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RESUMO 

 

 

 Cada vez mais as empresas têm prezado pelo bem-estar, motivação e 

satisfação dos seus colaboradores, tendo em vista que eles constituem o recurso mais 

importante de uma organização. Colaboradores motivados tendem a produzir com 

mais qualidade e produtividade, auxiliando na resolução dos problemas com melhor 

desempenho. Quando a empresa atua com êxito para influenciar positivamente na 

motivação e no ambiente de trabalho dos colaboradores, ela não apenas recebe em 

troca um maior engajamento deles, mas também realiza um marketing externo para 

atrair novos talentos sendo vista pela sociedade como uma empresa onde “muitos 

querem trabalhar”. Para que isso seja possível se faz necessário reconhecer e fornecer 

feedback aos colaboradores quanto ao seu desempenho. Dependendo da 

complexidade organizacional, quantidade de colaboradores e diversidade de cargos da 

empresa, a avaliação do desempenho pode representar um grande desafio, sendo 

necessário o emprego de uma quantidade considerável de recursos investidos para 

realizá-la em um tempo aceitável. Esse trabalho apresenta um software chamado 

Motus, com intuito de analisar e fornecer um feedback de desempenho contínuo aos 

membros das equipes de uma empresa de desenvolvimento de software através de 

indicadores, além de analisar o impacto da sua utilização em relação a produtividade 

dos desenvolvedores. Para tal, um estudo foi conduzido para verificar o conceito de 

produtividade dentro da organização como conjunto de indicadores de desempenho, 

além de medir seus valores antes e depois da utilização da ferramenta com intuito de 

analisar suas variações. 

 

Palavras-chave: Produtividade, indicadores de desempenho, avaliação de 

desempenho, feedback contínuo. 
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ABSTRACT 

 

Existing companies have cherished well-being, motivation and satisfaction of 

their employees since they are the most valuable resource of organization. Motivated 

employees tend to produce with more quality and productivity, helping to solve 

problems with better performance. When companies acts successfully to positively 

influence motivation and better work environment, receives in exchange not just 

greater engagement but also makes a good external marketing to attract new talents, 

being seen by external community as a company where “many others want to work”. 

To make this possible, it is necessary recognize and provide a feedback to employees 

on their performance. Depending on hierarchical complexity, quantity of employees 

and diversity of company positions, evaluate their performance may represent a big 

challenge, being necessary the use of many resources to make it happens in 

acceptable time. This work presents the Motus tool, whose aim to analyzing and 

providing continuous performance feedback to the team members of a software 

development company through indicators, as well as analyzing the impact of their use 

on the productivity of the developers. A study was conducted to verify the concept of 

productivity within the organization as a set of performance indicators, in addition to 

measuring their values before and after the use of the tool to analyze their variations. 

 

Keywords: Productivity, performance indicators, performance evaluation, continuous 

feedback. 
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1 INTRODUÇÃO 

A produtividade de uma empresa está diretamente relacionada a sua 

competitividade no mercado que atua (NIGRO, 2005). Em meio a elevada 

concorrência do mundo global e a crise no cenário nacional, as empresas buscam uma 

melhor organização funcional com intuito de incrementar a produtividade, a qualidade 

de suas entregas e a satisfação dos seus clientes através, dentre outras coisas, da 

motivação de seus colaboradores (GOMES; MICHEL, 2007). Na economia do 

conhecimento, onde o capital humano é um diferencial competitivo, potencializar o 

trabalho de seus colaboradores é estratégico para manter-se à frente das demais 

empresas no mercado e aumentar sua produtividade (SILVA et. al, 2007). Para isso, é 

preciso utilizar mecanismos de avaliação, feedback e incentivo dos colaboradores 

como forma de maximizar seu desempenho (CUNHA; MARQUES, 1990).  

 

Sabe-se que a motivação está intimamente ligada ao desempenho dos 

colaboradores dentro de uma organização (SILVA et. al, 2015; GRANT, 2008). A 

baixa motivação deles, além de influenciarem em altos índices de turnover (SILVA et 

al., 2012), reflete também na qualidade da execução das tarefas e na produtividade 

(DIAS; STOCCO, 2014).  

 

Uma das principais metas da avaliação de desempenho é analisar 

cuidadosamente a sua contribuição dentro da organização de acordo com sua função, 

servindo como base para decisões acerca de realocação ou recompensas além de 

servir como meio de reconhecimento do empenho do colaborador (ROBINS et al., 

2010). Segundo Nassuno (1998), as informações provenientes de avaliações de 

desempenho devem ser utilizadas também para subsidiar ações de capacitação de 

forma a integrar o processo de fortalecimento gerencial ao de reorganização das 

carreiras. É imprescindível que ela disponha de mecanismos que possibilite identificar 

as competências capazes de responderem às expectativas empresariais (LUCENA, 

1999) tendo em vista que uma avaliação efetiva deve ser feita a partir de uma cultura 

voltada para resultados, com alinhamento das equipes com objetivos culturais e metas 

da organização (MARCONI, 2004). Dessa forma, podemos concluir que o processo 

de análise de desempenho mostra que a empresa não apenas preocupa-se com o 
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comprometimento, desempenho e produtividade do recurso humano utilizado nas 

ações rotineiras dela, mas também com o reconhecimento e atenção aos colaboradores 

em prover a eles uma ferramenta de auxílio para autoconhecimento e melhoria.  

 

Tendo em vista seu objetivo, a avaliação de desempenho normalmente é 

executada de forma burocrática e quantitativa (SOLIDES, 2018). Ferramentas de 

tecnologia da informação possuem um papel fundamental na diminuição do custo e 

complexidade da avaliação já que, em geral, ela é realizada utilizando papel ou 

simples formulários eletrônicos tornando sua utilização entediante e suscetível a erros 

(TURBAN, 2013; VOLONINO, 2013).  

 

Esse trabalho aborda a criação do software Motus, a sua aplicação em uma 

empresa local e a coleta dos resultados obtidos através da utilização da ferramenta que 

permite auxiliar na avaliação do desempenho dos colaboradores, bem como prover 

feedback sobre os resultados deles na empresa. A aplicação realiza extração periódica 

e exibição de indicadores de através do processamento de informações geradas pelos 

sistemas utilizados pelos colaboradores da empresa em seu dia-a-dia através da 

técnica ETL (extract, transform, load) além de inserções manuais mediante avaliação 

dos próprios gestores das equipes. O estudo aplicado envolve a utilização 

do software e análise dos resultados obtidos com intuito de inferir qual o impacto de 

sua utilização na melhoria da produtividade. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

A motivação para esse estudo e pesquisa se baseia na seguinte pergunta: 

Como aumentar a produtividade de equipes de desenvolvimento de software através 

de uma ferramenta de análise de desempenho e feedback contínuo? Segundo Münch e 

Trendowicz (2009) e Ikonen et al. (2014) a motivação é explicada como um dos 

principais aspectos que influenciam na produtividade de equipes de desenvolvimento 

de software. Outros trabalhos indicam que um sistema de feedback pode aumentar a 

motivação dos colaboradores em equipes de desenvolvimento de software e como 

consequência disso a produtividade também aumentar. 
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Third, the positive relationship between past performance and 

status motivations indicates that a feedback system provides a 

valuable service to the OSS1 community by increasing these 

motivations. (…) Feedback that indicates personal 

competence should increase intrinsic motivation (ROBERTS 

et. al, 2006, p. 27).  

