a melhoria contínua dos projetos, pois ao avaliar esses documentos os desenvolvedores 

poderão conhecer os erros cometidos em projetos passados com o intuito de evitá-los. Para 

disseminar e promover a institucionalização dessas lições, as ODSs realizam ainda reuniões 

formais para discuti-las com as equipes de desenvolvimento. 

Ressalta-se que essa situação foi retratada em diversos depoimentos apresentados nas 

seções destinadas aos construtos: Aprendizagem Individual – Categoria ‘Aprende-se com o 

erro’;  Aprendizagem Coletiva – Categoria ‘Aprende-se durante as discussões que ocorrem 
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nas reuniões’, Categoria ‘Compartilhamento de conhecimento por meio de repositórios de 

ativos’. A seguir, alguns desses discursos são apresentados como exemplo: 

 

O nosso processo orienta, por exemplo, que essas lições aprendidas sejam lidas 
quando você for iniciar um próximo projeto.  Então, por exemplo, o meu próximo 
projeto vai usar DB2, então eu vou pegar projetos similares e ver quais são as lições 
aprendidas daquilo ali. O que evita de você cometer os mesmos erros 
(DESENVOLVEDOR 2A). 
 

Pelo MPSBR a gente tem uma reunião de lições aprendidas. E agora no Scrum, 
também, nós temos no final. Ao final da Sprint de desenvolvimento, a gente lista 
todas as lições aprendidas. O que a gente fez, o que a gente deixou de fazer e o que a 
gente pode melhorar na próxima (DESENVOLVEDOR 2B). 
 
 
A cada ciclo de projeto, a gente tem esse... É um documento, na verdade, que fica no 
nosso repositório de ativos como lições aprendidas naquele projeto. Você pode estar 
fazendo no decorrer do projeto e também no final dele. Ele é um dos artefatos que a 
gente gera, aí, no decorrer do projeto (DESENVOLVEDOR 2D). 

 

 

 As ODSs possuem um ambiente de trabalho que permite a ocorrência de erros durante 

o processo de desenvolvimento de software, sem comprometer o código fonte da versão 

principal. Verificou-se, ainda, que quando erros são cometidos, os desenvolvedores recebem 

orientação em vez de repreensão: 

 

A gente tem uma versão principal que é para todos os clientes. O fonte é o mesmo. 
Agora, o que a gente faz é um versionamento de projetos. Por que a gente faz isso? 
Para garantir a integridade do produto. Então, a gente não desenvolve nada no 
produto principal, no fonte principal. Porque, sendo feito em um lugar separado, 
você tem a possibilidade de fazer os testes automatizados, os testes manuais, rodar o 
QA, que a gestão da qualidade para ver se todos os processos descritos foram 
seguidos, se tem a documentação funcional. Então, tem uma série de itens [...] Mas 
uma vez, uma essa pessoa fez a mudança. Ela fez a mudança direto na versão 
principal [...]. A gente identificou essa mudança. Só que a ferramenta que a gente 
trabalha, de controle de fonte, te dá total possibilidade de falar assim: ‘Não, volta à 
versão anterior dessa mudança’. Então, foi o que a gente fez. A gente voltou a 
versão. Mas, aí, teve uma educação para essa pessoa de falar: ‘Olha, a gente tem que 
ter atenção’. [...] Talvez, a pessoa não estava com tanta atenção na hora que estava 
desenvolvendo. Mas em momento algum houve punição. Houve a educação de 
orientá-lo e mostrar o caminho que ele tem que seguir quando ele estiver 
desenvolvendo projeto (DESENVOLVEDOR 1B); 

 

É tranquilo, porque a gente tem uma premissa [...] A gente não comunica nada, a 
gente não manda nada para o servidor que não foi realmente testado na sua máquina. 
Então, você não pode, tipo assim, se você tem um trabalho que vai gastar três dias 
para ser feito e a gente tem um esquema aqui de integração contínua, você tem que 
comunicar todo dia. Você não pode sair daqui e deixar nada sem ser salvo, evitando 
perdas e tudo [...] Mas se acontecer a primeira coisa é corrigir e ver por que errou 
para ficar como lição aprendida: ‘Olha, o que você fez de errado? Por que deu erro? 
Porque você comentou alguma coisa que não foi testado a fundo na sua máquina?’ 
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Então, a gente tem essas lições aprendidas, que a gente olha para a gente não errar 
novamente. Mas não rola stress não (DESENVOLVEDOR 1D). 
 

 

 

4.7.3.4 Situações complexas promovem o aprendizado 

 

 

As tarefas que envolvem elementos novos, dilemas e problemas a serem resolvidos, 

obstáculos a superar e escolhas a fazer em condições de risco e incerteza, permitem ao 

trabalhador ir além da sua capacidade, devido às situações atípicas que requerem o 

estabelecimento de novas soluções e o uso de novos métodos de trabalho (MAURER; 

WEISS, 2010).  

 Constatou-se que as ODSs estão constantemente trabalhando com projetos complexos 

que apresentam situações atípicas daquelas previstas no processo padrão de desenvolvimento, 

e que exigem novas maneiras de realizar o trabalho (SESSA; LONDON, 2008).  

Ressalta-se que essa situação foi retratada em depoimentos apresentados na seção 

destinada ao construto: Aprendizagem Individual – Categoria ‘Aprende-se participando de 

projetos complexos’. A seguir, alguns desses discursos são apresentados como exemplo: 

 

Isso é um caso que fomenta bastante essa busca de conhecimento devido à demanda 
de solução nova. E, assim, sempre uma solução complexa vai exigir um 
detalhamento muito maior. Que, às vezes, a pessoa utiliza uma solução, mas, assim, 
não procura se interar sobre aquilo ali. E quando é complexa, ela tem que esmiuçar. 
Não tem como simplesmente adotar e seguir adiante (DESENVOLVEDOR 1A). 
 

Eu acho que são os principais, que envolvem coisas... Algo novo, que você não tem 
experiência. Além dele ser desafiador,  ele corre um sério risco de não cumprir o 
prazo, sair fora do prazo, é o principal que você adquire conhecimento 
(DESENVOLVEDOR 2B). 
 

 

 

4.7.4 Estrutura e recursos de apoio 

 

 

A Figura 23 apresenta as subcategorias associadas à categoria ‘Estrutura e Recursos de 

Apoio’. 
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Figura 23 - Subcategorias da Categoria ‘Estrutura e Recursos de Apoio’ 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora  

 

 A organização que possui um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua mantém 

uma estrutura que apoia o aprendizado. Esse apoio é demonstrando quando a empresa libera 

recursos para a realização de eventos de capacitação profissional - treinamentos, seminários, 

workshops, entre outros. Esse apoio também é demonstrado, quando a empresa mantém uma 

biblioteca com acervo atualizado, utiliza equipamentos de tecnologia avançada, possui 

convênios com instituições de ensino ou quando simplesmente fornece os recursos 

necessários para que o funcionário possa desenvolver suas ideias e colocá-las em prática, 

durante o seu trabalho (MAURER; RAFUSE, 2001; WILLINS; DUBIN, 1990). 

 

 

4.7.4.1 Uso de tecnologias de informação e comunicação para compartilhar 

conhecimento 

 

 

 As ODSs fazem uso de diversas tecnologias de informação e comunicação para 

promover a interação e o compartilhamento de conhecimento entre os desenvolvedores, 

como: fóruns, wikis, e-mail, telefone e ferramentas de bate-papo por texto ou voz.  

De acordo com os desenvolvedores, essas tecnologias de comunicação colaboram para 

o trabalho em equipe e para o aprendizado coletivo por permitirem o compartilhamento dos 

significados individuais dos membros do grupo (DIXON, 1999).   

Estrutura e Recursos de Apoio 

Uso de tecnologias de informação e comunicação 
para compartilhar conhecimento 

Realização de cursos internos de capacitação 
profissional 

 
A organização financia cursos externos de 

capacitação profissional 

 
A estrutura física facilita o compartilhamento de 

conhecimento e o desenvolvimento de novas ideias 

 



 158 

Ressalta-se que essa situação foi retratada em depoimentos apresentados na seção 

destinada ao construto: Aprendizagem Coletiva – Categoria ‘Compartilhamento de 

conhecimento por meio de tecnologias de informação e comunicação’. A seguir, alguns 

desses discursos são apresentados como exemplo: “então, nós temos uma wiki. Os analistas 

alimentam essas wikis’ (DESENVOLVEDOR 1C);  

 

A gente tem um e-mail interno da equipe, onde todo mundo manda as novidades 
para lá, a gente compartilha bem disso. Descobriu alguma coisa nova a gente manda, 
pegou uma coisa que você acha importante, um artigo e tal, posta lá. Todo mundo lê 
e discute depois. (DESENVOLVEDOR 1D);  
 

 “A gente conversa muito via GTalk. Eu tenho conversado muito via GTalk, porque eu 

tenho ficado em Campinas. Eu fico aqui pouco tempo. Eu venho de 15 em 15 dias. Então, 

para mim, a conversa pelo GTalk é mais freqüente” (DESENVOLVEDOR 2A);  

 

A gente tem uma lista de discussão, que a gente utiliza dentro da equipe para fazer a 
comunicação da equipe sobre os assuntos de um projeto. E também para obter dicas 
de como fazer a coisa melhor, como fazer bem feito. Há troca de informação 
(DESENVOLVEDOR 2D). 
 

 

 

4.7.4.2 Realização de cursos internos de capacitação profissional 

 

 

 Constatou-se que as ODSs, buscam frequentemente promover eventos internos de 

capacitação. Inclusive, em algumas empresas, existe uma equipe específica para receber as 

demandas de aperfeiçoamento profissional e organizar esses eventos. Essa equipe, 

inicialmente, verifica se há no próprio grupo de colaboradores um especialista que possui o 

conhecimento requisitado para ministrar o treinamento, caso contrário, um especialista 

externo é contratado:  

 

A empresa tem, por filosofia, por missão, aplicar as novas tecnologias aos projetos 
para agregar valor. Então, à medida que é identificada uma nova tecnologia no 
mercado ou a necessidade de um projeto, os profissionais são treinados nessa 
tecnologia para que possam atuar tendo os papeis necessários para essa função 
(DESENVOLVEDOR 1C); 
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 “A organização procura sempre oferecer treinamentos, às vezes até pega pessoas daqui 

de dentro da empresa para poder ministrar esses treinamentos” (DESENVOLVEDOR 1D); 

“A gente tem treinamento dentro da própria equipe” (DESENVOLVEDOR 2A). 

Ressalta-se que esses depoimentos fazem referência a situações relatadas na seção 

destinada ao construto: Aprendizagem Individual - Categoria ‘Aprende-se em eventos de 

capacitação profissional promovidos pela organização’. 

 

 

4.7.4.3 A organização financia cursos externos de capacitação profissional 

 

 

 As ODSs financiam cursos externos de capacitação profissional oferecidos por 

instituições de ensino ou por empresas que desenvolvem as tecnologias utilizadas em seus 

produtos, quando uma necessidade de aperfeiçoamento é identificada ou quando esse 

aperfeiçoamento agregar valor à organização: “tem outros casos onde não tem ninguém que 

possui o conhecimento para ser passado. Aí, é adquirido um treinamento fora da empresa” 

(DESENVOLVEDOR 1A). 

 Ressalta-se que essa situação foi retratada em depoimentos apresentados na seção 

destinada ao construto: Aprendizagem Individual – Categoria ‘Aprende-se em eventos 

externos de capacitação profissional’. A seguir, alguns desses discursos são apresentados 

como exemplo: “e a própria empresa, eu acho, te apoia muito. Por exemplo, um tempo atrás 

eu estava fazendo um curso de pós de função, a empresa me pagou o cursinho que eu fiz a 

distância” (DESENVOLVEDOR 2A); “Algum curso de extensão fora” 

(DESENVOLVEDOR 2C). 

 

 

4.7.4.4 A estrutura física facilita o compartilhamento de conhecimento e o 

desenvolvimento de novas ideias 

 

 

 As ODSs possuem salas para reuniões formais e informais. Inclusive, algumas dessas 

salas são projetadas para criar um ambiente descontraído e informal com o intuito de facilitar 

as discussões e o desenvolvimento de ideias. Pode-se citar, como exemplo, a ‘Sala da 

Criatividade’ da Organização B que possui colchonetes e almofadas para descanso, vídeo-
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game, jogos e livros. A Organização D também possui uma sala destinada à recreação e que 

apresenta um ambiente semelhante: “naquela salinha é só recreação mesmo” (Desenvolvedor 

2D). 

 O layout aberto adotado pelas ODSs, livre de divisórias e portas, onde os 

desenvolvedores sentam-se um ao lado do outro, facilita as discussões e o compartilhamento 

de conhecimento. Essas salas também possuem quadros brancos para que os desenvolvedores 

possam criar esquemas que representem as suas idéias para facilitar as reflexões durante as 

reuniões. As OSDs buscam manter ainda, dentro de suas instalações, uma biblioteca para 

armazenar as principais obras literárias utilizadas pelos especialistas em software, durante o 

trabalho. 

Portanto, os desenvolvedores possuem a percepção que a empresa, como um todo, 

incentiva e apoia o aprendizado contínuo, ao oferecer as condições necessárias para que os 

colaboradores possam aprender: 

 

Só colocando uma observação pessoal  na questão do aprendizado, eu acho que a 
empresa nunca deixou a gente na mão. Ela sempre apoiou, de uma forma ou de 
outra. Seja possibilitando a gente fazer pesquisa na Internet, seja disponibilizando 
profissionais internos ou buscando alguma ajuda externa para dar um curso, ou 
disponibilizando biblioteca. Ou seja, se a gente precisa de um livro sobre um 
determinado assunto, eles procuram disponibilizar, a gente pode pedir. Ou seja, a 
gente é bem apoiado nesse sentido (DESENVOLVEDOR 2B). 

  

Ressalta-se que essa situação foi retratada em diversos depoimentos apresentados na 

seção destinada ao construto: Aprendizagem Individual – Categoria ‘Lendo livros da área’; 

Aprendizagem Coletiva – Categoria ‘A estrutura física da organização facilita o 

compartilhamento de conhecimento’. A seguir, alguns desses discursos são apresentados 

como exemplo: 

 

Aqui dentro da empresa a gente tem um lugar,  não sei se foi te apresentado, que 
chama sala de criatividade. Algumas pessoas usam para dormir, para descansar 
depois do horário de almoço. Ela tem alguns livros, seja de filosofia, de coisa 
técnica. Então, tem uma minibiblioteca nessa sala. Tem puf em volta da sala inteira. 
Então, lá tem um quadro de vidro igual a esse aqui e lá acontecem essas reuniões, 
até para quebrar o clima da mesa redonda e um olhando para a cara do outro. E 
algumas pessoas são mais tímidas, não conseguem expressar. Então, lá é um lugar 
onde a pessoa está mais relaxada para poder compartilhar ideia e informação do 
projeto (DESENVOLVEDOR 1B); 
 

A gente utiliza um quadro de tarefas, que é aonde a gente coloca tarefas a cumprir. 
A gente define dessa forma: tarefas a serem feitas, em andamento e tarefa prestada, 
resolvida. Geralmente, a gente faz uma reunião em pé, mesmo, do lado desse 
quadro. Se, nessa reunião, a gente... Se for constatado nessa reunião que algum 
ponto precisa ser discutido de uma forma mais profunda, a gente procura uma sala, 
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reúne a equipe. Até porque vai influenciar no projeto. Então, a equipe tem que saber 
que essa mudança vai ser feita. Aí, se precisar de uma reestruturação, chegando 
àquela questão da mudança, se for ter que mudar alguma coisa que a equipe tenha 
que votar ou tenha que decidir junta, então a gente chama uma reunião maior. 
Porque essa reunião é uma reunião mais informal, de acompanhamento do projeto 
mesmo, distribuição de tarefas e acompanhamento de tarefas (DESENVOLVEDOR 
2D). 
 

 

4.7.5 Estabilidade no emprego 

 

 

 A Figura 24 apresenta a subcategoria associadas à categoria ‘Estabilidade’. Quando o 

sentimento de estabilidade está presente no ambiente de trabalho, o funcionário sente-se 

motivado e tranquilo para envolver-se em novas experiências de aprendizagem. A 

estabilidade no emprego não implica em uma política de não-demissão, mas não demitir o 

funcionário até que todas as alternativas para torná-lo apto para exercer o trabalho, estejam 

esgotadas (ROSOW; ZAGER, 1988). 

 

Figura 24 - Subcategorias da Categoria ‘Estabilidade’ 

 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

  

4.7.5.1 Solicita-se capacitação profissional quando o funcionário não sabe realizar uma 

tarefa 

  

 

 Quando o desenvolvedor não sabe realizar uma tarefa, treinamentos (internos ou 

externos) são solicitados para capacitá-lo: “Levamos para um treinamento, para capacitação” 

(DESENVOLVEDOR 2B); “Olha, o que a gente tenta fazer é treinamento mesmo” 

(DESENVOLVEDOR 2C). 
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Emprego 
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 Esse treinamento poderá ocorrer por meio do ‘desenvolvimento em par’, método de 

capacitação geralmente adotado pelas ODSs: 

 

É feita uma análise dessa dificuldade dele, o porquê isso está acontecendo, se há 
necessidade de um treinamento ou não. Ou se a ajuda de um par dele pode 
solucionar o problema. É feita uma análise do problema para ver como é que ele 
pode ser solucionado (DESENVOLVEDOR 1C); 
 

 “Assim, pelo que já aconteceu comigo, normalmente ele coloca outra pessoa para me 

ajudar” (DESENVOLVEDOR 2A); 

 

Pois é, a postura da empresa está no sentido daquilo que eu te falei. Ela vai procurar 
apoiar o funcionário a desenvolver esse trabalho. Seja disponibilizando alguém para 
ajudá-lo, seja dando um curso. Ou seja, capacitando esse funcionário para estar apto 
a desenvolver esse trabalho (DESENVOLVEDOR 2D). 
 

 Identificou-se que, em uma situação como essa toda a equipe mobiliza-se para 

encontrar meios de capacitar o membro que apresenta dificuldades para realizar o seu 

trabalho: 

 

Esse é um papel mais da equipe, porque a gente toma todas as decisões juntos. 
Supondo, são cinco pessoas, a gente viu que o cara tem uma dificuldade em resolver 
uma tarefa, a gente tem que apoiá-lo de alguma maneira, a gente não pode deixá-lo 
sem apoio. Nem que um senta do lado, e ele faz um back programa, ensinando ele 
tudo aquilo, para a gente não ter mais esse tipo de problema. Ou senão, vai a um 
treinamento, oferecer alguma coisa para ele parar de ocasionar esses impedimentos 
(DESENVOLVEDOR 1D). 

 

 A equipe também assume a responsabilidade por treinar os desenvolvedores menos 

experientes como, por exemplo, estagiários: “agora, quando, no caso da gente tem alguns 

estagiários que não têm conhecimento de arquitetura e tal, aí, a gente, dentro da equipe, monta 

treinamento para aquele grupo específico” (DESENVOLVEDOR 1A). 

 Caso a empresa não possua alguém apto para capacitá-lo, busca-se por capacitações 

externas: 

 

Você não tem o conhecimento necessário para executar aquela tarefa. Tem alguém 
dentro da organização que consegue te ajudar? Tem. Procura essa pessoa. Tem 
alguma pessoa que... Aqui na empresa a gente não tem competência para resolver 
esse problema? Não... Vamos buscar fora (DESENVOLVEDOR 1B). 

 

Ressalta-se que essa situação foi retratada em diversos depoimentos apresentados na 

seção destinada ao construto: Aprendizagem Individual – Categoria ‘Aprende-se em eventos 
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de capacitação profissional promovidos pela organização’, Categoria ‘Aprende-se em eventos 

externos de capacitação profissional’ e Categoria ‘Aprende-se com os membros da equipe’; 

Aprendizagem Coletiva – Categoria ‘A pré-disposição para compartilhar conhecimento favorece o 

aprendizado coletivo’. 

 

 

4.7.6 Sistemas de Reconhecimento de Recompensa 

 

 

A Figura 25 apresenta as subcategorias associadas à categoria “Sistemas de 

Reconhecimento e Recompensa”. 

 

Figura 25 - Subcategorias da Categoria ‘Sistemas de Reconhecimento e Recompensa’ 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora  

 

 Em um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua, o bom desempenho do 

funcionário é reconhecido pela organização como um todo, além de ser recompensado 

financeiramente (ROSOW; ZAGER, 1988; TANNENBAUM, 1997). Existe uma política 

organizacional que relaciona o desempenho com ganhos financeiros com o intuito de motivar 

os funcionários a se sobressaírem e a buscarem o aperfeiçoamento profissional contínuo 

(KOZLOWSKI; HULTS, 1987).  
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4.7.6.1 O bom desempenho é reconhecido 

 

  

As ODSs reconhecem a dedicação, o esforço e os bons resultados de seus 

colaboradores. Pode-se citar, como exemplo, a contratação de estagiários que apresentaram 

bom desempenho durante o período do estágio: 

 

Então, assim, a gente já teve, aí, casos na própria equipe, que a gente contratou 
estagiário e o estagiário veio a se tornar um contratado. E, assim, para a gente é 
muito melhor esse processo de crescimento da pessoa dentro da empresa, tanto de 
conhecimento como em carreira (DESENVOLVEDOR 1A). 

 

 No final do projeto, a empresa organiza uma confraternização como forma de 

reconhecer o trabalho que foi desempenhado pela equipe: “geralmente, ao final do projeto a 

gente faz uma confraternização tanto para integrar mais o pessoal, quanto para validar que 

aquilo foi legal, foi bacana, deu retorno” (DESENVOLVEDOR 1B). 

 Na reunião de encerramento do projeto, os membros da equipe reconhecem quando os 

seus pares realizaram um bom trabalho:  

 

Agora, há reconhecimento, sim, por mérito de trabalho em reuniões. Até porque 
como a gente faz a reunião [...]. Tem a entrega, a reunião de entrega. A gente tem o 
reconhecimento, sim. Muitas das vezes é um reconhecimento da equipe 
(DESENVOLVEDOR 2D). 
 

 Constatou-se que as ODSs adotam avaliações formais para mensurar o desempenho 

dos funcionários. Essas avaliações podem adotar o modelo em que o empregado é avaliado 

pelo seu superior, ou o modelo em que os membros da equipe avaliam uns aos outros. 

Em algumas ODSs, essas avaliações são periódicas, ou seja, ocorrem em um menor 

intervalo de tempo, já em outras ocorrem em um maior intervalo de tempo: 

 

A gente tem avaliação que é feita de tempos em tempos. Mas, assim, o período de 
tempo que eu vejo entre essa avaliação é longo. Então, assim, por isso eu busco, 
dentro desse intervalo, pedir mais feedback. Mas isso também acontece ao natural, 
vamos dizer assim. Às vezes, eu mando e-mail para eles (DESENVOLVEDOR 1A); 

 

Na verdade, nós temos um processo de avaliação na fábrica de software, um 
processo formal de avaliação. [...] Essa avaliação formal é periódica na fábrica. [...] 
E as pessoas têm conhecimento dessa avaliação, têm acesso a esses dados. Lá é feita 
uma discussão em torno, em cima disso (DESENVOLVEDOR 1C); 
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De seis em seis meses a empresa tem uma avaliação. Eu sou avaliado pelo meu 
gerente e o RH me dá esse feedback. Não é aquela radial que a gente tem feedback 
das pessoas da equipe. Não é 360 não, é 180 que fala, não é? (DESENVOLVEDOR 
1D); 
 

 Uma coisa legal também é que, aqui, a gente faz avaliações semestrais. Então, a 
gente tem até um sisteminha, também, que é responsável por essa avaliação. Tanto 
que tem um questionário, que você tem um limite lá que você pontua. [...] você faz 
sua autoavaliação e você avalia pessoas com quem você trabalhou, ali, diretamente 
naquele período [...] Quando você termina de avaliar, você publica aquela avaliação 
e a pessoa tem acesso àquilo. E, aí, depois tem a conversa. E, aí, você explica porque 
você colocou aquilo, porque você pontuou a pontuação naquele determinado item 
que foi fraco. Tem essa conversa (DESENVOLVEDOR 2C); 
 

Há uma avaliação que é feita periodicamente na empresa, onde o funcionário se 
autoavalia e avalia o seu coordenador ou o seu gerente [...] Ou seja, ele faz uma 
avaliação da equipe e uma autoavaliação (DESENVOLVEDOR 2D). 

