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RESUMO 

Objetivo – O presente estudo teve por objetivo analisar e comparar a influência da participação 

em projetos com métodos ágeis ou tradicionais sobre a satisfação, a percepção de 

empregabilidade e a intenção de rotatividade de profissionais de projetos. 

Metodologia – Foi conduzida uma pesquisa de natureza quantitativa, que contou com a 

participação de 277 profissionais de projetos empregados em organizações públicas e privadas 

de diferentes tamanhos e setores de atividade. As hipóteses foram testadas por meio de análises 

de variância (ANOVA) e regressão linear múltipla. 

Resultados – Os resultados mostraram que os profissionais que atuam em projetos ágeis, 

relativamente aos que trabalham em projetos tradicionais, são mais satisfeitos no trabalho de 

uma forma geral e em relação a diferentes aspectos, além de terem uma maior percepção de 

empregabilidade. Com relação à intenção de rotatividade, os profissionais que trabalham em 

projetos tradicionais têm uma propensão marginalmente superior a deixar sua organização, 

quando comparados a profissionais que trabalham em projetos ágeis. Por fim, análises de 

regressão mostraram que a percepção de empregabilidade não impacta a intenção de 

rotatividade, que por sua vez é fortemente influenciada pela satisfação no trabalho.   

Limitações – A amostra foi obtida por conveniência, de forma que os dados obtidos não podem 

ser generalizados para a população de profissionais que atuam em projetos.  

Contribuições práticas – Os resultados do estudo mostraram que a adoção de métodos ágeis 

contribui para tornar o trabalho mais satisfatório. Espera-se, portanto, que este método de gestão 

de projetos possa ser mais utilizado, como forma de promover a satisfação no trabalho e reduzir 

a rotatividade. 

Contribuições para a sociedade – Espera-se que os resultados deste estudo promovam o 

debate e fomentem novas pesquisas a respeito da adoção de métodos ágeis e tradicionais. 

Originalidade – Esta pesquisa inova ao abordar o tema da gestão ágil de projetos no contexto 

brasileiro, especialmente por avaliar seus efeitos sobre a satisfação, a percepção de 

empregabilidade e a intenção de rotatividade.  

Palavras-chave: gestão de projetos; métodos ágeis, agilidade, satisfação no trabalho, percepção 

de empregabilidade, intenção de rotatividade. 

Categoria: Dissertação de Mestrado.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective – This study aimed to analyze and compare the influence of participation in projects 

with agile or traditional methods on job satisfaction, perceived employability and turnover 

intention of project management professionals. 

Methodology – Analysis of variance (ANOVA) and multiple linear regression were conducted 

to test the proposed hypotheses, with a sample of 277 employees from public and private 

organizations of different sizes and sectors. 

Results – The results showed that the adoption of agile methods contributes positively to the 

satisfaction of professionals in several aspects, and also increases their perceived employability. 

The turnover intention of professionals who work with traditional projects was marginally 

higher when compared to professionals who work on agile projects. Finally, regression analyzes 

showed that perceived employability does not impact the turnover intention, which is strongly 

influenced by job satisfaction. 

Limitations – The data was obtained from a convenience sample so that the results cannot be 

generalized to the population of professionals who work on projects. 

Applicability – The results of the study showed that the adoption of agile methods contributes 

to employee satisfaction. It is expected, therefore, that this method of project management can 

be more widely used, as a way of promoting job satisfaction and reducing turnover. 

Contributions to society – We hope that the results of this study stimulate the debate and 

encourage new research regarding the adoption of agile and traditional methods. 

Originality – This research addresses the theme of agile project management in the Brazilian 

context, and evaluates its effects on satisfaction, perceived employability and turnover 

intention. 

Keywords: project management, agile methods, agility, job satisfaction, perceived 

employability, turnover intention. 

Category: Master's Thesis. 

  



 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Distribuição da amostra por gênero___________________________________ 34 

Gráfico 2 – Distribuição da amostra por nível de escolaridade _______________________ 35 

Gráfico 3 – Distribuição da amostra por tempo de experiência _______________________ 35 

Gráfico 4 – Distribuição da amostra por tipo de empresa ___________________________ 36 

Gráfico 5 – Distribuição da amostra por tamanho da empresa _______________________ 36 

Gráfico 6 – Distribuição da amostra por papel do profissional _______________________ 37 

Gráfico 7 – Média de satisfação por tipo de projeto________________________________ 41 

Gráfico 8 – Satisfação no trabalho por tipo de projeto ______________________________ 42 

Gráfico 9 – Percepção de empregabilidade: Distribuição das respostas ________________ 43 

Gráfico 10 – Intenção de rotatividade: Distribuição das respostas ____________________ 44 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Fatores Motivadores e Desmotivadores _______________________________ 24 

Quadro 2 – Síntese dos resultados _____________________________________________ 47 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Médias, desvios padrão e correlações __________________________________ 38 

Tabela 2 – Avaliação de confiabilidade das escalas ________________________________ 39 

Tabela 3 – Fatores de satisfação: análise comparativa das respostas ___________________ 39 

Tabela 4 – ANOVA: Fatores de satisfação ______________________________________ 41 

Tabela 5 – ANOVA: Satisfação no trabalho _____________________________________ 43 

Tabela 6 – ANOVA: Percepção de empregabilidade _______________________________ 44 

Tabela 7 – ANOVA: Intenção de rotatividade ____________________________________ 45 

Tabela 8 – Regressão Linear: Intenção de rotatividade _____________________________ 46 

 

 

  



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ______________________________________________________ 11 

1.1 Problema e objetivos _________________________________________________ 12 

1.2 Relevância _________________________________________________________ 12 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ____________________________________________ 14 

2.1 Gerenciamento de projetos e o gerenciamento ágil de projetos _________________ 14 

2.2 Gerenciamento ágil de projetos e o fator humano ___________________________ 19 

2.3 Motivação e satisfação no trabalho ______________________________________ 22 

2.4 Percepção de empregabilidade __________________________________________ 27 

2.5 Intenção de rotatividade _______________________________________________ 29 

3 MÉTODO ___________________________________________________________ 31 

3.1 Procedimentos e Amostra ______________________________________________ 31 

3.2 Medidas ___________________________________________________________ 31 

4 RESULTADOS _______________________________________________________ 34 

4.1 Perfil da amostra _____________________________________________________ 34 

4.2 Testes de confiabilidade _______________________________________________ 39 

4.3 Satisfação com projetos ágeis e tradicionais _______________________________ 39 

4.4 Satisfação no trabalho _________________________________________________ 42 

4.5 Percepção de empregabilidade __________________________________________ 43 

4.6 Intenção de rotatividade _______________________________________________ 44 

4.7 Análises de Regressão ________________________________________________ 45 

5 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS ______________________________ 48 

5.1 Implicações teóricas e práticas __________________________________________ 50 

5.2 Limitações da pesquisa e sugestões para investigações futuras _________________ 52 

REFERÊNCIAS __________________________________________________________ 54 

APÊNDICE: QUESTIONÁRIO DA PESQUISA _______________________________ 60 

 

 

 



 

 11 

1 INTRODUÇÃO 

Em busca de inovação, agilidade, flexibilidade e criatividade, muitas empresas têm buscado 

novas formas de gerenciar seus projetos, principalmente no desenvolvimento de projetos 

digitais, adotando métodos de gestão mais flexíveis e com menor rigor em documentação e 

procedimentos, os chamados métodos de gerenciamento ágeis de projetos (GAP). Essa 

tendência parece refletir o ritmo de mudanças na sociedade, nas relações entre empresas e 

consumidores e entre empresas e empregados. Segundo Facó (2019, p. 17), “no ambiente 

contemporâneo de negócios, não existe tarefa mais vital e necessária que a preocupação com a 

inovação e a mudança”.  

De acordo com Silva (2014, p.15), “nos últimos anos, novas teorias surgiram voltadas para 

projetos do tipo inovador”. Essas teorias propõem o enfrentamento dos problemas por meio de 

maior agilidade, com o uso de recursos visuais, iterativos e simplificados (SILVA, 2014). Nesse 

sentido, os métodos ágeis estão sendo cada vez mais utilizados nas organizações. De acordo 

com o 14º State of Agile Report (2019), uma pesquisa envolvendo mais de 1.100 respondentes 

de todos os continentes, 95% das empresas afirmaram utilizar práticas ágeis no 

desenvolvimento de seus projetos. 

Dessa forma, a necessidade de uma rápida reação ao mercado, a redução do time-to-market e, 

também, a necessidade de maior engajamento e entrosamento das diversas áreas da organização 

no desenvolvimento de projetos formam a base para uma utilização cada vez maior dos métodos 

ágeis. Silva et al (2018) lembram que o surgimento dos métodos ágeis teve por objetivo o 

desenvolvimento de softwares que que tivessem maior sucesso em suas entregas, o que deu 

origem ao Manifesto Ágil (BECK et al., 2001). De acordo com o Manifesto Ágil, a prioridade 

deveria ser dada aos indivíduos e interações mais que em processos e ferramentas; ao software 

em funcionamento mais do que do que em documentação abrangente; à colaboração com o 

cliente mais do que negociação de contratos; e à capacidade de responder a mudanças mais do 

que seguir um plano. 

Como exposto, um dos pilares para a adoção de métodos ágeis se baseia no aspecto humano e 

na relação entre as pessoas, seja dentro do time ágil, seja deste com o cliente do projeto. Nesse 

sentido, se de um lado os temas motivação e satisfação no trabalho já vêm sendo estudados há 

muitos anos, por outro, a adoção cada vez maior de métodos ágeis traz novas variáveis que 

ainda carecem de investigação no cenário mundial e, principalmente, no contexto brasileiro. 
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1.1 Problema e objetivos 

Assim, o problema de pesquisa a ser analisado neste estudo é: Qual a relação entre a adoção de 

métodos ágeis ou tradicionais e as atitudes dos profissionais que atuam nesses projetos?  

Desta forma, o principal objetivo do presente trabalho é investigar a influência da participação 

em projetos ágeis ou tradicionais sobre a satisfação, a percepção de empregabilidade e a 

intenção de rotatividade de profissionais de projetos. Adicionalmente, buscou-se avaliar em que 

medida a satisfação no trabalho e a percepção de empregabilidade influenciam a intenção de 

rotatividade para este grupo de profissionais. 

Com relação à satisfação, além da satisfação no trabalho de uma forma geral, foram 

investigados diferentes aspectos do trabalho com projetos, incluindo satisfação com o método 

de gestão de projetos, com as oportunidades de aprendizado, com a capacidade de influenciar 

decisões, com a carga de trabalho, com relacionamento com demais membros do projeto e, por 

fim, a percepção sobre o quão interessantes os projetos seriam.  

Para o alcance desses objetivos, foi conduzida uma pesquisa quantitativa do tipo survey com 

277 profissionais que trabalham com projetos no Brasil, em empresas de diferentes tamanhos e 

setores de atividade. Como delimitação, cumpre apontar que o presente trabalho não tem por 

objetivo avaliar a eficácia dos métodos, nem tampouco comparar diferentes métodos ágeis. 

1.2 Relevância  

A utilização de métodos ágeis na condução de projetos é cada vez mais comum em organizações 

de diversos setores e tamanhos. Um dos pilares para o sucesso desse método está no foco nos 

indivíduos e não em processos e controles, como pressupõe a abordagem tradicional de gestão 

de projetos. Conforme Boehm (2003), na abordagem ágil, as pessoas tendem a se sentir 

confortáveis e empoderadas em função do nível de liberdade para definir e atuar nos problemas. 

Por outro lado, segundo o referido autor, em projetos tradicionais as pessoas podem se sentir 

mais confortáveis em função da existência de políticas e procedimentos claramente definidos 

que determinam seu papel no projeto e na empresa. 

Assim, o presente trabalho ganha relevância ao analisar se a adoção do método de trabalho ágil 

tem impacto sobre a satisfação dos membros da equipe, particularmente no contexto brasileiro. 

E como isso se relaciona com a percepção de empregabilidade e a intenção de rotatividade dos 

integrantes. O que permite que as organizações possam utilizar a adoção de métodos ágeis na 
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gestão de projetos, como ferramenta para obter outros benefícios adicionais ao projeto em si, 

tais como a maior satisfação dos envolvidos e a redução do risco de rotatividade não desejada. 