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Diante do exposto, podemos afirmar que ferramentas de softwares que 

auxiliam em atividades de gestão de pessoas, como a avaliação de desempenho aliada 

ao feedback, podem ser utilizados de maneira eficaz para maximizar o trabalho dos 

colaboradores e aumentar a produtividade deles a partir do aumento da motivação e 

engajamento. Eles constituem uma ferramenta importante no desempenho dessas 

atividades dentro das organizações (MARLINGA, 2006; MONE; LONDON, 2018).  

 

Outro aspecto relevante do problema é o fato de que muitas ferramentas desse 

tipo, como o RH1000, o Metadados Sistema Avaliação e o Runrun.it, disponíveis e 

amplamente utilizadas pelas organizações, dependem da inserção manual de dados e 

de uma equipe especializada para mantê-los. As duas primeiras ferramentas não 

possuem mecanismos de coleta de dados e feedback contínuo enquanto que a última 

possui um modelo de pontuação baseado na ocorrência de eventos específicos, além 

de um ranking de pontuação como modelo de feedback, mas não possui indicadores 

gerenciáveis para exibição aos colaboradores.  

 

Esse trabalho caracteriza-se por ser um estudo de caso, analisado a partir de 

resultados obtidos antes e depois da utilização da ferramenta desenvolvida na ESIG 

Software e Consultoria, empresa que possui um conjunto de sistemas internos 

utilizados pelos colaboradores com objetivos diversos como registrar andamento de 

tarefas, tempo gasto com atividades relacionadas ao cargo que cada colaborador 

ocupa, documentações, colaboração entre as equipes, entre outros. As bases de dados 

desses sistemas foram utilizadas como fonte para a extração de indicadores de 

desempenho de forma automatizada. 

 

                                                 

1 Open Source Software 
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1.3 OBJETIVO GERAL 

 

 Este trabalho tem como objetivo geral aumentar a produtividade de equipes de 

desenvolvimento de software através da utilização de uma ferramenta que permita 

realizar uma avaliação de desempenho automatizada e realize feedback contínuo aos 

colaboradores de uma equipe de desenvolvimento de software. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Os objetivos específicos são:  

a) projetar e construir uma ferramenta que permita utilizar dados criados 

através da utilização dos diferentes sistemas da ESIG para fornecer 

indicadores de desempenho que possibilitem um feedback sobre os 

resultados obtidos; 

b) verificar por meio de um estudo de caso os impactos que a utilização do 

software causou em uma equipe de desenvolvimento da ESIG através da 

análise dos índices de produtividade através das seguintes questões de 

pesquisa: 

• QP1: Houve aumento no percentual de cumprimento das metas 

estabelecidas? 

• QP2: Houve aumento no grau de colaboração entre os membros da 

equipe no sentido de se ajudarem diante de obstáculos na 

realização de suas tarefas? 

• QP3: Houve aumento no percentual de funcionalidades entregues 

no prazo contratual? 

• QP4: Houve melhora do Fator de Produtividade calculado da 

equipe? 

• QP5: Houve melhora no tempo consumido pela equipe na correção 

de erros de software no ambiente de produção? 

• QP6: Houve melhora na taxa de retornos de erros reportados pelos 

usuários dos projetos de software entregues? 
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• QP7: Houve melhora na percepção dos colaboradores em relação a 

sua motivação e produtividade no ambiente de trabalho? 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Esse trabalho está organizado da seguinte maneira: no Capítulo 1 (introdução) 

são abordados e contextualizados assuntos básicos relacionados a pesquisa e ao que se 

espera dela. No Capítulo 2 (referencial teórico) os conceitos básicos de indicadores de 

desempenho, avaliação de desempenho, feedback e ETL – técnica utilizada na 

construção dos indicadores automáticos, explicados mais adiante - e produtividade 

são explicados. O Capítulo 2 também descreve algumas iniciativas existentes para 

medição de software, tais como a Análise de Ponto de Função. O Capítulo 3 aborda as 

principais funcionalidades da ferramenta Motus bem como a arquitetura utilizada para 

o desenvolvimento da solução. O Capítulo 4 contém informações acerca da 

metodologia utilizada e do estudo de caso onde a pesquisa foi aplicada.  

 

No capítulo 5 os resultados obtidos antes e durante a utilização da ferramenta 

são apresentados e comparados. O capítulo 6 aborda trabalhos relacionados a este, 

que definem a produtividade em contextos de equipes de desenvolvimento de 

software e como medi-la. O capítulo 7 disserta sobre as conclusões obtidas para cada 

questão de pesquisa definida no trabalho através dos dados apresentados no Capítulo 

5.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Esse capítulo apresenta uma visão geral sobre os conceitos básicos da 

fundamentação teórica necessária para o entendimento do desenvolvimento dessa 

dissertação. A seção 2.1 discute sobre a produtividade nas organizações de maneira 

geral, a sua relação com a tecnologia e fatores que podem influenciá-la. Ao final da 

seção, a técnica de análise de pontos de função é abordada como opção de 

metodologia para medição de software, importante para se calcular o tamanho 

funcional de um projeto de software e o esforço necessário para desenvolvê-lo. A 

seção 2.2 discute sobre indicadores de desempenho e sua importância para medição 

do progresso e desempenho das organizações. As seções 2.3 e 2.4 abordam a 

importância da avaliação de desempenho e o feedback dela aos colaboradores das 

organizações como ferramentas para ajudar no aumento da motivação e desempenho 

deles. A seção 2.5 discute acerca da técnica ETL, utilizada nesse trabalho para extrair, 

limpar e formatar informações localizadas em diferentes bancos de dados em uma 

estrutura conhecida para extração dos indicadores de desempenho da ferramenta. 