 

Algumas ODSs utilizam os resultados obtidos por meio da ‘Matriz de Especializações 

por Pessoas’, para avaliar o desempenho dos desenvolvedores e ajudá-los a participar de 

experiências de aprendizagem válidas para o seu aperfeiçoamento profissional: 

 

Nós temos documentos que estabelecem, para cada perfil, qual é o conhecimento 
necessário. Então, um desenvolvedor Java, o que precisa saber? Um líder de projeto, 
o que precisa saber? Qual perfil ele precisa ter? E, aí, no desempenho diário das 
atividades, nós vamos fazendo as avaliações e vendo como é que está o andamento 
das pessoas. Se houver uma deficiência ou alguma coisa nesse sentido, aí sim é 
analisado e, talvez, um treinamento é solicitado ou associamos um par para poder 
solucionar o problema (DESENVOLVEDOR 1C). 
 

 

4.7.6.2 Recebem-se recompensas financeiras por bom desempenho  

 

 

 Em algumas ODSs os funcionários recebem recompensas financeiras, como por 

exemplo, aumento salarial por bom desempenho: “as vezes, a gente recebe aumento” 

(DESENVOLVEDOR 1A). 

 No entanto, outras ODSs não oferecem recompensas financeiras, mas reconhecem 

quando o desenvolvedor executou um bom trabalho: 

 

Não. Você tem o reconhecimento profissional. [...] Você fez alguma coisa e alguém 
chega do seu lado falando: ‘Nossa, que do caramba aquilo que você fez’. O cliente 
mesmo te dá o retorno. Às vezes, você entra em contato, eu, principalmente, 
converso muito com cliente [...]. Então, assim, o cliente chega e fala: ‘Nossa, do 
caramba. Isso vai me ajudar muito’. E, assim, só de você ouvir isso, você já está 
sendo... Para mim, principalmente, eu vejo que o meu trabalho já está sendo 
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reconhecido e que eu fiz alguma coisa de grande valia para o cliente 
(DESENVOLVEDOR 2B). 

 

 Ressalta-se que alguns desenvolvedores preferem ser parabenizados pelos superiores, 

membros da equipe, ou clientes, em vez de receber recompensas financeiras pelo bom 

trabalho realizado. Para eles, esse tipo de reconhecimento é mais incentivador que as 

recompensas financeiras: “Eu acho que é mais importante do que o financeiro. [...] Porque a 

gente fica tão concentrado ali, tentando dar o melhor, que quando você recebe isso você fica 

mais empolgado de fazer de novo” (DESENVOLVEDOR 1D). 

Identificou-se ainda, que o resultado da avaliação de desempenho pode ser utilizado 

como um indicador do plano de carreira, especificamente, para aumento salarial:   

 

Pois é, aí, na verdade esse feedback nessa avaliação semestral é um dos critérios 
para identificar se a pessoa vai ter um aumento, ou não vai. Não quer dizer que a 
cada seis meses você vai ter aumento. Mas é um dos critérios observados. E eu acho 
legal porque, por exemplo, hoje eu tenho gente ali na minha equipe que já há três ou 
quatro avaliações consecutivas, está recebendo aumento (DESENVOLVEDOR 2C). 

 

 

4.7.7 Apoio do líder 

 

 

A Figura 26 apresenta as subcategorias associadas à categoria “Apoio do Líder”. 

 

Figura 26 - Subcategorias da Categoria ‘Apoio do Líder’ 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora  
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 O líder exerce um papel fundamental na instituição de um ambiente de trabalho 

favorável ao aprendizado contínuo. Quando o líder não apoia a aprendizagem, o funcionário 

pode apresentar receio em transferir conhecimento ou envolver-se em novas experiências de 

aprendizagem que podem comprometer o fluxo do trabalho (EDDY et al., 2005; MAURER et 

al, 2002; WILLINS; DUBIN, 1990).  

 

 

4.7.7.1 O líder do projeto fornece feedback sobre o trabalho executado 

 

 

 O líder favorece a aprendizagem contínua quando fornece feedback positivo e, 

principalmente, informativo sobre o trabalho desempenhado, em vez de simples pareceres 

avaliativos ou comparações em relação ao desempenho de outros membros da equipe. As 

habilidades que podem ser aprimoradas não devem ser apresentadas como fraquezas, mas 

como um problema a ser resolvido em conjunto – líder, empresa e subordinado (LONDON, 

SMITHER, 1999). 

 Verificou-se que o líder do projeto fornece feedback do conselho quando informa que 

a maneira escolhida para realizar o trabalho talvez não seja a mais eficiente. Nesse momento, 

o líder instiga o desenvolvedor a refletir sobre a situação, oferecendo, inclusive, opiniões 

pessoais para a resolução do problema: 

 

Ele sempre vem com o feedback do conselho:’Olha, vamos fazer assim, ou não, não 
é assim, você deveria ter feito de outro jeito’. [...] Durante o projeto eu vou. Algum 
ponto que talvez não é algo tão... Vamos dizer assim, que necessite de um pouco de 
atenção, então, assim, só para não deixar passar eu comento: ‘Olha, isso aqui eu 
acho que não foi legal. Vamos procurar fazer de outra forma? Se você tem dúvida, 
sobre esse assunto, vamos ver o que a gente pode fazer e tal’.  Ou: ‘Não, é isso aí. 
Essa ação que você tomou vai gerar lucro, foi bacana, gostei’ (DESENVOLVEDOR 
1A); 
 

 “Assim, também se a equipe pisar na bola rola um... Digamos na reunião eles falam: 

‘Olha, eu acho que vocês estão pecando nisso, estão fazendo tal coisa errada’” 

(DESENVOLVEDOR 1D); 

 

Então, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, de situação que acontece com 
muita frequência. Por exemplo, eu estou com um problema, ali, que está empacado. 
Aí, eu sempre vou lá e converso: ‘Puxa, mas estou com esse problema, tudo e tal’. E 
ela, como é uma pessoa muito prática, muito objetiva... Muitas vezes, você está 
tentando uma solução, ali, rebuscada, coisa e tal, e ela acaba te dando uma solução 
simples. Às vezes, ela nem conhece a tecnologia que você está trabalhando ali, mas: 



 168 

‘Puxa, mas tenta isso’. E aquilo acaba despertando: ‘Puxa, posso tentar seguir por 
esse caminho’ (DESENVOLVEDOR 2C). 

 

 O líder do projeto fornece feedback positivo quando reconhece que o trabalho foi bem 

executado ou quando elogia o esforço dedicado mesmo quando o trabalho não foi realizado 

conforme o padrão de desempenho esperado: 

 

Então, a gente procura sempre dar aquele feedback positivo, elogiar a pessoa. Que 
seja pelo esforço. Às vezes, não atingiu o que a gente queria, mas a pessoa se 
esforçou. Então, eu procuro sempre dar esse incentivo, ali, no final. [...] Mais do que 
explicitar o erro, eu acho que está sempre, ali, dando. Procurando não o negativo, 
mais o que é positivo para elogiar, para fomentar esse sentimento na pessoa 
(DESENVOLVEDOR 1A); 

 

 “Você recebe o reconhecimento: ‘Que bom, você conseguiu’. [...] É o tempo inteiro 

assim, um puxando o outro assim e tal, apoiando: ‘Parabéns, você deu conta de fazer aquele 

serviço’” (DESENVOLVEDOR 1D); 

 

A gente não conseguiu alcançar o objetivo total da sprint. E, na reunião de 
fechamento, eu estava muito abatido. E teve um líder daqui da empresa que falou 
assim: ‘Cara, não se frustre tanto por causa disso. Você se cobra muito para poder 
fazer o completo, o 100% e tal.’ Aí, eu falei: ‘Puxa, mas eu queria ter entregado’. A 
gente estava muito próximo de entregar 100%”. Um projeto de, sei lá, 220 horas, 
faltaram 10 horas. [...] E, assim, foi legal porque eu estava [...] “Puxa, não é 
possível. A gente não conseguiu entregar o negócio 100%. Eu queria 100%. Ia ser o 
primeiro projeto. Eu queria ter sido eu o cara que fez o primeiro 100%”. E fiquei 
naquela. O cara: ‘Não, não se frustre. Não precisa ficar desse jeito. Se a gente for 
pegar a linha, aí, dos projetos que foram executados, puxa, está melhorando. A gente 
vai conseguir alcançar’ (DESENVOLVEDOR 2D). 

 

 O líder do projeto utiliza índices de produtividade e qualidade para estabelecer o seu 

feedback: 

 

Geralmente faço os índices de produtividade e de qualidade. Para aí, falar: ‘Olha 
aqui para você ver, a pessoa desenvolveu pouco. A produtividade foi baixa’. Aí, a 
pessoa questiona: ‘Não, isso não é verdade. Ele foi pouco, mas é porque ele ajudou 
todo mundo lá. Fez uma parte de um, uma parte de outro. Então, esse número aí não 
é o que diz respeito à realidade. Não reflete a realidade’. (DESENVOLVEDOR 1A). 

 

 Entretanto, para alguns desenvolvedores, o feedback do líder do projeto deveria 

ocorrer com maior frequência, além de ser mais informativo, e até mesmo, mais formal, por 

meio de relatórios: “Então, hoje, a gente não tem nenhum relatório, nenhuma forma de medir 

a satisfação das lideranças com o seu trabalho” (DESENVOLVEDOR 1B). 
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Devido à convivência diária no trabalho, acredita-se que é possível criar um vínculo de 

amizade entre o líder e os membros da equipe. No entanto, pressupõe-se que esse vínculo 

pode comprometer o feedback quando o líder: apresenta receio de ser mal julgado ao fornecer 

retornos frequentes sobre o trabalho; não apresenta, detalhadamente, os aspectos que o 

funcionário necessita aprimorar devido ao vínculo de amizade que se instituiu entre eles; 

apresenta um feedback superficial por acreditar que o funcionário, por conhecê-lo bem, sabe 

exatamente o que ele espera em termos de desempenho: 

 

Eu acho que é muito informal. Eu acho que deveria ser... Assim, não que tenha que 
ter um processo mais formal. Mas eu acho que deveria ser mais frequente e que o 
gerente devia falar: ‘Olha, talvez, assim, eu acho que a gente tem uma amizade tão 
grande que essas coisas acabam sendo tão informais. Aí, a pessoa chega: Ah, fulano, 
olha, nossa, mas você está atrasando não sei o quê, não sei o quê’. Sabe? Assim, isso 
é muito rápido. Mas eu acho que tinha que ter uns feedbacks mais periódicos e de 
uma forma um pouco mais formal. Porque eu acho que as pessoas têm que saber se 
elas estão indo bem, se estão no caminho (DESENVOLVEDOR 2A). 

 

 O líder geralmente aproveita as reuniões agendadas para tratar sobre questões do 

projeto para fornecer feedback público ou geral, sobre o trabalho executado pela equipe: “ao 

final de cada projeto, eu costumo reunir a equipe, passar um feedback geral para toda a 

equipe, assim, expondo realmente o que foi positivo e o que foi, realmente, negativo” 

(DESENVOLVEDOR 1A); “E, também, nas reuniões, eu dou o feedback de uma forma 

verbal para a equipe” (DESENVOLVEDOR 1C). 

 No entanto, se for necessário, o líder do projeto pode convocar algum membro para 

receber um feedback privado, ou seja, um retorno pontual sobre o seu desempenho: “se eu 

achar que há necessidade de um feedback privado para uma pessoa, aí isso é feito. Há uma 

conversa em particular com essa pessoa, com esse membro da equipe” (DESENVOLVEDOR 

1C). 

 Para alguns desenvolvedores, aprende-se com os feedbacks bons e ruins. Sendo assim, 

o líder do projeto contribui para a ocorrência da aprendizagem contínua no ambiente de 

trabalho ao avaliar os seus subordinados com o objetivo de eliminar as deficiências e 

incentivar o aperfeiçoamento profissional: 

 

No andamento, mesmo, das atividades, ele já te chama: ‘Olha, você não fez isso aí 
muito bem. Você pode melhorar’. Ou: ‘Olha, parabéns. Olha, bom trabalho que você 
fez’. No andamento, mesmo. Ele pode te dar o feedback junto da equipe, em uma 
reunião. Ou, então, até mesmo te chama: ‘Ah, vamos tomar um café ali. Vamos 
conversar’. Assim, é livre. Pode ser tanto junto com a equipe como separado. Pode 
ser um feedback bom como um feedback ruim. Mas aquele feedback você ouve e 
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aprende com aquilo. Seja bom ou ruim, é um aprendizado que você está tendo 
(DESENVOLVEDOR 2B). 

 

 

4.7.7.2 O Líder do projeto incentiva a exposição de ideias 

 

 

 O lider favorece a aprendizagem contínua no ambiente de trabalho quando solicita 

sugestões de seus subordinados (SESSA; LONDON, 2008). Igualmente, o líder do projeto dá 

abertura aos desenvolvedores para procurá-lo com o intuito de discutir questões relacionadas 

ao projeto, para discordar de suas decisões ou para oferecer sugestões de melhoria:  

 

Tem todo o formalismo do processo que tem que ser seguido. Se a pessoa discorda 
ou se não gosta, sem problema, sugira a melhoria. A ideia é bem essa, focar em estar 
evoluindo, em estar avaliando o que a gente já fez para estar ao máximo otimizando 
os resultados futuros (DESENVOLVEDOR 1A); 
 

 “A gente está sempre conversando. Ele dá muita liberdade. Então, assim, a gente não 

tem aquele medinho de conversar com ele nada. Então, assim, eu acho muito bom. Eu sou 

suspeita para falar dele” (DESENVOLVEDOR 2A); 

 

Mesmo que ele não esteja presente, que ele esteja em um cliente, em outro projeto, 
ele está aberto para a gente conversar. Ou, se estiver longe, ligar, mandar email, 
alguma coisa assim. Mas ele está sempre aberto, acompanhando o projeto. Às vezes, 
você mesmo pode chegar para ele e chamar ele para conversar e perguntar qual a 
visão que ele está tendo de você e do seu trabalho, como você está atuando  
(DESENVOLVEDOR 2B); 
 

 “A própria gestora da fábrica, a gerente são muito abertas. Então, são muito acessíveis. 

Então, você vai ali na sala dela, senta, conversa, troca ideia. Não é uma coisa fechada” 

(DESENVOLVEDOR 2C). 

 O líder do projeto incentiva as discussões informais entre os membros da equipe para 

instigar a reflexão sobre o trabalho que está sendo realizado e estabelecer melhores soluções:  

 

Isso vai muito da forma como o próprio gestor leva a equipe. Mas pelo que eu vejo, 
e que eu procuro participar, divulgar é sempre assim, dar oportunidade para o 
pessoal estar sempre conversando para não acontecer aquele caso de ter um 
problema e ficar todo mundo correndo atrás do mesmo coelho e ninguém pegar [...]. 
O que eu gosto de praticar com o pessoal é fazer um encontro deles para discutir 
essas questões: problemas, eventuais problemas que vão surgir […]. Fomentando 
essas discussões entre a equipe para sugestões de melhorias ou soluções 
(DESENVOLVEDOR 1A). 
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4.7.7.3 O líder do projeto incentiva o aprendizado  

 

 

 Os líderes dos projetos contribuem para a aprendizagem contínua quando incentivam 

os desenvolvedores a vivenciarem novas experiências e a buscarem, constantemente, o 

aperfeiçoamento profissional (EDDY et al, 2005; MAURER et al, 2002; WILLINS; DUBIN, 

1990; SESSA; LONDON, 2008). De acordo com o depoimento de alguns desenvolvedores: 

 

Então, assim, eu estou constantemente buscando saber o que a pessoa quer, o que ela 
tem de visão para poder direcionar aquilo para ela. Ou também até posicionar ela: 
‘Olha, eu sei que você até gosta disso, mas você é bom nisso aqui. Por que você não 
tenta?’ (DESENVOLVEDOR 1A); 
 

As próprias lideranças incentivam. Por exemplo, um dos gerentes mandou um e-
mail essa semana para avisar que vai ter uma palestra da Microsoft aqui em Belo 
Horizonte. Então, ele até mandou o link para as pessoas se inscreverem e poderem 
fazer o curso (DESENVOLVEDOR 1B); 
 

Eu acho que é mais na questão de que, vamos supor, eu fiz uma solicitação: ‘Ah, eu 
queria tanto fazer esse curso. Eu acho que vai ser bom para a empresa’. [...] Pelo que 
eu sei, ele leva para a diretoria e a diretoria aprova. Então, assim, eu acho que ele 
poderia fazer pouco caso, mas não, na verdade, ele incentiva muito. Eu fiz o 
cursinho, mas ainda não fiz a prova, aí, vira e mexe ele fala: ‘Ah, e aí, não vai fazer 
a prova não? E aí, que dia você vai marcar?’ (DESENVOLVEDOR 2A); 
 

Pelo menos esse treinamento ela que incentivou a durar uma, duas turmas. Aí, quem 
estava interessado, se inscrevia. E, aí, ela disse para eu fazer [...]. Por exemplo, tem 
uma pessoa que entende bem de um framework. Então, ela pode chegar assim: 
‘Puxa, vamos montar uma turminha aqui para estudar essa tecnologia’ Aí, as 
pessoas, às vezes, ficam aí depois do expediente (DESENVOLVEDOR 2C). 

 

O líder do projeto, além de incentivar os desenvolvedores, preocupa-se com a 

satisfação dos membros de sua equipe em relação ao ambiente de trabalho:  

 

Olha, acima de tudo eu busco não só o bem do projeto, da empresa, mas também 
deixar todo mundo à vontade e satisfeito também, com aquilo que está fazendo. 
Então, assim, eu estou constantemente buscando saber o que a pessoa quer, o que ela 
tem de visão para poder direcionar aquilo para ela (DESENVOLVEDOR 1A); 
 

 “Eu vejo como um motivador. É um cara que está do lado perguntando como anda 

alguma coisa, se está sentindo falta de algo” (DESENVOLVEDOR 2B). 

 O líder do projeto identifica as necessidades de aperfeiçoamento profissional dos 

desenvolvedores. O apoio do líder ao aprendizado contínuo pode consistir em estabelecer, 

junto com o subordinado, metas de aprendizagem e planos de carreira ou em identificar 
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necessidades de capacitação e autorizar a sua participação em eventos de formação 

profissional (MAURER et al, 2002). As demandas identificadas são encaminhadas para o 

setor responsável por promover as capacitações na ODS: “Olha, eu acho que o apoio, mais 

diretamente, seria identificando essas necessidades de treinamento” (DESENVOLVEDOR 

1A); 

 

Suponha que a equipe levante a necessidade de treinamento em uma metodologia 
nova, por exemplo. Então, a gente tem a liberdade de chegar para o líder e falar: 
‘Olha, eu estou sentindo a necessidade em melhorar nisso aqui’ [...]. Ele também 
pode... Já aconteceu dele chegar em algum funcionário, e falar assim: ‘Olha, você 
está, sei lá, deixando a desejar’. Não deixando a desejar. ‘Olha, eu acho que você 
poderia melhorar, assim, em uma determinada linguagem. Vamos fazer um 
cursinho, aí, extracurricular?’ Eu posso até dar um exemplo [...] como a gente ia 
mergulhar muito em desenvolvimento web agora, ele tomou a decisão de contratar 
uma consultoria. E o cara veio aqui para dentro da empresa, ficou uma semana. E, 
assim, o horário foi depois do horário de trabalho. Então, assim, às 18h30 começava 
o treinamento com essa pessoa e ia até às 22h, durante cinco dias. Então, assim, ele 
sabia que a gente ia precisar, porque a gente ia começar desenvolvimentos novos 
nessa nova tecnologia e ele contratou esse treinamento (DESENVOLVEDOR 1B); 
 

Nós temos uma área responsável por treinamento. Mas eu posso participar em que 
sentido? Eu posso sugerir tópicos específicos que sejam abordados, ou, sejam 
enfatizados naquele treinamento. Se o meu projeto demandar uma determinada 
tecnologia ou uma determinada técnica que seja importante, eu posso solicitar que 
isso seja, por exemplo, reforçado no treinamento. Ou mesmo solicitar um 
treinamento em uma determinada tecnologia nova que ainda não haja treinamento 
(DESENVOLVEDOR 1C); 
 

Por exemplo, ele tem autoridade, de repente, de identificar que alguém, na equipe, 
precisa se aperfeiçoar na área técnica e indicar um treinamento ou até mesmo um 
aprendizado em par aí. Ele faz isso nessa avaliação que ele faz da gente, isso é feito 
nessa avaliação. ‘Olha, eu estou achando o fulano muito fraco para fazer tal e tal 
coisa, eu acho que ele tem que fazer um treinamento para isso’ 
(DESENVOLVEDOR 1D); 
 

 “E eles também sugerem treinamentos para a equipe, por exemplo. Eu já trabalhei em 

um projeto que a própria gerente que sugeriu” (DESENVOLVEDOR 2A); 

 

O apoio do gerente? Eu acho que me questionando se eu preciso, se eu quero um 
treinamento, uma consultoria ou algo assim para me auxiliar. [...] Ele tem a visão do 
que é a carência da equipe, ele pode opinar. Pode falar assim: “Olha, vamos fazer tal 
treinamento para fortalecer a equipe? A equipe está precisando disso”. Ele pode 
atuar dessa forma, também (DESENVOLVEDOR 2B); 
 

Determinou-se que precisa de um treinamento, então o gerente vai tentar, da melhor 
forma possível, conseguir isso para a gente. Conseguir isso perante a empresa ou, às 
vezes, perante o cliente a capacitação para o trabalho. Isso, com certeza. Há uma 
movimentação nesse sentido para suprir essa necessidade (DESENVOLVEDOR 
2D). 
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 O líder do projeto incentiva a busca constante por conhecimento e o seu 

compartilhamento com os demais membros da equipe: 

 

Eu procuro fomentar, também, essa questão de estar acompanhando blogs, de estar 
buscando informação e compartilhando com a equipe. Às vezes, o pessoal fala: ‘Ah, 
não, tem uma ferramenta nova’. Vai lá, estuda, monta uma apresentaçãozinha e 
vamos apresentar. Mostrar para todo mundo, para questionar. Que, às vezes, pode 
ser aplicado no nosso ambiente (DESENVOLVEDOR 1A). 

 

 Constatou-se, ainda, que o líder de projeto busca disseminar a política da empresa de 

apoio ao aprendizado contínuo: “Divulgando essa política da empresa de treinamento, de 

aquisição de livro, quanto de certificação” (DESENVOLVEDOR 1A). 

 

 

4.7.7.4 O líder do projeto monitora o trabalho e orienta os seus subordinados quando 

necessário 

  

 

 Durante o projeto, o líder monitora os trabalhos desenvolvidos pela equipe, 

intercedendo quando necessário. Nesse momento, o líder do projeto assume um papel de 

facilitador durante a resolução de problemas e, consequentemente, durante o aprendizado dos 

desenvolvedores: “E ela sempre provê os recursos necessários para que nós consigamos 

seguir, avançar com os projetos. Tem uma relação boa. Ela sempre dá o suporte necessário ou 

busca esse suporte. Então, ela está sempre fazendo esse papel, aí, de facilitadora” 

(DESENVOLVEDOR 1C). 

 O líder do projeto auxilia a equipe no processo de tomada de decisão, quando 

necessário: 

 

Ele passa a necessidade para a equipe, para os desenvolvedores para saber a opinião 
de cada um. E a partir da opinião de cada um, ele vai tomar uma decisão. Pode ser 
consenso da equipe [...]. Ou, então, pode ser uma decisão dele, porque ele esteve 
com o cliente e o cliente disse todas as necessidades. Então, assim, é decisão dele 
junto com a equipe (DESENVOLVEDOR 2B); 
 

Cada problema que surge ou cada ideia que surge também, para a resolução desse 
problema, tem que ser pesada em função do tempo, da estimativa de tempo que a 
gente tem para resolver para esse problema. Então, nem sempre a solução é 
apresentada. Ou a primeira solução é a mais acertada. E pode ser que a gente define 
um termo em função disso e descobre-se que vamos precisar de uma solução mais 
complexa. E a gente tem, realmente, que fazer uma reestimativa. Chama o grupo de 
novo, apresenta o problema, apresenta a nova solução, envolve o PO, se for 
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necessário. Sempre com o líder técnico para dar o aval, para verificar se é mesmo 
uma solução viável (DESENVOLVEDOR 2D). 
 

 Durante o monitoramento e avaliação dos trabalhos da equipe, o líder do projeto 

contribui, consideravelmente, para o aprendizado dos desenvolvedores ao compartilhar os 

seus conhecimentos e experiências com o intuito de colaborar na resolução de problemas, na 

implementação dos requisitos do sistema, ou na busca pela melhoria dos processos de 

desenvolvimento: 

 

Eu busco novas técnicas, novos conhecimentos e dissemino para a equipe, para a 
fábrica como um todo, de acordo com o projeto e visando melhorar o processo. 
Também sempre analisando o processo, como melhorar. Na experiência do dia a dia, 
se há como nós melhorarmos o nosso processo interno (DESENVOLVEDOR 1C); 

 

 “Olha, o meu PO, no caso, é um cara que já foi desenvolvedor também. Então, ele é 

um cara com um conhecimento técnico muito alto e isso ajuda muito a equipe” 

(DESENVOLVEDOR 1D).  