Adicionalmente é importante destacar que apesar de existirem uma série de estudos em relação 

à utilização de métodos ágeis para a gestão de projetos, incluindo estudos de caso e 

comparativos entre diferentes abordagens, nota-se uma carência de estudos a respeito da 

satisfação percebida pelos profissionais que atuam com métodos ágeis, especialmente no Brasil. 

Dessa forma, o presente estudo contribui também para a comunidade acadêmica ao analisar 

esses fatores no contexto brasileiro.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Gerenciamento de projetos e o gerenciamento ágil de projetos 

Com o objetivo de definir o que é um projeto, o Guia PMBOK (PMI, 2013, p. 2) afirma que 

“um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

exclusivo”. Dessa forma, pode-se perceber que um projeto se caracteriza por ter um início, uma 

fase de desenvolvimento e chega-se a um fim quando seu objetivo inicial é alcançado. O PMI 

(2013, p. 37-38) afirma que os projetos podem ter diferentes níveis de complexidade, estrutura 

e tamanho, porém “é possível serem mapeados por meio de estrutura de ciclo de vida: início do 

projeto, organização e preparação, execução do trabalho do projeto e encerramento do projeto”. 

Silva (2014) realizou um amplo resgate do histórico do gerenciamento de projetos desde 1945 

até os dias atuais. Segundo o autor, o foco na definição das áreas de conhecimento e no controle 

de processos muito bem detalhados era a principal ferramenta para se atingir os objetivos do 

projeto. Essa visão do ciclo de vida do projeto em fases bem delimitadas foi a base para a teoria 

de gestão de projetos tradicional.  

Fowler (2001) faz um comparativo com projetos nos quais o custo do desenho é muito inferior 

ao custo de construção, representando assim, uma pequena parte do custo total do projeto. No 

caso de projetos de software, o custo de codificação é proporcionalmente muito menor, o que 

permitiria que ajustes no desenho original pudessem ser realizados ao longo da fase de 

desenvolvimento. Outra característica apontada pelo autor é a dificuldade de definição clara e 

precisa do que se pretende alcançar logo no início deste tipo de projeto. Assim, segundo ele, 

estimar projetos de software se torna uma tarefa difícil por várias razões, em parte porque o 

desenvolvimento de software é uma atividade de desenho e, portanto, difícil de planejar e 

custear. Em parte, porque depende muito dos indivíduos envolvidos e pessoas são difíceis de 

prever e quantificar.  

Na mesma direção, Ciscon (2009 p.17) comenta que “estimar, medir e controlar um projeto de 

software são tarefas difíceis, pois o desenvolvimento de software é uma atividade criativa e 

intelectual, com muitas variáveis envolvidas”, como metodologias, modelos de ciclo de vida, 

ferramentas, tecnologias e recursos. Fowler (2001) complementa ainda que a grande crítica à 

forma tradicional de gestão para esse tipo de projeto é o excesso de burocracia. Com tantas 

etapas a serem cumpridas para seguir a metodologia, o desenvolvimento do projeto acaba sendo 
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prejudicado e, por conseguinte, seus benefícios esperados para as organizações podem sofrer 

atrasos ou até mesmo perderem relevância em um cenário de maior competitividade. 

Assim a busca por inovação em um contexto de surgimento de novas tecnologias e novos 

negócios com rápido crescimento atingindo escala mundial, permite que Silva (2014, p.15) 

comente que: 

Nos últimos anos, diversas organizações têm utilizado projetos para 

alcançarem seus objetivos estratégicos e, em face destes novos 

desafios, técnicas como o Gerenciamento Ágil de Projetos (GAP) têm 

alcançado cada vez mais popularidade e vêm se tornando cada vez 

mais essenciais na medida em que as organizações objetivam ampliar 

os benefícios de negócios. 

 

Num estudo sobre os principais fatores que determinam a capacidade de uma empresa em 

inovar, Valladares et al. (2014) destacam dois que estão diretamente relacionados à organização 

das equipes de projeto e seu gerenciamento: 

▪ Gestão de pessoas: que deverá promover liberdade aos empregados em definir a melhor 

forma de desempenhar as tarefas e alcançar os objetivos; 

▪ Gestão de projetos: com o principal objetivo de ganhar compreensão, compromisso e 

apoio tanto corporativo quanto do pessoal que estará envolvido no projeto. 

Dessa forma, em situações nas quais o objetivo está claramente definido, permitindo que a fase 

de desenvolvimento seja planejada com grande nível de detalhe até a conclusão do projeto, o 

modelo tradicional de gestão de projetos historicamente se apresentou bastante eficaz. Mas 

quando nos deparamos com um ambiente de baixa previsibilidade, seja em função de seu caráter 

inovador, quanto em função da própria tecnologia, o Gerenciamento Ágil de Projetos surge 

como alternativa para gestão de projetos para promover a inovação nas empresas. 

Segundo Silva (2014, p. 39), “a principal característica que define a necessidade de um novo 

modelo de gestão de projetos é a grande incerteza que esses projetos possuem. Essa incerteza 

torna os projetos inovadores um desafio para as equipes, pois parte do projeto nunca foi 

realizada antes”.  Amaral et al. (2011, p. 6), referindo-se a projetos inovadores complementa 

que “o projeto será executado e haverá uma grande margem de incerteza sobre recursos 

necessários, prazos, riscos e todas as demais dimensões do gerenciamento do projeto”.  

Taniguchi e Correa (2009), sintetizam informando que as metodologias ágeis surgiram com o 

objetivo de desenvolver projetos capazes de responder rápido às mudanças, com foco nas 
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pessoas e na colaboração com o cliente, gerando assim produtos com maior valor agregado e, 

ao mesmo tempo, mantendo as pessoas motivadas. Rigby et al. (2016) afirmam que inovação é 

tudo a que o método ágil se refere, embora o método seja menos útil em operações de rotina e 

processos, a maioria das empresas opera em um ambiente altamente dinâmico. 

Conhecidas inicialmente como metodologias leves, as metodologias ágeis surgiram como uma 

resposta à necessidade de mudanças na forma de gerir projetos de desenvolvimento de software 

e os processos envolvidos nestes projetos. Em fevereiro de 2001, reuniram-se 17 pessoas com 

o objetivo de analisar como estavam sendo conduzidos seus projetos e com o objetivo de propor 

uma metodologia que unificasse as melhores práticas. Desta reunião resultou um conjunto de 

valores e princípios e a publicação do Manifesto Ágil para o desenvolvimento de software, 

composto de quatro valores: 

1. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas; 

2. Software em funcionamento mais que documentação abrangente; 

3. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; 

4. Responder a mudanças mais que seguir um plano. 

 

O primeiro item é particularmente relevante a esse estudo, já que se refere diretamente à 

interação entre as pessoas e à sua capacidade de trabalhar em conjunto regidas por objetivos 

comuns, sem a necessidade de uma liderança clássica orientada a um formato de comando e 

controle. O terceiro item também merece destaque, pois, mais uma vez, está diretamente 

relacionado às pessoas que participam do projeto, nesse caso equipe de desenvolvedores e área 

usuária (cliente). 

A partir dos valores, pode-se citar os 12 princípios das metodologias ágeis (BECK et al., 2001): 

1. A maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de 

software com valor agregado. 

2. Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. 

Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o 

cliente. 

3. Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com 

preferência à menor escala de tempo. 



 

 17 

4. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo 

o projeto.  

5. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte 

necessário e confie neles para fazer o trabalho. 

6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de 

desenvolvimento é através de conversa face a face. 

7. Software funcionando é a medida primária de progresso. 

8. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante 

indefinidamente. 

9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. 

10. Simplicidade – a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado – é essencial. 

11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto organizáveis. 

12. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e 

ajusta seu comportamento de acordo. 

 

Silva (2014) cita vários outros estudos desenvolvidos sobre o tema gerenciamento ágil de 

projetos, cada um com suas peculiaridades, mas em linhas gerais todos têm grande adequação 

aos valores e princípios do Manifesto Ágil.  Ciscon (2009, p. 32) destaca que “um método ágil 

deve ser iterativo (leva vários ciclos para completar o trabalho), incremental (não entregam a 

totalidade do produto de uma só vez), auto-organizado (a equipe determina a melhor maneira 

de lidar com o trabalho) e emergente (processos, princípios e estruturas de trabalho são 

reconhecidos no decurso do projeto em vez de serem pré-determinados)”.  

Ainda de acordo com Silva (2014), apesar do gerenciamento ágil de projetos ter sido originado 

e difundido na área de software, ele não deve ser limitado a essa temática. As práticas e técnicas 

de gestão ágil podem ser aplicadas a projetos de outras naturezas que também envolvam 

inovação como, por exemplo, desenvolvimento de produtos. Dentre os principais métodos ágeis 

pode-se citar Extreme Programming (XP), Scrum e Crystal, cada um com características 

próprias e vasta bibliografia. Segundo o 14º State of Agile Report (2019), o Scrum é o método 

ágil mais utilizado pelas empresas ao redor do mundo, tendo seu guia publicado por Schwaber 

et al. (2013). 
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Cabe adicionar que é possível encontrar também uma terceira abordagem para gestão de 

projetos que combina práticas e técnicas características de um modelo de gestão tradicional 

com técnicas ágeis. Uma primeira menção a essa abordagem pode ser encontrada em Wallin et 

al. (2002), segundo os quais seria possível alinhar processos de decisão de negócio com marcos 

dos projetos de desenvolvimento de software utilizando várias abordagens (por exemplo, 

waterfall, unified process, XP), o que poderia inclusive permitir maior sucesso aos projetos de 

software.  

Nesse sentido, Gemino et al. (2021) apontam que existem ideias conflitantes sobre as origens 

das abordagens híbridas e que ainda há pouca teoria sobre como os gerentes de projeto 

combinam essas práticas. Dessa forma, infere-se que se os projetos híbridos forem 

fundamentalmente ágeis, com algumas práticas tradicionais, como WBS ou gerenciamento de 

risco adicionadas, pode-se esperar que tenham um bom desempenho no relacionamento com as 

partes interessadas. No entanto, caso sejam projetos fundamentalmente tradicionais com 

reuniões diárias e utilização de um quadro Kanban, por exemplo, não será tão fácil prever como 

será sua performance. De forma complementar, Azenha, Reis e Fleury (2021) identificaram 

vantagens e desvantagens de uma abordagem híbrida, a partir do estudo de caso em algumas 

empresas que atuam no mercado brasileiro, concluindo que há uma tendência de maior 

utilização de uma abordagem hibrida, particularmente recomendada para projetos maiores e 

mais complexos. 

Em se tratando do contexto brasileiro, Russo et al. (2021) complementam que, apesar do 

manifesto ágil ter mais de 20 anos, a grande maioria das organizações pesquisadas utilizam 

métodos ágeis há menos de cinco anos, podendo ser classificadas como de média maturidade 

em sua utilização. Em relação ao método, os autores identificaram que algumas empresas 

utilizam o método híbrido de gestão de projetos, combinando métodos ágeis, principalmente 

Scrum e Kanban, e métodos tradicionais, também chamados preditivos (ou plan driven). 

Entretanto, o percentual de projetos híbridos nessas organizações não é grande, já que apenas 

33% das organizações afirmaram ter no máximo metade dos projetos híbridos. Adicionalmente, 

destaca-se que as empresas pesquisadas, utilizam métodos ágeis em vários tipos de projeto, 

além de desenvolvimento de software, principalmente em projetos de RH, marketing e 

negócios.  

Assim, de forma geral, a utilização de métodos ágeis pressupõe uma nova forma de planejar, 

executar e gerir os projetos. Particularmente em projetos de desenvolvimento tecnológico, mas 
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utilizado também em outros tipos de projeto, que têm como principal característica a incerteza 

e necessidade de colaboração entre seus membros para atingir objetivos comuns.  

2.2 Gerenciamento ágil de projetos e o fator humano 

Boehm e Turner (2003) apontam que, enquanto metodologias, técnicas de gestão, e abordagens 

técnicas são valiosas, o fator de sucesso mais crítico está muito provavelmente mais relacionado 

às pessoas. Nesse contexto, é importante identificar os principais papéis presentes em uma 

equipe ágil, de acordo com Ciscon (2009), é preciso considerar a equipe de desenvolvimento 

(desenvolvedores e testadores), os clientes (usuários), a direção da organização e os gerentes 

de projetos. 