 

2.1 PRODUTIVIDADE 

 

A importância do estudo da produtividade nas organizações torna-se relevante 

na medida que é possível relacioná-la diretamente à competitividade de uma 

organização no mercado ao qual concorre (NIGRO, 2005). Esse relacionamento é 

explicado melhor por Stevenson (2001) que afirma que a relação entre os ganhos de 

produtividade e a competitividade de uma organização apresenta-se no momento em 

que duas ou mais empresas fornecem um mesmo serviço ou produto e uma delas 

consegue realizá-la com um volume inferior de recursos de entrada que as demais.  

 

Nesse contexto, Longenecker, Moore e Petty (1997) define de maneira geral a 

produtividade como a eficiência com a qual os insumos são transformados em 

produção. Ela é o determinante mais importante para o crescimento de longo prazo e 

dos padrões de vida crescentes das empresas (SHWAB, 2016).  
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O aumento do capital e do uso de tecnologia nas organizações pode elevar os 

ganhos de produtividade ao elevar o grau de automação de um sistema e melhorar os 

processos de tomada de decisão, de produção, diminuir os custos de manutenção dos 

recursos utilizados para produção de um produto ou serviço (SLACK, 2011). Apesar 

disso, na última década, a produtividade crescia timidamente por ano em relação ao 

crescimento do progresso tecnológico que, por sua vez, manteve-se exponencial. Parte 

dessa diferença deve-se a mensuração das entradas e saídas dos novos serviços que 

surgiram na quarta revolução industrial pois, apesar de possuírem maior 

funcionalidade e qualidade, são entregues a mercados que são fundamentalmente 

diferentes daqueles que estamos acostumados a mensurar (SHWAB, 2016). Por 

exemplo, hoje podemos chamar um taxi através de um aplicativo por meio da 

economia sob demanda (ou seja, da troca de um bem ou serviço entre indivíduos) sem 

um custo adicional e as vezes a um custo menor do que um serviço comum de taxi. 

Nessas condições, nossas formas atuais de mensuração de produtividade e estatísticas 

talvez não consigam captar os aumentos reais em termos de valores. 

 

Entre outros fatores que podem influenciar a produtividade nas organizações 

podemos destacar a forma como os colaboradores das empresas sentem o ambiente de 

trabalho que convivem e principalmente qual o grau de motivação em fazer o que 

fazem (GRANT, 2008). Um estudo de caso feito por Abreu e Rodrigues (2011) teve 

como resultado a redução do absenteísmo e elevação da produtividade em uma 

organização do ramo automobilístico, sem aumento do quadro de funcionários ou da 

carga horária de trabalho por meio de ações que com objetivo de elevar o grau de 

motivação dos colaboradores. De acordo com Pink (2010) cerca de 300 bilhões de 

dólares são perdidos em produtividade anualmente nos EUA em um cenário onde, no 

mesmo país, mais de 50% dos empregados não estão empenhados no trabalho e quase 

20% se sentem totalmente desengajados e desmotivados nas empresas onde 

trabalham. Um estudo feito por Duckworth et. al. (2016) mostrou que a determinação 

e motivação como característica cognitivas de candidatos a cadetes da academia 

militar dos EUA estava intimamente relacionada ao desempenho das ações realizadas 

na fase de seleção e sucesso ao ingresso. Outro estudo de caso feito por Ariely et. al. 

(2015) mostrou que, entre um grupo de três times desempenhando a mesma ação, o 

que teve a pior produtividade possuía também a pior motivação. Dessa forma 
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podemos concluir que a motivação dos colaboradores afeta diretamente a 

produtividade de uma organização.  

 

2.1.1 Medição de Software por Análise de Pontos de Função 

 

 Segundo Barcellos (2010) a medição de software é atividade essencial para 

melhoria de processos e produtos tendo em vista que o ato de mensurar um projeto de 

software permite obter informações e indicadores importantes para tomada de 

decisões. De posse de números que representem tamanhos de projetos de softwares 

em questão e a quantidade de tempo necessário para desenvolvê-los. Por exemplo, 

podemos determinar a capacidade produtiva de uma equipe e prever o time-to-market 

de um produto antes de iniciar o seu desenvolvimento ou decidir se é melhor comprar 

um software ou construí-lo.  

 

Com base nesses indicadores, é possível avaliar a 

performance interna em termos de quanto se pode produzir 

por unidade de tempo ou custo. Simplificando, se é sabido o 

QUANTO deve ser produzido, pode-se extrapolar quais serão 

o custo, prazo e esforço envolvidos nesse trabalho. 

(VAZQUEZ; SIMÕES; ALBERT, 2006, p. 25-26).  

 

Estima-se que a indústria de software tenha, atualmente, mais de 50 

(cinquenta) tipos diferentes de metodologias de desenvolvimento onde várias delas 

possuem suas métricas e medições específicas para mensuração de software (JONES, 

2008). 

 

 Uma dessas métricas é a PF (pontos de função), que pode ser utilizada para 

medir um projeto de software a partir de uma perspectiva do usuário final levando em 

consideração apenas o seu tamanho funcional, conforme explicado no roteiro de 

métricas da SISP 3  (2018), ou seja, a quantificação dos requisitos funcionais do 

usuário (DEKKERS, 2003). A metodologia APF (análise de ponto de função) define 

                                                 

3 A SISP é o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, 

criado com objetivo de organizar a operação, controle, supervisão e coordenação dos 

recursos de tecnologia da informação do Poder Executivo Federal. O roteiro de 

métricas definido e mantido por ela tem sua utilização recomendada pela portaria 

SLTI/MP nº 31 de 29 de novembro de 2010 nos órgãos que a compõem.  
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um procedimento padrão de contagem utilizando a métrica PF em projetos desse tipo, 

sendo inerente à tecnologia ou metodologia de desenvolvimento utilizada. O objetivo 

da APF é medir o quê o software faz e não como ele foi construído (MARCORATTI, 

2005). 

 

 A APF surgiu na IBM na década de 1970 (ALBRECHT, 1979), tendo se 

popularizado bastante desde então. Por esse motivo, em 1986 foi criado o IFPUG4, 

grupo responsável por criar, manter e atualizar o CPM5, manual de práticas utilizadas 

para contagem de pontos de função de forma padronizada (IFPUG, 2018). A 

NESMA6, associação de usuários de métricas de software da Holanda, também foi 

fundada com intuito parecido em 1989, mas mantém seu próprio manual de contagem 

com distribuição paga, diferentemente da CPM (NESMA, 2018). 

 

 Segundo Vazquez, Simões e Albert (2018) e Hazan (2002), alguns passos 

descritos na CPM devem ser seguidos para se realizar a contagem em pontos de 

função de um software. Inicialmente, é necessário determinar o propósito da 

contagem de pontos de função para que seja possível fornecer uma resposta a um 

problema de negócio. Isso permite fornecer elementos que permitam contar 

funcionalidades com níveis diferenciados de detalhe e de precisão.  Em seguida, é 

necessário reunir a documentação disponível acerca do projeto, devendo esta conter a 

funcionalidade entregue pelo software ou as funcionalidades impactadas pelo mesmo. 