 

 

4.7.8 Apoio dos colegas de trabalho 

 

 

A Figura 27 apresenta as subcategorias associadas à categoria “Apoio dos Colegas de 

Trabalho”. 

 

Figura 27 - Subcategorias da Categoria ‘Apoio dos Colegas de Trabalho’ 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora  
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 Em um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua, o funcionário recebe apoio 

dos seus colegas de trabalho. Esse apoio manifesta-se quando eles avaliam o seu desempenho, 

auxiliam a executar tarefas complexas, compartilham conhecimentos e experiências ou 

quando assumem as suas tarefas para que ele possa participar de eventos de capacitação 

profissional (FLYNN et al, 2006; MAURER et al, 2002; SESSA; LONDON, 2008; 

TANNENBAUM, 1997; TRACEY et al, 1995).  

 

 

4.7.8.1 Os colegas de trabalho compartilham os seus conhecimentos e experiências 

 

  

Os desenvolvedores contribuem para o aprendizado contínuo dos seus pares quando 

compartilham os seus conhecimentos e experiências no dia a dia do trabalho. Esse apoio é 

essencial, principalmente para os funcionários menos experientes.  

Essa situação foi retratada em depoimentos apresentados na seção destinada ao 

construto: Aprendizagem Individual – Categoria ‘Aprende-se com os membros da Equipe’; 

Aprendizagem Coletiva – Categoria ‘A pré-disposição para compartilhar conhecimento 

favorece o aprendizado coletivo’, Categoria ‘Aprende-se durante as discussões que ocorrem 

nas reuniões’, Categoria ‘Compartilhamento de conhecimento por meio de tecnologias da 

informação e comunicação’, Categoria ‘Compartilhamento de conhecimento por meio de 

repositórios de ativos’. A seguir, alguns desses discursos são apresentados como exemplo: 

 

A gente, todo dia, faz uma reunião que chama daily scrum. É uma reunião de 15 
minutos. É para saber o que você está fazendo ou o que você fez, e falar se está 
tendo dificuldade em algum item. Aí, você volta naquele item, lá, que a pessoa está 
com dificuldade. Você aprende com a outra pessoa. Então, o cara fala: ‘Eu estou 
tendo dificuldade de fazer esse item. Alguém já passou por isso? Alguém pode me 
ajudar?’. Então, o cara que tem uma experiência maior naquilo ali vai lá e apoia a 
pessoa. Participam os desenvolvedores, os especialistas de negócios e até os testers 
que farão parte da equipe que desenvolverá aquele projeto. Então, inclusive, os 
testers, por terem a vivência de outros projetos, muitas vezes dão opiniões que são 
muito válidas. Todo mundo tem liberdade de falar e de expor o que acha a melhor 
maneira que poderia ser desenvolvido aquele item que está sendo discutido 
(DESENVOLVEDOR 1B); 

 

Então, todas essas lições aprendidas, que a gente chama, que, na verdade, são 
problemas que foram encontrados durante a sprint, seja de prazo, seja de falta de 
documentação, seja de falta de informação, todos esses itens são documentados. A 
gente coloca isso em um repositório para que nos próximos projetos a gente tenha 
condição de ir lá e falar assim: ‘Ah, tiveram esses problemas, esses outros 
problemas’ Para que não aconteça nos próximos (DESENVOLVEDOR 1B). 
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 “Então, nós temos uma wiki. Os analistas alimentam essas wikis” 

(DESENVOLVEDOR 1C); 

 

A gente tem um e-mail interno da equipe, onde todo mundo manda as novidades 
para lá, a gente compartilha bem disso. Descobriu alguma coisa nova a gente manda, 
pegou uma coisa que você acha importante, um artigo e tal, posta lá. Todo mundo lê 
e discute depois. (DESENVOLVEDOR 1D); 
 

Eu estou trabalhando, hoje, em um projeto que são três analistas. Então, assim, é um 
projeto grande que foi dividido em módulos. Mas os módulos se conversam, se 
interagem de uma certa forma. Então, a gente está sempre conversando. Então, a 
gente sempre faz algum tipo de comentário sobre o cliente, sobre o trabalho, sobre 
atraso ou sobre como a gente pode melhorar. Assim, a gente conversa muito. A 
gente brinca que chega a ser até uma fofoquinha, assim, porque que a gente fala 
muito (DESENVOLVEDOR 2A). 

 

Na minha equipe, quando eu era gerente, tinha estagiários. Então, esses estagiários 
eram acompanhados por um arquiteto. Então, por exemplo, eles sentam; Inclusive, 
assim, a gente tenta colocar essas pessoas mais unidas. Então, senta o arquiteto aqui 
e o estagiário aqui. Então, ele vai acompanhando o dia a dia da pessoa que é 
estagiário e dando apoio, se for necessário (DESENVOLVEDOR 2A);  

 

E tem, também, o desenvolvimento em par, que é o pré-programa. Que a gente, 
também, utiliza. Aí, é mais uma passagem de conhecimento. Mas, talvez, não seja 
tão formal. É uma ajuda que a gente dá, a programação em par. Realmente, essa 
técnica já foi utilizada por mim das duas formas, eu como instrutor e eu como o 
aluno. Com bastante proveito (DESENVOLVEDOR 2D). 

 

 

4.7.8.2 Os colegas de trabalho aceitam os erros e ajudam a solucioná-los 

 

 

 Os desenvolvedores oferecem auxílio àqueles que apresentam dificuldade em realizar 

uma tarefa sem criticá-los e, quando erros ocorrem, a equipe busca orientá-los em vez de 

apontar culpados. O desenvolvimento de software é tratado como um trabalho que precisa ser 

realizado em equipe. Sendo assim, no encerramento do projeto, o grupo é responsável como 

um todo, pelos acertos e erros cometidos: 

 

Bom, nós, primeiro, procuramos avaliar o erro. O impacto do erro e a causa do erro. 
E se esse erro havia sido previsto ou não no plano de risco. Em cima disso, nós 
reavaliamos o plano de risco e, conforme for, fornecemos um treinamento para essa 
pessoa, conforme o erro. E adotamos ações para mitigar o impacto desse risco, desse 
erro, o risco associado a esse erro (DESENVOLVEDOR 1C); 

 

Primeiro, o cara entrou na equipe agora, nunca trabalhou com isso e tal. A gente tem 
todo um acompanhamento que a gente faz até essa pessoa conseguir andar com a 



 177 

gente, que a gente fala. Porque na equipe cada um tem uma velocidade. Só que a 
equipe, no geral, a gente mede a velocidade como um todo, a gente não mede a 
minha velocidade em específico ou senão daquele desenvolvedor, daquele outro, 
não. A gente tem a velocidade do time. Então, essas pessoas, quando elas entram, o 
que é melhor para o time? É apoiá-las.  Tanto que o time dá conta para fazer essa 
pessoa crescer depressa e torná-la um cara tão bom quanto a gente. [...] Ou se a 
gente vê que um cara não está conseguindo desempenhar uma função por 
produtividade, a gente tenta ajudar o máximo que a gente dá conta. Porque a gente 
não está fazendo isso para ele, a gente está fazendo isso para todo mundo. No final 
das contas é o time que entrega as funcionalidades, não só ele separado 
(DESENVOLVEDOR 1D); 
 

 “Olha, o erro, a gente não individualiza. O erro é da equipe” (DESENVOLVEDOR 
2C); 

 

Sempre há o cuidado de tentar descobrir o que aconteceu, mas com o intuito de 
evitar isso, futuramente. Não com o intuito de marcar a pessoa, de ter alguma atitude 
contra. Mas de entender por que isso aconteceu. Chamar a atenção para isso não 
acontecer de novo. Agora, de um modo geral, o tratamento da equipe é tentar 
resolver o mais rápido possível esse tipo de problema, o erro cometido. Mas com o 
cuidado de saber que isso não pode acontecer de novo. (DESENVOLVEDOR 2D). 

 

Entretanto, não são todos os desenvolvedores que visualizam o erro como um 

elemento que faz parte do processo de aprender, mesmo que a empresa crie um ambiente que 

apóie essa premissa: 

 

Olha, eu acho que depende muito mais da pessoa do que da própria empresa. Porque 
eu já trabalhei, aqui, com gente que é difícil. Principalmente, assim, muitas vezes, 
analista de teste. Nossa senhora! Aí, fala: ‘Ai, não acredito que fulano errou isso. 
Ah, não sei o quê’. Mas, tipo assim, também nunca vi tantos problemas. Assim, 
nunca vi grande dificuldade disso aqui dentro. Mas, normalmente, ocorre muito 
tranquilamente (DESENVOLVEDOR 2A). 

 

 “Tem outras pessoas que se sentem um pouco mais prejudicadas pessoalmente ou 

agredidas pessoalmente por isso” (DESENVOLVEDOR 2D). 

 

 

4.7.8.3 Os Colegas de Trabalho Fornecem Feedback para os seus Pares 

 

 

 Os desenvolvedores contribuem para o aprendizado dos seus pares ao fornecerem 

feedback sobre o trabalho executado por eles, principalmente, ao apontar os erros e as 

melhorias que podem ser estabelecidas: 
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Mas tem muitos errinhos, assim, que são coisas rápidas e que a pessoa não liberou 
ainda, que dá para corrigir mais rápido. Então, por exemplo, agora eu estou 
modelando um banco de dados, mas ele impacta em outros módulos daquele projeto 
ali. Então, às vezes, o outro analista de requisitos,  aí ele me liga ou ele me chama no 
messenger e fala: ‘Nossa, olha, isso aqui ficou errado. Corrige isso’ 
(DESENVOLVEDOR 2A); 
 

A gente procura mostrar à pessoa onde ela errou o que ela poderia melhorar. Aquele 
feedback. Mas, assim, não procuramos inibir ela, inibir a pessoa. Assim, a gente 
sabe que falhas acontecem, mas sentamos, conversamos, procuramos uma solução e 
até mesmo mostramos para ela. Assim, é um erro, acontece. Todo mundo pode errar, 
mas: ‘Atenção. Maior cuidado’ (DESENVOLVEDOR 2B). 
 

 

 

4.7.8.4 Os colegas de trabalho assumem a função dos seus pares no caso de ausência 

 

 

 Os colegas de trabalho contribuem para o aprendizado dos seus pares quando 

assumem as suas funções para que eles possam participar de eventos de capacitação 

profissional. 

Além disso, em um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua, os trabalhadores, 

além de dominarem as habilidades específicas de sua função, precisam dominar ainda, as 

habilidades das outras pessoas que atuam em sua unidade, para que exista uma compreensão 

mútua sobre as tarefas, as responsabilidades e as inter-relações entre as funções. Esse 

conhecimento permite às equipes e unidades organizacionais lidar com situações inusitadas – 

por exemplo, na ausência de colaboradores essenciais –, como possibilita ao grupo oferecer 

respostas rápidas às necessidades do mercado, já que possuem o conhecimento sobre “quem 

pode fazer o quê” em cada situação, descartando as longas discussões coletivas para se obter 

respostas para um problema (EDMONDSON et al, 2007; ROSOW; ZAGER, 1988). 

Sendo assim, os desenvolvedores possuem o conhecimento necessário para 

desempenhar os papéis de seus pares em uma situação de ausência: 

 

Tem outro gerente de projeto que ele está sempre... Tem acesso a todos os meus 
projetos, assim como eu tenho aos dele, também. No caso de uma ausência, a gente 
procura planejar as ações, ali, para aqueles dias, junto à equipe. Se eu for fazer 
minha reunião com a equipe, ele participa, vê como está, a gente define alguns 
marcos para ele fazer o acompanhamento na minha ausência. No caso dele também 
é a mesma coisa, ocorre a mesma troca (DESENVOLVEDOR 1A); 
 

Por isso até que essa questão da comunicação é muito incentivada, a divulgação de 
informações. Porque todos sabem o que tem que ser feito. Então, se eu falto, por 
exemplo, estou em treinamento, fico doente ou qualquer coisa assim, além de toda a 
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minha documentação estar disponível, qualquer um que vá me substituir sabe o que 
tem que ser feito. Porque está no processo e está na minha documentação 
(DESENVOLVEDOR 1C); 
 

A minha equipe é uma equipe que a gente fala que ela é cross-functional, a gente 
tem todas as funções ali da área de desenvolvimento. Porque além da gente trabalhar 
no desenvolvimento Java, o desenvolvimento é um leque muito grande, desde a 
parte de análise assim, que vai passando a modelo, teste, desenvolvimento mesmo. 
A gente faz todos esses papéis, a gente pega o requisito não finalizado, especifica o 
resto, se precisar, se tiver alguma coisa para definir, a gente tem essa liberdade 
(DESENVOLVEDOR 1D); 
 

Eu passo para alguém as minhas pendências, o que eu tenho pendente. Se eu tenho 
que dar algum retorno para um cliente ou algo assim. E já converso com a equipe 
antes, que eu vou estar me ausentando. Até mesmo para não prejudicar no 
andamento das tarefas. Todos têm como substituir. Por exemplo, um colega é 
especialista em negócios. Ele sai de férias, ele passa as atividades para mim. Eu fico 
sendo o especialista de negócios no lugar dele. Eu assumo a função dele, além de 
desenvolvedor e analista, eu sou especialista em negócio também. Aliás, ontem e 
hoje, que ele está com cliente, eu estou fazendo o papel de analista e especialista de 
negócio. Então, assim, a equipe, qualquer dúvida que tiver lá, recorre a mim, direto. 
Aí, assim, se caso eu sair, tem ele que possui o mesmo conhecimento que eu tenho 
(DESENVOLVEDOR 2B); 
 

 Por exemplo, nas férias. Porque tem muita empresa assim: ‘Nossa, quando sai de 

férias é uma loucura’. Porque só aquela pessoa retém o conhecimento. Aqui teria pessoas 

aptas para poder assumir. As pessoas têm um backup, vamos dizer assim 

(DESENVOLVEDOR 2C). 

Ressalta-se que essa situação foi retratada em depoimentos apresentados na seção 

destinada ao construto: Aprendizagem Coletiva – Categoria ‘Compartilhamento de 

conhecimento por meio de repositório de ativos’. Nessa seção explica-se que as equipes 

adquirem o conhecimento sobre ‘quem sabe o que’ e “quem pode fazer o que” ao acessar, por 

meio de repositórios de dados, informações relacionadas ao processo padrão, às atribuições de 

cada desenvolvedor e às lições aprendidas em cada projeto. 

O Quadro 18 apresenta de forma sucinta as características de um ambiente de trabalho 

de aprendizagem contínua identificadas nas ODS investigadas: 
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Quadro 18 - Características de um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua identificadas nas ODS 
investigadas 

 
Características de um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua presentes em ODSs que 

implantaram O MPSBR 
 

Organização A Organização B Organização C Organização D 
 

- A ODS incentiva o 
aprendizado 
- A organização 
armazena conhecimento 
- A organização 
preocupa-se com a 
disseminação do 
conhecimento 
- O funcionário preocupa-
se com o seu desempenho 
profissional 
- A organização busca 
sobressair-se em relação 
aos seus concorrentes 
- Existe uma 
concorrência saudável 
entre os desenvolvedores 
- Incentiva-se a 
Exposição de Ideias 
- O desenvolvedor possui 
autonomia para planejar o 
seu trabalho e tomar 
decisões 
- Erros fazem parte do 
processo de aprender 
- Situações complexas 
promovem o aprendizado 
- Uso de tecnologias de 
informação e 
comunicação para 
compartilhar 
conhecimento 
- Realização de cursos 
internos de capacitação 
profissional 
- A organização financia 
cursos externos de 
capacitação profissional 
- A estrutura física 
facilita o 
compartilhamento de 
conhecimento e o 
desenvolvimento de 
novas ideias 
- Solicita-se capacitação 
profissional quando o 
funcionário não sabe 
realizar uma tarefa 
- O bom desempenho é 
reconhecido 
 
 

- A ODS incentiva o 
aprendizado 
- A organização 
armazena conhecimento 
- A organização 
preocupa-se com a 
disseminação do 
conhecimento 
- O desenvolvedor  busca 
aprender constantemente 
- O funcionário preocupa-
se com o seu desempenho 
profissional 
- A organização busca 
sobressair-se em relação 
aos seus concorrentes 
- Existe uma 
concorrência saudável 
entre os desenvolvedores 
- Incentiva-se a 
Exposição de Ideias 
- O desenvolvedor possui 
autonomia para planejar o 
seu trabalho e tomar 
decisões 
- Erros fazem parte do 
processo de aprender 
- Situações complexas 
promovem o aprendizado 
- Uso de tecnologias de 
informação e 
comunicação para 
compartilhar 
conhecimento 
- Realização de cursos 
internos de capacitação 
profissional 
- A organização financia 
cursos externos de 
capacitação profissional 
- A estrutura física 
facilita o 
compartilhamento de 
conhecimento e o 
desenvolvimento de 
novas ideias 
- Solicita-se capacitação 
profissional quando o 
funcionário não sabe 
realizar uma tarefa 
 
 

- A organização 
armazena conhecimento 
- A organização 
preocupa-se com a 
disseminação do 
conhecimento 
- O desenvolvedor busca 
aprender constantemente 
- O funcionário preocupa-
se com o seu desempenho 
profissional 
- A organização busca 
sobressair-se em relação 
aos seus concorrentes 
- Incentiva-se a 
Exposição de Ideias 
- O desenvolvedor possui 
autonomia para planejar o 
seu trabalho e tomar 
decisões 
- Erros fazem parte do 
processo de aprender 
- Situações complexas 
promovem o aprendizado 
- Uso de tecnologias de 
informação e 
comunicação para 
compartilhar 
conhecimento 
- Realização de cursos 
internos de capacitação 
profissional 
- A organização financia 
cursos externos de 
capacitação profissional 
- A estrutura física 
facilita o 
compartilhamento de 
conhecimento e o 
desenvolvimento de 
novas ideias 
- Solicita-se capacitação 
profissional quando o 
funcionário não sabe 
realizar uma tarefa 
- Recebem-se 
recompensas por bom 
desempenho 
- O líder fornece 
feedback sobre o trabalho 
executado 
 

- A ODS incentiva o 
aprendizado 
- A organização 
armazena conhecimento 
- A organização 
preocupa-se com a 
disseminação do 
conhecimento 
- O desenvolvedor busca 
aprender constantemente 
- A organização busca 
sobressair-se em relação 
aos seus concorrentes 
- Incentiva-se a 
Exposição de Ideias 
- O desenvolvedor possui 
autonomia para planejar o 
seu trabalho e tomar 
decisões 
- Erros fazem parte do 
processo de aprender 
- Situações complexas 
promovem o aprendizado 
- Uso de tecnologias de 
informação e 
comunicação para 
compartilhar 
conhecimento 
- Realização de cursos 
internos de capacitação 
profissional 
- A estrutura física 
facilita o 
compartilhamento de 
conhecimento e o 
desenvolvimento de 
novas ideias 
- Solicita-se capacitação 
profissional quando o 
funcionário não sabe 
realizar uma tarefa 
- O bom desempenho é 
reconhecido 
- O líder fornece 
feedback sobre o trabalho 
executado 
- O líder incentiva o 
aprendizado 
- O líder monitora o 
trabalho e orienta os seus 
funcionários quando 
necessário 
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- Recebem-se 
recompensas por bom 
desempenho 
- O líder fornece 
feedback sobre o trabalho 
executado 
- O líder incentiva a 
exposição de ideias 
- O líder incentiva o 
aprendizado 
- Os colegas de trabalho 
compartilham os seus 
conhecimentos e 
experiências 
- Os colegas de trabalho 
fornecem feedback para 
os seus pares 
- Os colegas de trabalho 
assumem a função dos 
seus pares no caso de 
ausência 

- O bom desempenho é 
reconhecido 
- O líder fornece 
feedback sobre o trabalho 
executado 
- O líder incentiva a 
exposição de ideias 
- O líder incentiva o 
aprendizado 
- O líder monitora o 
trabalho e orienta os seus 
funcionários quando 
necessário 
- Os colegas de trabalho 
compartilham os seus 
conhecimentos e 
experiências 
- Os colegas de trabalho 
fornecem feedback para 
os seus pares 
- Os colegas de trabalho 
assumem a função dos 
seus pares no caso de 
ausência 

- O líder incentiva a 
exposição de ideias 
- O líder incentiva o 
aprendizado 
- O líder monitora o 
trabalho e orienta os seus 
funcionários quando 
necessário 
- Os colegas de trabalho 
compartilham os seus 
conhecimentos e 
experiências 
- Os colegas de trabalho 
aceitam os erros e ajudam 
a solucioná-los 
- Os colegas de trabalho 
assumem a função dos 
seus pares no caso de 
ausência 
 
 

- Os colegas de trabalho 
compartilham os seus 
conhecimentos e 
experiências 
- Os colegas de trabalho 
aceitam os erros e ajudam 
a solucioná-los  
- Os colegas de trabalho 
assumem a função dos 
seus pares no caso de 
ausência 

 
Fonte: Elaborada pela autora  
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Nesta seção, os principais resultados serão discutidos à luz da fundamentação teórica 

utilizada pelo presente trabalho. 

 

 

5.1 Características de um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua presentes em 

ODSs que implantaram o MPSBR 

 

 

As seguintes características foram identificadas nas ODSs investigadas que implantaram 

o MPSBR: aprendizagem contínua como uma responsabilidade e um diferencial; ênfase na 

inovação e na concorrência; ambiente de abertura e tolerância a erros; estrutura e recursos de 

apoio; estabilidade; sistemas de reconhecimento e recompensa; apoio do líder; apoio dos 

colegas de trabalhos.  

Quanto à característica ‘aprendizagem contínua como uma responsabilidade e um 

diferencial’, as ODSs incentivam os desenvolvedores a se envolverem, constantemente, em 

situações de aprendizagem, seja em novas funções ou em cursos de capacitação. Os 

especialistas em software possuem a percepção que a empresa, como um todo, inclusive a alta 

gestão, incentiva e apoia o aprendizado contínuo ao oferecer as condições necessárias para se 

aprender.  

Esse incentivo e a presença de recursos que subsidiam a aquisição de novas 

habilidades contribuem para que a aprendizagem contínua torne-se um elemento do contexto 

de trabalho. Quando a organização consegue demonstrar a importância do aprendizado para o 

colaborador e para si própria, a aprendizagem contínua torna-se uma política organizacional, 

que é seguida, de maneira efetiva, quando os seus membros percebem o aprendizado como 

uma responsabilidade, quando acreditam que ele faz parte do cotidiano da vida no trabalho e 

que o desenvolvimento está associado ao sucesso de sua carreira (ROSOW; ZAGER, 1988; 

KOZLOWSKY; HULTS, 1987; WILLINS; DUBIN, 1990; MAURER et al, 2002).  

As ODSs incentivam o aprendizado quando determinam que antes de iniciar um novo 

projeto é preciso ler a documentação de projetos anteriores semelhantes e suas respectivas 

‘Lições Aprendidas’, com o intuito de evitar a recorrência de erros e adotar os melhores 

métodos de trabalho. Segundo Edmondson (2011) é possível aprender com o fracasso. Por 
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exemplo, ao se refletir sobre os erros é possível estabelecer uma ‘lista de verificação’ com os 

aspectos que merecem atenção para que a tarefa seja executada com sucesso.  

 As ODSs armazenam os conhecimentos gerados pelos desenvolvedores durante os 

projetos em repositórios, para que sejam disseminados e reutilizados futuramente. Segundo os 

pressupostos da aprendizagem contínua os trabalhadores podem desligar-se, mas o 

conhecimento individual e coletivo acumulado deve ser armazenado pela empresa para ser 

utilizado por aqueles que permaneceram. Esse armazenamento permite as equipes trabalhar de 

uma maneira mais coordenada e eficaz, pois ao acessar o conhecimento mantido nesses 

repositórios os trabalhadores obtêm informações sobre como executar os processos de 

trabalho, evitando as longas discussões para resolver problemas e, permitindo a empresa lidar 

com situações imprevistas como a ausência de um colaborador. (EDMONDSON et al, 2007; 

KOZLOWSKI; HULTS, 1987; ROSOW; ZAGER, 1988). 

 Os desenvolvedores buscam aprender constantemente e preocupam-se com o seu 

desempenho profissional. Segundo London e Smither (1999), em um ambiente de trabalho de 

aprendizagem contínua, o funcionário, para oferecer uma contribuição de valor para a 

empresa, aprende para acompanhar as mudanças do mercado e preocupa-se com o seu 

desempenho. Uma das estratégias utilizadas para identificar as suas fraquezas e eliminá-las é 

solicitar feedback ao seu superior ou aos colegas de trabalho (MAURER; WEISS, 2010).  