Com relação aos desenvolvedores, Coram e Bohner (2005) comentam que talvez o maior 

impacto dos métodos ágeis esteja nos desenvolvedores. De acordo com Nerur et al. (2005) para 

programadores acostumados a atividades solitárias ou que trabalham com grupos relativamente 

homogêneos de analistas e designers, a ideia de compartilhar o aprendizado, workshops de 

reflexão, programação aos pares e processo decisório colaborativo pode ser muito desgastante. 

Além disso, cabe considerar que, de acordo com Coram e Bohner (2005), métodos ágeis tendem 

a necessitar de uma equipe de desenvolvedores mais bem qualificados. Assim, Ciscon (2009), 

conclui que o ideal é uma mistura entre desenvolvedores experientes e outros com menos 

experiência na formação de uma equipe com gestão ágil. 

Também para os testadores, Coram e Bohner (2005) afirmam que, em ambiente ágil, estes 

precisam ser mais capazes e atuar com estreita colaboração com os desenvolvedores e não 

apenas em uma fase pontual do projeto, como no modelo tradicional. Essa diferença exige 

profissionais com diferentes perfis e, eventualmente, há dificuldade em adequar profissionais 

mais experientes a essa nova forma de trabalhar. 

Em se tratando dos clientes, a principal questão é conseguir sua participação durante todo o 

projeto, já que uma das principais diferenças entre métodos ágeis e tradicionais é que a 

abordagem ágil enfatiza a necessidade de dedicação de representantes da área usuária (cliente). 

Segundo Boehm e Turner (2003), espera-se que os clientes possam ser colaborativos, 

representativos, com poderes, comprometidos e com conhecimento (do inglês, CRACK ou  

collaborative, representative, authorized, committed, and knowledgeable).  
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Já em relação à alta gestão, destaca-se também uma necessidade de mudança cultural. Afinal, 

conforme apontam Coram e Bohner (2005) para justificar o investimento, a alta gestão precisa 

de datas de entrega confirmadas, avanço das tarefas e planos de trabalho detalhados, sendo que 

com métodos ágeis, estimativas são difíceis já que os requerimentos não são fixos o que 

impossibilita saber a priori datas de conclusão e custos envolvidos. Pelo mesmo motivo, o 

gerente de projeto talvez seja o que mais necessite de adaptação ao migrar de projetos com 

uma gestão tradicional para projetos com gerenciamento ágil. Afinal há uma mudança na forma 

de condução dos projetos de comando-e-controle para liderança-e-colaboração. 

De forma geral, Taniguchi e Correa (2009, p. 166) comentam “que em uma organização voltada 

para projetos, tanto as contratações quanto a própria atividade da área de recursos humanos está 

vinculada às necessidades dos projetos (...). O maior problema encontra-se no fato de haver 

pouco comprometimento com a empresa e sim com o projeto, no qual os indivíduos são, 

normalmente, contratados para desenvolver o projeto ou mesmo uma determinada fase do 

mesmo”. Por outro lado, Taniguchi e Correa (2009) afirmam que a opção de uma empresa pelo 

uso de metodologias ágeis já fornece aos desenvolvedores a sensação de que a organização 

confia em suas competências. Além de criar um ambiente totalmente favorável ao crescimento 

profissional com grande troca de conhecimentos devido à formação de equipes 

multidisciplinares. Todos esses fatores promovem na equipe o sentimento de que todos estão 

no controle do projeto, o qual não pertence à empresa, ao cliente ou a um gerente de projeto, e 

sim a todos os envolvidos, e que desta forma sentem-se mais valorizados e comprometidos com 

o objetivo que, ao ser alcançado, motivará ainda mais estes indivíduos em busca de 

conhecimento e crescimento profissional por meio da adaptação constante empregada no 

processo. 

Em sua pesquisa, Kropp et al. (2020), confirmam que a adoção de métodos ágeis está associada 

ao aumento do nível de satisfação das pessoas no trabalho. Sendo que há forte correlação entre 

satisfação e práticas colaborativas (características de projetos ágeis), incluindo equipes auto 

organizadas e gestão de código compartilhada. Além disso, a redução do time-to-market é outro 

fator para maior satisfação tanto da alta gestão, quanto dos integrantes das equipes de 

desenvolvimento, o que demonstra o maior alinhamento entre os objetivos de negócio e a 

equipe, como enfatizado na metodologia ágil. 

Boehm e Turner (2003) comentam que no ambiente ágil as pessoas se sentem confortáveis e 

empoderadas quando têm maior nível de liberdade para definir e resolver problemas. Já em uma 
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abordagem tradicional, as pessoas se sentem confortáveis em função da existência de políticas 

e procedimentos claramente definidos que determinam seu papel na empresa. Assim, uma vez 

que a cultura organizacional está bem estabelecida é difícil promover uma mudança. E talvez 

essa seja a maior barreira para a integração das abordagens ágeis e tradicionais. 

Outra questão que merece destaque na adoção de métodos ágeis e o impacto nas pessoas é a 

comunicação. Métodos ágeis se baseiam fortemente na comunicação tácita e no conhecimento 

interpessoal para seu sucesso. A ênfase é no indivíduo e nas interações, como anunciado no 

Manifesto Ágil, com poucas comunicações de sentido único.  

Para Nonaka e Takeuchi (1986), a abordagem incremental, característica dos métodos ágeis, 

tem méritos e deméritos. Maior velocidade e flexibilidade são os principais méritos. E existem 

também méritos secundários relativos à gestão de pessoas, afinal essa abordagem incentiva a 

responsabilidade, cooperação, estimula o envolvimento e o compromisso, aprimora o foco na 

resolução dos problemas, incentiva a iniciativa, desenvolve habilidades diversas e aumenta a 

sensibilidade em relação às condições do mercado. Já o demérito mais evidente resulta da 

necessidade de gerir um processo intensivo. Os problemas incluem a comunicação com toda a 

equipe do projeto, mantendo contato próximo com os fornecedores, preparando vários planos 

de contingência e lidando com surpresas. Essa abordagem também cria mais tensão e conflito 

no grupo. 

De acordo com Cockburn (2001), a maior implicação para os gerentes que trabalham com 

métodos ágeis é que ela dá mais ênfase aos fatores humanos no projeto: companheirismo, 

talento, habilidade e comunicação. Desenvolvimentos ágeis focam no talento e habilidade 

individuais, moldando o processo para pessoas e equipes específicas. Em uma abordagem 

tradicional, processos rigorosos são desenhados para padronizar as pessoas às organizações, 

enquanto com uma abordagem ágil, os processos são desenhados para potencializar as 

capacidades da equipe e do indivíduo. Rigby et al. (2016) destacam também a mudança nas 

métricas a serem utilizadas em função da utilização de métodos ágeis, alterando o modelo de 

taxas de produção e utilização (quão ocupadas são as pessoas) para resultados de negócio e 

satisfação da equipe (quão valiosas e engajadas as pessoas são), assim como mudanças no 

próprio reconhecimento e sistema de recompensa que ponderam resultados da equipe mais do 

que os esforços individuais. 

De forma geral, há uma diferença estrutural, tanto na forma de planejar e gerir os projetos, 

quanto nas relações interpessoais e habilidades necessárias dos membros do projeto quando se 



 

 22 

compara a abordagem tradicional com uma abordagem ágil. Essas diferenças nos permitem 

questionar se de fato o aspecto humano e sua orientação à interação entre as pessoas proposto 

pelas abordagens ágeis são percebidas como fatores que aumentam a satisfação dos integrantes 

dos projetos na prática. 

2.3 Motivação e satisfação no trabalho 

Os temas satisfação, motivação e suas implicações no trabalho vêm sendo objeto de estudo há 

muitos anos. Segundo França (2009, p. 28), “motivação é o conjunto de forças interno a um 

indivíduo que determina o seu comportamento. Este conjunto de forças apresenta direção, 

intensidade, duração e pode variar de acordo com o objetivo. A premissa de que pessoas 

motivadas atingem um melhor desempenho fez com que a motivação no trabalho tenha se 

tornado um dos tópicos centrais nas ciências sociais”.  Segundo Todorov (2005, p. 120), 

“motivação é uma força interna que nos leva a agir, e por ser interna só nós mesmos a podemos 

sentir”. 

Bueno (2002), Todorov (2005), França (2009) e Damaso (2019) fazem um resumo das 

principais teorias e conceitos sobre motivação. A saber: 

▪ Teoria das necessidades de Maslow: segundo a qual a motivação humana segue uma 

escala de prioridades: necessidades fisiológica, de segurança, sociais, de estima e auto-

realização; 

▪ Teoria das necessidades socialmente adquiridas de McClelland, em que cada 

indivíduo seria influenciado por realização, poder ou afiliação (senso de pertencimento). 

▪ Teoria da Expectativa: formulada por Victor Vroom e publicada em 1964, defende 

que os indivíduos agem para alcançar satisfação, mas esta depende do contexto no qual 

estão inseridos. Sendo a força motivacional dividida em 3 vetores: valia – representa o 

valor que a pessoa atribui para uma recompensa; expectativa – crença de que a 

recompensa é possível; e instrumentalidade – que seria a relação entre a ação e a 

recompensa. 

▪ Teoria dos dois fatores de Herzberg, na qual os fatores que afetam o comportamento 

humano foram divididos em motivacionais (intrínsecos) e higiênicos (extrínsecos). 

 

Kanfer et al. (2017) relatam como o conceito de motivação evoluiu ao longo do último século. 

Segundo os autores, algumas teorias procuram explicar e prever quais os objetivos e as forças 
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que relacionam um indivíduo a uma determinada ação. Outras teorias focam em como as metas 

e intenções são formadas e modificadas. Formulações mais recentes procuram fazer uma ponte 

entre o porquê e o como, dando maior importância do aspecto individual e como aspirações 

individuais afetam a motivação. 

Dessa forma, apesar dos estudos sobre motivação existirem há muitos anos, tem-se buscado 

pontos comuns entre as diversas teorias, e percebe-se que a real motivação é interna. Segundo 

Bergamini (2002), a verdadeira motivação surge de necessidades interiores e não de fatores 

externos. Assim, não há fórmulas mágicas que ofereçam soluções para motivar o outro. Ou seja, 

o líder não pode motivar seus liderados, o que ele deve fazer é despertar a motivação que seus 

liderados já têm dentro de si. 

Ainda segundo, Bergamini (2002, p. 66): 

O aspecto mais importante, neste caso, é entender o sentido que as 

pessoas atribuem àquilo que fazem. Referencial que conecta cada 

indivíduo a seu ‘mundo real’, o trabalho tem a propriedade de oferecer 

parâmetros para as expectativas e os ideais de cada ser humano. 

Quando se tem conhecimento desses parâmetros, torna-se possível 

entender que tipo de impulso está em jogo e aguardar, a partir desse 

marco inicial, o momento mais conveniente para oferecer os fatores 

que permitem chegar à recompensadora satisfação motivacional. 

 

Dessa forma é muito importante que a motivação intrínseca (pessoal) esteja alinhada com a 

extrínseca (fatores externos) e que essa seja conhecida do gestor com o objetivo de obter os 

melhores resultados. Martin (2007), por sua vez, faz um contraponto entre motivação e 

engajamento, ao definir motivação como a inclinação, energia, emoção, o impulso relevante 

para o aprendizado, o trabalho eficaz e as realizações. Já engajamento seria definido como o 

conjunto de comportamentos que refletem esta inclinação, energia, emoção e impulso, estando, 

portanto, diretamente relacionado à motivação. 