Em seguida determina-se o tipo de contagem, sendo esta dividida em três tipos: 

 

• Contagem de um projeto de desenvolvimento: mede a funcionalidade 

fornecida aos usuários finais quando da sua primeira instalação e funções de 

conversão necessárias a implantação do sistema; 

• Contagem de um projeto de melhoria: mede funcionalidades adicionadas, 

modificadas ou excluídas do sistema em questão; 

• Contagem de uma aplicação: mede as funcionalidades fornecidas aos usuários 

finais por meio da instalação de um software. 

                                                 

4 Sigla para International Function Point Users Group. 
5 Sigla para Counting Pratices Manual. 
6 Sigla para Netherlands Software Metrics Users Association. 



 

 

 

24 

 

Após determinar-se o tipo da contagem se faz necessário definirmos a 

fronteira da aplicação. Esta, por sua vez, pode ser definida como a interface 

conceitual que delimita o software que será medido e o mundo exterior (FATTO, 

2001). A correta definição da fronteira evita a contagem de transações duplicadas e de 

funções de transferência de dados entre aplicações, por exemplo. O escopo da 

contagem também deve ser definido para que seja definido quais funções serão 

incluídas na contagem, além de sistemas diferentes. 

 

Por último, as alterações são contadas funcionalmente através da medição de 

funções de dados e de funções de transação, além de suas respectivas complexidades, 

sendo então documentadas em seguida. A IFPUG define funções de transação como 

funções que representam os requisitos de processamento fornecidos pelo sistema ao 

usuário. Entre elas, são descritas as EE (entradas externas), que processam dados de 

controle originados fora da fronteira da aplicação, SE (saídas externas) e CE 

(consultas externas), que representam transações que enviam dados ou in formações 

de controle para fora da aplicação e consultas externas. A diferença entre essas duas 

últimas é que a primeira apresenta as informações por meio de uma lógica de 

processamento enquanto a segunda apenas recupera dados para serem exibidos, como 

consultas simples ao cadastro de fornecedores. 

 

As funções de dados são funções responsáveis por armazenar os dados da 

aplicação. Os ALI (arquivos lógicos internos) são grupos de entidades reconhecidos 

pelos usuários e responsáveis por armazenar informações dentro da fronteira da 

aplicação. Semelhante a eles, os AIE (arquivos de interface externas) tem o mesmo 

conceito, mas estão localizados fora da fronteira da aplicação. A tabela abaixo mostra 

o tamanho de PF de cada função de acordo com sua complexidade. 

 

 

 

 

 



 

 

 

25 

Tabela 1 – Total de Pontos de Cada Função APF 

Função Complex. Baixa Complex. Média Complex. Alta 

EE 03 PF 04 PF 06 PF 

SE 04 PF 05 PF 07 PF 

CE 03 PF 04 PF 06 PF 

ALI 07 PF 10 PF 15 PF 

AIE 05 PF 07 PF 10 PF 

Fonte: (FATTO, 2001) 

 

Diferentemente da contagem em si, a estimativa de pontos de função consiste 

em utilizar o mínimo de tempo e esforço para se obter o valor de pontos de função 

aproximado em uma contagem (MELI, 1999). Esse processo é diferente da contagem 

de pontos de função já descrita anteriormente e possibilita estimar o tamanho 

funcional antes mesmo do seu início, baseado apenas no conhecimento dos requisitos 

iniciais superficiais do projeto contidos, por exemplo, em documentos simples de 

visão, especificações de funcionalidades e outros documentos sintéticos (HAZAN, 

2005). Dessa forma, a CEPF (ou Contagem Estimativa de Pontos de Função) é 

definida no roteiro de métricas da SISP através de algumas etapas. Inicialmente os 

requisitos funcionais documentados até o momento são mapeados nos tipos de função 

descritos anteriormente. Em seguida, os pontos de função são associados a cada 

função associada aos requisitos através das tabelas de complexidade da CPM 

conforme Tabela 1.  

 

Através da análise da documentação inicial, o estimador deve trabalhar para 

definir informações relevantes que permitam identificar os processos elementares. O 

guia de BRASIL (2018) define um processo elementar como sendo funções 

transacionais independentes, devendo este ser completo em si e deixar a aplicação em 

um estado consistente. Esse passo é necessário pois alterações em funções que fazem 

parte de um mesmo processo elementar são consideradas apenas uma vez para fins de 

estimativa. Por exemplo, considere um projeto de software de exemplo e um processo 

elementar A, composto por funções a1, a2 e a3.  Caso as funções a1 e a3 sejam 

alteradas, será considerada a alteração na função que resulte no maior valor de 

contagem enquanto que demais alterações em outras funções que façam parte de A 
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serão desconsideradas. Se as funções a1 e a3 fizessem parte de processos elementares 

distintos, elas seriam estimadas e o somatório do total de pontos delas seria 

considerado no projeto.  

 

Após identificado os processos elementares, estes por sua vez devem ser 

classificados como Entradas Externas, Consultas Externas ou Saídas Externas e 

determinar suas complexidades. Também devem ser determinados os grupos de dados 

lógicos da aplicação, ou seja, Arquivos Lógicos Internos e Arquivos de Interface 

Externas. Recomenda-se que o estimador se utilize da complexidade média com 

intuito de diminuir o custo do processo de estimativa de contagem ou caso não seja 

possível, no momento da estimativa, determinar a complexidade exata. O modelo 

lógico para o processo da CEPF está representado na figura a seguir. 

 

Figura 1 - Modelo Lógico da CEPF 

 

Fonte: (SISP, 2016) 

 

 

Após estimar o tamanho funcional em pontos de função de um projeto de 

software podemos estimar o esforço necessário para desenvolvimento do projeto. A 

BRASIL (2018), por exemplo, utiliza o Modelo Simplificado de Estimativas definido 

por Vazquez (2013). O modelo consiste em obter um índice de produtividade em 

horas/PF e multiplicá-lo pela quantidade de pontos de função do projeto específico. 
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Esforço (horas) = Tamanho (PF) x Índice (horas p/ produzir 1 PF) 

 

O esforço calculado deve ser distribuído entre as diferentes fases do 

desenvolvimento do projeto de software. O roteiro de métricas da SISP sugere a 

divisão dessas atividades conforme a tabela a seguir. 