Quanto à característica ‘ênfase na inovação e na concorrência’, os desenvolvedores 

possuem a percepção que a organização busca sobressair-se em relação aos seus concorrentes, 

ao tentar, constantemente: desenvolver produtos com qualidade; cumprir os prazos 

estabelecidos nos cronogramas; atender aos requisitos impostos pelos clientes; inovar e 

agregar novas tecnologias nos projetos. Os desenvolvedores acreditam, ainda, que os clientes 

reconhecem esse esforço da empresa, o que contribui para a sua competitividade.  

Segundo Willins e Dubin (1990), a organização que aprende conforme os pressupostos 

da aprendizagem contínua busca manter-se na vanguarda da tecnologia e todos os seus 

colaboradores possuem a percepção de que ela está agindo adequadamente para tornar-se a 

melhor em seu setor de atuação (TRACEY et al, 1995). A empresa valoriza a experimentação 

e procura, incessantemente, aprimorar os seus produtos e serviços para obter um alto nível de 

satisfação dos seus clientes (DAY, 1994). 

 Constatou-se a presença de uma concorrência saudável entre os desenvolvedores. Os 

especialistas em software buscam sobressair-se devido à satisfação de conseguir resolver um 

problema ou inovar nos projetos, desde que o trabalho da equipe e a confiança entre os 

membros não seja abalada.  
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Conforme os pressupostos da aprendizagem contínua, o fato de a organização 

reconhecer boas ideias incentiva os empregados a buscarem por novas experiências de 

aprendizagem, com o intuito de oferecer contribuições que se sobressaiam em relação àquelas 

apresentadas pelos seus pares. Além disso, ao perceber a multiplicidade de conhecimento 

individual presente no local de trabalho, o indivíduo busca aprender e se sobressair para 

assegurar o seu lugar na empresa, já que o conhecimento é compreendido como um 

diferencial profissional. No entanto, a colaboração entre os membros da empresa não pode ser 

comprometida. Sendo assim, em um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua existe 

uma concorrência saudável entre os indivíduos. A conquistas precisam beneficiar o 

funcionário, o grupo de trabalho e, principalmente a organização (ROSOW; ZAGER, 1988; 

MAURER et al, 2002; TRACEY; TANNENBAUM; KAVANAGH, 1995; WILLIS; DUBIN, 

1990).  

Quanto à característica ‘ambiente de abertura e tolerância a erros’, verificou-se que as 

ODSs incentivam os desenvolvedores a exporem as suas ideias, mesmo quando não são 

válidas para a situação em questão. O não reconhecimento por esses esforços inibe a 

participação do funcionário nos processos de tomada de decisão, devido ao medo de que as 

suas sugestões sejam rejeitadas ou que possa ser punido por expressar a sua opinião 

(TANNENBAUM, 1997; FLYN et al, 2006).  

 Os desenvolvedores podem apresentar as suas opiniões durante as reuniões sem receio, 

encaminhar sugestões de melhoria para o grupo SEPG, discordar do feedback fornecido sobre 

o seu desempenho, solicitar informações dos seus superiores ou questioná-los. Em algumas 

ODSs, os especialistas em software chegam, inclusive, a participar do planejamento 

estratégico da empresa.   

Os desenvolvedores possuem autonomia para planejar o seu trabalho e tomar decisões 

relacionadas à sua função (MULHOLLAND et al, 2004). Quando a decisão impactar outras 

áreas, solicita-se apoio dos seus responsáveis. No entanto, se o desenvolvedor possuir a 

competência necessária para estabelecer uma ação, ele mesmo poderá tomar essa decisão. 

Ressalta-se que muitos desenvolvedores preferem que as decisões importantes, de maior 

impacto no projeto, sejam tomadas pela equipe, com o intuito de identificar uma melhor 

solução por meio do compartilhamento de ideias (DIXON, 1997; 1999), e para despertar o 

comprometimento de todos os membros do grupo para com o projeto, ao envolvê-los no 

processo de tomada de decisão.  

Para as ODSs, o erro faz parte do processo de aprendizado, e quando se erra, recebe-se 

orientação em vez de repreensão. Inclusive, para atender uma das orientações do MPSBR já 
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mencionada, os erros e as suas respectivas soluções são cadastrados em um documento 

denominado ‘Lições Aprendidas’. Além disso, as ODSs possuem um ambiente de trabalho 

que permite a ocorrência de erros, principalmente, por assumirem muitos projetos complexos. 

Durante o processo de desenvolvimento é possível implementar e testar novas funcionalidades 

sem comprometer o código fonte da versão principal do software. 

Tarefas que envolvem elementos novos, dilemas e problemas a serem resolvidos, 

obstáculos a superar e escolhas a fazer em condições de risco e incerteza, permitem ao 

colaborador ir além da sua capacidade, devido às situações atípicas que requerem o 

estabelecimento de novas soluções e o uso de novos métodos de trabalho (WILLIS; DUBIN, 

1990; SESSA; LONDON, 2008; MAURER; WEISS, 2010).  

Acrescenta-se que os ambientes de trabalho que sufocam a aprendizagem, dificultando a 

exposição de ideias e a aplicação de novos métodos que podem apresentar risco, provocam a 

estagnação organizacional (EDDY et al., 2005), além do atrofiamento de habilidades que o 

indivíduo já possui devido ao desuso (TANNENBAUM, 1997; FLYNN et al, 2006).  

Quanto à característica ‘estrutura e recursos de apoio’, constatou-se que as ODSs 

possuem uma estrutura que apoia o aprendizado. Um ambiente de trabalho de aprendizagem 

contínua dispõe de estrutura e recursos que apóiam a aquisição de conhecimento bem como a 

sua aplicação na prática (LONDON; SMITHER, 1999; MAURER et al, 2002; ROSOW; 

ZAGER, 1988; TRACEY et al, 1995). 

As ODSs fazem uso de tecnologias de informação e comunicação, que possibilitam o 

compartilhamento de conhecimento como: fóruns, wikis, e-mail ou ferramentas de bate-papo 

por texto ou voz como o GTalk.  

A estrutura física das organizações também facilita o compartilhamento de 

conhecimento e o desenvolvimento de novas ideias. As ODSs possuem salas para reuniões 

formais e informais com quadros brancos para que os desenvolvedores possam criar esquemas 

que representem as suas ideias durante as discussões. Algumas salas são projetadas para criar 

um ambiente descontraído para facilitar os diálogos como a ‘Sala da Criatividade’ da 

Organização B. O layout aberto, livre de divisórias e portas, permite que os desenvolvedores 

sentem-se próximos, um ao lado do outro, o que facilita as discussões e o compartilhamento 

de conhecimento (DIXON, 1997; 1999). As ODSs mantêm, ainda, bibliotecas para armazenar 

as principais obras que subsidiam o trabalho dos desenvolvedores.  

Verificou-se que as ODSs promovem eventos internos de capacitação profissional com 

o intuito de contribuir para o aprendizado dos seus colaboradores. Algumas possuem, 

inclusive, uma equipe específica para receber as demandas e promover essas capacitações. 
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Quando não é possível realizar capacitações internas para atender uma demanda identificada, 

financiam-se cursos externos (MAURER; RAFUSE, 2001; WILLINS; DUBIN, 1990).  

A ausência de estrutura e recursos adequados restringe a aprendizagem. Limitações 

como a falta de instrumentos e suprimentos para a realização do trabalho, pessoal insuficiente 

ou com pouca qualificação podem comprometer a aplicação de conhecimentos recém-

adquiridos. Diante dessa situação, os colaboradores tendem a sentir-se menos motivados a 

participar de experiências de aprendizagem, por acreditarem que não terão os recursos 

necessários disponíveis para colocar em prática as suas novas habilidades (FLYNN et al, 

2006; TANNENBAUM, 1997). 

 Quanto à característica ‘estabilidade’, constatou-se que as ODSs solicitam capacitação 

profissional para os desenvolvedores que não possuem o conhecimento necessário para 

realizar uma determinada tarefa. Primeiramente, busca-se treiná-los por meio do 

‘desenvolvimento em par’, e caso não exista um colega de trabalho preparado para capacitá-

lo, opta-se por uma capacitação externa. De acordo com Rosow e Zager (1999), quando o 

sentimento de estabilidade está presente no ambiente de trabalho, o funcionário sente-se 

motivado e tranquilo para aprender. A estabilidade no emprego não implica em uma política 

de não-demissão, mas em não demitir o funcionário até que todas as alternativas para torná-lo 

apto para exercer o trabalho estejam esgotadas. 

Quanto à característica ‘sistemas de reconhecimento e recompensa’, as ODSs 

reconhecem a dedicação, o esforço e os bons resultados de seus colaboradores. Pode-se citar, 

como exemplo, a contratação de estagiários que apresentaram bom desempenho durante o 

período do estágio ou as confraternizações que acontecem no final do projeto como forma de 

reconhecer o trabalho que foi desempenhado pela equipe (ROSOW; ZAGER, 1988). Segundo 

Tannenbaum (1997), quando o trabalhador que aplica novas ideias é reconhecido e 

recompensado, fortalece-se a sua crença individual de que é possível aprender novas 

habilidades para se obter melhores resultados. No entanto, sem esse estímulo o indivíduo 

tende a se frustrar, não apresentando motivação para procurar por novas experiências de 

aprendizagem. 

Utilizam-se avaliações formais para mensurar o desempenho dos desenvolvedores.  

Essas avaliações podem seguir o modelo em que o empregado é avaliado pelo seu superior ou 

o modelo em que os membros da equipe avaliam uns aos outros. Em algumas ODSs, essas 

avaliações são periódicas, ou seja, ocorrem em um menor intervalo de tempo, já em outras, 

ocorrem esporadicamente (MAURER et al, 2002; WILLINS; DUBIN, 1990).  
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London e Smither (1999) ressaltam que certos contextos organizacionais podem 

influenciar na aceitação da avaliação de desempenho. Por exemplo, no contexto público, os 

colaboradores podem sentir-se intimidados com a avaliação de desempenho, devido ao medo 

de que os seus colegas de trabalho possam ouvir o parecer do líder. Sendo assim, é preciso 

desenvolver mecanismos que possibilitem uma avaliação privada e não ameaçadora, em 

contextos públicos.  

Algumas ODSs oferecem recompensas financeiras por bom desempenho como aumento 

salarial. Em um ambiente de trabalho de aprendizado contínuo, o bom desempenho precisa ser 

recompensado e reconhecido pela organização (ROSOW; ZAGER, 1988), inclusive por meio 

de recompensas financeiras (TANNENBAUM, 1997). 

O resultado da avaliação de desempenho é utilizado como um indicador para conceder 

esse aumento. Em alguns casos oferece-se ainda um bônus quando o desenvolvedor consegue 

uma certificação importante para a empresa.  

Entretanto, em outras ODSs, não são oferecidas recompensas financeiras, mas a 

organização - alta gestão, líderes e colegas de trabalho - reconhecem quando alguém executou 

um bom trabalho. Acrescenta-se que alguns desenvolvedores preferem ser parabenizados 

pelos superiores, membros da equipe ou clientes, em vez de receber recompensas financeiras 

pelo bom trabalho realizado. Para eles, esse tipo de reconhecimento é mais incentivador do 

que as recompensas financeiras. 

É importante ressaltar que a aplicação bem sucedida de novas ideias incentiva o 

funcionário a aprender, independente se a organização reconhece ou oferece recompensas por 

essa atitude. No entanto, se essa situação persistir por um longo período de tempo, o 

trabalhador pode se frustrar, não apresentando mais motivação por aprender. O funcionário 

pode inclusive optar por desligar-se da empresa já que o seu trabalho não está sendo 

reconhecido (TANNENBAUM, 1997).  

 Quanto à característica ‘apoio do líder’, constatou-se que o líder do projeto favorece a 

aprendizagem contínua quando fornece o feedback do conselho, ou seja, quando informa que 

a maneira escolhida para realizar o trabalho não é a melhor opção, o que instiga o 

desenvolvedor a refletir sobre a situação. Nesse momento, o líder oferece as suas opiniões 

pessoais para ajudá-lo a estabelecer uma solução.  

O líder de projeto também contribui quando fornece feedback positivo ao reconhecer 

que o trabalho foi bem executado, ou quando elogia o esforço dedicado mesmo quando o 

desenvolvedor não conseguiu atender as expectativas do projeto (TANNENBAUM, 1997; 
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FLYNN et al, 2006).  Para estabelecer esses feedbacks, alguns líderes utilizam índices de 

produtividade e qualidade. 

 No entanto, para alguns desenvolvedores, esses feedbacks deveriam ocorrer com maior 

frequência, além de serem mais informativos e formais, inclusive por meio de relatórios. 

Devido à convivência diária no trabalho, acredita-se que é possível criar um vínculo de 

amizade entre o líder e os membros da equipe. No entanto, pressupõe-se que esse vínculo 

pode comprometer o feedback quando o líder: apresenta receio de ser mal julgado ao fornecer 

retornos frequentes sobre o trabalho; não apresenta, detalhadamente, os aspectos que o 

funcionário necessita aprimorar devido o vínculo de amizade que se instituiu entre eles; 

apresenta um feedback superficial por acreditar que o funcionário, por conhecê-lo bem, sabe 

exatamente o que ele espera em termos de desempenho. 

London e Smither (1999) acrescentam que, em um ambiente de trabalho de 

aprendizagem contínua, os líderes precisam fornecer feedbacks positivos e principalmente 

informativos, em vez de simples pareceres avaliativos ou comparações em relação ao 

desempenho de outros. As habilidades que podem ser aprimoradas não devem ser 

apresentadas como fraquezas, mas como um problema a ser resolvido em conjunto – 

organização, líder e funcionário. 

O líder do projeto aproveita as reuniões agendadas para tratar sobre questões do 

projeto, para fornecer um feedback geral ou público sobre o desempenho da equipe. 

Entretanto, se for necessário, o líder pode convocar algum membro para fornecer um feedback 

privado e pontual sobre o seu desempenho particular (LONDON; SMITHER, 1999). Para os 

desenvolvedores, os feedbacks são importantes fontes de conhecimento que subsidiam o seu 

aprendizado, independente se são positivos ou não.  

 O líder incentiva a exposição de ideias, pois os desenvolvedores podem procurá-lo a 

qualquer momento para discutir questões relacionadas ao projeto, para discordar de suas 

decisões ou para oferecer sugestões. Essa abertura para a exposição das percepções 

particulares dos membros do grupo está também relacionada ao fato de o líder se preocupar 

com a satisfação da sua equipe no ambiente de trabalho.  

De acordo com London e Smither (1999), em um ambiente de trabalho de 

aprendizagem contínua, o líder não se preocupa apenas com as necessidades da empresa mas 

também com as necessidades dos seus subordinados, sendo assim, encoraja-os a expressar as 

suas preocupações em relação ao trabalho, ou outras, que estejam comprometendo o seu 

desempenho  
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O líder de projetos incentiva as discussões informais entre os membros da equipe para 

instigá-los a refletir sobre o trabalho que está sendo realizado para o estabelecimento de 

melhores soluções. Segundo Dixon (1997, 1999) as discussões informais favorecem o 

compartilhamento de conhecimento e o desenvolvimento de ideias nas equipes devido a 

ausência de pressões provenientes de uma estrutura hierárquica.   

O líder também monitora os trabalhos desenvolvidos intercedendo quando necessário. 

Nesse momento, ele assume o papel de facilitador do aprendizado durante o processo de 

resolução de problema e tomada de decisão.  

O papel do líder consiste ainda em: conscientizar a equipe de que todo novo 

conhecimento adquirido precisa ser compartilhado com os demais; divulgar a política da 

empresa de apoio ao aprendizado; identificar as necessidades de aperfeiçoamento profissional 

da equipe para encaminhá-las ao departamento responsável por promover os eventos de 

capacitação (ROSOW; ZAGER, 1988; MAURER et al, 2002).  

Quanto à característica ‘apoio dos colegas de trabalho’, constatou-se que os 

desenvolvedores contribuem para o aprendizado dos seus pares quando compartilham os seus 

conhecimentos e experiências no dia a dia do trabalho. Esse apoio é essencial, principalmente 

para os funcionários menos experientes (DIXON, 1997, 1999). Os desenvolvedores também 

oferecem auxilio àqueles que apresentam dificuldade em realizar uma tarefa sem criticá-los e, 

quando erros são cometidos, são resolvidos pela equipe e os responsáveis não são 

penalizados, mas orientados (EDMONDSON, 1999; MAURER et al, 2002; ROSOW; 

ZAGER, 1988). No entanto, não são todos os desenvolvedores que visualizam o erro como 

um elemento que faz parte do processo de aprender, mesmo que a empresa apoie essa 

premissa.  

Identificou-se, ainda, que os desenvolvedores contribuem para o aprendizado dos seus 

colegas ao fornecerem feedback sobre o trabalho desempenhado, com o objetivo de identificar 

erros e sugerir melhorias ou quando assumem as funções dos seus pares para que eles possam 

participar de eventos de capacitação profissional (FLYNN et al, 2006; MAURER et al, 2002; 

SESSA; LONDON, 2008; TANNENBAUM, 1997; TRACEY et al, 1995).  
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5.2 Como ocorre o aprendizado individual nas ODSs que implantaram o MPSBR 

 

 

Segundo os desenvolvedores, o conhecimento prévio relacionado à sua área de atuação 

facilita o aprendizado de novos métodos de trabalho. Por exemplo, o conhecimento prévio 

sobre lógica de programação e metodologias de análise e projeto de sistemas facilita o 

aprendizado de novas linguagens. A linguagem de programação pode se alterar, mas a 

estrutura lógica sempre será a mesma. O desenvolvedor também aprende quando reflete sobre 

as experiências adquiridas em uma função anterior, cujas tarefas são interdependentes com 

aquelas exercidas em sua função atual. Essa rotatividade de tarefas possibilita ao especialista 

em software compreender as consequências negativas que certos erros cometidos, ao executar 

o seu trabalho, podem causar nas demais tarefas interdependentes – o que promove a melhoria 

do seu desempenho. 

O conhecimento prévio desses profissionais pode ser visto como um processo de 

desenvolvimento internalizado, que atua como um guia na execução do trabalho e no 

momento de realizar as tarefas de outra maneira para obter melhor desempenho ou adaptar-se 

às mudanças do ambiente no qual se está inserido. Os indivíduos seguem o mesmo raciocínio 

lógico sobre como executar a sua função. No entanto, esse raciocínio é aprimorado ao adquirir 

informações sobre os processos propostos pelos novos contextos. Logo, pode-se afirmar que a 

aprendizagem é um processo emergente de reformulação de experiências passadas, para 

adquirir um novo conhecimento (KOLB, 1984). 

Os desenvolvedores aprendem quando avaliam os seus erros, situação que é incentivada 

pela orientação do MPSBR relacionada ao documento ‘Lições Aprendidas’. O objetivo desse 

documento é evitar que erros anteriores tornem-se recorrentes e permitir que os melhores 

métodos de trabalho sejam reutilizados. Sendo assim, antes de iniciar um projeto, os 

desenvolvedores precisam identificar se há, no repositório de ativos de conhecimento da 

ODS, ‘Lições Aprendidas’ de projetos anteriores semelhantes. Acrescenta-se que, ao reflerir 

sobre os erros vivenciados anteriormente, é possível desenvolver novas ideias e, a partir delas, 

criar novos esquemas e teorias (novos conhecimentos), para obter melhores resultados em 

experiências futuras (KOLB, 1984). 

Aprende-se quando participa-se de projetos complexos devido às situações atípicas que 

exigem novas soluções tecnológicas e novas maneiras de realizar o trabalho. Aprende-se 

também com os clientes, quando são solicitadas funcionalidades que os softwares fornecidos 

não possuem. Quanto mais complexa for a funcionalidade maior será o aprendizado, devido 
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aos novos contextos que incentivam a aquisição de novos conhecimentos, a experimentação e 

a reflexão sobre os resultados obtidos (KOLB, 1984). Os clientes também colaboram para o 

aprendizado dos desenvolvedores quando compartilham as suas percepções e ideias ao 

esclarecerem dúvidas sobre as funcionalidades que foram requisitadas, ou quando as avaliam. 

Constatou-se que essa contribuição é significativa quando os clientes possuem um alto nível 

de formação intelectual, pois adotam critérios rigorosos de qualidade, por possuírem uma 

visão mais crítica. 

Para Kolb (1984), a aprendizagem é vista como uma reaprendizagem, pois o 

conhecimento é continuamente validado nas experiências vivenciadas. Entretanto, para se 

aprender algo novo durante a experiência, deve-se violar a expectativa do resultado, ou seja, 

experienciar algo não previsto. Nesse sentido, pode-se afirmar que as situações atípicas 

possibilitam ao desenvolvedor vivenciar novas experiências, o que possibilita a aquisição de 

novos conhecimentos. 

Os desenvolvedores aprendem quando buscam descobrir o que gerou a necessidade do 

cliente, em vez de apenas implementar a funcionalidade solicitada. Essa situação foi 

identificada na Organização B, que adota uma metodologia denominada ‘Operação 

Curiosidade’, que consiste em identificar o que gerou a necessidade para implementar a 

melhor solução possível. Além disso, por meio dessa metodologia, é possível avaliar o valor 

dessa customização para o cliente e, consequentemente, para o sistema. As customizações que 

apresentam um alto valor são incluídas no processo-padrão com o intuito de tornar o software 

mais eficaz e beneficiar outros clientes.  

De acordo com Kolb (1984), o conhecimento resulta da combinação daquilo que foi 

captado da experiência (ação) e de sua transformação (reflexão). Ao descobrir o que 

ocasionou a necessidade de uma determinada funcionalidade, em vez de apenas implementá-

la, o desenvolvedor obterá informações que contribuirão, significativamente, para a sua 

reflexão e para a implementação (ação) de uma solução eficaz. 

Aprende-se em eventos de capacitação profissional promovidos pela empresa, como 

treinamentos, cursos de formação profissional, workshops, entre outros. Para identificar uma 

necessidade de capacitação profissional, a Organização D utiliza os resultados da ‘Matriz de 

Especializações por Pessoa’ que mensura o nível de conhecimento dos desenvolvedores em 

relação às competências e habilidades requeridas pelos projetos.  

Os desenvolvedores aprendem em eventos externos de capacitação profissional. É 

importante ressaltar que muitos desses eventos são financiados pela própria ODS para 

satisfazer uma necessidade de capacitação profissional identificada, ou para agregar algum 
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valor à organização, como no caso das certificações que são requeridas em processos de 

licitação e adotadas como critério de escolha do fornecedor de software, por alguns clientes.  

Aprende-se ao ler livros que abordam assuntos relacionados à área de desenvolvimento 

de software. Esses livros são adquiridos pelo próprio desenvolvedor ou pela ODS quando 

requisitados. Aprende-se também por meio da internet ao realizar cursos online, ao consultar 

conteúdos de sites especializados ou quando participa-se de comunidades e fóruns que tratam 

sobre assuntos da área.  

Ressalta-se que, em todas as situações descritas, o desenvolvedor poderá adquirir uma 

multiplicidade de informações sobre técnicas de desenvolvimento de sistemas e sobre 

experiências vivenciadas por outros especialistas da área. A aplicação dessas técnicas e 

orientações possibilita a aquisição de novos conhecimentos ao refletir sobre os resultados 

obtidos, por meio da experimentação (KOLB, 1984).  

Aprende-se com os colegas mais experientes, principalmente por meio do 

‘desenvolvimento em par’, que ocorre quando um desenvolvedor menos experiente, trabalha e 

aprende com um outro mais experiente, até conseguir realizar as suas tarefas sozinho, sem 

nenhum apoio. Durante os seus ensinamentos, os desenvolvedores mais experientes também 

aprendem com os menos experientes. Por atuarem em uma área caracterizada por mudanças 

constantes, os mais experientes, mesmo atuando há muito tempo na função, podem não 

possuir todo o conhecimento essencial sobre o desenvolvimento de sistemas.  

Já os profissionais menos experientes que atuam na área há pouco tempo, que 

normalmente são estagiários ou recém-formados, por manterem contato com o meio 

acadêmico, trazem consigo perspectivas mais atuais que podem aprimorar e atualizar o 

repertório de conhecimento dos desenvolvedores mais experientes. Acrescenta-se que em 

ambas as situações o desenvolvedor abstrai informações do repertório individual de 

conhecimento dos seus pares. Após aplicar essas informações por meio da ação e refletir 

sobre os resultados, o desenvolvedor obterá novas perspectivas sobre o processo de 

desenvolvimento, aprimorando o seu repertório particular de conhecimento (KOLB, 1984). 

 

 

5.3 Como ocorre o aprendizado coletivo nas ODSs que implantaram o MPSBR 

 

 

 Nas ODSs, o aprendizado coletivo ocorre quando os desenvolvedores apresentam pré-

disposição para compartilhar os seus conhecimentos particulares. Essa pré-disposição existe, 
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primeiramente, devido à necessidade de igualar o conhecimento da equipe, já que a atividade 

de desenvolvimento de software é um trabalho que precisa ser realizado em grupo, devido à 

interdependência de tarefas. Logo, o compartilhamento de conhecimento é fundamental para 

que a equipe possa apresentar um desempenho satisfatório nos projetos. 