Ao analisar as principais teorias motivacionais, França (2009) destaca que elas “convergem 

para um conjunto de características comuns: a motivação é interna ao indivíduo; varia de acordo 

com o objetivo; apresenta intensidade, força e duração; e determina o comportamento”. O autor 

também discute um estudo realizado por duas universidades no Reino Unido, no qual foram 

identificados um conjunto de fatores que são capazes de motivar ou desmotivar engenheiros de 

software, conforme apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Fatores Motivadores e Desmotivadores 

Motivadores Desmotivadores 

▪ Benefícios, recompensas e incentivos financeiros;  

▪ Desenvolvimento pessoal (oportunidades de 

treinamento, especialização, etc.);  

▪ Variedade de trabalhos (fazer um largo uso das 

suas habilidades); 

▪ Perspectiva de carreira (promoções ou planos de 

carreira);  

▪ Empowerment (onde responsabilidades são 

atribuídas às pessoas, ao invés de tarefas); 

▪ Bom gerenciamento (boa comunicação e gerente 

experiente); 

▪ Sensação de pertencimento (relações amigáveis 

com os colegas de trabalho); 

▪ Balanceamento do trabalho com a vida pessoal;  

▪ Trabalhar em empresas de sucesso (estabilidade 

financeira); 

▪ Participação, envolvimento, trabalho em equipe;  

▪ Receber Feedback (emitir informações e opiniões 

sobre o desempenho do colaborador); 

▪ Reconhecimento pessoal (não necessariamente 

financeiro);  

▪ Equidade (tratamento igualitário da equipe por 

parte da gerência); 

▪ Confiança/Respeito; Trabalho desafiador; 

▪ Segurança no trabalho/Ambiente estável; 

▪ Identificação com a tarefa (interesses pessoas no 

trabalho);  

▪ Autonomia (liberdade para gerenciar suas próprias 

tarefas);  

▪ Condições de trabalho apropriadas;  

▪ Significado do trabalho (fazer contribuições 

significativas para a vida de outras pessoas);  

▪ Recursos suficientes;  

▪ Resolução de problemas;  

▪ Mudança constante;  

▪ Experimentar coisas novas; 

▪ Aplicação de boas práticas de engenharia de 

software; 

▪ Participação de todo o ciclo de vida de um projeto. 

▪ Exercitar a criatividade 

▪ Risco; 

▪ Estresse;  

▪ Inequidade (reconhecimento baseado em 

fatores subjetivos);  

▪ Terceirização do trabalho mais interessante; 

▪ Sistema de recompensas injusto; 

▪ Falta de oportunidades de crescimento 

▪ Falta de identificação com o trabalho 

▪ Falta de comunicação; Salário abaixo do 

mercado; 

▪ Metas e objetivos não-realistas, prazos 

mentirosos; 

▪ Mau relacionamento com usuários ou colegas 

de trabalho 

▪ Ambiente de trabalho pobre, falta de 

investimentos e recursos; 

▪ Gerenciamento ruim, reuniões que são perda de 

tempo;  

▪ Má qualidade do produto;  

▪ Falta de influência nas tomadas de decisão. 

Fonte: França, 2009. 
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Beecham (2007), em sua revisão de literatura sobre a motivação dos engenheiros de software, 

destaca como principais fatores de motivação: a necessidade de se identificar com a tarefa, ter 

objetivos claros, interesse pessoal, entender o propósito da tarefa e como ela se encaixa no todo; 

trabalhar com qualidade; ter uma carreira clara com uma variedade de tarefas. Sendo que os 

fatores desmotivadores seriam más condições de trabalho e falta de recursos. Cabe comentar 

que os integrantes de uma equipe ágil podem estar sujeitos a alguns dos fatores de motivação 

acima expostos, sendo, portanto, pertinente a avaliação se a utilização de uma metodologia ágil 

de gerenciamento de projetos teria impacto em alguns desses fatores. 

Outro tema fundamental ao presente estudo é o da satisfação no trabalho. Nesse contexto, cabe 

destaque o estudo de Judge et al. (2017), no qual foi realizada uma ampla revisão bibliográfica 

dos últimos 100 anos dos principais estudos sobre o tema satisfação no trabalho. Os autores 

comentam, inclusive, que satisfação do trabalho é o construto mais estudado no âmbito da 

psicologia organizacional, sendo inicialmente analisado através da relação entre os interesses 

vocacionais individuais e os necessários para determinada ocupação. Segundo os autores, em 

essência, a satisfação no trabalho se refere à avaliação geral que se tem sobre seu trabalho, ou 

seja, a satisfação é a avaliação da aceitação de um trabalho, normalmente organizada ao longo 

de uma faixa de positiva a negativa.  

De acordo com Melnik e Mauer (2006), a satisfação no trabalho é definida como uma avaliação 

presente do trabalho envolvendo uma comparação entre os valores do empregado e sua 

percepção em relação ao que é proporcionado pelo seu trabalho. Em seu estudo, os autores 

analisaram a satisfação dos profissionais de TI que atuaram em projetos ágeis e não-ágeis em 

função de 10 fatores: (1) oportunidade de progresso; (2) capacidade de influenciar decisões que 

te afetam; (3) capacidade de influenciar o sucesso diário da empresa; (4) oportunidade de 

trabalhar em projetos interessantes; (5) salário; (6) conexão entre remuneração e desempenho; 

(7) segurança no trabalho; (8) carga de trabalho; (9) relações (interpessoais) com pares de TI; 

(10) relações com usuários (cliente). Como resultado dessa pesquisa com mais de 1.000 

respondentes, foi possível verificar que as pessoas com maior experiência em projetos ágeis 

têm maior satisfação percebida, com destaque para os fatores (2) capacidade de influenciar 

decisões que te afetam, (4) oportunidade de trabalhar em projetos interessantes e (10) relações 

com usuários/clientes. Cabe notar, entretanto, que 85% dos respondentes eram da Europa e 

Norte América, sendo apenas 4% da América Latina. O que reforça a relevância do presente 

estudo, à medida que buscamos verificar essa correlação no contexto brasileiro. 
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Cabe também destaque o trabalho de Tripp et al. (2014), no qual em pesquisa com 252 

respondentes, foi possível encontrar uma relação positiva entre a gestão ágil de projetos e a 

percepção de satisfação dos empregados em comparação com a utilização de métodos 

tradicionais (também identificados como waterfall ou estruturados), apesar de considerar que 

em seu modelo um maior impacto na satisfação dos empregados se daria através da adoção de 

algumas práticas específicas utilizadas nos métodos ágeis. 

Com base nessas evidências, propomos as seguintes hipóteses: 

H1a: A satisfação com a metodologia de gestão é maior para os 

integrantes de projetos ágeis, relativamente aos integrantes de projetos 

tradicionais. 

H1b: A satisfação com a oportunidade de aprendizado é maior para os 

integrantes de projetos ágeis, relativamente aos integrantes de projetos 

tradicionais. 

H1c: A satisfação com a capacidade de influenciar decisões é maior 

para os integrantes de projetos ágeis, relativamente aos integrantes de 

projetos tradicionais. 

H1d: A satisfação com a carga de trabalho exigida é maior para os 

integrantes de projetos ágeis, relativamente aos integrantes de projetos 

tradicionais. 

H1e: A satisfação com o relacionamento com demais membros do 

projeto é maior para os integrantes de projetos ágeis, relativamente 

aos integrantes de projetos tradicionais. 

H1f: Os integrantes de projetos ágeis, relativamente aos integrantes de 

projetos tradicionais, consideram os projetos em que atuam mais 

interessantes. 

 

Kropp et al. (2020) investigaram a satisfação de profissionais de TI de empresas suíças e seus 

resultados mostraram que a atuação em desenvolvimento ágil está associada a uma maior 

satisfação no trabalho, relativamente a projetos tradicionais, principalmente por causa de 

práticas colaborativas e influências de negócios. Cabe também destaque o trabalho de Mannaro 

et al. (2004) realizado com 122 profissionais de diferentes nacionalidades ao indicar que a 

utilização da metodologia ágil, nesse caso com foco em XP, está relacionada à maior satisfação, 

um ambiente de trabalho mais confortável e maior produtividade segundo percepção dos 
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entrevistados. Nesse sentido, buscamos avaliar se esse mesmo resultado é encontrado no 

contexto brasileiro, conforme a hipótese a seguir. 

H2: A satisfação no trabalho de profissionais que atuam com métodos 

ágeis é maior do que a de profissionais que atuam com métodos 

tradicionais. 

 

2.4 Percepção de empregabilidade  

De acordo com Campos (2011), a empregabilidade pode ser entendida como o conjunto de 

habilidades, competências e também características psicológicas utilizadas para conquistar e 

manter um trabalho. Ou seja, o termo empregabilidade não se refere apenas às habilidades 

específicas de uma profissão, mas também às características e atitudes individuais esperadas 

para a boa prática da profissão. Já Vanhercke (2014) lembra que o termo empregabilidade 

consiste na junção das palavras “emprego” e “habilidade”, podendo ser entendido como a 

habilidade de ser empregado. Dessa forma, a percepção de empregabilidade seria a percepção 

individual de suas possibilidades de obtenção e manutenção de um emprego.  

Cabe acrescentar, conforme Berntson (2007), que a percepção de empregabilidade também 

pode ser afetada por fatores externos, como a estrutura e as condições do mercado de trabalho. 

Assim, em tempos de maior prosperidade econômica é esperado que os indivíduos tenham 

maior percepção de sua empregabilidade.  

Outro ponto a considerar é que mesmo sem existir uma atitude ativa na busca por emprego, o 

termo empregabilidade pode ser utilizado no sentido de representar o potencial de atratividade 

de um indivíduo para outros trabalhos ou outras empresas (BOUDREAU; BOSWELL; JUDGE, 

2001). Cabe destacar, ainda, a teoria de autoeficácia de Bandura, cuja “ideia central é que a 

autoeficácia representa uma crença individual sobre as habilidades de atuar com sucesso em 

um dado conjunto de comportamentos e está relacionada com o julgamento que as pessoas 

fazem sobre sua capacidade de organizar e executar cursos de ações requeridas para atingir 

determinado tipo de desempenho” (CAMPOS, 2011, p. 47). Ou seja, o sucesso na busca de 

emprego não está relacionado apenas as características técnicas e conhecimento específico, mas 

também ao julgamento que o indivíduo faz sobre sua própria capacidade. 

No presente estudo, da mesma forma que definido por Berntson (2007), empregabilidade é vista 

como a percepção do indivíduo sobre suas possibilidades de obter um novo emprego e, portanto, 
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é abordada a partir da perspectiva do indivíduo. Nesse contexto, cabe destaque o estudo 

desenvolvido por Campos (2011) com 628 estudantes universitários que corrobora a teoria a 

autoeficácia de Bandura na busca de emprego. Ou seja, pode-se dizer que quanto maior a crença 

da pessoa em seu potencial, maior sua chance de sucesso na busca e obtenção de uma colocação 

profissional. De forma similar, Forrier et al. (2015) analisaram três aspectos distintos (mudança 

anterior de emprego, capacidade individual para mudança de emprego e empregabilidade 

percebida) que atuariam de forma dinâmica e inter-relacionada sobre a empregabilidade. Os 

autores concluíram que é provável que os indivíduos busquem as oportunidades de acordo com 

sua percepção de empregabilidade, seja no mercado de trabalho interno ou externo. De Cuyper 

et al. (2011) comentam que as teorias sobre rotatividade indicam que a percepção da facilidade 

em mudar de emprego (percepção de empregabilidade) é o primeiro passo para que o 

empregado cogite sair de seu emprego atual e, consequentemente, peça seu desligamento. 

De Cuyper et al. (2011), numa pesquisa com 467 trabalhadores na Bélgica, encontraram 

evidências de uma correlação positiva entre percepção de empregabilidade e bem-estar geral 

dos participantes. Apesar de não ter sido evidenciada uma relação entre percepção de 

empregabilidade e satisfação no trabalho, foi verificada uma relação positiva entre percepção 

de empregabilidade e intenção de rotatividade. Ou seja, empregados com maior percepção de 

empregabilidade não estão necessariamente mais satisfeitos com seu atual emprego, mas teriam 

maior intenção de rotatividade.  

Em sentido oposto, Lu, Sun e Du (2016) não encontraram uma relação direta entre intenção de 

rotatividade e empregabilidade, pois seria a percepção de oportunidade de desenvolvimento na 

carreira (perceived career opportunitity) que teria relação direta com a intenção de rotatividade. 

Ou seja, a percepção de falta de oportunidade de carreira aumentaria a intenção de rotatividade, 

mas não a percepção de empregabilidade em si. Já Dacre Pool e Qualter (2013) defendem que 

fatores associados a autoeficácia emocional seriam os predecessores para uma maior percepção 

de empregabilidade e de maior satisfação com a carreira.  

Assim, no contexto do presente trabalho, busca-se avaliar se a participação em projetos que 

utilizam métodos ágeis gera maior percepção de empregabilidade, comparativamente à 

participação em projetos que utilizam métodos tradicionais, conforme hipótese a seguir. 