 

Tabela 2 - Distribuição de Esforço em Um Projeto de Software 

Fase do projeto Percentual de Esforço 

Engenharia de Requisitos 25% 

Design / Arquitetura 10% 

Implementação 40% 

Testes 15% 

Homologação 5% 

Implantação 5% 

Fonte: (SISP, 2016) 

 

Através da estimativa e distribuição de esforço é possível elaborar um 

cronograma aproximado da execução do projeto de melhoria, permitindo uma melhor 

previsibilidade aos envolvidos e um planejamento de recursos otimizado com intuito 

de atingir metas de prazos necessários. 

 

2.2 INDICADORES DE DESEMPENHO  

  

Os objetivos estratégicos de uma empresa representam os desafios que a alta 

gestão estabelece. Os indicadores podem ser utilizados para medir o desempenho e 

permitir controlar a organização na direção necessária em busca do cumprimento de 

suas metas necessárias aos objetivos, pois podem ser utilizados não apenas para 

medir, mas para monitorar processos (CRUZ, 2009).  Segundo Hronec (1994) os 

valores medidos pelos indicadores de desempenho são “sinais vitais” da organização 

que quantificam e qualificam como as atividades atingem as metas. Dessa forma, 

podemos afirmar que para que os indicadores possam ser definidos, é necessário 

conhecer a situação atual da organização e definir onde se deseja chegar.  
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Nesse contexto, podemos definir um indicador como instrumentos de medida 

de desempenho utilizados para avaliar ou mensurar resultados obtidos em 

determinados períodos (NUNES, 2008). Segundo Costa (1996) eles podem ser 

utilizados para verificar a eficiência ou eficácia de um processo por meio de sua 

quantificação, constituindo um sistema de medição.  

 

Entre as várias classificações conhecidas, os indicadores de desempenho, 

também conhecidos como KPI 7 , são ferramentas específicas para verificação do 

desempenho ou do sucesso da organização em uma meta específica ou geral, podendo 

ser quantitativos ou qualitativos e acompanhados por planilhas ou software 

(OPENSERVICES, 2017). Os KPIs podem ser classificados principalmente em: 

 

• Indicadores de Produtividade 

• Indicadores de Qualidade 

• Indicadores de Capacidade 

• Indicadores Estratégicos 

 

Algumas metodologias podem ser utilizadas para analisar e definir os 

objetivos de um KPI. A metodologia SMART8 define que os objetivos devem ser 

específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporizáveis (MPOG, 2010). Um 

exemplo de objetivo que implementa a metodologia SMART é aumentar a 

produtividade de pontos de função de uma equipe de desenvolvimento em 10% por 

meio da adoção de metodologias ágeis em um período de 10 meses. Os objetivos 

podem ser decompostos em metas, que devem ser cumpridas para atingi-los. Um 

exemplo de meta para o objetivo anterior é aumentar a produtividade de pontos de 

função desenvolvidos em 1% a cada mês ou diminuir o tempo gasto em resolução de 

retornos do cliente em 4% ao mês.  

 

2.3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

                                                 

7 Sigla para Key Performance Indicator. 

8 Sigla para Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Time-bounded. 
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O ato de avaliar é tão antigo quanto o homem, sendo a base para análise de um 

fato, objetivo, ideia, resultado ou até mesmo para a tomada de uma decisão sobre 

alguma situação que envolva opção ou escolha (LUCENA, 1992). Constantemente 

estamos avaliando o desempenho de situações e pessoas a nossa volta. Cada vez mais 

o mercado preocupa-se com resultado e retorno do investimento com intuito de colher 

informações para análise e planejamento de ações (MARRAS, 2012). O desempenho 

de um colaborador que exerce determinado cargo em uma organização é 

contingencial, ou seja, varia de colaborador para colaborador, dependendo de 

inúmeros fatores condicionantes que o influenciam (CHIAVENATO, 2009). Ainda 

seguindo Chiavenato, entre esses fatores podemos citar o valor das recompensas no 

exercício de sua função (como salário e bonificações), percepção de que as 

recompensas dependem de seu esforço, aptidão para realização das tarefas e 

percepção de seu papel no negócio.  

 

Para Werther e Davis (1983) a avaliação de desempenho pode ser definida de 

forma resumida como sendo o processo pelo qual as organizações avaliam o 

desempenho do empregador quanto as atividades que exercem no cargo que ocupam. 

Pontes (2010) detalha melhor esse conceito definindo a avaliação de desempenho 

como uma metodologia que visa estabelecer um contrato entre os colaboradores e os 

objetivos da empresa além de acompanhar os resultados obtidos por eles e corrigir 

rumos. Para Chiavenato (2009) a avaliação de desempenho é o ato de julgar ou 

estimar o valor e qualidades dos colaboradores em uma equipe para o negócio de uma 

organização. Semelhante a isso, Tanke (2004) nos diz que ela pode ser utilizada para 

informar o grau de progresso dos funcionários no desenvolvimento individual e o 

progresso deles diante das metas determinadas pela organização em seu plano de 

negócio.  

 

Segundo Böhmerwaldl (1996) um dos principais objetivos da avaliação de 

desempenho é a contribuição para o aumento da motivação das pessoas. Dessa forma, 

a avaliação proporciona ao colaborador um ambiente mais favorável ao seu 

crescimento profissional e bem-estar (GRAMIGMA, 2002) além de manter as equipes 

trabalhando em alto desempenho pelo fato de identificarem necessidades de 

treinamento técnico e desenvolvimento pessoal (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 
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2002). Dito isso, é razoável afirmar que a avaliação de desempenho pode ser utilizada 

como ferramenta para aumentar a produtividade em uma organização pelo fato de 

estar diretamente relacionada a motivação de seus colaboradores. 

 

 Entre algumas dificuldades encontradas pelas organizações na elaboração de 

um plano ou sistema de avaliação de desempenho dos seus colaboradores estão a 

complexidade na eliminação do caráter subjetivo da avaliação (capacidade de inferir 

informações precisas por meio de análises indiretas), o tempo de análise dos dados e 

realização de questionários para coleta de dados e a complexidade das competências 

dos cargos (RH PORTAL, 2009).  