 De acordo com Dixon (1997; 1999), os indivíduos constroem significados particulares 

que se tornam acessíveis quando são compartilhados com os demais membros do grupo. 

Nesse momento, a equipe avalia o raciocínio e a lógica desses significados aceitando-os como 

válidos ou não. Quando o significado particular não é aceito, ele é reconstruído pela equipe 

com o intuito de gerar melhores ideias e ações mais eficazes. Após essa reflexão em conjunto, 

desenvolve-se um significado coletivo, comum para todos. Na organização, o significado 

coletivo refere-se ao conhecimento que determina como o trabalho deve ser realizado. Pode 

ser visto como a ‘cola’ que permite que os indivíduos trabalhem juntos, em consonância uns 

com os outros. 

 Portanto, para que a aprendizagem coletiva possa ocorrer, é necessário que os 

significados particulares dos membros da equipe tornem-se acessíveis para que um 

significado coletivo seja construído. 

 Constatou-se que os desenvolvedores que trabalham há muito tempo em uma mesma 

equipe, tendem a compartilhar mais os seus conhecimentos e experiências. Pressupõe-se que, 

com o passar do tempo, esses profissionais criam um vínculo emocional entre si e começam a 

se preocupar mais com o desempenho de seus pares e da própria equipe. Constatou-se, ainda, 

que o compartilhamento de conhecimento é facilitado quando a equipe é constituída por 

desenvolvedores pró-ativos que sempre opinam e refletem sobre ideias, visando superar as 

expectativas do projeto. 

Lia et al (2010) afirma que o aprendizado coletivo torna as equipes proativas e reativas 

para lidar com as mudanças ambientais. Quando se aprende coletivamente, o grupo 

desenvolve uma inteligência coletiva, que possibilita aos seus membros compreender a 

dinâmica das mudanças do ambiente organizacional, articular uma visão única e clara sobre 

os projetos e descobrir processos mais eficazes para o desenvolvimento de produtos/serviços 

(AKGUN et al, 2004) 

Quando a equipe identifica que um de seus desenvolvedores adquiriu um conhecimento 

importante, solicita-se a sua exposição para os demais. Verificou-se, ainda, que a equipe faz 

uso do compartilhamento de conhecimento para capacitar o grupo. Ao constatar que é preciso 

desenvolver uma habilidade, primeiramente investiga-se, por meio dos dados da ‘Matriz de 

Especializações por Pessoas’, se há na empresa um funcionário apto para ministrar um 
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treinamento, caso contrário, um dos seus membros busca por esse conhecimento em uma 

fonte externa para, posteriormente, compartilhá-lo com os demais. Compartilha-se 

conhecimento também nas reuniões em que os especialistas explicam, detalhadamente, como 

as atividades do cronograma devem ser realizadas pela equipe.  

 Constatou-se que o método de desenvolvimento ágil Scrum incentiva o 

compartilhamento de conhecimento nas equipes. No Scrum, todos os desenvolvedores agem 

em conjunto para atingir os objetivos do projeto, mesmo possuindo papéis específicos. A 

partir dessa colaboração, que acontece principalmente por meio do ‘desenvolvimento em par’, 

os especialistas em software compartilham os seus conhecimentos uns com os outros, para 

que as tarefas sejam realizadas conforme o cronograma do projeto (CARVALHO; MELLO, 

2009). 

 De acordo com Dixon (1997; 1999), os membros da equipe trazem consigo dados 

relacionados à sua maneira particular de realizar o trabalho. Quando esses dados são 

compartilhados, a equipe adquire informações de fontes primárias. Sendo assim, o significado 

coletivo é construído de acordo com dados concretos que já foram validados por meio da 

experiência, possibilitando que o processo de construção de significado será menos 

inferencial por se basear em dados já testados. 

 Aprende-se durante as discussões que ocorrem nas reuniões formais e informais. De 

acordo com Edmondson (2002), o aprendizado em equipe é interrompido quando os grupos 

não conseguem refletir sobre as suas próprias ações, ou quando refletem, mas não conseguem 

implementar as alterações provenientes da reflexão.  

 Tal situação pode ocorrer devido a três motivos. Primeiro, porque a reflexão no nível 

do grupo é um processo de discussão e, se as equipes estiverem atarefadas ou acostumadas à 

rotina, a discussão reflexiva pode não ocorrer. Em segundo, a discussão no grupo pode se 

mostrar ineficaz quando ignora-se informações relevantes, quando a discussão não envolve 

todos os membros, ou quando a discussão é considerada inadequada pelos líderes da equipe. 

Em terceiro, as equipes podem refletir – bem ou mal –, mas não implementar as mudanças 

necessárias em suas atividades devido a certas limitações, como: incapacidade de romper com 

as rotinas, falta de motivação; ausência de recursos necessários (EDMONDSON, 2002). 

Dixon (1997; 1999) apresenta as discussões como facilitadoras do aprendizado 

coletivo. De acordo com a autora, a aprendizagem coletiva ocorre em um espaço projetado 

para facilitar conversas profundas entre os membros da organização, sobre assuntos que lhes 

interessam. Nesses espaços, os indivíduos interagem por meio da troca de dados, por meio do 
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compartilhamento de conclusões e raciocínios. As pessoas dialogam entre si em vez de apenas 

expor ideias, umas para as outras.  

 Constatou-se que nas reuniões formais os desenvolvedores apresentam os métodos 

utilizados para realizar as tarefas, os problemas enfrentados, além de possuírem total 

liberdade para avaliar o trabalho realizado pelos seus pares e apresentarem sugestões. 

Geralmente, o conhecimento gerado nessas reuniões é explicitado em um documento para ser 

compartilhado com os membros da equipe e com outros grupos de desenvolvimento. Por isso, 

na percepção de alguns desenvolvedores, o aprendizado coletivo ocorre nesse tipo de reunião, 

pois, nas informais, pode-se não perceber e registrar o conhecimento gerado para ser 

compartilhado e institucionalizado. 

 Entretanto, Dixon (1997; 1999) discorda desse cenário ao alegar que a aprendizagem 

coletiva ocorre em um espaço onde os membros conversam entre si como iguais, sem 

pressões provenientes de uma estrutura hierárquica. A autora refere-se a esses espaços como 

‘corredores’, termo análogo aos ‘corredores de uma organização’, justamente para ressaltar 

que o aprendizado coletivo acontece, principalmente, durante as discussões informais.  

Confirmando essa proposição, outros desenvolvedores afirmam que o aprendizado 

coletivo também ocorre nas reuniões informais. Além disso, segundo esses especialistas, os 

projetos exigem conversas informais frequentes, devido à interdependência das tarefas. As 

discussões informais são importantes para que os problemas sejam resolvidos imediatamente, 

não comprometendo o cronograma do projeto e para que os detalhes referentes a eles não 

sejam esquecidos com o passar do tempo.  

 Acrescenta-se que o modelo Scrum também incentiva as discussões formais e 

informais entre os membros da equipe de desenvolvimento. O modelo determina que certas 

reuniões formais precisa acontecer durante o projeto, como a Product backlog, a Daily Scrum 

e a Sprint Planning Meeting. Além disso, no Scrum as equipes precisam se autogerenciar, ou 

seja, serem capazes de resolver problemas e implementar requisitos sozinhas, situação que 

requer conversas informais frequentes (CARVALHO; MELLO, 2009). 

 As discussões informais podem ocorrer dentro ou fora do ambiente de trabalho. Nas 

ODSs que adotam o modelo Scrum, muitas dessas discussões acontecem no local onde se 

encontra o quadro de tarefas que fornece uma visão geral do andamento do projeto. É 

importante destacar que todas as empresas investigadas possuem salas de reuniões que podem 

ser utilizadas para esse tipo de discussão. 

  As equipes de desenvolvimento aprendem umas com as outras. Quando o escopo de 

um projeto engloba o escopo de outro projeto que está sendo desenvolvido por outra equipe, 
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ambas reúnem-se para discutir questões comuns entre os escopos, momento no qual acontece 

o aprendizado coletivo. 

 Segundo Dixon (1997; 1999), o aprendizado coletivo é extremamente favorecido 

quando os membros da equipe apresentam os seus pontos de vista, possibilitando ao grupo 

avaliar múltiplas perspectivas. São as diferenças que promovem o aprendizado, pois somente 

se aprende quando há uma discrepância entre o pensamento do indivíduo com um evento ou 

dado que o questiona. Logo, é preciso avaliar diferentes perspectivas, além de tolerar a tensão 

que resulta das suas diferenças, para que um novo conhecimento seja gerado. Quanto maior 

for o número de perspectivas apresentadas durante as discussões, maior será a probabilidade 

de desenvolver uma solução eficaz.   

 Dixon (1997; 1999) complementa que, ao promover a apresentação de múltiplas 

perspectivas, oferece-se ao coletivo a possibilidade de explicitar suposições tácitas que eram, 

até o momento, desconhecidas. Uma vez explicitadas, essas suposições são discutidas 

publicamente e sua acurácia debatida. As suposições que se tornaram ultrapassadas ou 

desvantajosas são descartadas e aquelas que ainda servem ao interesse comum, mantidas. 

 Aprende-se ao utilizar tecnologias de informação e comunicação que permitem a 

interação e o compartilhamento de conhecimento entre os desenvolvedores como: fóruns de 

discussão; wikis; ferramentas de bate-papo por texto ou por voz, e-mail; telefone. Ao 

utilizarem, essas tecnologias os especialistas em software podem compartilhar as suas ideias e 

experiências, uns com os outros, o que contribui para a instituição de um significado coletivo 

(DIXON, 1997; 1999).  

 A estrutura física das ODSs facilita o compartilhamento de conhecimento.  O layout 

aberto, livre de divisórias e portas, onde os desenvolvedores sentam um ao lado do outro, 

facilita as discussões durante o trabalho.  Em algumas empresas, existe ainda um quadro 

branco na sala de trabalho para que os desenvolvedores possam desenvolver esquemas que 

representam as suas ideias, para a equipe. Na Organização B, há uma sala denominada ‘Sala 

da Criatividade’. Esse local é destinado para momentos de descanso, recreação e reuniões 

informais. A Organização D também possui uma sala que apresenta um ambiente semelhante. 

Acredita-se que o clima de descontração e informalidade presente nesses locais facilita as 

discussões e a exposição de ideias (DIXON, 1997; 1999).  

 Aprende-se ao compartilhar conhecimento por meio de repositórios de ativos. Esses 

repositórios podem ser comparados a um Sistema de Memória Transacional (SMT), que 

desenvolve-se em equipes que executam tarefas interdependentes, quando os seus membros 

interagem e discutem entre si, para abstrair e reter o conhecimento sobre as habilidades uns 
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dos outros. Por meio dessa interação, cria-se um conhecimento coletivo que será armazenado 

no SMT o qual estará interconectado com todos os membros do grupo para que os indivíduos 

saibam, exatamente, ‘quem sabe o que’ e ‘quem pode fazer o que’. Assim, o grupo saberá 

quais indivíduos deverão agir em determinadas situações, além de melhor coordenar a 

realização das tarefas (EDMONDSON et al, 2007; KOZLOWSKI; BELL, 2008). O SMT 

possibilita também, aos desenvolvedores, fornecerem feedback uns aos outros. Ao conhecer 

os comportamentos eficazes e ineficazes, podem-se enviar alertas quando uma tarefa não está 

sendo executada da maneira correta (ELLIS et al, 2008).  

 Day (1994) acrescenta que o SMT possibilita selecionar ou rejeitar informações que 

não são válidas para o trabalho e estabelecer suposições sobre como o ambiente responderá a 

certas ações com base no conhecimento armazenado.   

 Identificou-se que o MPSBR contribui para o desenvolvimento dos SMTs ao 

determinar que o conhecimento adquirido durante os projetos e o conhecimento relacionado 

ao processo padrão seja armazenado em um repositório para que todos os desenvolvedores 

possam ter acesso a eles.  

Os principais documentos que contribuem para o entendimento das equipes sobre 

‘quem sabe o que’ e ‘quem pode fazer o que’ são os descritos do processo padrão e o 

mapeamento das atribuições de cada função.  

 Quanto aos descritivos do processo padrão, acredita-se que os referidos também 

contribuem para o desenvolvimento dos modelos mentais individuais dos especialistas em 

software. Na aprendizagem individual, os modelos mentais são imagens internas que 

concebem a pessoa uma apreensão de como o mundo funciona. Eles determinam qual 

conhecimento armazenado é relevante para uma dada situação, influenciando na maneira 

como os indivíduos estabelecem suas ações e definem estratégias em relação aos ambientes 

em que estão inseridos.  

 Um modelo mental não é a representação da realidade em si, mas a forma pela qual a 

pessoa aprende essa realidade, atuando como um ‘código-fonte’ que gerencia a aquisição, a 

retenção o uso e a eliminação de informações e experiências (KIM, 1993). 

 Para o desenvolvedor, o processo-padrão é o “modo ideal” para produzir softwares. 

Portanto, ao saber o que necessita ser executado por meio desses descritivos, o indivíduo 

poderá selecionar e armazenar os conhecimentos essenciais para a execução do seu trabalho, 

como eliminar ou descartar aqueles que não apresentam utilidade.   

Em suma, os repositórios de ativos contribuem para o compartilhamento de 

conhecimento relacionado às funções dos desenvolvedores, o que permite à equipe 
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estabelecer soluções eficazes em um curto espaço de tempo. Além disso, o armazenamento e 

compartilhamento do conhecimento gerado em projetos anteriores evita a recorrência de erros 

bem como possibilita o reaproveitamento dos melhores métodos, utilizados no passado. 

 

 

5.4 Relações identificadas entre as categorias dos construtos 

 

 

 As seguintes relações foram identificadas conforme a legenda da Figura 28, na 

sequencia. 

 A legenda das elações identificadas é a seguinte: 

 

(1) A1 (MPSBR ���� Aprendizagem Individual) = 4.3.1 e 4.5.2; 4.3.4 e 4.5.5 

(2) A2 (MPSBR ���� Aprendizagem de Trabalho de Aprendizagem Contínua) = 4.3.1 e 

4.7.1.1; 4.3.1 e 4.7.1.4; 4.3.2 e 4.7.3.1; 4.3.1 e 4.7.3.3; 4.3.4 e 4.7.6.1 

(3) A3 (MPSBR ���� Aprendizagem Coletiva) = 4.3.4 e 4.6.1; 4.3.1 e 4.6.2; 4.3.1 e 4.6.6;  

4.3.3  e 4.6.6; 4.3.3 e 4.7.1.3   

(4) B1 (Ambiente de Trabalho de Aprendizagem Contínua ���� Aprendizagem 

Individual) = 4.7.1.1 e 4.5.2; 4.7.1.4 e 4.5.6; 4.7.1.4 e 4.5.8; 4.7.3.3 e 4.5.2;  4.7.3.4 e 

4.5.3; 4.7.4.2 e 4.5.5; 4.7.4.3 e 4.5.6; 4.7.4.4 e 4.5.7; 4.7.5.1 e 4.5.5; 4.7.5.1 e 4.5.6;  

4.7.5.1 e 4.5.9; 4.7.8.1 e 4.5.9 

(5) B2 (Ambiente de Trabalho de Aprendizagem Contínua ���� Aprendizagem 

Coletiva) = 4.7.1.1 e 4.6.6; 4.7.1.2 e 4.6.6; 4.7.1.3 e 4.6.2; 4.7.1.3 e 4.6.6; 4.7.2.2 e 

4.6.1; 4.7.3.1 e 4.6.2; 4.7.3.3 e 4.6.2; 4.7.3.3 e 4.6.6; 4.7.4.1 e 4.6.4 ; 4.7.4.4 e 4.6.5; 

4.7.5.1 e 4.6.1; 4.7.8.1 e 4.6.1; 4.7.8.1 e 4.6.2; 4.7.8.1 e 4.6.4 ;  4.7.8.1  e  4.6.6; 

4.7.8.4 e 4.6.6              

(6) CI (Aprendizagem Coletiva ���� Aprendizagem Individual) = 4.6.4 e 4.5.2; 4.6.1 e 

4.5.9 
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Figura 28 - Relações identificadas entre as categorias dos construtos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

MPSBR 
4.1 O que motivou a implantação do MpsBr           4.1.1 O modelo é um diferencial para o mercado; 4.1.2 É um requisito em 
licitações; 4.1.3 Modelo de menor investimento e que concorre, igualmente com o CMMI; 4.1.4 Melhoria do processo de 
desenvolvimento.  
4.2 Desafios Durante a Implantação do MpsBr           4.2.1 Detalhamento do processo informal; 4.2.2 Implantação de tarefas 
burocráticas; 4.2.3 Mudança Cultural; 4.2.4 Envolvimento de toda a empresa; 4.2.5 A organização que implantou o CMMI não 
enfrentou desafios.  
 4.3 Mudanças Observadas após a Implantação do MpsBr          4.3.1 Melhoria na gestão do conhecimento; 4.3.2 Busca pela 
melhoria contínua; 4.3.3 Obtenção de um processo formal de desenvolvimento; 4.3.4 Informações precisas sobre o nível de 
capacitação dos desenvolvedores. 

A1 A2 A3 

4.7 Ambiente de Trabalho de Aprendizagem Contínua 
 
4.7.1 Aprendizagem Contínua como uma Responsabilidade e um Diferencial   4.7.1.1 
A organização incentiva o aprendizado; 4.7.1.2 A organização armazena conhecimento; 4.7.1.3 
A organização preocupa-se com a disseminação do conhecimento; 4.7.1.4 O desenvolvedor  
busca aprender constantemente; 4.7.1.5  O desenvolvedor preocupa-se com o seu desempenho 
profissional   
4.7.2 Ênfase na Inovação e na Concorrência  4.7.2.1 A organização busca sobressair-se 
em relação aos seus concorrentes; 4.7.2.2 Existe uma concorrência saudável entre os 
desenvolvedores.  
4.7.3 Ambiente de Abertura e Tolerância a Erros  4.7.3.1 Incentiva-se a exposição de 
ideias; 4.7.3.2 O desenvolvedor possui autonomia para planejar o seu trabalho e tomas decisões; 
4.7.3.3 Erros fazem parte do processo de aprender; 4.7.3.4 Situações complexas promovem o 
aprendizado. 
4.7.4 Estrutura e Recursos de Apoio  4.7.4.1 Uso de tecnologias de informação e 
comunicação para compartilhar conhecimento; 4.7.4.2 Realização de cursos internos de 
capacitação profissional; 4.7.4.3 A organização financia cursos externos de capacitação 
profissional; 4.7.4.4 A estrutura física facilita o compartilhamento de conhecimento e o 
desenvolvimento de novas ideias. 
4.7.5 Estabilidade no emprego   4.7.5.1 Solicita-se capacitação profissional quando o 
desenvolvedor não sabe realizar uma tarefa 
4.7.6 Sistemas de Reconhecimento de Recompensa   4.7.6.1 O bom desempenho é 
reconhecido; 4.7.6.2 Recebem-se recompensas financeiras por bom desempenho. 
4.7.7 Apoio do Líder   4.7.7.1 O líder do projeto fornece feedback sobre o trabalho 
executado; 4.7.7.2 O líder do projeto incentiva a exposição de ideias; 4.7.7.3 O líder do projeto 
incentiva o aprendizado; 4.7.7.4 O líder do projeto monitora o trabalho e orienta os seus 
subordinados quando necessário 
4.7.8 Apoio dos Colegas de Trabalho   4.7.8.1 Os colegas de trabalho compartilham os 
seus conhecimentos e experiências; 4.7.8.2 Os colegas de trabalho aceitam os erros e ajudam a 
solucioná-los; 4.7.8.3 Os colegas de trabalho fornecem feedback para os seus pares; 4.7.8.4 Os 
colegas de trabalho assumem a função dos seus pares no caso de ausência. 

B1 B2 

4.5 Aprendizagem Individual 
4.5.1 O Conhecimento prévio tende a facilitar o 
aprendizado 
4.5.2 Aprende-se com o Erro 
4.5.3 Aprende-se participando de projetos complexos. 
4.5.4 Aprende-se com o cliente 
4.5.5 Aprende-se em eventos de capacitação 
profissional promovidos pela organização 
4.5.6 Aprende-se em eventos externos de capacitação 
profissional 
4.5.7 Aprende-se lendo livros da área 
4.5.8 Aprende-se por meio da internet 
4.5.9 Aprende-se com os membros da equipe 

4.6 Aprendizagem Coletiva 
4.6.1 A pré-disposição para compartilhar 
conhecimento favorece o aprendizado coletivo 
4.6.2 Aprende-se durante as discussões que ocorrem 
nas reuniões  
4.6.3 Aprendizado entre equipes 
4.6.4 Compartilhamento de conhecimento por meio 
de tecnologias de informação e comunicação 
4.6.5 A estrutura física da organização facilita o 
compartilhamento de conhecimento 
4.6.6 Compartilhamento de conhecimento por meio 
de repositório de ativos 

C1 
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 Além de identificar relações entre os construtos ‘Aprendizagem Individual’, 

‘Aprendizagem Coletiva’ e ‘Ambiente de Trabalho de Aprendizagem Contínua’, foi possível 

identificar relações entre as ‘Mudanças Observadas após a Implantação do MPSBR’ e esses 

construtos. Essas relações são comentadas a seguir. 

 A1) Relações entre MPSBR e Aprendizagem Individual: 

(1) 4.3.1 e 4.5.2 � A melhoria da gestão do conhecimento obtida por meio das ‘Lições 

Aprendidas’ favorece o aprendizado que ocorre com os erros. O MPSBR determina 

que os erros vivenciados em cada projeto e as suas respectivas soluções devem ser 

explicitados em um documento denominado ‘Lições Aprendidas’. Ao ler esse 

documento os desenvolvedores aprendem individualmente a refletir, sobre as situações 

atípicas e sobre as ações estabelecidas para lidar com elas;   

(2) 4.3.4 e 4.5.5 � Para atender a orientação do MPSBR referente a informações precisas 

sobre o nível de capacitação dos desenvolvedores, a ODS utiliza a ‘Matriz de 

Especializações por Pessoas’. Essa matriz mensura o nível de conhecimento dos 

desenvolvedores em relação às habilidades requeridas pelos projetos. Os resultados 

dessa matriz auxilia a organização a promover eventos internos de capacitação 

profissional, que colaboram para o desenvolvimento das habilidades individuais 

exigidas. 

 A2) Relações entre MPSBR e Ambiente de Trabalho de Aprendizagem Contínua: 

(1) 4.3.1 e 4.7.1.1 � As ODSs incentivam o aprendizado quando atendem a exigência do 

MPSBR que determina que antes de iniciar um novo projeto os desenvolvedores 

precisam conhecer as ‘Lições Aprendidas’ de projetos anteriores semelhantes. Sendo 

assim, as ‘Lições Aprendidas’ contribuem para a melhoria da gestão do conhecimento 

da empresa como para o incentivo ao aprendizado por parte da organização no 

ambiente de trabalho; 

(2) 4.3.1 e 4.7.1.2 ���� O MPSBR determina que o conhecimento gerado durante os 

projetos e o conhecimento relativo ao processo padrão sejam armazenados para serem 

reutilizados no futuro. Portanto, ao seguir essa orientação, a ODS contribui para a 

instituição da prática de armazenamento do conhecimento no ambiente de trabalho; ‘  

precisam ser armazenadas e disseminadas para atender o propósito da melhoria 

contínua. Essa orientação contribui para a instituição de uma política organizacional 

no ambiente de trabalho que aborda a importância do aprendizado contínua para a 

empresa e para os funcionários. Logo, para satisfazer a sua necessidade de aprender 
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continuamente, o desenvolvedor consulta regularmente o repositório de ativos do 

conhecimento da ODSs para aprender novas lições; 

(3) 4.3.2 e 4.7.3.1 � A melhoria contínua proposta pelo MPSBR consiste ainda em 

receber sugestões dos desenvolvedores para se aprimorar o processo padrão. Essas 

sugestões são encaminhadas para o grupo SEPG responsável por avaliar e 

implementar a melhoria contínua desse processo. Logo, essa orientação do MPSBR 

incentiva a exposição de ideias no ambiente de trabalho; 

(4) 4.3.1 e 4.7.3.3 � A orientação do MPSBR relacionada às ‘Lições Aprendidas’ 

também contribui para que os erros cometidos no ambiente de trabalho sejam vistos 

pela organização e colaboradores como elementos do processo de aprendizado; 

(5) 4.3.4 e 4.7.6.1 � Para obter informações precisas sobre o nível de capacitação dos 

desenvolvedores, a ODS faz uso da ‘Matriz de Especializações por Pessoas’. 

Identificou-se que algumas ODSs utilizam os resultados dessa matriz para avaliar o 

desempenho dos seus colaboradores e ajudá-los a participar de experiências de 

aprendizagem válidas para o seu aperfeiçoamento profissional. Portanto, essa 

ferramenta subsidia o processo de reconhecimento pelo bom desempenho do 

funcionário. 