H3: A percepção de empregabilidade é maior para os integrantes de 

projetos ágeis, relativamente aos integrantes de projetos tradicionais. 
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2.5 Intenção de rotatividade  

Segundo Agapito et al. (2015), a intenção de rotatividade é um construto que mede a intenção 

de um profissional de sair do emprego atual, sendo, portanto, sua análise extremamente útil 

para os gestores que podem desenvolver ações capazes de fomentar a permanência dos bons 

profissionais na organização. Cabe comentar que Vroom, em1964, foi um dos primeiros a 

estudar a relação entre a intenção de rotatividade e a satisfação no trabalho, que depois foi 

confirmada por diversas pesquisas, assim pode-se inferir que empregados satisfeitos estão 

menos propensos a pedir demissão e apresentam maior probabilidade de ficarem mais tempo 

na organização. Cabe complementar que, apesar de Tripp et al. (2016), em seu estudo, ter 

evidenciado o relacionamento positivo entre a utilização de métodos ágeis e a satisfação no 

trabalho, o impacto da utilização desse método em outras percepções dos empregados como a 

intenção de rotatividade ainda carece de estudo. Nesse contexto, temos a hipótese:  

H4: A intenção de rotatividade é menor para os integrantes de projetos 

ágeis, relativamente aos integrantes de projetos tradicionais. 

 

Além das hipóteses que buscam comparar a participação em diferentes métodos de gestão de 

projetos (ágil vs. tradicional) e sua influência na satisfação no trabalho, na percepção de 

empregabilidade e na intenção de rotatividade, no presente estudo busca-se também aprofundar 

o conhecimento acerca da relação entre essas três variáveis, no contexto de profissionais de 

projetos com atuação no Brasil. 

De acordo com Ngo et al. (2017), em pesquisa realizada em Hong Kong, a percepção de 

empregabilidade está positivamente relacionada com a satisfação no trabalho, o que por 

consequência contribuiria para uma menor intenção de rotatividade. Cesário, Guillén Gestoso 

e Montalbán Peregrín (2012) corroboram ao afirmar que a percepção de empregabilidade tem 

relação com o tipo de contrato de trabalho, com o comprometimento afetivo e com a satisfação 

no trabalho. De Cuyper et al. (2014), por sua vez, sugerem que a empregabilidade percebida 

contribui para o funcionamento ideal. Ou seja, a opinião dominante é que uma maior 

empregabilidade percebida representa um ganho tanto para os trabalhadores, quanto para a 

organização. Entretanto, esse ganho para a organização só seria percebido caso o profissional 

se sinta seguro no emprego, caso contrário, uma maior percepção de empregabilidade poderia 

levar o profissional a deixar a organização. Com base no exposto, propomos as seguintes 

hipóteses: 
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H5: A satisfação no trabalho influencia negativamente a intenção de 

rotatividade.  

H6: A percepção de empregabilidade influencia positivamente a 

intenção de rotatividade.  
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3 MÉTODO  

3.1 Procedimentos e Amostra 

Para o alcance dos objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa quantitativa do tipo survey. 

Para a coleta de dados foi desenvolvido um questionário online utilizando a ferramenta 

Qualtrics. Uma vez concluída a construção do questionário, ele foi submetido a uma etapa de 

pré-teste, na qual um pequeno grupo de profissionais foi convidado a responder e dar sua 

opinião em relação ao questionário, especialmente em relação ao entendimento das perguntas 

e opção de respostas. Nesse momento foi possível confirmar que as perguntas tiveram o nível 

adequado de entendimento. 

Uma vez finalizada a preparação do questionário, foi gerado um link através da ferramenta 

Qualtrics para ser acessado diretamente pelos respondentes. Com o objetivo de buscar o maior 

número possível de respostas, o convite foi enviado diretamente para contatos do pesquisador 

através de aplicativos de mensagens, e divulgados nas redes sociais (Linkedin e Facebook) em 

grupos com temática similar ao objeto do presente estudo. Além disso, foi pedido aos 

convidados que divulgassem a pesquisa em suas próprias redes de relacionamento.  

Cabe destacar que, antes de iniciar a resposta ao questionário, disponível no Apêndice, os 

participantes precisaram aceitar o termo de consentimento. Logo após o aceite, havia duas 

perguntas de filtro, de forma que foram descartados aqueles que não estavam trabalhando no 

momento de responder a pesquisa e aqueles que não atuaram em projetos nos últimos 2 anos.  

O questionário ficou disponível entre dezembro/2020 e janeiro/2021. Das 374 pessoas que 

acessaram a plataforma, uma não concordou em participar, 21 não estavam exercendo atividade 

remunerada e 30 não atuaram em projetos nos últimos dois anos. Das 322 aptas a participar, 45 

não chegaram a completar todo o questionário e, portanto, foram desconsideradas. Dessa forma, 

o estudo contou com uma amostra de 277 participantes. 

3.2 Medidas 

Para avaliar a satisfação com os diferentes aspectos do trabalho com o método de gestão de 

projetos, tomou-se como base os estudos de Melnik e Mauer (2006) e de Kropp et al. (2020), 

que identificaram alguns aspectos relevantes para a satisfação no contexto de projetos. Os itens 

avaliados neste estudo foram: satisfação com o método de gestão de projetos, com 
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oportunidades de aprendizado, capacidade de influenciar decisões, relacionamento com 

membros do projeto e carga de trabalho. Foi adotada uma escala de 5 pontos (1=muito 

insatisfeito; 5=muito satisfeito). Foi, ainda, incluída uma pergunta para que os respondentes 

classificassem em que medida os projetos em que atuam são interessantes, a partir de uma escala 

de 5 pontos (1=extremamente desinteressantes; 5=extremamente interessantes).  

Para análise da satisfação no trabalho de uma forma geral, tomou-se como base o Michigan 

Organizational Assessment Questionnaire (UNIVERSITY OF MICHIGAN, 1975), sugerido 

por Spector (1997). Os itens da escala foram: “de maneira geral, estou satisfeito com meu 

trabalho”; “no geral, eu gosto de trabalhar nesta empresa”; “no geral, eu não gosto do meu 

trabalho” (invertido). Foi utilizada uma escala Likert de 5 pontos (1=discordo totalmente; 

5=concordo totalmente). 

Para percepção de empregabilidade, foi utilizada a escala sugerida por De Cuyper et al. (2011), 

que contém quatro afirmativas, também medidas por meio de uma escala Likert de cinco pontos 

(1=discordo totalmente; 5=concordo totalmente). As frases utilizadas foram: “sou otimista de 

que encontraria outro emprego, se eu procurasse”; “eu encontraria facilmente outro emprego se 

eu perdesse meu emprego atual”; “eu poderia facilmente mudar de emprego se eu quisesse” e 

“acredito que poderia rapidamente conseguir outro emprego similar”.  

Para a avaliação da intenção de rotatividade, adotou-se a escala proposta por Jensen, Patel e 

Messersmith (2013), composta de quatro perguntas: “eu penso muito em deixar esse emprego”; 

“estou sempre à procura de um emprego melhor”; “é provável que procure um outro emprego 

nos próximos 12 meses” e “não há muito a ganhar ficando nesse emprego”. Os itens também 

foram medidos por meio de escala Likert de cinco pontos (1=discordo totalmente; 5=concordo 

totalmente). 

Além das variáveis de pesquisa apresentadas, os respondentes também forneceram outras 

informações sociodemográficas: 

▪ Principal papel nos projetos (desenvolvedor/programador, funcional, gestor, líder de 

projeto, testador ou outro).  

▪ Tempo de experiência total e em projetos com métodos ágeis e em projetos com 

métodos tradicionais.  

▪ Idade. 

▪ Gênero. 
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▪ Nível de escolaridade (ensino fundamental, médio, superior ou pós-graduação) 

▪ Tempo de experiência profissional total. 

▪ Tipo de empresa em que atua (privada, pública ou terceiro setor). 

▪ Tempo de atuação na empresa atual. 

▪ Vínculo de contrato com a empresa atual (contrato de trabalho tradicional, trabalho 

autônomo, funcionário público ou outro). 

▪ Número de funcionários da empresa atual. 

 

Com o objetivo de classificar os respondentes em função do método de gestão de projetos em 

que atuam, os mesmos deveriam identificar se atuaram predominantemente em projetos ágeis 

ou projetos tradicionais nos últimos 2 anos. Uma possível categoria específica para projetos 

híbridos não foi inserida, uma vez que o objetivo era forçar os respondentes a escolherem uma 

resposta em função da predominância das técnicas utilizadas. 

Além da análise descritiva dos resultados, foram realizadas análises de variância (ANOVA) e 

análise de regressão linear múltipla, com apoio do software SPSS.  
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4 RESULTADOS  

Os resultados foram organizados em sete seções, começando com a descrição do perfil da 

amostra e os testes de confiabilidade das escalas. Nas quatro seções seguintes são comparados 

os grupos classificados como métodos ágeis e métodos tradicionais, por meio de análises de 

variância (ANOVAs): satisfação com projetos ágeis e tradicionais, satisfação geral no trabalho, 

percepção de empregabilidade e intenção de rotatividade. Por fim, na última seção são 

apresentadas as análises de regressão. 

4.1 Perfil da amostra 

Dos 277 respondentes, 158 atuaram predominantemente com projetos ágeis (57%) e 119 com 

projetos tradicionais (43%). Em relação ao gênero, 79 respondentes do sexo feminino 

equivalente a 29% do total e 198 do masculino (equivalente a 72% do total). Em projetos com 

métodos ágeis a participação feminina foi de 25% e em projetos tradicionais de 34%.  

Gráfico 1 – Distribuição da amostra por gênero 

 

 

Com relação à escolaridade, 75% dos respondentes têm curso de pós-graduação e 24% curso 

superior sendo apenas 1% com ensino médio, não foram identificadas diferenças significativas 

no nível de escolaridade dos profissionais em função do tipo de projeto em que atuam.  
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Gráfico 2 – Distribuição da amostra por nível de escolaridade  

 

 

O tempo médio de experiência dos profissionais atuando em projetos tradicionais (18,2 anos) 

foi pouco superior ao tempo de profissionais que se identificaram com maior participação em 

projetos ágeis (17,4 anos). Entretanto, nota-se maior tempo de experiência no método 

tradicional (10,7) em relação aos métodos ágeis. 

Gráfico 3 – Distribuição da amostra por tempo de experiência  
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ágeis, em relação ao tipo de empresa nas quais os respondentes atuam, nota-se que 91% 
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distribuição muito similar, sendo 87% empresas em privadas, 12% públicas e 2% no terceiro 

setor.  

Gráfico 4 – Distribuição da amostra por tipo de empresa  

 

 

Destaca-se também que acima de 70% dos respondentes atuam em grandes organizações com 

mais de 500 empregados independentemente do tipo de projeto em que atual conforme 

detalhado no gráfico 5.  

Gráfico 5 – Distribuição da amostra por tamanho da empresa  

 

 

91%
87%

8%
12%

1% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ágeis Tradicionais

Privada Pública ou Governo Terceiro setor

2%
7%7% 7%4% 3%

13% 13%

74%
70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ágeis Tradicionais

Até 9 empregados Entre 10 e 49 empregados Entre 50 e 99 empregados

Entre 100 a 499 empregados 500 ou mais empregados



 

 37 

Já em relação ao perfil dos respondentes, nota-se uma maior parte formado por gestores e líderes 

de projeto (58%) para projetos ágeis e 67% para projetos tradicionais, conforme o gráfico 6 

abaixo. 

Gráfico 6 – Distribuição da amostra por papel do profissional  

 

 

Na Tabela 1 são apresentadas as médias, desvios-padrão e correlações entre as variáveis do 

estudo. Além das correlações relacionadas diretamente às hipóteses do presente estudo, cabe 

destaque à correlação positiva e significativa encontrada entre percepção de empregabilidade e 

satisfação no trabalho, em linha com Cesário, Guillén Gestoso e Montalbán Peregrín (2012), 

De Cuyper (2014) e Ngo et al. (2017).  
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Tabela 1 – Médias, desvios padrão e correlações 

 

Variável Média 
Desvio 

Padrão 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Tipo de Projeto ,57 ,496 1        

2 Satisfação no Trabalho 4,19 ,8040 ,117 1       

3 Percepção de Empregabilidade 3,79 ,9778 ,318** ,214** 1      

4 Intenção de rotatividade 2,49 1,0600 -,097 -,547** -,066 1     

5 Gênero ,71 ,452 ,098 -,044 ,146* ,033 1    

6 Idade 39,94 8,231 -,079 ,046 -,174** -,099 ,098 1   

7 Tempo de Empresa 5,89 5,725 -,136* -,012 -,153* -,116 -,097 ,231** 1  

8 Tipo de Empresa ,90 ,297 ,059 ,038 ,247** ,161** ,062 -,043 -,244** 1 

9 Tamanho da Empresa ,76 ,427 -,006 ,000 -,026 -,146* -,034 ,006 ,184** -,098 

Nota: * A correlação é significativa no nível 0,05; ** A correlação é significativa no nível 0,01.
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4.2 Testes de confiabilidade 

Para analisar a confiabilidade das escalas, todas validadas em estudos anteriores, foi aplicado o 

teste Alpha de Cronbach, conforme apresentado na Tabela 2. Todas as escalas apresentaram 

resultados bastante satisfatórios, com valores superiores a 0,8. 