 

 De acordo com Robbins, Judge e Sobral (2002) os três conjuntos de critérios 

mais utilizados no processo de avaliação são os resultados individuais das tarefas, 

comportamentos dos colaboradores e seus traços individuais. No primeiro conjunto, 

critérios como o volume, quantidade de resíduos provenientes e custo unitário de sua 

produção são verificados. Em relação ao comportamento os autores justificam a 

utilização desse grupo pelo fato de que é difícil atribuir resultados individuais a 

membros de equipes de maneira isolada quando suas atribuições são parte intrínseca 

do esforço de um grupo. Por exemplo, em uma equipe de desenvolvimento de 

software que trabalhe desenvolvendo novas funcionalidades em um sistema e 

realizando ações de suporte acerca de correção de possíveis erros, seria injusto 

analisar apenas o tempo utilizado para correção de erros de um colaborador dessa 

equipe de forma negativa já que ele pode estar resolvendo um erro em uma 

funcionalidade desenvolvida por outro membro da equipe. Por utilizar seu tempo para 

corrigir erros de terceiros também é injusto analisar quanto o colaborador produz em 

novas funcionalidades pois parte de seu tempo é dedicada a corrigir erros de outros 

membros da equipe. Apesar disso é possível analisar o seu comportamento em relação 

a fatores como disponibilidade para auxílio aos colegas, proatividade ou liderança, 

entre outros. O terceiro grupo de critérios é descrito pelos autores como o mais fraco 

de todos pelo fato de serem mais distantes do desempenho real. Em traços de 

personalidade, são avaliados critérios como boa postura, confiança, flexibilidade, 

entre outros. 
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Apesar de existirem alguns trabalhos relacionados e recomendações na 

literatura, não há uma receita específica que garanta o sucesso para a avaliação de 

desempenho dentro das organizações, devendo cada uma definir sua própria forma de 

execução. 

 

Cada sistema atende a determinados objetivos específicos, 

conforme o nível e as áreas de alocação do pessoal envolvido. 

Pode-se tanto utilizar vários sistemas de avaliação de 

desempenho como estruturar cada um deles em um método de 

avaliação que seja adequado ao tipo e características do 

pessoal envolvido (CHIAVENATO, 2009, p. 124). 

 

2.4 FEEDBACK 

 

 Como visto, dado que a avaliação de desempenho avalia o desempenho de um 

colaborador diante das suas obrigações no cargo que ocupa em uma organização, se 

faz necessário que os resultados sejam comunicados através de feedback para que haja 

um esclarecimento em relação a expectativa que a organização tem quanto a 

realização de suas atividades (CHARAN, 2012). Quando negativos, a comunicação 

deles serve como orientação com intuito de que mudem o que estão fazendo e, quando 

positivos, sua como ferramenta importante no reconhecimento de suas ações 

(SPECTOR, 2012; PINK, 2010).  

 

Nesse contexto, segundo Chiavenato (2009), feedback pode ser definido como 

um mecanismo de controle homeostático capaz de auto regular um sistema 

organizacional mediante comparações para manter seu controle e equilíbrio dinâmico. 

Goleman (2012) define também como sendo o intercâmbio de informações entre 

indivíduos acerca do funcionamento de parte de um sistema organizacional com 

principal objetivo de reajustar uma situação de desarmonia. Goleman afirma ainda 

que a ausência de feedback pode fazer com que as pessoas não recebam as 

informações necessárias para que seus esforços sejam mantidos nos trilhos. Spector 

(2012) relaciona a realização de feedback com desempenho afirmando que ele é um 

mecanismo necessário para que funcionários se aprimorem e mantenham o seu 

desempenho dentro da equipe ao qual faz parte na organização. Essa informação é 

reforçada por Charan (2012) que afirma que em meio ao exercício de práticas 
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desafiadoras em seus cotidianos para os cargos que ocupam, o feedback é essencial 

para que os colaboradores possam se beneficiar ao máximo do aprendizado que esses 

momentos proporcionam. 

 

Por esses motivos, a realização do feedback é uma das principais atribuições 

de chefe em busca pela melhoria do desempenho de sua equipe (CHARAN, 2008). 

Ele pode ser utilizado como ferramenta de gestão de desempenho pelos gestores de 

uma organização através da sua realização periódica com frequência menor à 

avaliação de desempenho, compondo assim uma avaliação intermediária, reduzindo 

parte da ansiedade e comportamento defensivo que colaboradores costumam 

apresentar nas avaliações de desempenho (SPECTOR, 2012). Estimular a recepção do 

feedback e a busca por ele também é benéfico para a organização. Segundo Stone e 

Heen (2016), o comportamento de busca pelo feedback está associado a mais 

satisfação, criatividade e adaptação no trabalho. A busca por feedback negativo está 

associada a melhoras índices de desempenho. 

 

Tanto feedback positivo quanto negativo é capaz de aumentar a motivação, 

desempenho e produtividade dos colaboradores (FISHBACH; EYAL; 

FINKELSTEIN, 2010; CHARAN, 2008). Em contrapartida, o maior motivo do 

desempenho deficiente das equipes de uma organização é a psicologia do seu líder 

direto, que muitas vezes retém a passagem de críticas por insegurança ou pelo desejo 

de encorajá-los em suas atividades para criar um elo de confiança (CHARAN, 2007). 

 

A ausência dessa atividade ou a realização dela da forma incorreta pode fazer 

com que as pessoas não recebam as informações necessárias para que seus esforços 

mantenham o desempenho necessário em busca dos objetivos da organização.  

 

Num certo sentido, a crítica é uma das mais importante tarefas 

de um administrador. Contudo, é também temida e postergada. 

Contudo (...) muitos administradores dominam mal a difícil 

arte de fornecer o feedback. Essa deficiência tem um alto 

custo: assim como a saúde emocional de um casal depende da 

forma como eles externam suas queixas, também a eficiência, 

satisfação e produtividade das pessoas no trabalho dependem 

de como lhes são transmitidos os problemas incômodos 

(Goleman, 2012, p. 263-264).  
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Charan (2012) descreve em seu trabalho algumas boas práticas que podem 

ajudar a obter sucesso na atividade de realização de feedback. Se faz necessário que 

nesse momento sejam esclarecidas as expectativas de forma simples e direta quanto 

aos resultados do cargo que o colaborador ocupa. Além disso, a comunicação das 

informações acerca dos resultados deve ser feita de forma simples, com vocabulário 

fácil e comum. Segundo o autor, nesse momento, o acesso a um panorama geral 

(como por exemplo a média de resultados obtidos por colaboradores de mesmo nível, 

preservando a identidade deles ou a média de resultados da equipe ou departamento) 

faz com que o comunicado reaja de forma mais positiva e com maior entusiasmo para 

melhorar e alcançar os objetivos que a equipe espera. 

 

2.5 ETL – EXTRACT, TRANSFORM, LOAD 

 

 Em meio a uma infinidade de informações provenientes de várias fontes, 

extrair informações de dados em diferentes estruturas e com diferentes formatos 

revela-se como uma atividade bastante desafiadora. Para utilização em data 

warehouse, por exemplo, os dados de uma ou mais bases de dados (ou outras fontes) 

precisam ser agregados para posteriormente serem tratados, formatados e 

consolidados em uma única estrutura de dados (FERREIRA et. al, 2010). Um 

processo normalmente utilizado para esse fim é a ETL, que segundo Woodwall et al. 