 A3) Relações entre MPSBR e Aprendizagem Coletiva: 

(1) 4.3.4 e 4.6.1 � A ‘Matriz de Especializações por Pessoas’ também auxilia as equipes 

a identificarem quais conhecimentos precisam ser adquiridos. Uma das estratégias 

utilizadas pelos grupos para promover capacitações profissionais é solicitar a um de 

seus membros, a partir dos resultados dessa matriz, a busca pelo conhecimento 

requerido em uma fonte externa, para posteriormente compartilhá-lo com os demais. 

Logo, ela subsidia o processo de compartilhamento de conhecimento nas equipes de 

desenvolvimento; 

(2) 4.3.1 e 4.6.2 � As ‘Lições Aprendidas’ contribuem para a melhoria da gestão do 

conhecimento e favorecem o aprendizado coletivo que ocorre durante as discussões 

em reuniões. Segundo o MPSBR , essas ‘Lições Aprendidas’ precisam ser discutidas 

em uma reunião formal para serem institucionalizadas ou para que os desenvolvedores 

possam estabelecer melhores soluções; 

(3) 4.3.1 e 4.6.6 � As ‘Lições Aprendidas’ também favorecem o aprendizado coletivo 

que ocorre ao compartilhar conhecimento por meio de repositórios de ativos. De 

acordo com o MPSBR, essas lições precisam ser armazenadas em repositórios de 
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dados para serem compartilhadas com todos os envolvidos no processo de produção 

dos softwares; 

(4) 4.3.3 e 4.6.6 � O MPSBR determina que a ODS precisa instituir um processo padrão 

de desenvolvimento. Esse processo é explicitado em um documento que é armazenado 

no repositório de ativos de conhecimento da empresa. Logo, essa orientação favorece 

o aprendizado coletivo, principalmente por contribuir para a instituição de um SMT. 

Por meio do compartilhamento dos descritivos do processo padrão, as equipes 

adquirem o conhecimento ‘sobre quem sabe o que’ e ‘quem pode fazer o que’. 

 B1) Relações entre ambiente de trabalho de aprendizagem contínua e aprendizagem 

individual: 

(1) 4.7.1.1 e 4.5.2 � Quando a ODS incentiva o aprendizado ao determinar que é preciso 

avaliar as “Lições Aprendidas” em projeto anteriores, ela favorece o aprendizado 

individual que ocorre por meio da reflexão sobre os erros. Ao ler essas lições, os 

desenvolvedores aprendem como agir em determinadas situações e a utilizar métodos 

de trabalho mais eficazes;  

(2) 4.7.1.4 e 4.5.6 � Nas ODSs os desenvolvedores buscam aprender constantemente já 

que o conhecimento é fundamental para o seu sucesso profissional e para a 

competitividade da empresa. Logo, quando a ODS possui um ambiente de trabalho 

que consegue despertar o interesse pelo aprendizado contínuo, o aprendizado 

individual é favorecido, pois os desenvolvedores tendem a buscar conhecimento em 

eventos externos de capacitação profissional, entre outras fontes;  

(3) 4.7.1.4 e 4.5.8 ���� Para satisfazer a necessidade de aprendizado contínuo, o 

desenvolvedor faz uso da Internet, que se apresenta como um meio rápido e prático 

para a aquisição do conhecimento requisitado pelo seu trabalho. Portanto, quando há 

no ambiente de trabalho uma cultura que demonstra a importância do aprendizado, o 

desenvolvedor tende a busca aprender constantemente, inclusive por meio da Internet; 

(4) 4.7.3.3 e 4.5.2 ���� O fato de as ODSs visualizarem os erros como elementos do 

processo de aprendizagem favorece o aprendizado individual que ocorre com os erros. 

Por meio das ‘Lições Aprendidas’, especificamente, os desenvolvedores podem 

conhecer os erros cometidos em projetos passados para evitá-los ou tomar as melhores 

decisões, caso eles voltem a ocorrer; 

(5) 4.7.3.4 e 4.5.3 ���� Quando a ODS visualiza as situações complexas como experiências 

que favorecem o aprendizado, ela contribui para a ocorrência do aprendizado 

individual que acontece durante os projetos complexos. Os projetos complexos 
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beneficiam o aprendizado devido às situações atípicas que requerem o estabelecimento 

de novas soluções e o uso de novos métodos de trabalho; 

(6) 4.7.4.2 e 4.5.5 ���� A organização que possui um ambiente de trabalho propício para o 

aprendizado contínuo dispõe de estrutura e recursos que apoiam a aquisição de 

conhecimento e a sua aplicação. Portanto, quando a ODS realiza cursos internos de 

capacitação profissional ela contribui para a ocorrência do aprendizado individual que 

acontece nesses eventos; 

(7) 4.7.4.3 e 4.5.6 ���� Igualmente à situação anterior, quando a ODS financia cursos 

externos de capacitação profissional, por não possuir em seu quadro de colaboradores 

uma pessoa apta para ministrar um determinado treinamento, ela contribui para a 

ocorrência do aprendizado individual que acontece nesses eventos; 

(8) 4.7.4.4 e 4.5.7 ���� A estrutura física de uma organização que possui um ambiente de 

trabalho propício para o aprendizado contínuo facilita o compartilhamento de 

conhecimento e o desenvolvimento de novas ideias. Logo, as ODSs que possuem 

bibliotecas com as principais obras literárias utilizadas pelos especialistas em software 

durante o trabalho contribuem para a ocorrência do aprendizado individual que 

acontece quando o desenvolvedor lê livros que abordam assuntos relacionados a sua 

área de atuação; 

(9) 4.7.5.1 e 4.5.5 ���� Identificou-se que o sentimento de estabilidade está presente no 

ambiente de trabalho das ODSs. A estabilidade no emprego não implica em uma 

política de não-demissão, mas não demitir o funcionário até que todas as alternativas 

para torná-lo apto a exercer o trabalho estejam esgotadas. Nesse sentido, as ODSs 

contribuem para o aprendizado individual dos desenvolvedores menos experientes ou 

que apresentam dificuldade ao executar certas tarefas, ao promover eventos de 

capacitação profissional; 

(10) 4.7.5.1 e 4.5.6 � Igualmente, a estabilidade no ambiente de trabalho contribui para o 

aprendizado individual quando a ODS financia cursos externos de capacitação 

profissional para aqueles que não possuem todas as habilidades essenciais para 

executar o seu trabalho; 

(11) 4.7.5.1 e 4.5.9 � A estabilidade também favorece o aprendizado individual que 

ocorre quando os desenvolvedores aprendem com os colegas de trabalho. Uma das 

estratégias utilizadas pela ODS para capacitar os seus colaboradores é o 

‘desenvolvimento em par’ que acontece quando um desenvolvedor menos experiente 

aprende com outro mais experiente; 
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(12) 4.7.8.1 e 4.5.9 � Em um ambiente de trabalho de aprendizagem contínua, os 

funcionários apoiam o aprendizado dos seus pares ao compartilhar conhecimento. Esse 

apoio favorece o aprendizado individual que acontece quando se aprende com os 

membros da equipe mais experientes. Ele é essencial principalmente para os 

desenvolvedores com pouca experiência. 

 B2) Relações entre ambiente de trabalho de aprendizagem contínua e aprendizagem 

coletiva: 

(1) 4.7.1.1 e 4.6.6 � Quando a ODS incentiva o aprendizado ao determinar que é preciso 

avaliar as ‘Lições Aprendidas’ em projeto anteriores, ela favorece o aprendizado 

coletivo que ocorre ao compartilhar conhecimento por meio de repositórios de ativos. 

Devido a esse incentivo, as equipes buscam registrar e armazenar as lições dos seus 

projetos para que todos os envolvidos na produção dos softwares possam conhecer 

essas lições, desenvolvendo, assim, um significado comum ou coletivo; 

(2) 4.7.1.2 e 4.6.6 � A ODS que possui um ambiente favorável ao aprendizado contínuo 

buscar armazenar o conhecimento gerado pelos desenvolvedores, o que favorece o 

aprendizado coletivo que ocorre ao compartilhar conhecimento por meio de 

repositório de ativos. Nesses repositórios armazena-se conhecimento relacionado às 

funções dos especialistas em software, o que permite à equipe coordenar melhor os 

seus trabalhos e estabelecer soluções eficazes em um curto espaço de tempo. Além 

disso, o armazenamento e o compartilhamento do conhecimento gerado em projetos 

anteriores evita a recorrência de erros como possibilita o reaproveitamento dos 

melhores métodos utilizados no passado; 

(3) 4.7.1.3 e 4.6.2 � A ODS preocupa-se em disseminar o conhecimento. Nesse sentido 

quando o processo padrão é alterado ou quando novas ‘Lições Aprendidas’ são 

identificadas, os desenvolvedores são convocados para discutir essas alterações em 

uma reunião formal, com o intuito de institucionalizá-la ou implementar melhores 

soluções. Portanto, a preocupação da ODS em disseminar o conhecimento favorece o 

aprendizado coletivo que acontece durante as discussões nas reuniões; 

(4) 4.7.1.3 e 4.6.6 � Devido à preocupação da ODS em disseminar o conhecimento, faz-

se uso de repositórios de ativos para difundir o conhecimento relacionado ao processo 

padrão e às ‘Lições Aprendidas’. Essa atitude também favorece o aprendizado coletivo 

que ocorre ao compartilhar conhecimento por meio de repositórios de ativos. Ao 

disseminar esses conhecimentos permite-se gerar um conhecimento comum entre os 

envolvidos no processo de desenvolvimento dos sistemas; 
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(5) 4.7.2.2 e 4.6.1 � Segundo os especialistas em software existe uma concorrência 

saudável entre os membros das equipes de desenvolvimento. Os desenvolvedores 

buscam se sobressair devido à satisfação de conseguir resolver um problema ou 

inovar. Entretanto, o ambiente de colaboração que existe nas equipes não pode ser 

comprometido. Essa concorrência saudável favorece o aprendizado coletivo que 

ocorre quando os indivíduos compartilham os seus conhecimentos uns com os outros; 

(6) 4.7.3.1 e 4.6.2 � Ao incentivar a exposição de ideias, a ODSs contribui para o 

aprendizado coletivo que ocorre durante as discussões nas reuniões. Nas reuniões, os 

desenvolvedores possuem total liberdade para apresentar as suas opiniões e questionar 

decisões;  

(7) 4.7.3.3 e 4.6.2 � Quando a ODS visualiza os erros como elementos do processo de 

aprendizado para atender a orientação do MPSBR, ela favorece o aprendizado coletivo 

que ocorre durante as discussões em reuniões. O MPSBR determina que as equipes 

precisam realizar uma reunião ao final do projeto para discutir as lições que foram 

aprendidas e uma reunião antes de iniciar o projeto para discutir lições aprendidas em 

projetos anteriores semelhantes; 

(8) 4.7.3.3 e 4.6.6 � Quando a ODS visualiza os erros como elementos do processo de 

aprendizado para atender a orientação do MPSBR, ela favorece o aprendizado que 

ocorre ao compartilhar conhecimento por meio de repositórios de ativos. O MPSBR 

determina que as ‘Lições Aprendidas’ em cada projeto precisam ser explicitadas em 

um documento que deverá ser armazenado no repositório de ativos da organização. 

Dessa maneira, os desenvolvedores poderão compartilhar as suas lições uns com os 

outros com o intuito de evitar erros e implementar soluções com maior qualidade; 

(9) 4.7.4.1 e 4.6.4 � Quando a ODS utiliza tecnologias de informação e comunicação 

para promover a interação e o compartilhamento de conhecimento entre os 

desenvolvedores, ela contribui para a ocorrência do aprendizado coletivo que acontece 

ao fazer uso dessas tecnologias. Por meio de fóruns, wikis, e-mail e grupos de 

discussão, por exemplo, os desenvolvedores podem auxiliar uns aos outros durante a 

implementação dos requisitos do sistema; 

(10) 4.7.4.4 e 4.6.5 ���� O layout aberto adotado pelas ODSs, livre de divisórias e portas, 

onde os desenvolvedores sentam-se um ao lado do outro, facilita as discussões e o 

compartilhamento de conhecimento. A presença de salas para reuniões informais 

também facilita a disseminação de conhecimento devido ao ambiente livre de pressões 
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provenientes de uma estrutura hierárquica. Logo, quando a ODS apresenta uma 

estrutura com essas características ela favorece o aprendizado coletivo; 

(11) 4.7.5.1 e 4.6.1 ���� A estabilidade favorece a pré-disposição dos desenvolvedores para 

compartilhar conhecimento e, consequentemente, o aprendizado coletivo. Quando há 

estabilidade no ambiente, a organização como os seus colaboradores buscam capacitar 

aqueles que não possuem o conhecimento requerido pelo trabalho. Nesse sentido, os 

desenvolvedores mais experientes, principalmente por meio do ‘desenvolvimento em 

par’, compartilham os seus conhecimentos com os menos experientes; 

(12) 4.7.8.1 e 4.6.1 � Quando o apoio aos colegas por meio do compartilhamento de 

conhecimento está presente no local de trabalho, a prédisposição para compartilhar 

conhecimento uns com os outros é fortalecida, o que contribui para a ocorrência do 

aprendizado coletivo; 

(13) 4.7.8.1 e 4.6.2 � Igualmente, quando os colegas de trabalho compartilham 

conhecimento uns com os outros, o aprendizado coletivo que ocorre durante as 

discussões nas reuniões é favorecido; 

(14) 4.7.8.1 e 4.6.4 ���� A tendência de compartilhar conhecimento com os pares, presente 

no ambiente de trabalho, contribui para a ocorrência do aprendizado coletivo que 

acontece ao compartilhar conhecimento por meio de tecnologias da informação e 

comunicação. Os desenvolvedores fazem uso dessas tecnologias para disseminar os 

melhores métodos de desenvolvimento aprendidos por eles com os demais; 

(15) 4.7.8.1 e 4.6.6 ���� A tendência de compartilhar conhecimento com os pares, presente 

no ambiente de trabalho, contribui também para a ocorrência do aprendizado coletivo 

que acontece ao compartilhar conhecimento por meio de repositórios de ativos. Por 

meio desses repositórios os desenvolvedores podem compartilhar as ‘Lições 

Aprendidas’ por eles em cada projeto com os demais, para igualar o nível de 

conhecimento da equipe; 

(16) 4.7.8.4 e 4.6.6 ���� O apoio dos colegas de trabalho, que manifesta-se quando eles 

assumem as funções dos seus pares em um situação de ausência, favorece o 

aprendizado que ocorre ao compartilhar conhecimento por meio de repositórios. Para 

assumir a função dos seus pares, os desenvolvedores necessitam adquirir o 

conhecimento sobre ‘quem sabe o que’ e ‘quem pode fazer o que’. Nas ODSs esse 

conhecimento é adquirido ao acessar, por meio de repositórios de dados, informações 

relacionadas ao processo padrão, às atribuições de cada desenvolvedor e às lições 

aprendidas em cada projeto. 
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 C1) Relações entre aprendizagem coletiva e aprendizagem individual: 

(1) 4.6.4 e 4.5.2 � Os repositórios de ativos de conhecimento que contribuem para a 

ocorrência do aprendizado coletivo também favorecem o aprendizado individual que 

acontece por meio da avaliação de erros. Devido à orientação do MPSBR que 

determina que a ODS precisa fazer uso desses repositórios para armazenar o 

conhecimento gerado em cada projeto, os desenvolvedores podem aprender com os 

erros cometidos em projetos anteriores que são explicitados no documento 

denominado ‘Lições Aprendidas’; 

(2) 4.6.1 e 4.5.9 � A predisposição para compartilhar conhecimento não favorece apenas 

o aprendizado coletivo, mas também o aprendizado individual. Aprende-se 

individualmente com os membros mais experientes da equipe quando eles 

compartilham os seus conhecimentos e experiências. Logo, é de suma importância 

para a ODS que os seus desenvolvedores apresentem prédisposição para compartilhar 

os conhecimentos e experiências com os seus pares. 

 

 

5.5 Considerações finais, limitações e pesquisas futuras 

 

 

Quanto à contribuição do MPSBR para a aprendizagem contínua, constatou-se a 

presença das oito características identificadas a partir da literatura sobre esse construto em 

seus ambientes organizacionais, inclusive na Organização B, classificada no Nível F. Esse 

resultado demonstra que, mesmo encontrando-se em um nível inferior, essa empresa está 

envolvida com a aprendizagem contínua.  

As práticas implementadas do MPSBR encontradas na Organização B e que 

contribuem para a instituição de um ambiente de trabalho propício a esse aprendizado são: 

documento de lições aprendidas; repositório de ativos de conhecimento; processo padrão 

definido; aperfeiçoamento do processo padrão pelo Grupo SEPG. 

As empresas classificadas no Nível C possuem, além das práticas mencionadas, outras 

relacionadas aos níveis superiores e que também favorecem o aprendizado contínuo. Pode-se 

citar como exemplo: a matriz de adaptação para adequar o processo padrão aos requisitos do 

projeto (Nível E); a matriz de especializações por pessoas para identificar se os 

desenvolvedores possuem as habilidades e competências requeridas pelos projetos (Nível E); 

metodologia para subsidiar os processos de tomada de decisão (Nível C). 
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A contribuição do MPSBR para a aprendizagem contínua também pode ser verificada 

ao analisar as relações entre as categorias dos construtos “Mudanças Observadas Após a 

Implantação do MPSBR” e “Ambiente de Trabalho de Aprendizagem Contínua”. A mudança 

“melhoria da gestão do conhecimento” que ocorreu devido às “lições aprendidas” contribuiu 

para a instituição das características: a organização incentiva o aprendizado; o desenvolvedor 

busca aprender constantemente; os erros fazem parte do processo de aprender. E a “melhoria 

da gestão do conhecimento” que ocorreu devido “ao uso de repositórios para armazenar ativos 

de conhecimento reutilizáveis” contribui para a instituição da característica: a organização 

armazena conhecimento. Já, a mudança “busca pela melhoria contínua”, que ocorreu devido 

ao “envio de sugestões para o aperfeiçoamento do processo padrão ao grupo SEPG” 

contribuiu para a instituição da característica: “incentiva-se a exposição de ideias”. E por 

último, a mudança “informações precisas sobre o nível de capacitação dos desenvolvedores” 

que ocorreu devido à “matriz de especializações por pessoas” contribuiu para a instituição da 

característica: o bom desempenho é reconhecido. 

Acredita-se que esse ambiente favorável à aprendizagem contínua começa a se 

estabelecer no momento em que a ODS opta por implantar o modelo e busca compreender a 

sua proposta. Conforme foi constatado, o MPSBR exige que os envolvidos no processo de 

desenvolvimento de software se submetam a capacitações profissionais contínuas, que o nível 

de conhecimento dos desenvolvedores seja constantemente avaliado considerando as 

competências requeridas pelos projetos e que o processo padrão seja aperfeiçoado 

continuamente, conforme as exigências do mercado.  

A partir das relações entre as categorias dos construtos “Ambiente de Trabalho de 

Aprendizagem Contínua”, “Aprendizagem Individual” e “Aprendizagem Coletiva”, 

identificou-se que certas características desse ambiente favorecem a aprendizagem no nível 

individual e coletivo.  

Foi possível ainda identificar, relações entre as categorias dos construtos “Mudanças 

Observadas Após a Implantação do MPSBR”, “Aprendizagem Individual” e “Aprendizagem 

Coletiva”. Logo, determinadas mudanças decorrentes da implantação do MPSBR também 

favorecem a ocorrência de situações de aprendizagem no nível individual e coletivo. 

Verificou-se também relações entre as categorias dos construtos “Aprendizagem Individual” e 

“Aprendizagem Coletiva”. Os repositórios de ativos de conhecimento que contribuem para a 

ocorrência do aprendizado coletivo, também favorecem o aprendizado individual que 

acontece com os erros, pois os desenvolvedores aprendem ao ler as lições aprendidas que 

apresentam os erros cometidos em projetos anteriores e, que ficam armazenadas nesses 
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repositórios. A pré-disposição para compartilhar conhecimento favorece o aprendizado 

coletivo e individual, pois os desenvolvedores menos experientes aprendem individualmente 

com os membros mais experientes da equipe quando eles compartilham os seus 

conhecimentos e experiências. 

Quanto às contribuições deste trabalho para a indústria de software brasileira ressalta-

se: (1) a compreensão sobre como o MPSBR pode contribuir para o estabelecimento de um 

processo de software de qualidade a um custo acessível; (2) a compreensão sobre como 

MPSBR pode oferecer um precedente ao mercado que comprova a competência da 

organização no desenvolvimento de software; (3) a compreensão sobre como o MPSBR pode 

incentivar a aprendizagem contínua por meio de suas premissas; (4) o entendimento sobre 

como os desenvolvedores aprendem individualmente e coletivamente; 

Acrescenta-se que este trabalho também ofereceu contribuições para a área de 

pesquisa qualitativa ao demonstrar a eficiência do software para análises qualitativas Weft 

Qda, pouco conhecido no meio acadêmico. 

Quanto às limitações deste estudo, não se pode generalizar os dados adquiridos para 

outras ODSs, pois este trabalho utilizou como método de coleta de dados apenas a entrevista 

semi-estruturada, pois as empresas investigadas não autorizaram a observação e a analise 

documental. Para se obter uma compreensão profunda sobre o fenômeno investigado nos 

estudos de caso, os investigadores precisam coletar dados de múltiplas fontes (WOODSIDE, 

2010). Segundo Yin (2006), a coleta de dados em múltiplas fontes – triangulação – possibilita 

o estabelecimento de conclusões convincentes e acuradas. A triangulação utilizada com 

frequência nos estudos de caso inclui: (1) entrevistas; (2) observação, (3) análise documental 

(WOODSIDE, 2010). 

A observação-participante pode auxiliar o pesquisador a perceber aspectos, eventos e 

comportamentos dos indivíduos relacionados ao fenômeno ao se colocar em suas posições no 

contexto investigado. A sua participação envolve desde interações sociais informais até a 

execução de atividades. Durante esses eventos, o pesquisador reflete sobre todos os 

acontecimentos e registra as informações importantes por meio de anotações escritas em 

diários ou cadernos de campo (GODOY, 2006). 

A análise documental pode fornecer interpretações complementares que corroboram 

com as informações coletadas em outras fontes (YIN, 2006). Ao analisar documentos o 

pesquisador pode se deparar com outras questões relevantes relacionadas ao estudo e que 

merecem ser investigadas mais a fundo. A análise documental envolve a avaliação de cartas, 
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memorandos, documentos administrativos, recortes de jornais, dentre outros mediante 

demanda (GODOY, 2006; YIN, 2006). 

Portanto, é preciso fazer uso de outros métodos de coleta de dados com o intuito de 

realizar uma triangulação. De acordo com Kelle (2001), a triangulação de dados é a validação 

mútua dos métodos e resultados obtidos na investigação, a fim de identificar riscos de 

validade. É utilizada para produzir a imagem mais completa sobre o fenômeno investigado 

por meio da convergência de resultados utilizando diferentes métodos.  

 Acrescenta-se que investigações futuras precisam ser realizadas em organizações 

classificadas em diferentes níveis para confirmar os dados obtidos. Pesquisas que visem 

explorar, profundamente, os benefícios oferecidos pelo MPSBR após a sua implantação, 

podem identificar novas relações entre o modelo e a aprendizagem contínua, além de 

confirmar as relações verificadas neste trabalho. Pesquisas realizadas com os clientes também 

podem ajudar a compreender se o modelo realmente contribui para a aprendizagem contínua 

e, consequentemente, para a melhoria do processo de software. Mesmo não sendo um dos 

objetivos desse trabalho, constatou que o Scrum contribui consideravelmente para a 

aprendizagem. Logo, acredita-se que importantes achados podem ser encontrados ao buscar 

explorar a contribuição desse método para a aprendizagem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 211 

REFERÊNCIAS 

 
 
 
ABES. Associação Brasileira das Empresas de Software. Dados sobre Mercado Brasileiro 
de Software. 2011. Disponível em: <http://www.abes.org.br/templ2.aspx?id=306&sub=306>. 
Acesso em: 30 Dez. 2012. 
 

AHLGREN, R. Software Patterns, Organizational Learning and Software Process 
Improvement. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Tecnologia da Universidade de 
Jyvaskyla, Jyvaskyla, 2011. 
 

AKGUN, A; LYNN, G.; YILMAZ, C. Learning process in new product development teams 
and effects on product success: A socio-cognitive perspective. Industrial Marketing 
Management, v. 35, n. 2, p. 210-224, 2006. 
 

ALBERTIN, A. L. Comércio Eletrônico Modelo, Aspectos e Contribuições de 
sua Aplicação. São Paulo: Atlas, 2000. 
 