Tabela 2 – Avaliação de confiabilidade das escalas 

Escala Alfa de Cronbach N de itens 

Percepção de Empregabilidade 0,915 4 

Intenção de Rotatividade 0,828 4 

Satisfação no Trabalho 0,822 3 

 

4.3 Satisfação com projetos ágeis e tradicionais 

Os respondentes classificaram seu grau de satisfação em relação a seis aspectos de seu trabalho 

com projetos: satisfação com método (ágil vs. tradicional), com oportunidade de aprendizado, 

com capacidade de influenciar decisões, com a carga de trabalho, com o relacionamento com 

membros do projeto e, por fim, a sua percepção se o projeto em que atual seriam interessantes. 

As respostas estão resumidas na Tabela 3. 

Tabela 3 – Fatores de satisfação: análise comparativa das respostas 

Fator de 

Satisfação 

Tipo de 

Projeto 

Totalmente 

Insatisfeito 

Parcialment

e 

Insatisfeito 

Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

Método 
Ágeis 1% 9% 8% 56% 26% 

Tradicionais 2% 21% 13% 49% 15% 

Oportunidade de 

aprendizagem 

Ágeis 3% 3% 9% 40% 44% 

Tradicionais 3% 4% 15% 52% 25% 

Capacidade de 

influenciar 

decisões 

Ágeis 3% 6% 16% 41% 34% 

Tradicionais 3% 16% 13% 44% 24% 

Carga de 

trabalho 

Ágeis 6% 16% 19% 41% 18% 

Tradicionais 14% 20% 26% 28% 12% 

Relacionamento 

com membros 

do projeto 

Ágeis 2% 7% 6% 40% 45% 

Tradicionais 2% 13% 10% 45% 30% 

Fator de Satisfação Tipo de Projeto 

Extremamente 
Desinte-

ressantes 

Parcialmente 
Desinte-

ressantes 

Nem interessantes 
nem desinte-

ressantes 

Parcialmente 

Interessantes 

Extremamente 

Interessantes 

Projetos 

interessantes 

Ágeis 1% 5% 3% 39% 53% 

Tradicionais 1% 8% 5% 54% 32% 
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Assim, pode-se notar que em relação à satisfação com o método, os respondentes com atuação 

em projetos predominante em métodos ágeis, 26% dos respondentes estão totalmente 

satisfeitos, sendo que a soma desses com o que responderam parcialmente satisfeitos totaliza 

82%. Já ao analisar os respondentes com atuação em projetos predominante em métodos 

tradicionais, verifica-se que em média 15% dos respondentes estão totalmente satisfeitos, sendo 

que a soma desses com o que responderam parcialmente satisfeitos totaliza 64%.  

Em relação à satisfação com a oportunidade de aprendizado, percebe-se uma maior 

pontuação dentre os participantes de projetos ágeis, 84% responderam entre parcialmente 

satisfeitos e totalmente satisfeitos contra 77% dos respondentes classificados como métodos 

tradicionais. Já em relação à capacidade de influenciar decisões essas opções somaram 75% 

das respostas para os projetos ágeis contra 68% para projetos tradicionais. 

Um ponto particularmente interessante a ser analisado é a satisfação com a carga de trabalho, 

esse foi o item de menor pontuação entre os respondentes de projetos ágeis (59% responderam 

estar parcialmente ou totalmente satisfeitos com a carga de trabalho), entretanto esse índice 

ainda assim foi bastante superior quando comparado aos integrantes de projetos tradicionais, 

que contabilizaram 39% de satisfação com a carga de trabalho. Já em relação à satisfação com 

o relacionamento com demais membros do projeto, verifica-se que 85% dos respondentes 

de projetos ágeis estariam satisfeitos, enquanto esse percentual cai para 75% no grupo 

identificado como projetos tradicionais.  

Por fim, foi verificado o nível de concordância entre os respondentes em relação à sua 

percepção sobre se os projetos em que estão atuando são projetos interessantes ou não. Nesse 

quesito, dentre os participantes de projetos ágeis, verificou-se um índice de 91% de 

respondentes classificando seus projetos entre extremamente interessantes (53%) ou 

parcialmente interessantes (39%), contra um total de 86% para os projetos tradicionais, sendo 

que apenas 32% os classificaram como extremamente interessantes.  

Para se ter uma visão geral dos fatores de satisfação em relação ao tipo de projeto (ágeis ou 

tradicionais) foi calculada também a média geral das respostas. Pode-se notar que os resultados 

para os projetos ágeis foram superiores em todas as categorias, obtendo uma média de 4,0 contra 

3,7, conforme pode-se verificar no gráfico 7. 
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Gráfico 7 – Média de satisfação por tipo de projeto  

 

 

Para analisar a significância estatística dessas diferenças, foram realizadas análises de variância 

(ANOVA). Conforme mostra a Tabela 4, os participantes de projetos gerenciados com métodos 

ágeis, quando comparados aos que atuam em projetos tradicionais, demonstram nível de 

satisfação significativamente maior em todas as categorias.  

Tabela 4 – ANOVA: Fatores de satisfação 

Item de satisfação Método N Média 
Desvio 

Padrão 
F Sig 

Metodologia 

Tradicionais 119 3,55 1,039 13,287 ,000 

Ágeis 158 3,97 ,885   

Total 277 3,79 ,975   

Oportunidade 

aprendizado 

Tradicionais 119 3,92 ,935 5,659 ,018 

Ágeis 158 4,19 ,959   

Total 277 4,07 ,957   

Capacidade em 

influenciar decisões 

Tradicionais 119 3,70 1,109 4,765 ,030 

Ágeis 158 3,97 ,996   

Total 277 3,86 1,053   

Carga de trabalho 

Tradicionais 119 3,03 1,238 10,425 ,001 

Ágeis 158 3,49 1,133   

Total 277 3,29 1,199   

Relacionamentos 

Tradicionais 119 3,88 1,043 6,427 ,012 

Ágeis 158 4,19 ,965   

Total 277 4,06 1,009   

Atuação em projetos 

interessantes 

Tradicionais 119 4,08 ,885 7,269 ,007 

Ágeis 158 4,36 ,861   

Total 277 4,24 ,881   
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Desta forma, podemos confirmar a hipótese de que a satisfação dos integrantes de projetos ágeis 

com relação à metodologia de gestão é superior quando comparada à dos integrantes de projetos 

tradicionais (H1a). Também é verificada que a percepção de oportunidade de aprendizado para 

os integrantes de projetos ágeis é superior à dos participantes de projetos tradicionais (H1b). 

Também foram confirmadas as hipóteses de que a satisfação com a capacidade de influenciar 

decisões é maior para os integrantes de projetos ágeis (H1c), assim como a hipótese de que a 

satisfação com a carga de trabalho é maior para os integrantes de projetos ágeis, relativamente 

aos integrantes de projetos tradicionais (H1d). Idem para as hipóteses H1e e H1f, ou seja, a 

satisfação com o relacionamento com demais membros do projeto é maior para os integrantes 

de projetos ágeis, relativamente aos integrantes de projetos tradicionais e pode-se confirmar 

também que os integrantes de projetos ágeis consideram os projetos em que atuam mais 

interessantes, relativamente aos integrantes de projetos tradicionais. 

4.4 Satisfação no trabalho 

Com relação à satisfação geral no trabalho, percebe-se um menor nível de satisfação para os 

integrantes de projetos tradicionais, quando comparados aos integrantes de projetos gerenciados 

com métodos ágeis (H2). Os respondentes que atuam com métodos tradicionais tiveram média 

4,09 contra 4,27 para os respondentes que trabalham com métodos tradicionais, conforme 

apresentado no Gráfico 8.  

Gráfico 8 – Satisfação no trabalho por tipo de projeto   
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O resultado da análise de variância, apresentada na Tabela 5, mostra que essa diferença é 

marginalmente significativa (p=0,051), o que corrobora parcialmente H2. 

Tabela 5 – ANOVA: Satisfação no trabalho 

Escala Método N Média 
Desvio 

Padrão 
F Sig. 

Satisfação no 

Trabalho 

Tradicionais 119 4,084 ,8191 

3,839 ,051 Ágeis 158 4,274 ,7851 

Total 277 4,193 ,8040 

 

4.5 Percepção de empregabilidade 

Com relação à percepção de empregabilidade dos profissionais que atuam predominantemente 

com métodos ágeis, nota-se que cerca de 80% destes demonstram otimismo em conseguir outro 

emprego, ao responderem que concordam em parte ou totalmente com as questões apresentadas. 

Já para os respondentes que atuam com métodos tradicionais, esse índice é de 58%. 

Gráfico 9 – Percepção de empregabilidade: Distribuição das respostas   

 

A análise de variância, apresentada na Tabela 6, mostra a percepção de empregabilidade dos 

integrantes de projetos ágeis é significativamente mais alta do que entre os integrantes de 

projetos tradicionais (p<0,0001), corroborando H3. 
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Tabela 6 – ANOVA: Percepção de empregabilidade 

Escala Método N Média 
Desvio 

Padrão 
F Sig. 

Percepção de 

Empregabilidade 

Tradicionais 119 3,431 1,0110 

31,031 ,000 Ágeis 158 4,059 ,8615 

Total 277 3,789 ,9778 

 

4.6 Intenção de rotatividade  

Para a intenção de rotatividade, pode-se notar que 59% dos respondentes que atuam 

predominantemente em projetos ágeis discordam ou discordam parcialmente das frases 

propostas, demonstrando menor intenção de rotatividade quando comparado com os integrantes 

de projetos tradicionais, cujas respostas somam 52%. 

Gráfico 10 – Intenção de rotatividade: Distribuição das respostas   

 

Os resultados da ANOVA mostraram uma média maior entre os integrantes dos projetos 

tradicionais, relativamente à média dos integrantes de métodos ágeis. Entretanto, apesar de estar 

em linha com a hipótese H4, de que a intenção de rotatividade é menor para os integrantes de 

projetos ágeis, relativamente aos integrantes de projetos tradicionais, essa diferença não foi 

significativa (p > 0,05), conforme detalhado na Tabela 7. Esse resultado nos permite inferir que 

outros fatores relevantes, além do tipo de projeto (ágeis vs. tradicionais) em que o profissional 

atua, também influenciam a intenção de rotatividade. 

33%

26%

17% 17%

7%

29%

22%

17%

21%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Discordo Totalmente Discordo em Parte Nem concordo nem
discordo

Concordo em Parte Concordo Totalmente

Métodos ágeis Métodos Tradicionais



 

 45 

Tabela 7 – ANOVA: Intenção de rotatividade 

Escala Método N Média 
Desvio 

Padrão 
F Sig. 

Intenção de 

rotatividade 

Tradicionais 119 2,607 1,0895 

2,599 ,108 Ágeis 158 2,400 1,0317 

Total 277 2,489 1,0600 

 

4.7 Análises de Regressão 

Adicionalmente às comparações anteriormente realizadas entre integrantes de métodos ágeis e 

integrantes de métodos tradicionais, também buscou-se avaliar – por meio de análises de 

regressão múltipla – em que medida a participação em projetos ágeis ou tradicionais, a 

satisfação no trabalho e a percepção de empregabilidade influenciam a intenção de rotatividade. 

Conforme apresentado na Tabela 8, o modelo 1 incluiu as seguintes variáveis de controle: 

gênero, idade, tempo de empresa, tipo de empresa e tamanho da empresa. No modelo 2 foi 

incluída apenas a variável tipo de projeto (ágil ou tradicional), visando verificar se haveria 

impacto nos resultados. Da mesma forma, no modelo 3, foi incluída a variável percepção de 

empregabilidade. Por fim, no modelo 4 adicionamos a variável satisfação no trabalho.  