(2014), é o processo crítico utilizado nas organizações para mudar dados de um banco 

para outro, sendo esta uma abordagem padrão para preparar dados a serem 

armazenados em data warehouse. Ela é utilizada como um método de carga de dados 

de sistemas transacionais, sendo estes dados geralmente limpos e processados antes 

de serem inseridos no local de destino dos dados (COSTA et al., 2015; NATARAJ, 

NATARAJ, 2014). 

 

 A sigla ETL significa extract, transform e load, fazendo alusão às três fases do 

processo. Gill e Singh (2014) explicam cada uma dessas fases em seu trabalho. A 

primeira delas é a extração (extraction ou data discovery), onde é feita a consolidação 

dos dados de diferentes fontes de dados em uma grande massa de dados. Em seguida, 

os dados são movidos para uma área de armazenamento intermediária (staging area) 
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para que possam ser processados e transformados (data transformation), sendo 

aplicada então um conjunto de regras para preparar os dados para serem inseridos no 

destino de forma a resolver, entre outros, problemas de conflitos estruturais e valores 

ausentes. A última fase carrega (load) os dados resultantes do processamento na fonte 

de destino. As fases de extração e carga são obrigatórias no processo ETL enquanto 

que a fase de transformação é opcional (ABREU, 2008). 

 

Figura 2 - Fases de Funcionamento do Processo ETL 

 

Fonte: (EL-SAPPAGH et al., 2011) 

 

Alguns estudos apontam que o processo ETL e a execução de técnicas de 

limpeza consomem até 80% do tempo de desenvolvimento de um projeto de data 

warehouse (FERREIRA et. al, 2010; INMON, 1997 apud ABREU, 2007). A maior 

parte do tempo de execução é dedicada a fase de extração dos dados (KIMBALL, 

1998). É comum, na criação de um data warehouse, que uma carga inicial busque 

todos os dados dos sistemas fonte, mas após essa carga, ao longo do tempo, cargas 

incrementais com dados novos e dados alterados desde a última carga são necessárias 

para que o processo seja mais eficiente (KIMBALL, 1998). A fase de transformação é 

a mais complexa de todo o processo (NATARAJ, NATARAJ, 2014) pois nela os 

dados também são limpos através de técnicas de correção de erros de digitação, 

descoberta de violações de integridade, substituição de caracteres desconhecidos e 

padronizações de abreviações (GONÇALVES, 2003 apud ABREU, 2007) entre 

outros. 

 

 Entre os principais problemas encontrados na utilização da técnica ETL, Costa 

et al. (2015) cita a qualidade dos dados da fonte, que nem sempre estão dispostos em 

sua completude (por exemplo, um endereço estar com todas as informações 

completas) ou corretos (como um campo de medida de largura que só deveria admitir 

valores maiores que zero mas contendo valores menores que zero devido falta dessa 
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validação na aplicação) e a complexidade dos relacionamentos entre as tabelas das 

fontes de dados envolvidas no processo de extração. Rahul (2014) complementa os 

problemas listados por Costa em relação a qualidade com outros tipos como 

consistência (quando ocorrências distintas da mesma instância de dados são 

conflitantes entre si) e acurácia (quando os dados da fonte não representam os valores 

do mundo real, por exemplo, nomes de pessoas com poucos caracteres). Como forma 

de atenuar alguns desses problemas, em geral, os sistemas utilizam uma quantidade de 

dados maior que a necessária (WOODWALL et al., 2014) e, consequentemente, 

aumentando o volume de recursos necessários envolvidos no procedimento.  

 

 Dito isso, podemos concluir que o processo ETL comumente é citado como 

um subprocesso de construção de um data warehouse. Porém a sua aplicação se dá 

desde antes desse conceito existir. Uma das aplicações mais populares do processo 

ETL desde a sua existência é a migração de dados de fontes de dados de sistemas 

transacionais legados para sistemas mais modernos (ABREU, 2008; RIBEIRO; 

OLIVEIRA, 2010). 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A proposta desse trabalho é verificar a variação de produtividade dos 

colaboradores de uma organização a partir da utilização de uma ferramenta que 

forneça feedback contínuo através da análise de desempenho deles. Diante do exposto 

nesse capítulo espera-se que essa abordagem possibilite um aumento na motivação 

dos colaboradores e que essa variação positiva tenha relação direta com um aumento 

de produtividade. Para realizar essa análise se faz necessário definir o conceito de 

produtividade dentro do contexto da equipe analisada, bem como realizar uma 

avaliação de desempenho e fornecer um feedback baseado em indicadores que, 

quando analisados em conjunto, possam aferir um grau de produtividade. A técnica 

ETL foi escolhida para implementar os indicadores automáticos de forma a tornar o 

processo prático e cômodo aos gestores da organização, sendo necessário seu estudo 

para tal.  
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3 A FERRAMENTA MOTUS 

 Para que a pesquisa do trabalho fosse possível, a utilização de uma ferramenta 

para realização de avaliação de desempenho e feedback contínuo era necessária. 

Optou-se por desenvolver essa ferramenta pela necessidade de que a avaliação de 

desempenho e feedback ocorresse de forma contínua e automática, sem necessidade 

de muitas interferências dos gestores para inserir dados relativos a avaliação de cada 

colaborador. Outro requisito desejado era que os dados gerados por eles nos sistemas 

internos da organização fossem utilizados nessa avaliação e que esta fosse exibida 

através de um dashboard de indicadores de desempenho, permitindo de forma lúdica 

que os colaboradores e gestores visualizassem o quanto estão produzindo, onde a 

organização deseja chegar (através do acompanhamento do cumprimento de metas 

gerenciadas também pela ferramenta) e como estão em relação aos colegas de equipe. 

Conforme visto na Seção 6.1 não foram encontradas ferramentas com essas 

funcionalidades.  

 

A ferramenta Motus é uma aplicação web que permite a extração de 

indicadores de desempenho, bem como as suas análises, através do processamento de 

informações que os colaboradores geram no dia-a-dia da empresa, interagindo com o 

seu ecossistema de softwares. Esses indicadores podem ser exibidos para os 

colaboradores de forma a permitir que eles analisem e acompanhem o seu 

desempenho e o cumprimento das metas estabelecidas pela empresa. O batismo do 

software vem da palavra motus, que em latim, significa “motivação”. 