ALLISON, I.; MERALI, Y. Learning to Improve Software Processes: Making Sense of 
Practice. Communications of the IIMA, v. 6, n. 1, p. 17-28, 2006. 
 

ALVES-MAZZOTTI, A. J. A. Usos e abusos dos estudos de caso. Cadernos de Pesquisa, 
São Paulo, v. 36, n. 129, p. 637-651, set./dez. 2006. 
 

AUGAR, N., RAITMAN, R.; ZHOU, W. (2004). Teaching and learning online with wikis. 
Proceedings of the 21st Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary 
Education. ASCILITE Conference, 2004. 
 

BALDWIN, T. T.; MAGJUKA, R. J. Organizational training and signals of importance: 
Linking pretraining perceptions to intentions to transfer. Human Resource Development 
Quarterly , v. 2, n. 1, p. 25-36, 1991. 
 

BARRETO, A. S.; ROCHA, A. R. C.; MURTA, L. G. P Uma Abordagem de Definição de 
Processos de Software Baseada em Reutilização. ProQuality (UFLA) , v. 3, p. 33-39, 2007. 
 

BERG, B.L. Qualitative Research Methods for the social sciences. California: Allyn & 
Bacon, 2001.  
 

BURKE,C.S.; SALAS, E.; DIAZ, D. The Role of Team Learning in Facilitating Team 
Adaptation Within Complex Environments: Tools and Strategies. In SESSA, V. I.; 
LONDON, M. Work group learning: Understanding Improving & Assessing How Groups 
Learn. New York: Taylor & Francis Group, 2008. 
 

 



 212 

BUTLER, K. The Economic Benefits of Software Process Improvement. CrossTalk, v. 8, 
n.7, p. 14-17. 1995. 
 

CARVALHO, B. V.; MELLO, C. H. P. Revisão, análise e classificação da literatura sobre o 
método de desenvolvimento de produtos ágil scrum. Anais. XII Simpósio de Administração 
da Produção, Logística e Operações Internacionais - SIMPOI, São Paulo, 2009. 
 

COLLINS-SUSSMAN, B.; FITZPATRICK, B. W.; PILATO, C. M.. Version Control with 
Subversion. For Subversion 1.4. Califórnia, EUA: O'Reilly Media, 2007. 
 

CONSTANTINESCU R.; IACOB I., Capability Maturity Model Integration. Journal of 
Applied Quantitative Methods, n. 2, p. 31-37, 2007.  
 

COUTO, A. B. CMMI:  integração dos modelos de capacitação e maturidade de sistemas. Rio 
de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.  
 

CRESWELL, J. W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Porto 
Alegre: Artmed, 2010 
 

DANTAS, V. F. Uma Metodologia para o Desenvolvimento de Aplicações Web num 
Cenário Global, 167f.  Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Federal de 
Campina Grande / Centro de Ciências e Tecnologia, 2003. 
 

DAY, G. S. Continuous Learning About Markets. California Management Review. v. 36, n. 
4, p. 9-31, 1994. 
 

DAYAN, R.; EVANS, S. KM. CMMI. Journal of Knowledge Management, v. 10, p.69-80, 
2006. 
 

DIAZ, M.; SLIGO, J. How Software Process Improvement helped Motorola. IEEE Software, 
v. 14, n. 5, p.75-81, 1997. 
 

DION, R.. Process Improvement and the Corporate Balance Sheet. IEEE Software. Julho, p. 
28-35, 1993. 
 

DIXON, N. A Practical Model for Organizational Learning. Issues & Observations, v. 15, 
n.2, p. 1-4, 1995.  
 

_________. The hallways of learning. Organizational Dynamics, v. 25, n. 4, p. 23-34, 
1997. 
 

_________. The organizational learning cycle. How can we learn collectively. 2. ed. 
London: McGraw-Hill Book Company, 1999. 



 213 

EASTERBY-SMITH, M.; CROSSAN, M.; NICOLINI, D. Organizational learning: debates 
past, present and future. Journal of Management Studies, v. 37, n. 6, p. 783-796, Sep. 2000. 
 

EASTERBY-SMITH, M.; BURGOYNE, J.; ARAUJO, L. (Org.) Aprendizagem 
Organizacional e Organização de Aprendizagem: desenvolvimento na teoria e na prática. 
São Paulo: Atlas, 2001. 
 

EDDY, E.R.; TANNENBAUM, S.I.; LORENZET, S. J.; SMITH,-JENTSCH, K.A. The 
influence of a continuous learning environment on peer mentoring behaviors. Journal of 
Managerial. v. 3, n.17, p. 383-395, 2005. 
 

EDMONDSON, A. C. Psychological safety and learning behavior in work teams. 
Administrative Science Quarterly, v. 44, n. 2, p. 350–383, 1999. 
 

_________. The Local and Variegated Nature of Learning in Organizations: A Group-Level 
Perspective. Learning, v. 13, n. 2, p. 128-146, 2002. 
 

_________. Strategies for Learning from Failure. Harvard Business Review, v. 89, n. 4, 
Apr. 2011. 
 

EDMONDSON, A. C.; BOHMER, R. M. J. ; PISANO, G. P. Team learning and new 
technology implementation in hospitals. Administrative Science Quartely, Johnson 
Graduate School of Management, Cornel University, v. 46, n. 4, p. 685-716, Dec. 2001. 
 

EDMONDSON, A. C.; DILLON, J. R.; ROLOFF, K. S. Three perspectives on team learning: 
outcome improvement, task mastery, and group process. In: J. P. WALSH and A. P. BRIEF 
(Eds.), The Academy of Management Annals, v. 1, p. 269–314. New York: Lawrence 
Erlbaum Associates, 2007. 
 

ELLIS, A.P.J.; PORTER, C.O.L.H.; WOLVERTON, S.A. Learning to Work Together: An 
Examination of Transactive Memory System Development in Teams. In SESSA, V. I.; 
LONDON, M (org). Work group learning: understanding improving & assessing how groups 
learn in organizations. New York: Taylor & Francis Group, 2008. 
 

FLICK, U. Desenho da Pesquisa Qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
 

FLYNN, D., EDDY, E., TANNENBAUM, S.I. The Impact of National Culture on the 
Continuous Learning Environment: Exploratory Findings from Multiple Countries. Journal 
of East-West Business, v. 12, n. 2/3, p. 85-107, 2006. 
 

FONG BOH, W.; SLAUGHTER, S. A; ESPINOSA, J. A. Learning from Experience in 
Software Development: A Multilevel Analysis. Management Science, v. 53, n. 8, p. 1315-
1331, 2007.  
 



 214 

FREITAS, H.; JANISSEK, R., MOSCAROLA, J.; BAULAC, Y. Pesquisa interativa e 
novas tecnologias para coleta e análise de dados usando o Sphinx. Canoas: Sphinx Brasil, 
2002 
 

GIBBS, G. Análise de Dados Qualitativos. Porto Alegre: Artmed, 2009.  
 

GODOY, A. S. A pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de 
Empresas. São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, maio/jun. 1995. 
 

____________. Estudo de caso qualitativo. In: SILVA, A. B. da; GODOI, C. K.; 
BANDEIRA-DE-MELO. R. (Org). Pesquisa Qualitativa em estudos organizacionais: 
paradigmas, estratégias e métodos. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 

GONDAL, A. M.; KHAN, A. Impact of  Team Empowerment on Team Performance Case of 
the Telecommunications Industry in Islamabad. International Review of Business Research 
Papers, v. 4, n.5, p. 138-146, 2008. 
 

GUINAN, P. J.; COOPRIDER, J. G.; FARAJ, S. Enabling Software Development Team 
Performance During Requirements Definition: A Behavioral Versus Technical Approach. 
Information Systems Research, v. 9, n. 2, p. 101-125, 1998. 
 

GUIZZARDI, G., Desenvolvimento para e com Reuso: Um Estudo de Caso no Domínio de 
Vídeo sob Demanda. Dissertação (Mestrado em Informática) – Universidade Federal do 
Espírito Santo, Espírito Santos, 2000. 
 

GUMUS, G., BORKOWSKI, N., DECKARD, G.; Martel, K. Healthcare Managers’ 
Perceptions of Professional Development and Organizational Support. Journal of Health 
and Human Services Administration, v. 34, n 1, p. 36-57, 2011.  
 

HADDAD, M.; RIBIE`RE, V. The use of knowledge management in software acquisition. 
The journal of information and knowledge management systems, v. 37, n. 3, p. 295-313,  
2007. 
 

HUBER, G. P. Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures. 
Organization Science, v. 2, n. 1, p. 88-116, 1991. 
 

HUCKMAN, R.S.; STAATS, B.R.; UPTON, D. M. Team familiarity, role experience, and 
performance: evidence from indian software services. Management Science, v. 55, n.1, p. 
85-100, 2009 
 
HUMPHREY, W.S. Managing the Software Process, 1 ed. Boston: Addison-Wesley, 1989. 
 

JALOTE, P.Lessons Learned in Framework-Based Software Process Improvement. IEEE 
Computer Society Press, p. 261–268, 2002. 
 



 215 

KELLE, U. Forum: Qualitative Social Research Sozialforschung Sociological Explanations 
between Micro and Macro and the Integration of Qualitative and Quantitative Methods. 
Forum Qualitative Sozialforschung, v. 2, n. 1, 2001. 
 

KIM, D. H. The link between individual and organizational learning. Sloan Management 
Review, v. 35, n. 1, p. 37-50, 1993. 
 

KOLB, D. Experiential learning: experience as the source of learning and development.  
New Jersey: Prentice Hall, 1984. 
 

KOLB, A. Y.; KOLB, D. A.; LEWIN, K. Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing 
Experiential Learning in Higher Education. Management Learning, v. 4, n. 2, p. 193-212, 
2005. 
 

KOZLOWSKI, S. W. J.; HULTS, B. M. An exploration of climates for technical updating 
and performance. Personnel Psychology, v. 40, n. 3, p. 539-563, 1987. 
 

KOZLOWSKI; S.W.J.; BELL,B.S. Team Learning, Development, and Adaptation. In 
SESSA, V. I.; LONDON, M (org). Work group learning: understanding improving & 
assessing how groups learn in organizations. New York: Lawrence Erlbaum Associates. New 
York: Taylor & Francis Group, 2008. 
 

LEE, F.; EDMONDSON, A. C.; THOMKE, S.; WORLINE, M. The Mixed Effects of 
Inconsistency on Experimentation in Organizations. Organization Science, v. 15, n. 3, p. 
310-326, 2004.  
 

LI, Y.; CHANG, K.-C.; CHEN, H.-G.; JIANG, J. J. Software development team flexibility 
antecedents. Journal of Systems and Software, v. 83, n. 10, p. 1726-1734, 2010. 
 

LIMA, B.E.; FERRAZ, S.F.S.; PINHEIRO NETO, G.F.; LIMA, T.C.B. Aprendizagem 
experiencial em empresas de desenvolvimento de software. In: VI Congresso Nacional de 
Excelência em Gestão 2010, Niterói, Anais Eletrônicos do VI Congresso Nacional de 
Excelência em Gestão, LATEC, Universidade Federal Fluminense, Niterói – Rio de Janeiro, 
2010. 
 

LONDON, M. Redeployment and continuous learning in the 21st century: Hard lessons and 
positive examples from the downsizing era. Academy of Management Executive. v. 10, n. 
4, p 67-79, 1996. 
 

LONDON, M.; SMITHER, J. W. Empowered self-development and continuous learning. 
Human Resource Management, v. 38, n. 1, p. 3-15, 1999.  
 

LUO, X. Continuous Learning: The Influence of National Institutional Logics on Training 
Attitudes. Organization Science, v. 18, n. 2, p. 280-296, 2007.  
 



 216 

LYYTINEN, K.; ROBEY, D. Learning failure in information systems development. 
Information Systems Journal, v. 9, n. 2, p. 85-101, 1999. 
 

Manual do Software Weft QDA – version 1.0.1: A free qualitative analysis software 
application, 2012.  Disponível em: <http://www.pressure.to/qda/>. Acesso em: 16 Set. 2012. 
 

MASALIN, L. Nokia Leads Change ThroughContinuous Learning. Academy ol 
Management Learning and Education, v.2, n. 1, p. 68-72, 2003.  
 

MARKS, A.; LOCKYER, C. Producing Knowledge: The Use of the Project Team as a 
Vehicle for Knowledge and Skill Acquisition for Software Employees. Economic and 
Industrial Democracy, v.25, n.2, p.219-245, 2004. 
 

MAURER, T. J.; RAFUSE, N. E. Learning, not litigating: Managing employee development 
and avoiding claims of age discrimination. Orient , v. 15, n. 4, 2001. 
 

MAURER, T. J.; PIERCE, H. R.; SHORE, L. M Perceived beneficiary of employee 
development activity: A threedimensional social exchange model. Academy of Management 
Review, v. 27, n. 3, p. 432–444, 2002. 
 

MAURER, T. J.; WEISS, E. M. Continuous Learning Skill Demands: Associations with 
Managerial Job Content, Age, and Experience. Journal of Business and Psychology, v.25, 
p.1-13, 2010. 
 

MERRIAM, S.B. Qualitative research and case study applications in education. San 
Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1998. 
 

MILL, Daniel. Educação a distância e trabalho docente virtual: sobre tecnologia, espaços, 
tempos, relações sociais de sexo e coletividade na idade mídia, 252f. Tese (Doutorado em 
Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais / FaE/UFMG, 2006.  
 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Pesquisa de Qualidade no Setor de Software 
Brasileiro 2009. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/2833.html> 
Acesso em: 30 Out. 2010. 
 

MORGADO, G. P.; GESSER, I.; SILVEIRA, D. S.; et al. Práticas do CMMI® como regras 
de negócio. Revista Produção, v. 17, n. 2, p. 383-394, 2007. 
 
MULHOLLAND, P.; ZDRAHAL, Z.; DOMINGUE, J. Supporting continuous learning in a 
large organization: the role of group and organizational perspectives. Applied ergonomics, v. 
36, n. 2, p. 127-34, 2005. 
 

NARAYANAN, S.; BALASUBRAMANIAN, S.; SWAMINATHAN, J. M. A Matter of 
Balance: Specialization, Task Variety, and Individual Learning in a Software Maintenance 
Environment. Management Science, v. 55, n. 11, p. 1861-1876, 2009. 



 217 

NASCIMENTO C.J. A evolução da qualidade no setor de software brasileiro: quatro biênios 
medindo e acompanhando indicadores de gestão. QUATIC'2001  4º Encontro para a 
Qualidade nas Tecnologias de Informação e Comunicações, Lisboa, 2001  
 

NASCIMENTO C.J.; MARINHO D.S. The Evolution of Brazilian Software Quality: 1993 / 
99. In: Symposium on Software Technology, 1999, Buenos Aires. Anales de SoST'99, 1999.  
 

NGWENYAMA, O.; NIELSEN, P. A. Competing Values in Software Process Improvement: 
An Assumption Analysis of CMM From an Organizational Culture Perspective. IEEE 
Transactions on Engineering Management, v. 50, n1, p. 100-112, 2--3 
 

NIASI, M. Software Process Improvement Implementation: avoiding critical barriers. Cross 
Talk Magazine the journal of defense software engineering, v. 22, n.1 p. 24-27, 2009. 
NONAKA, I; TAKEUCHI, H. The New New Product Development Game. Harvard 
Business Review, 1986. 
 

NOMURA, L. Definição e estabelecimento de processos de fábrica de software em uma 
organização de TI do setor público, 217f. Tese (Doutorado em Engenharia) – Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. Brasil: Mcgraw-Hill Brasil, 2006. 
 

RAMANUJAM, R.; GOODMAN, P. S. The challenge of collective learning from event 
analysis. Safety Science, v. 49, n. 1, p. 83-89, 2011. 
 

RAMASUBBU, N.; MITHAS, S.; KEMERER, C.F. Work dispersion, Process-based 
learning, and offshore software development performance. MIS Quarterly , v. 32, n, 2, p. 
437-458, 2008. 
 

RASCH, R. H.; TOSI, H. L. Factors Affecting Software Developers Performance: An 
Integrated Approach. MIS Quarterly , v. 16, n. 3, p. 395, 1992. 
 

ROSOW, J. M.; ZAGER, R. Training:  The competitive Edge. San Francisco, CA: Jossey-
Bass, 1988. 
 

SAWYER, S. Software development teams. Communications of the ACM, v. 47, n. 12, p. 
95-100, 2004. 
 

SEI. Software Engineering Institute Resultados das avaliações de 2010. Disponível 
em:<http://www.sei.cmu.edu/cmmi/casestudies/profiles/pdfs/upload/2011MarCMMI.pdf.> 
Acesso em: 30 Ago. 2012. 
 

SELEIM, A.; ASHOUR, A.; BONTIS, N. Intellectual capital in Egyptian software firms. The 
Learning Organization, v. 11, n. 4/5, p. 332-346, 2004. 



 218 

SELEIM, A.; ASHOUR, A.; KHALIL, O. Knowledge acquisition and transfer in Egyptian 
software firms. International Journal of Knowledge Management, v. 1,  n. 4, p. 43-72, 
2005. 
 

SESSA, V. I.; LONDON, M. Work group learning: understanding improving & assessing 
how groups learn in organizations. New York: Lawrence Erlbaum Associates. New York: 
Taylor & Francis Group, 2008 
 

SHANG, S.S.C.; LIN, S. Understanding the effectiveness of capability maturity model 
integration by examining the knowledge management of software development processes. 
Total Quality Management & Business Excellence, v. 20, n. 5, p. 509-521, 2009. 
 

SIAKAS, K. V.; GEORGIADOU, E.; BERKI, E. Agile methodologies and software process 
improvement. International Association for development of the information systems (IADIS). 
(MCCSIS, 2005) Internacional virtual multi conference on computer science and 
information systems – (SEA) Software engineering and applications, 2005.  
 

SOFTEX. Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro.Guia Geral do 
Modelo MpsBr. Disponível em: <http://www.softex.br/mpsbr/_guias/default.asp> Acesso: 30 
Out. 2012. 
 

STAKE. R. E. Case studies. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (ed.) Handbook of 
qualitative research. London: Sage, p. 435-454, 2000. 
 

STAKE, R. E. Qualitative Research: Studying How Things Work. NY: Guilford Press, 
2010. 
 

Standish Group International.  The Chaos Report 2011. Disponível em: 
<http://blog.standishgroup.com/cm2011> Acesso: 30 Out. 2012. 
 

TANNENBAUM, S. I. Enhancing continuous learning: Diagnostic findings from multiple 
companies. Human Resource Management, v.36, n. 4, p. 437–452, 1997. 
 

TANNENBAUM, S. I.; YUKL, G. Training and development in work organizations. Annual 
Review of Psychology. v. 43, n 1, p. 399 - 441, 1992. 
 

TENENBERG, J. An institutional analysis of software teams. International Journal of 
Human-Computer Studies, v. 66, n. 7, p. 484-494, 2008. 
 

TERRA, J.C.C. Gestão do Conhecimento. São Paulo: Editora Negócio, 2000.   
 

TINDALE, S.R.; STAWISKI S., JACOBS E. Shared Cognition and Group Learning. In 
SESSA, V. I.; LONDON, M (org). Work group learning: understanding improving & 



 219 

assessing how groups learn in organizations. New York: Lawrence Erlbaum Associates. New 
York: Taylor & Francis Group, 2008. 
 

TONINI, A. C.; CARVALHO, M. M.; SPINOLA, M. M. Contribuição dos modelos de 
qualidade e maturidade na melhoria dos processos de software. Produção, v. 18, n. 2, p. 275-
286, 2008. 
 

TRACEY, J. B.; TANNENBAUM, S. I.; KAVANAGH, M. J. Applying trained skills on the 
job : the importance of the work environment. Journal of Applied Psychology, v. 80l, n. 2, 
p. 239-252, 1995. 
 

TRAVER, V. J. On Compiler Error Messages: What They Say and What They Mean. 
Advances in Human-Computer Interaction, v. 2010, p. 1-26, 2010. 
 

VAN SOLINGEN, R.; Berghout, E.; Kusters, R.; Trienekens, J. From process improvement 
to people improvement: enabling learning in software development. Information and 
Software Technology, v. 42, n. 14, p. 965-971, 2000. 
 

WEBER K.C.; ROCHA A.R.; ALVES A., et al. Modelo de Referência para Melhoria de 
Processo de Software: uma abordagem brasileira. In: XXX Conferência Latinoamericana de 
Informática (CLEI 2004), 2004, Arequipa - Peru. Anais XXX Conferencia Latinoamericana 
de Informática, 2004. 
 

WIEGERS, K. E. 1996. Software Process Improvement: Ten Traps to Avoid. Software 
Development, v. 4, n 5, p. 1-9, 1996. 
 

WILLIS, S.; DUBIN, S. Maintaining professional competence. San Francisco: Jossey-Bass, 
1990. 
 

WILSON, J. M.; COLLEGE, T.; GOODMAN, P. S.; CRONIN, M. A. Group Learning. 
Academy of Management Review, v. 32, n. 4, p. 1041-1059, 2007. 
 

WYNEKOOP, J. L.; WALZ, D. B. Investigating traits of top performing software developers. 
Information Technology & People, v. 13, n. 3, p. 186-195, 2000.  
 

YIN, Robert K. Estudo de caso, planejamento e métodos. São Paulo: Bookman, 2006. 
 

ZACCARO, S.J.;ELY, K.; SHUFFLER, M. The Leader’s Role in Group Learning. In 
SESSA, V. I.; LONDON, M (org). Work group learning: understanding improving & 
assessing how groups learn in organizations. New York: Taylor & Francis Group, 2008. 
 

ZHANG, H.; KITCHENHAM, B.; JEFFERY, R. A Framework for Adopting Software 
Process Simulation in CMMI Organizations. In International Conference on Software 
Process (ICSP'07), p. 320 - 331, Minneapolis, MN, 2007. 



 220 

ANEXO A – Descrição dos Atributos de Processo do MRMPD e seus Respectivos 

Resultados Esperados 

 

 

AP Descrição AP RAP Esperado 
 

AP 1.1 Esse atributo 
evidencia o quanto o 
processo atinge o seu 
propósito. 
 
 

RAP 1. O processo atinge seus resultados definidos. 
 
 
 
 

AP 2.1 Esse atributo 
evidencia o quanto a 
execução do processo 
é gerenciada. 

RAP 2. Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o 
processo;  
RAP 3. A execução do processo é planejada;  
RAP 4. (Para o nível G) - 4. A execução do processo é monitorada e ajustes 
são realizados;  
RAP 4. (A partir do nível F). Medidas são planejadas e coletadas para 
monitoração da execução do processo e ajustes são realizados;  
RAP 5. As informações e os recursos necessários para a execução do 
processo são identificados e disponibilizados; 
RAP 6. (Até o nível F) - 5 As responsabilidades e a autoridade para executar 
o processo são definidas, atribuídas e comunicadas;  
RAP 6. (A partir do nível E) Os papéis requeridos, responsabilidades e 
autoridade para execução do processo definido são atribuídos e 
comunicados;  
RAP 7. As pessoas que executam o processo são competentes em termos de 
formação, treinamento e experiência;  
 
 

AP 2.1 Esse atributo 
evidencia o quanto a 
execução do processo 
é gerenciada. 

RAP 8. A comunicação entre as partes interessadas no processo é planejada 
e executada de forma a garantir o seu envolvimento;  
RAP 9. (Até o nível F) - 6 Os resultados do processo são revistos com a 
gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na 
organização;  
RAP 9. (A partir do nível E) Métodos adequados para monitorar a eficácia e 
adequação do processo são determinados e os resultados do processo são 
revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua 
situação na organização;  
RAP 10. (Para o nível G) - 7 O processo planejado para o projeto é 
executado.  
RAP 10. (A partir do nível F) A aderência dos processos executados às 
descrições de processo, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente e 
são tratadas as não conformidades. 
 
 

AP 2.2 Esse atributo 
evidencia o quanto os 
produtos de trabalho 
produzidos pelo 
processo são 
gerenciados 
apropriadamente. 

RAP 11. Os requisitos dos produtos de trabalho do processo são 
identificados;  
RAP 12. Requisitos para documentação e controle dos produtos de trabalho 
são estabelecidos;  
RAP 13. Os produtos de trabalho são colocados em níveis apropriados de 
controle;  
RAP 14. Os produtos de trabalho são avaliados objetivamente com relação 
aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis e são tratadas as não 
conformidades. 
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AP Descrição AP RAP Esperado 
 

AP 3.1 Esse atributo 
evidencia o quanto 
um processo padrão é 
mantido para apoiar a 
implementação do 
processo definido. 

RAP 15. Um processo padrão é descrito, incluindo diretrizes para sua 
adaptação;  
RAP 16. A sequência e interação do processo padrão com outros processos 
são determinadas;  
RAP 17. Os papéis e competências requeridos para executar o processo são 
identificados como parte do processo padrão;  
RAP 18. A infraestrutura e o ambiente de trabalho requeridos para executar 
o processo são identificados como parte do processo padrão. 
 