Na Regressão Linear pelo Método dos Mínimos Quadrados, o R-quadrado representa o 

percentual de mudança da variável dependente que é explicado pelo modelo. Portanto, R-

quadrado é uma estimativa da força do relacionamento entre o modelo, ou determinada variável 

observada, e a variável dependente. 

No primeiro modelo, nota-se que as variáveis de controle – gênero, idade, tempo de empresa, 

tipo de empresa e tamanho da empresa – respondem por apenas cerca de 5% da variância da 

intenção de rotatividade. No segundo modelo, com a inclusão da variável método de gestão de 

projetos, houve apenas um pequeno incremento de 1,6% na explicação da intenção de 

rotatividade, apesar de significativo. No modelo 3, a inclusão da variável percepção de 

empregabilidade não foi significativa, indicando que esta variável não influencia a intenção de 

rotatividade. Por fim, no modelo 4, com a inclusão da variável satisfação no trabalho, houve 

um aumento de 28,5% na variância da intenção de rotatividade. Dessa forma, esses resultados 

mostram que a variável satisfação no trabalho é a que mais influencia a intenção de rotatividade, 

corroborando H5, segundo a qual a satisfação no trabalho influencia negativamente a intenção 

de rotatividade. 
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Tabela 8 – Regressão Linear: Intenção de rotatividade 

Modelo R2  R2 ajustado 
Mudança 

R2 

Mudança  

F 

Sig.  

Mudança F 

1 ,050 ,032 ,050 2,814 ,017 

2 ,065 ,045 ,016 4,558 ,034 

3 ,076 ,052 ,011 3,195 ,075 

4 ,361 ,342 ,285 119,195 ,000 

 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados t Sig. 

Beta 

1 (Constante) 2,767 6,900 ,000 

Gênero ,067 ,475 ,635 

Idade -,011 -1,419 ,157 

Tempo de Empresa -,007 -,557 ,578 

Tipo de Empresa ,442 1,999 ,047 

Tamanho da Empresa -,307 -2,052 ,041 

2 (Constante) 2,948 7,238 ,000 

Gênero ,095 ,680 ,497 

Idade -,012 -1,558 ,120 

Tempo de Empresa -,009 -,773 ,440 

Tipo de Empresa ,449 2,043 ,042 

Tamanho da Empresa -,301 -2,020 ,044 

Tipo de Projeto -,273 -2,135 ,034 

3 (Constante) 3,375 7,168 ,000 

Gênero ,128 ,908 ,365 

Idade -,015 -1,829 ,069 

Tempo de Empresa -,009 -,806 ,421 

Tipo de Empresa ,535 2,388 ,018 

Tamanho da Empresa -,299 -2,018 ,045 

Tipo de Projeto -,204 -1,532 ,127 

Percepção de Empregabilidade -,126 -1,787 ,075 

4 (Constante) 5,705 12,776 ,000 

Gênero ,012 ,098 ,922 

Idade -,008 -1,137 ,257 

Tempo de Empresa -,010 -,992 ,322 

Tipo de Empresa ,497 2,662 ,008 

Tamanho da Empresa -,295 -2,391 ,018 

Tipo de Projeto -,133 -1,203 ,230 

Percepção de Empregabilidade ,009 ,158 ,874 

Satisfação no Trabalho -,726 -10,918 ,000 
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Conforme destacado, a percepção de empregabilidade não teve influência sobre a intenção de 

rotatividade, o que implica na rejeição de H6. De forma geral, pode-se verificar no quadro 2 a 

síntese dos resultados.  

Quadro 2 – Síntese dos resultados 

Hipótese Resultado 

H1a: A satisfação com a metodologia de gestão é maior para os integrantes de 

projetos ágeis, relativamente aos integrantes de projetos tradicionais. 
Hipótese confirmada 

H1b: A satisfação com a oportunidade de aprendizado é maior para os integrantes 

de projetos ágeis, relativamente aos integrantes de projetos tradicionais. 
Hipótese confirmada 

H1c: A satisfação com a capacidade de influenciar decisões é maior para os 

integrantes de projetos ágeis, relativamente aos integrantes de projetos tradicionais. 
Hipótese confirmada 

H1d: A satisfação com a carga de trabalho exigida é maior para os integrantes de 

projetos ágeis, relativamente aos integrantes de projetos tradicionais 
Hipótese confirmada 

H1e: A satisfação com o relacionamento com demais membros do projeto é maior 

para os integrantes de projetos ágeis, relativamente aos integrantes de projetos 

tradicionais 

Hipótese confirmada 

H1f: Os integrantes de projetos ágeis, relativamente aos integrantes de projetos 

tradicionais, consideram os projetos em que atuam mais interessantes 
Hipótese confirmada 

H2: A satisfação no trabalho de profissionais que atuam com métodos ágeis é maior 

do que a de profissionais que atuam com métodos tradicionais 
Hipótese confirmada 

H3: A percepção de empregabilidade é maior para os integrantes de projetos ágeis, 

relativamente aos integrantes de projetos tradicionais. 
Hipótese confirmada 

H4: A intenção de rotatividade é menor para os integrantes de projetos ágeis, 

relativamente aos integrantes de projetos tradicionais. 
Hipótese rejeitada 

H5: A satisfação no trabalho influencia negativamente a intenção de rotatividade. Hipótese confirmada 

H6: A percepção de empregabilidade influencia positivamente a intenção de 

rotatividade. 
Hipótese rejeitada 
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5 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve por objetivo analisar e comparar a influência da participação em projetos 

com métodos ágeis ou tradicionais sobre a satisfação, a percepção de empregabilidade e a 

intenção de rotatividade de profissionais de projetos. 

Com relação aos fatores de satisfação, o presente estudo confirma as proposições de Tripp et 

al. (2014), Taniguchi et al. (2009) e Cockburn (2001) de que a adoção de métodos ágeis 

promove na equipe o sentimento de que todos estão no controle do projeto e cria um ambiente 

propício ao crescimento profissional, tendo, portanto, maior satisfação com sua capacidade de 

influenciar nas decisões e oportunidades de aprendizado. Corrobora também o posicionamento 

de Boehm e Turner (2003), segundo os quais o relacionamento entre as pessoas em um projeto 

ágil é melhor do que em um projeto tradicional.  

Cabe destacar, também, o maior nível de satisfação com a carga de trabalho encontrado nos 

profissionais que atuam com métodos ágeis, relativamente aos que atuam com métodos 

tradicionais. Em outras palavras, a possibilidade de atribuir à equipe a responsabilidade pela 

gestão dos prazos, que é uma das características do método ágil, parece fazer com que os 

integrantes desses projetos se sintam mais confortáveis com o volume de trabalho. Além disso, 

foi confirmada a maior satisfação dos integrantes de projetos ágeis com a metodologia de gestão 

e os resultados também mostraram que os integrantes de projetos ágeis consideram os projetos 

em que atuam mais interessantes, relativamente aos integrantes de projetos tradicionais. Dessa 

forma, foi possível verificar que os participantes de projetos ágeis apresentaram melhores 

resultados em todos os fatores de satisfação analisados.  

Ao analisar o efeito da percepção de empregabilidade na intenção de rotatividade, pode-se 

resgatar o estudo de De Cuyper (2011), no qual foi verificado uma relação positiva entre 

percepção de empregabilidade e intenção de rotatividade, permitindo inferir que empregados 

com maior percepção de empregabilidade poderiam ter maior intenção de rotatividade. No 

presente estudo, porém, essa relação não foi verificada, em conformidade com o estudo de Lu, 

Sun e Du (2016), no qual também não foi comprovada relação direta entre intenção de 

rotatividade e percepção de empregabilidade. O referido estudo sustenta que a percepção de 

oportunidade de desenvolvimento na carreira teria relacionamento direto com a intenção de 

rotatividade e, em nosso estudo, pudemos verificar uma relação direta entre a percepção de 

empregabilidade com satisfação no trabalho.  
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Nesse sentido, os resultados do presente estudo mostram uma relação inversa entre a intenção 

de rotatividade e a satisfação no trabalho, de forma que uma maior satisfação no trabalho leva 

a uma menor intenção de rotatividade, conforme amplamente fundamentado na literatura. Ao 

analisar o efeito da participação em projetos gerenciados por métodos ágeis e a satisfação no 

trabalho, foi possível confirmar, ainda que com uma significância estatística marginal, que 

também no contexto brasileiro a relação proposta por com Melnik e Mauer (2006) e Kropp et 

al. (2020) é válida, ou seja, as pessoas que atuam em projetos ágeis têm maior satisfação no 

trabalho.  

Já em relação à percepção de empregabilidade, o presente estudo mostrou que os participantes 

de projetos ágeis têm maior percepção de empregabilidade do que os que trabalham com 

métodos tradicionais. Esse resultado pode estar relacionado à popularidade dos métodos ágeis 

de gestão de projetos, que pode transmitir aos profissionais a percepção de que o domínio do 

método estaria em alta demanda no mercado de trabalho, ampliando sua empregabilidade. 

Adicionalmente, pode-se também verificar que a metodologia de gerenciamento de projetos 

não é por si só determinante para a satisfação no trabalho, mas que pode contribuir ao melhorar 

outros fatores que, em conjunto, influenciam a satisfação do trabalhador, com impacto na 

redução na intenção de rotatividade. Silva et al. (2016) comentam que é possível utilizar 

modelos híbridos de gestão de projetos que associam boas práticas do modelo tradicional para 

cenários mais estáveis e escopo definidos, com as melhores práticas do modelo ágil para 

cenários mais dinâmicos. 

Dessa forma, considerando que os métodos ágeis tiveram seu manifesto publicado há 20 anos 

e que grande parte das organizações já os utiliza, entende-se que ainda há espaço para a adoção 

desse método de gestão de projetos. Segundo o 14º State of Agile Report (2019), agilidade 

ainda está muito confinada aos setores de desenvolvimento, TI e operações. Entretanto há a 

expectativa de que nos próximos anos as organizações relatem uma maior expansão da 

agilidade para além das áreas normalmente associadas ao desenvolvimento, implementação e 

manutenção de software.  

Como um dos pilares para a adoção de métodos ágeis é justamente seu aspecto humano, os 

resultados do presente estudo corroboram algumas hipóteses levantadas pelos defensores dos 

métodos ágeis. A principal questão levantada é se a utilização de métodos ágeis teria um efeito 

positivo na satisfação das pessoas. E podemos confirmar que as pessoas que trabalham com 

métodos ágeis são mais satisfeitas com essa metodologia de projeto, percebem terem maior 
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oportunidade de aprendizado, maior capacidade de influenciar nas decisões, estão mais 

satisfeitas com sua carga de trabalho, têm melhor relação com seus colegas e acreditam que 

atuam em projetos mais interessantes. A análise de todos esses fatores em conjunto nos permite 

defender que a adoção de métodos ágeis contribui positivamente para a satisfação dos 

profissionais. Entretanto, a partir da nossa pesquisa, é possível inferir que a satisfação do 

profissional é uma variável ainda mais complexa e depende de outros fatores que vão além do 

método de gestão dos projetos.  

Outra conclusão importante é que os profissionais que atuam com métodos ágeis percebem ter 

maior empregabilidade, mas que isso não coloca em risco sua permanecia na empresa. Ou seja, 

a intenção de rotatividade não está diretamente relacionada ao método de gestão do projeto (ágil 

vs. tradicional) ou diretamente relacionada à percepção de empregabilidade. Dessa forma, 

entende-se que a percepção de empregabilidade é vista como algo positivo para que as empresas 

optem por utilizar projetos ágeis, afinal uma maior percepção de empregabilidade está 

diretamente relacionada com a satisfação do profissional. Ou seja, o profissional que percebe 

que tem alta empregabilidade também está mais satisfeito com seu trabalho atual, o que reduz 

sua intenção de rotatividade como proposto pela teoria e confirmado no presente estudo.  

5.1 Implicações teóricas e práticas  

Um dos pontos mais importantes para as organizações é a atração e retenção de seus talentos. 

Estudos e ações com o objetivo de entender e minimizar a intenção de rotatividade dos 

profissionais fazem parte do debate nas organizações e no mundo acadêmico há muitos anos. 