 

AP 3.2 Esse atributo 
evidencia o quanto o 
processo padrão é 
efetivamente 
implementado como 
um processo definido 
para atingir seus 
resultados. 

RAP 19. Um processo definido é implementado baseado nas diretrizes para 
seleção e/ou adaptação do processo padrão;  
RAP 20. A infraestrutura e o ambiente de trabalho requeridos para executar 
o processo definido são disponibilizados, gerenciados e mantidos;  
RAP 21. Dados apropriados são coletados e analisados, constituindo uma 
base para o entendimento do comportamento do processo, para demonstrar a 
adequação e a eficácia do processo e avaliar onde pode ser feita a melhoria 
contínua do processo. 
 
 

AP 4.1 Esse atributo 
evidencia o quanto os 
resultados de 
medição são usados 
para assegurar que a 
execução do processo 
atinge os seus 
objetivos de 
desempenho e apoia o 
alcance dos objetivos 
de negócio definidos. 

RAP 22. As necessidades de informação dos usuários dos processos, 
requeridas para apoiar objetivos de negócio relevantes da organização, são 
identificadas;  
RAP 23. Objetivos de medição organizacionais dos processos e/ou 
subprocessos são derivados das necessidades de informação dos usuários do 
processo; 
RAP 24. Objetivos quantitativos organizacionais de qualidade e de 
desempenho dos processos e/ou subprocessos são definidos para apoiar os 
objetivos de negócio;  
RAP 25. Os processos e/ou subprocessos que serão objeto de análise de 
desempenho são selecionados a partir do conjunto de processos padrão da 
organização e das necessidades de informação dos usuários dos processos;  
 
 

AP 4.1 Esse atributo 
evidencia o quanto os 
resultados de 
medição são usados 
para assegurar que a 
execução do processo 
atinge os seus 
objetivos de 
desempenho e apoia o 
alcance dos objetivos 
de negócio definidos. 

RAP 26. Medidas, bem como a frequência de realização de suas medições, 
são identificadas e definidas de acordo com os objetivos de medição do 
processo/subprocesso e os objetivos quantitativos de qualidade e de 
desempenho do processo;  
RAP 27. Resultados das medições são coletados, analisados, utilizando 
técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas apropriadas, e são 
comunicados para monitorar o alcance dos objetivos quantitativos de 
qualidade e de desempenho do processo/subprocesso;  
RAP 28. Resultados de medição são utilizados para caracterizar o 
desempenho do processo/subprocesso.  
RAP 29. Modelos de desempenho do processo são estabelecidos e mantidos. 
 
 

AP 4.2 Esse atributo 
evidencia o quanto o 
processo é controlado 
estatisticamente para 
produzir um processo 
estável, capaz e 
previsível dentro de 
limites estabelecidos. 

RAP 30. Técnicas de análise e de controle para a gerência quantitativa dos 
processos/subprocessos são identificadas e aplicadas quando necessário;  
RAP 31. Limites de controle de variação são estabelecidos para o 
desempenho normal do processo;  
RAP 32. Dados de medição são analisados com relação a causas especiais de 
variação;  
RAP 33. Ações corretivas e preventivas são realizadas para tratar causas 
especiais ou de outros tipos de variação;  
RAP 34. Limites de controle são restabelecidos, quando necessário, 
seguindo as ações corretivas, de forma que os processos continuem estáveis, 
capazes e previsíveis; 
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AP Descrição AP RAP Esperado 
 

AP 5.1 Esse atributo 
evidencia o quanto as 
mudanças no 
processo são 
identificadas a partir 
da análise de defeitos, 
problemas, causas 
comuns de variação 
do desempenho e da 
investigação de 
enfoques inovadores 
para a definição e 
implementação do 
processo. 

RAP 35. Objetivos de negócio da organização são mantidos com base no 
entendimento das estratégias de negócio e resultados de desempenho do 
processo;  
RAP 36. Objetivos de melhoria do processo são definidos com base no 
entendimento do desempenho do processo, de forma a verificar que os 
objetivos de negócio relevantes são atingíveis;  
RAP 37. Dados que influenciam o desempenho do processo são 
identificados, classificados e selecionados para análise de causas;  
RAP 38. Dados selecionados são analisados para identificar causas raiz e 
propor soluções aceitáveis para evitar ocorrências futuras de resultados 
similares ou incorporar melhores práticas no processo;  
RAP 39. Dados adequados são analisados para identificar causas comuns de 
variação no desempenho do processo;  
RAP 40. Dados adequados são analisados para identificar oportunidades 
para aplicar melhores práticas e inovações com impacto no alcance dos 
objetivos de negócio;  
RAP 41. Oportunidades de melhoria derivadas de novas tecnologias e 
conceitos de processo são identificadas, avaliadas e selecionadas com base 
no impacto no alcance dos objetivos de negócio;  
RAP 42. Uma estratégia de implementação para as melhorias selecionadas é 
estabelecida para alcançar os objetivos de melhoria do processo e para 
resolver problemas. 
 
 

AP 5.2 Esse atributo 
evidencia o quanto as 
mudanças na 
definição, gerência e 
no desempenho do 
processo têm impacto 
efetivo para o alcance 
dos objetivos 
relevantes de 
melhoria do processo. 

RAP 43. O impacto de todas as mudanças propostas é avaliado com relação 
aos objetivos do processo definido e do processo padrão;  
RAP 44. A implementação de todas as mudanças acordadas é gerenciada 
para assegurar que qualquer alteração no desempenho do processo seja 
entendida e que sejam tomadas as ações pertinentes; 
RAP 45. As ações implementadas para resolução de problemas e melhoria 
no processo são acompanhadas, com uso de técnicas estatísticas e outras 
técnicas quantitativas, para verificar se as mudanças no processo corrigiram 
o problema e melhoraram o seu desempenho;  
RAP 46. Dados da análise de causas e de resolução são armazenados para 
uso em situações similares. 
 
 

Fonte: SOFTEX , 2011 
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ANEXO B – Descrição das Áreas de Processo do MRMPS e as Respectivas Práticas 

 

 

Nível de 
Maturidade 

Áreas de Processo Práticas 

Implantação de 
Inovações na 
Organização 

(1) Propostas de melhoria do processo e de melhoria tecnológica são 
coletadas e analisadas; (2) as melhorias inovadoras que aumentem a 
qualidade da organização e o desempenho do seu processo são 
identificadas e analisadas; (3) projetos-piloto são planejados e realizados 
para identificar as melhorias no processo e as melhorias tecnológicas que 
serão implementadas; (4) as propostas de melhoria no processo e de 
melhorias tecnológicas são selecionadas com base em critérios 
quantificáveis definidos a partir dos objetivos de qualidade e de 
desempenho do processo da organização; (5) os planos para a 
implantação das melhorias no processo e das melhorias tecnológicas 
selecionadas são estabelecidos e mantidos; (6) a implantação das 
melhorias no processo e das melhorias tecnológicas é realizada e 
gerenciada a partir dos planos; (7) os efeitos resultantes da implantação 
das melhorias no processo e das melhorias tecnológicas são medidos e 
documentados. 
 
 

A 

Análise de Causas 
e Resolução 

(1) Dados de defeitos e de outros problemas são selecionados para 
análise; (2) a análise da causa de defeitos e de outros problemas 
selecionados é realizada com as pessoas responsáveis por realizar a tarefa 
para identificar a sua raiz; (3) ações necessárias para evitar a ocorrência 
futura de defeitos e outros problemas similares aos selecionados são 
propostas e documentadas; (4) ações propostas e documentadas que 
foram desenvolvidas durante a análise da causa e que possuem uma 
relação custo/benefício satisfatória são implementadas para remover as 
causas dos defeitos e dos problemas analisados e evitar ocorrências 
futuras; (5) o efeito das mudanças no desempenho dos processos é 
medido e avaliado para obter evidência de que as mudanças nos 
processos corrigiram o problema e melhoraram o desempenho; (6) dados 
da análise de causas e resolução são armazenados para que outros 
projetos e organizações possam realizar mudanças apropriadas nos 
processos e alcançar resultados similares. 
 
 

Desempenho do 
Processo 
Organizacional 

(1) A partir do conjunto de processos-padrão da organização, são 
selecionados os processos e/ou elementos de processos que serão objeto 
de análise de desempenho; (2) medidas para análise do desempenho dos 
processos da organização são estabelecidas e mantidas; (3) objetivos 
quantitativos para qualidade e para o desempenho dos processos da 
organização são definidos e mantidos; (4) linhas bases (baselines) de 
desempenho dos processos da organização são estabelecidas; (5) modelos 
de desempenho do processo para o conjunto de processos padrão da 
organização são estabelecidos e mantidos. 
 
 

B 

Gerência 
Quantitativa do 
Projeto 

(1) Os objetivos para qualidade e para o desempenho do processo para o 
projeto são estabelecidos e mantidos; (2) os sub-processos mais 
adequados para compor o processo definido para o projeto são 
selecionados com base na estabilidade histórica, em dados de capacidade 
e em critérios previamente estabelecidos; (3) sub-processos do processo 
definido para o projeto e que serão gerenciados estatisticamente são 
escolhidos a partir de critérios previamente estabelecidos; (4) o projeto é 
monitorado para determinar se seus objetivos para qualidade e para o 
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desempenho do processo serão atingidos e ações corretivas são 
identificadas quando necessário; (5) medidas e técnicas de análise para 
gerenciar estatisticamente os subprocessos escolhidos são selecionadas; 
(6) o entendimento da variação dos sub-processos escolhidos para 
gerência quantitativa, utilizando as medidas e técnicas de análise 
selecionadas, é estabelecido e mantido; (7) o desempenho dos sub-
processos escolhidos para gerência quantitativa é monitorado para 
determinar a sua capacidade de satisfazer os seus objetivos para 
qualidade e para o desempenho e ações são identificadas quando for 
necessário tratar deficiências dos sub-processos; (8) dados estatísticos e 
de gerência da qualidade são incorporados ao repositório de medidas da 
organização. 
 
 

Análise de 
Decisão e 
Resolução 

(1) O problema ou questão a ser objeto de um processo formal de tomada 
de decisão é definido; (2) guias para a análise de decisão são 
estabelecidos e mantidos; (3) alternativas de solução aceitáveis para o 
problema ou questão são identificadas; (4) critérios para avaliação das 
alternativas de solução são estabelecidos e mantidos em ordem de 
importância de forma que os critérios mais importantes exerçam mais 
influência na avaliação; (5) os métodos de avaliação das alternativas de 
solução são selecionados de acordo com sua viabilidade de aplicação; (6) 
soluções alternativas são avaliadas usando os critérios e métodos 
estabelecidos; (7) decisões são baseadas na avaliação das alternativas 
utilizando os critérios de avaliação estabelecidos. 
 
 

C 

Gerência de 
Riscos 

(1) O escopo da gerência de riscos é determinado; (2) as origens e as 
categorias de riscos são determinadas, os parâmetros usados para 
quantificação da probabilidade e severidade são definidos e as ameaças e 
suas fronteiras para cada categoria de risco são definidas; (3) estratégias 
apropriadas para a gerência de riscos são definidas e implementadas; (4) 
os riscos do projeto são identificados e documentados incluindo seu 
contexto, condições e possíveis consequências para o projeto e as partes 
que serão afetadas; (5) os riscos são priorizados, estimados e 
classificados de acordo com as categorias e os parâmetros definidos; (6) 
planos para a mitigação de riscos são desenvolvidos. (7) os riscos são 
analisados e a prioridade de aplicação dos recursos para o monitoramento 
desses riscos é determinada; (8) a situação de cada risco é 
periodicamente monitorada e o plano de mitigação de riscos é 
implementado quando apropriado; (9) as medições de desempenho nas 
atividades de tratamento de risco são coletadas; (10) ações apropriadas 
são executadas para corrigir ou evitar o impacto dos riscos. 
 
 

D Desenvolvimento 
de Requisitos 

(1) As necessidades e expectativas, restrições e requisitos de interface do 
cliente são identificadas; (2) um conjunto definido de requisitos 
funcionais e não-funcionais que descrevem a solução do problema a ser 
resolvido é estabelecido a partir das necessidades, expectativas, restrições 
e requisitos do cliente e da interface; (3) os requisitos do cliente são 
refinados, elaborados e alocados para o desenvolvimento dos requisitos 
do produto e dos componentes do produto; (4) conceitos operacionais e 
cenários são desenvolvidos; (5) a definição das funcionalidades 
requeridas é desenvolvida e mantida; (6) os requisitos são analisados para 
assegurar que são necessários e suficientes e para balancear as 
necessidades dos interessados com as restrições existentes; (7) os 
requisitos são validados. 
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Solução Técnica (1) Alternativas de solução para atender aos requisitos definidos são 
desenvolvidas de acordo com critérios identificados; (2) soluções são 
selecionadas para o produto ou componentes do produto com base em 
cenários definidos e em critérios identificados; (3) o produto ou 
componente do produto é projetado e documentado; (4) as interfaces 
entre os componentes do produto são projetadas com base em critérios 
predefinidos; (5) uma análise dos componentes do produto é conduzida 
para decidir sobre sua construção, compra ou reuso; (6) os componentes 
do produto e a sua documentação associada são implementados e 
verificados de acordo com o projeto; (7) a documentação é identificada, 
desenvolvida e disponibilizada de acordo com os padrões identificados; 
(8) a documentação é mantida de acordo com os critérios definidos. 
 
 

Integração do 
Produto 

(1) uma estratégia de integração, consistente com o projeto (design) e 
com os requisitos do produto, é desenvolvida para os componentes do 
produto. Esta estratégia deve determinar os componentes do produto que 
serão integrados e a sequência de integração dos componentes; (2) um 
ambiente para integração dos componentes do produto é estabelecido e 
mantido; (3) a compatibilidade das interfaces internas e externas dos 
componentes do produto é assegurada; (4) as definições, projeto e 
mudanças nas interfaces internas e externas são gerenciados para os 
componentes dos produtos; (5) cada componente do produto é verificado, 
utilizando-se critérios definidos, para confirmar que os mesmos estão 
prontos para a integração; (6) os componentes do produto são integrados, 
de acordo com a sequência determinada e seguindo os procedimentos e 
critérios para integração; (7) os componentes do produto integrados são 
avaliados e os resultados da integração são registrados; (8) uma estratégia 
de regressão é desenvolvida e aplicada para uma nova verificação do 
produto quando ocorre uma mudança nos componentes do produto 
(incluindo requisitos, projeto e códigos associados); (9) o produto e a 
documentação relacionada são preparados e entregues ao cliente. 
 
 

Verificação (1) Produtos de trabalho a serem verificados são identificados; (2) uma 
estratégia de verificação é desenvolvida e implementada estabelecendo 
cronograma, revisores envolvidos, métodos para verificação e qualquer 
material a ser utilizado na verificação; (3) critérios para verificação dos 
produtos de trabalho a serem verificados são identificados e um ambiente 
para verificação é estabelecido; (4) atividades de verificação, incluindo 
testes e revisões por pares, são executadas; (5) defeitos são identificados, 
registrados e ações corretivas são realizadas; (6) resultados de atividades 
de verificação são analisados e disponibilizados para os interessados; 
 
 

D 

Validação (1) Produtos de trabalho a serem validados são identificados; (2) uma 
estratégia de validação é desenvolvida e implementada estabelecendo 
cronograma, participantes envolvidos, métodos para validação e qualquer 
material a ser utilizado na validação; (3) critérios para validação dos 
produtos de trabalho a serem validados são identificados e um ambiente 
para validação é estabelecido; (4) atividades de validação são executadas 
para garantir que os produtos de software estão prontos para uso no 
ambiente operacional pretendido; (5) problemas são identificados, 
registrados e ações corretivas são realizadas; (6) evidências de que os 
produtos de software desenvolvidos estão prontos para o uso pretendido 
são fornecidas; (7) resultados de atividades de validação são analisados e 
disponibilizados para os interessados. 
 
 
 



 226 

E Treinamento (1) Uma estratégia de treinamento é planejada e implementada com o 
objetivo de atender as necessidades de treinamento dos projetos e da 
organização; (2) as necessidades de treinamento que são responsabilidade 
da organização são identificadas; (3) para garantir que todos os 
indivíduos tenham o conhecimento e habilidades requeridas para 
executar suas atividades, é estabelecida uma estratégia para treinamento 
que contemple mecanismos, materiais e instrutores qualificados; (4) o 
treinamento é conduzido e registrado; (5) a efetividade do treinamento é 
avaliada. 

 
 

 Definição do 
Processo 
Organizacional 

(1) Um conjunto de processos-padrão da organização é definido e 
documentado, com a indicação da aplicabilidade de cada processo; (2) o 
conjunto de processos definido é mantido em uma biblioteca de ativos de 
processos da organização com mecanismos de consulta e recuperação; 
(3) tarefas, atividades e produtos de trabalho associados aos processos 
padrão são identificados e detalhados, juntamente com as características 
de desempenho esperadas; (4) são desenvolvidas estratégias para 
adaptação do processo-padrão de acordo com as necessidades dos 
projetos; (6) o repositório de medidas da organização é estabelecido e 
mantido. 

 
 

E Avaliação e 
Melhoria do 
Processo 
Organizacional 

(1) a descrição das necessidades e os objetivos dos processos da 
organização estão estabelecidos e mantidos; (2) as informações e os 
dados relacionados ao uso dos processos padrão para projetos específicos 
existem e são mantidos em repositório específico; (3) revisões dos 
processos-padrão da organização são realizadas em intervalos adequados 
para assegurar sua adequação e efetividade e manter o entendimento de 
seus pontos fortes e fracos; (4) registros precisos das avaliações 
realizadas são obtidos e mantidos acessíveis; (5) os objetivos de melhoria 
são identificados e priorizados e as consequentes mudanças nos 
processos são planejadas e implementadas de forma controlada e com 
resultados previsíveis; (6) a implantação de ativos do processo 
organizacional ou de alterações nestes ativos são implementadas de 
forma controlada na organização; (7) experiências relacionadas aos 
processos são incorporadas nos ativos do processo organizacional; (8) 
dados técnicos, históricos e resultantes das avaliações são analisados e 
usados para melhorar os processos, recomendar mudanças nos projetos e 
determinar necessidades de mudanças tecnológicas. 

 
 

 Adaptação do 
Processo para 
Gerência do 
Projeto 

(1) Um processo definido para o projeto é estabelecido de acordo com a 
estratégia para adaptação de processo da organização; (2) o planejamento 
e as estimativas das atividades do projeto são feitos baseados no 
repositório de estimativas e no conjunto de ativos de processos 
organizacionais; (3) o Plano do Projeto e outros planos que afetam o 
projeto são integrados; (4) o projeto é gerenciado utilizando-se o Plano 
do Projeto, outros planos que afetam o projeto e o processo definido para 
o projeto; (5) os produtos de trabalho, medições e experiências 
documentadas contribuem para os ativos de processos organizacionais; 
(6) o envolvimento dos interessados no projeto é gerenciado; (7) 
dependências críticas são identificadas, negociadas e acompanhadas com 
os interessados; (8) questões pertinentes são resolvidas com os 
interessados. 
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F Medição (1) objetivos e atividades de medição são estabelecidos a partir das 
necessidades de informação e objetivos da organização; (2) um conjunto 
adequado de medidas, orientado pelas necessidades de informação e 
objetivos de medição, é identificado e/ou desenvolvido, priorizado, 
documentado, revisado e atualizado; (3) as atividades coleta e 
armazenamento são especificadas, incluindo-se métodos e ferramentas; 
(4) as atividades de análise são especificadas, incluindo-se métodos e 
ferramentas; (5) os dados requeridos são coletados e analisados; (6) os 
dados e os resultados são armazenados; (7) as informações produzidas 
são usadas para apoiar decisões e para fornecer uma base objetiva para 
comunicação aos interessados. 
 
 

 Gerência de 
Configuração 

(1) Os itens de configuração são identificados; (2) os itens de 
configuração gerados pelo projeto são definidos e colocados sob uma 
linha base; (3) é estabelecido e mantido um Sistema de Gerência de 
Configuração; (4) as modificações e liberações dos itens de configuração 
são controladas; (5) as modificações e liberações são disponibilizadas 
para todos os envolvidos; (6) a situação dos itens de configuração e as 
solicitações de mudanças são registradas, relatadas e o seu impacto é 
analisado; (7) a completeza e a consistência dos itens de configuração 
são asseguradas; (8) o armazenamento, o manuseio e a entrega dos 
produtos de trabalho são controlados; (9) a integridade das linhas bases 
(baselines) é estabelecida e mantida, através de auditoria da configuração 
e de registros da Gerência de Configuração. 
 
 

 Aquisição (1) As necessidades de aquisição, as metas, os critérios de aceitação do 
produto e/ou serviço, os tipos e estratégia de aquisição são definidos; (2) 
os critérios de seleção do fornecedor são estabelecidos e usados para 
avaliar os potenciais fornecedores; (3) o fornecedor é selecionado com 
base na avaliação das propostas e dos critérios estabelecidos;  
 
 

F Aquisição  (4) um acordo que expresse claramente a expectativa, as 
responsabilidades e as obrigações de ambos (cliente e fornecedor) é 
estabelecido e negociado entre o cliente e o fornecedor; (5) um produto 
e/ou serviço que satisfaz a necessidade expressa pelo cliente é adquirido 
baseado na análise dos potenciais candidatos; (6) a aquisição é 
monitorada de forma que as condições especificadas são atendidas, tais 
como: custo, cronograma e qualidade e, se necessário, ações corretivas 
são conduzidas; (7) o produto e/ou serviço de software entregue é 
avaliado em relação ao acordado e os resultados da aceitação são 
documentados; (8) o produto adquirido (caso pertinente) é incorporado 
ao projeto. 
 
 

 Garantia da 
Qualidade 

(1) A aderência dos produtos aos padrões, procedimentos e requisitos 
aplicáveis é avaliada objetivamente; (2) a aderência dos processos 
executados aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis é avaliada 
objetivamente; (3) os produtos de trabalho são avaliados antes de serem 
entregues ao cliente e em marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida 
do projeto; (4) os problemas e as não-conformidades são identificados, 
registrados e comunicados; (5) ações corretivas para não-conformidades 
são estabelecidas e acompanhadas até as suas efetivas conclusões; (6) o 
escalonamento das ações corretivas para níveis superiores é realizado, 
quando necessário, de forma a garantir a solução das mesmas; (7) a 
aderência ao processo de Garantia da Qualidade e de seus produtos de 
trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis é avaliada 
objetivamente. 
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Gerência de 
Requisitos 

(1) Uma comunicação contínua com os fornecedores de requisitos é 
estabelecida; (2) o entendimento dos requisitos é obtido; (3) a aceitação 
dos requisitos é estabelecida por meio de critérios objetivos; (4) o 
comprometimento com os requisitos é estabelecido e mantido; (5) a 
rastreabilidade entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de 
trabalho é estabelecida e mantida; (6) inconsistências entre os planos do 
projeto, os produtos de trabalho e os requisitos são identificadas e 
corrigidas; (7) mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do 
projeto. 
 
 

G 

Gerência do 
Projeto 

(1) O escopo do trabalho para o projeto está definido; (2) o escopo, os 
produtos de trabalho e as tarefas do projeto são estimados, através de 
métodos apropriados; (3) as fases do ciclo de vida do projeto são 
definidas; (4) a viabilidade de atingir as metas do projeto, considerando 
as restrições e os recursos disponíveis, é avaliada. Se necessário, ajustes 
são realizados; (5) as tarefas, os recursos e a infraestrutura necessários 
para completar o trabalho são planejados; (6) o cronograma e o 
orçamento do projeto são estabelecidos e mantidos; (7) os riscos do 
projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e 
prioridades de tratamento são determinados e documentados; (8) os 
dados relevantes do projeto são identificados, coletados, armazenados e 
distribuídos. Um mecanismo é estabelecido para acessá-los, incluindo (se 
pertinente) questões de privacidade e segurança; (9) os recursos humanos 
para o projeto são planejados considerando o perfil e o conhecimento 
necessários para executá-lo; (10) o esforço e o custo para os produtos de 
trabalho e tarefas são estimados baseados em dados históricos ou 
referências técnicas; (11) o envolvimento dos interessados no projeto é 
planejado; (12) o planejamento do projeto é revisado com todos os 
interessados e o compromisso com o mesmo é obtido; (13) o 
planejamento do projeto é monitorado no que se referem a cronograma, 
custos, recursos, riscos, envolvimento dos interessados e dados; (14) 
revisões são realizadas em marcos do projeto conforme estabelecido no 
planejamento; (15) registros e análise dos problemas identificados nas 
monitorações são estabelecidos; (16) ações corretivas são estabelecidas 
quando necessário e gerenciadas até a sua conclusão. 
 
 

 
Fonte: SOFTEX, 2011 
 

 

 

 