Por outro lado, apesar dos métodos ágeis serem discutidos há quase 20 anos, recentemente as 

organizações têm investido cada vez mais nessa temática, mas ainda há uma carência de estudos 

científicos específicos para o contexto brasileiro particularmente no tocante à satisfação dos 

integrantes dos projetos ágeis e impacto na sua percepção de empregabilidade ou intenção de 

rotatividade. Desta forma, o presente trabalho ganha relevância ao trazer para a realidade 

brasileira a confirmação de algumas hipóteses levantadas pelos defensores da utilização de 

métodos ágeis, dando maior embasamento para a definição de usar ou não métodos ágeis e 

principalmente ao considerar que a utilização desse tipo de gestão de projetos pode ser utilizada 

como ferramenta para incremento da satisfação dos profissionais e consequentemente redução 

dos índices de rotatividade.  
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Uma das contribuições deste estudo consistiu em mostrar empiricamente que a adoção de 

métodos ágeis está relacionada com maior a maior satisfação do profissional, particularmente 

em relação aos fatores analisados no presente estudo. De forma complementar, analisou-se 

também que a participação em projetos com metodologia ágil contribui para o aumento da 

empregabilidade percebida pelos profissionais. Essa questão, poderia ser considerada um risco, 

afinal o aumento da empregabilidade poderia indicar que o profissional teria maior intenção de 

mudar de emprego. Entretanto, os resultados do presente estudo indicam que não haver relação 

entre percepção de empregabilidade e intenção de rotatividade. 

Segundo Ferreira et al. (2005), como forma de reduzir os indicadores de intenção de 

rotatividade, as empresas deveriam ampliar suas políticas de gestão de pessoal, buscando não 

só propiciar um sentimento de prazer para seus colaboradores ao realizar suas tarefas, como 

também promover um bom relacionamento com eles visando dessa forma, aumentar o 

compromisso deles com a empresa. Isso significa que as empresas podem investir em criar um 

ambiente de trabalho positivo através da utilização de métodos ágeis, para além de outras ações, 

como por exemplo investimento em treinamentos formais.  

Assim, além de confirmar para o contexto brasileiro alguns pressupostos dos métodos ágeis, 

como aplicação prática, pode-se considerar que a adoção destes métodos para a gestão de seus 

projetos pelas organizações é uma das ferramentas a serem utilizadas buscando maior satisfação 

dos profissionais e, consequentemente, menores índices de rotatividade.  

Outra aplicação prática refere-se ao aspecto motivacional. Como sugerido pela teoria, a 

participação, envolvimento e trabalho em equipe são aspectos importantes no engajamento e na 

motivação dos profissionais. Ao considerar que os participantes de projetos ágeis demonstram 

maior satisfação com o relacionamento com demais membros do projeto e maior satisfação em 

sua capacidade de influenciar nas decisões, podemos inferir que a adoção desse método de 

gestão de projetos pode ser considerada também uma ferramenta para fomentar a motivação e 

senso de pertencimento da equipe. 

De uma perspectiva acadêmica, tendo como referência as pesquisas de Melnik e Mauer (2006) 

e de Kropp et al. (2020), o presente trabalho traz para o contexto brasileiro a análise da 

influência da utilização de métodos ágeis na satisfação dos membros do projeto. Além disso, o 

estudo incluiu as variáveis percepção de empregabilidade e intenção de rotatividade. Ao 

identificar que a percepção de empregabilidade não influencia a intenção de rotatividade, o 

presente trabalho corrobora resultados encontrados por Lu, Sun e Du (2016), cuja pesquisa foi 
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realizada na China. Por fim, ao confirmar que a satisfação no trabalho influencia negativamente 

a intenção de rotatividade de profissionais envolvidos com gestão de projetos no Brasil, o 

estudo corrobora evidências encontradas em outros contextos conforme (CESÁRIO, GUILLÉN 

GESTOSO; MONTALBÁN PEREGRÍN, 2012; DE CUYPER; VAN DER HEIJDEN; DE 

WITTE, 2011).  

5.2 Limitações da pesquisa e sugestões para investigações futuras 

Este estudo discutiu a percepção dos profissionais em relação ao método de gestão de projeto 

(ágil vs. tradicional) e sua satisfação, percepção de empregabilidade e intenção de rotatividade. 

A classificação dos respondentes no grupo ágil ou no grupo de métodos tradicionais foi definida 

unicamente pelo próprio respondente. Há, portanto, o risco de que um respondente se 

classifique como pertencente ao grupo de métodos ágeis, quando na realidade seu projeto não 

utiliza técnicas sugeridas por tal método. Assim, uma recomendação seria replicar o estudo em 

membros de projetos que pudessem ser caracterizados preliminarmente como métodos ágeis ou 

tradicionais em função da utilização preponderante de técnicas de uma determinada abordagem 

ou de outra. 

Além disso, os resultados foram obtidos através da aplicação de questionários online e a 

amostragem foi realizada por conveniência, ou seja, a partir da rede de relacionamento do 

pesquisador e grupos relacionados ao tema nas redes sociais Facebook e LinkedIn. Os 

resultados, portanto, têm limitações ao serem generalizados para um conjunto muito amplo da 

população. 

Dessa forma, seria recomendada a replicação da pesquisa com uma amostra maior e mais 

representativa e que, portanto, permitisse uma maior participação de profissionais nos perfis de 

desenvolvedores e analistas funcionais e testadores, já que o presente estudo teve uma maior 

participação de líderes de projetos e gestores.  

Além disso, como sugestão para estudos futuros, recomenda-se a inclusão da percepção de 

estabilidade no emprego atual como variável relacionada à satisfação e à intenção de 

rotatividade, já que no presente estudo, esse construto não foi analisado. Outra sugestão seria a 

replicação do estudo em um outro momento, de forma que a adoção de métodos ágeis esteja 

mais madura nas organizações, permitindo confirmar que a maior satisfação dos profissionais 

é algo efetivo, relacionado ao método e não apenas decorrente de um eventual otimismo em 

função da utilização de um modelo relativamente novo nas empresas. Também pode ser 
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interessante a comparação entre diferentes técnicas de gestão de projetos, tanto ágeis quanto 

tradicionais, permitindo identificar possíveis variações na satisfação em função da técnica 

adotada. Por fim, outra sugestão seria a definição de dois grupos amostrais similares, de forma 

a garantir que os resultados obtidos são referentes à adoção de determinado método de gestão 

de projetos e não por outra variável.   
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APÊNDICE: QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

Olá! 

 

Esta é uma pesquisa com finalidade acadêmica, desenvolvida para minha dissertação de 

mestrado na FGV. 

 

O objetivo do estudo é analisar a satisfação de profissionais que atuam com projetos ágeis e 

tradicionais e, para isso, gostaria que você respondesse a algumas perguntas. 

A pesquisa leva de 4 a 5 minutos e você não precisa se identificar. Os dados serão tratados de 

maneira absolutamente confidencial.  

 

Ao responder você poderá concorrer a um vale-presente de R$ 100,00 no site 

Americanas.com, mas para isso será necessário informar um e-mail de contato ao final da 

pesquisa.  

Lembre-se que a sua participação nesse sorteio é facultativa. 

 

Ao clicar no botão abaixo, você reconhece que sua participação no estudo é voluntária e que 

você pode encerrá-la a qualquer momento e por qualquer motivo.  

 

Sua contribuição é super importante! 

Muito obrigado! 

 

Felipe Versiani Fonseca 

Aluno do Mestrado Executivo em Gestão Empresarial - FGV-EBAPE 

Contato: felipeversiani@yahoo.com.br 

 

 

(1) Você concorda em responder o questionário? 

(  ) Concordo em responder 

(  ) Não concordo em responder 

 

Perguntas de filtro 

(2) Você está trabalhando atualmente? 

(  ) Sim, estou empregado (CLT ou cargo público) 

(  ) Sim, trabalho como autônomo (PJ) ou tenho meu próprio negócio 

(  ) Não estou exercendo nenhuma atividade remunerada no momento 

 

(3) Pensando em sua atuação em projetos nos últimos 2 anos, como você se classificaria? 

(  ) Atuei predominantemente em projetos ágeis  

(  ) Atuei predominantemente em projetos tradicionais  

(  ) Não atuei em projetos nos últimos dois anos. 

 

 

 

mailto:felipeversiani@yahoo.com.br
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(4) Pense agora nos projetos com métodos ágeis/tradicionais em que você atuou nos últimos 2 

anos. Por favor, indique o seu grau de satisfação com os seguintes aspectos: 

 
Totalmente 

Insatisfeito 

Parcialmente 

Insatisfeito 

Nem satisfeito 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 

METODOLOGIA de gestão dos 

projetos em que atuou. 

     

OPORTUNIDADE DE 

APRENDIZADO nos projetos em 

que atuou. 

     

CAPACIDADE DE 

INFLUENCIAR AS DECISÕES 

nos projetos em que atuou. 

     

CARGA DE TRABALHO exigida 

pelos projetos em que atuou. 

     

RELACIONAMENTO COM 

DEMAIS MEMBROS dos projetos 

em que atuou. 

     

 

(5) Ainda considerando os projetos com métodos ágeis/tradicionais em que você atuou nos 

últimos 2 anos, o quanto eles foram interessantes? 

(  ) Extremamente desinteressantes 

(  ) Parcialmente desinteressantes 

(  ) Nem interessantes nem desinteressantes 

(  ) Parcialmente Interessantes 

(  ) Extremamente Interessantes 

 

(6) Qual foi seu principal papel nos projetos com métodos ágeis/tradicionais em que atuou 

nos últimos 2 anos? 

(  ) Desenvolvedor/Programador 

(  ) Funcional 

(  ) Gestor 

(  ) Líder de Projeto  

(  ) Testador 

(  ) Outro 

 

(7) Percepção de empregabilidade: Por favor, informe seu grau de concordância com cada 

uma das seguintes afirmações. 

 
Discordo 

Totalmente 

Discordo em 

Parte 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo em 

Parte 

Concordo 

Totalmente 

Sou otimista que encontraria outro 

emprego, se eu procurasse 

     

Eu encontraria facilmente outro 

emprego se eu perdesse meu 

emprego atual 

     

Eu poderia facilmente mudar de 

empregador se eu quisesse. 

     

Acredito que poderia rapidamente 

conseguir um emprego similar 
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(8) Intenção de rotatividade: Por favor, informe seu grau de concordância com cada uma das 

seguintes afirmações. 

 
Discordo 

Totalmente 

Discordo em 

Parte 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo em 

Parte 

Concordo 

Totalmente 

Eu penso muito em deixar esse 

emprego 

     

Estou sempre à procura de um 

emprego melhor 

     

É provável que procure um outro 

emprego nos próximos 12 meses 

     

Não há muito a ganhar ficando no 

meu emprego atual. 

     

 

(9) Satisfação no trabalho: Por favor, informe seu grau de concordância com cada uma das 

seguintes afirmações. 

 
Discordo 

Totalmente 

Discordo em 

Parte 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo em 

Parte 

Concordo 

Totalmente 

De maneira geral, estou 

satisfeito com meu trabalho. 

     

No geral, eu gosto de 

trabalhar nesta empresa. 

     

No geral, eu não gosto do meu 

trabalho. 

     

 

 

(10) Quantos anos de experiência em projetos com métodos ágeis você possui? 

(11) Quantos anos de experiência em projetos com métodos tradicionais você possui?  

(12) Qual é a sua idade (em anos)? 

 

(13) Selecione seu gênero: 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

(  ) Prefiro não responder 

 

(14) Selecione seu nível de escolaridade (informe o nível mais alto que concluiu): 

(  ) Ensino Fundamental 

(  ) Ensino Médio 

(  ) Ensino Superior 

(  ) Pós Graduação (MBA, mestrado, doutorado, etc.) 

 

(15) Quantos anos de experiência profissional você possui? 

 

(16) Em que tipo de empresa você trabalha?  

(  ) Privada 

(  ) Pública ou Governo 

(  ) Terceiro setor 
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(17) Há quantos anos você trabalha nesta empresa? 

 

(18) Que tipo de vínculo você possui com esta empresa? 

(  ) Contrato de trabalho tradicional (CLT) 

(  ) Trabalho autônomo (PJ) 

(  ) Funcionário público (estatutário) 

(  ) Outro (por favor, especifique) 

 

(19) Qual o número de empregados desta empresa? 

(  ) Até 9 empregados 

(  ) Entre 10 e 49 empregados 

(  ) Entre 50 e 99 empregados 

(  ) Entre 100 a 499 empregados 

(  ) 500 ou mais empregados 

 

(20) Caso deseje participar do sorteio informe um e-mail para contato. 