 

 Os colaboradores das equipes cadastradas têm acesso a uma tela de dashboard 

contendo os indicadores vinculados a ele ou a equipe ao qual ele faz parte, podendo 

realizar buscas mensais para sua exibição. No caso de o indicador conter uma meta 

previamente definida para aquele período, ela é exibida ao colaborador para que ele 

saiba o referencial daquela medição. Os usuários podem acompanhar o cumprimento 

ou não das metas através de contornos de cores que indicam a meta batida (verde), 

próxima de ser alcançada (amarelo) e longe de ser alcançada (vermelho). 
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A aplicação utiliza a técnica ETL (extract, transform, load) para consultar 

dados nas bases de dados dos sistemas, tratá-los e processá-los em uma estrutura 

definida e então salvá-los na base de dados da ferramenta. Esse processamento prévio 

diminui a complexidade de consulta e exibição dos indicadores, uma vez que o 

modelo de armazenamento já armazena os indicadores computados, contendo o seu 

valor absoluto, por equipe ou por colaborador.  Desta forma, o custo de exibição 

dessas informações como indicadores também é menor pois todos os dados de 

preenchimento estão em uma estrutura conhecida, sendo necessário apenas uma busca 

simples por critérios. 

 

Nem todos os indicadores são calculados automaticamente pelo processo de 

ELT, existem também os indicadores manuais, que que são inseridos pelos usuários 

também diretamente na aplicação. Essa funcionalidade é especialmente necessária 

para análise de indicadores de desempenho cuja avaliação dependem estritamente do 

gestor, não sendo possível sua extração através de dados existentes nas bases de 

dados. Um exemplo, dentro do contexto da ESIG Software, é o indicador de 

satisfação do cliente, obtido por meio de pesquisas de satisfação realizadas por uma 

equipe especializada da empresa quanto ao serviço que as equipes analisadas prestam 

aos clientes. 

 

 A aplicação possui funcionalidades auxiliares que permitem que os gestores 

gerenciem equipes e colaboradores vinculados a ele. Um colaborador novo pode ser 

facilmente cadastrado no sistema através das funcionalidades de gerenciamento de 

colaborador, e vinculado a qualquer equipe previamente cadastrada no sistema. Os 

indicadores também são gerenciados através de formulários da ferramenta e 

configurados como automático ou manual. No cadastro de indicadores automáticos, é 

necessário inserir também o caminho da classe que representa aquele indicador na 

ferramenta. A implementação de um indicador automático deve ser realizada em uma 

classe específica para tal, seguindo um modelo pré-definidos da própria ferramenta. 

Esse modelo é melhor explicado na Seção 3.2 juntamente com a arquitetura da 

solução. 
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O software foi desenvolvido como projeto web utilizando a linguagem de 

programação Java e o Spring Framework, especialmente os sub-projetos Spring 

Security  - que provê uma camada de segurança configurável para gerenciamento de 

autenticação e permissões, o Spring Data  - que auxilia na camada de persistência da 

aplicação e o Spring MVC, que implementa o padrão arquitetural MVC, definindo as 

camadas de modelo, visão e controle, permitindo uma redução do acoplamento e 

aumentando a coesão dos componentes envolvidos (ANTONOV, 2008; WALLS, 

2008; WALLS, 2015).  

 

A escolha do Spring MVC foi realizada  pela facilidade de mapeamento das 

requisições HTTP para processamento em métodos específicos de componentes 

implementados (denominados pelo framework como controllers), a possibilidade de 

aproveitar a injeção de dependência padrão oferecida pelo Spring e a simplicidade da 

implementação de páginas web, bastante semelhantes ao html padrão, que são 

vantagens do Spring MVC sobre alguns frameworks populares para o mesmo fim, tais 

como JSF e Struts.  

 

 

Uma das desvantagens em versões anteriores do Spring Framework era a 

grande quantidade de arquivos de configuração XML necessários para configurar a 

injeção de dependência e configurações dos módulos escolhidos, aumentando o tempo 

de desenvolvimento para iniciar uma aplicação web ou até mesmo mantê-la. Com 

intuito de contornar esse problema, utilizou-se o sub-projeto Spring Boot. O 

SpringBoot foi utilizado para gerenciar essas configurações, eliminando 

completamente a necessidade de utilizar arquivos de configuração XML, já que toda 

sua estrutura é realizada por meio de anotações, permitindo que as configurações do 

projeto possam ser realizadas de forma mais fácil e integrada ao código. O framework 

também oferece um modelo de convention over configuration, aplicado popularmente 

em frameworks como Ruby on Rails e Grails, onde apesar de definir por padrão a 

maior parte das configurações necessárias a executar um projeto, permite que o 

desenvolvedor reescreva a parte que achar melhor para suprir as necessidades da 

aplicação que está desenvolvendo. 
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Figura 3 - Módulos do Spring Framework e a Relação deles com o Spring Boot 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018) 

  

 

 

3.1 PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 

 

 Na versão inicial utilizada para esse trabalho foram desenvolvidas e 

disponibilizados, além do gerenciamento de indicadores e visualização do dashboard 

de indicadores, funções que permitissem gerenciar os dados básicos do sistema. O 

modelo de segurança do módulo Spring Security foi utilizado para permitir 

funcionalidades básicas de login e gerenciamento de permissões. Três perfis de acesso 

foram definidos:  

 

1. Perfil Colaborador: representa os usuários dos colaboradores da 

empresa com permissões para visualização dos seus indicadores e dos 

indicadores da sua equipe. 

2. Perfil Gestor:  além de visualizar os indicadores das equipes ao qual 

faz parte, pode preencher valores para indicadores manuais e gerenciar 

metas para os indicadores das equipes. 

3.  Perfil Administrador:  possui todas as permissões de um usuário 

Gestor e ainda pode gerenciar dados de indicadores, equipes, 
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preenchimentos e dos próprios colaboradores das equipes, podendo 

também acessar o sistema como outro usuário qualquer da aplicação. 

 

3.1.1 Funcionalidades do Perfil Colaborador 

 

 Esse perfil representa a maior parte dos usuários da aplicação já que 

representa a base funcional da empresa, os seus colaboradores. Ao acessar o sistema, 

seu dashboard é carregado automaticamente e exibe os indicadores do mês e ano 

atuais exibindo os seus resultados (indicadores individuais) e os resultados da sua 

equipe (indicadores da equipe).  

 

Figura 4 - Página Principal do Usuário Colaborador na Ferramenta Motus 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018) 

 

 Cada colaborador poderá visualizar o valor e a média de cada indicador da 

equipe ao qual faz parte, podendo identificar o quão longe está dos demais colegas 

como referência. Cada indicador pode apresentar uma meta vinculada, cadastrada 

pelo usuário gestor, válida para um mês e ano. Quando há meta vinculada, os 

indicadores de barra exibem uma nova barra contendo o valor da meta para que o 

colaborador possa identificar o seu resultado atual e quanto falta para cumpri-la. A 

meta também aparece no topo de cada indicador, contendo o valor esperado para 

aquele indicador. A cor do contorno dos indicadores permite uma identificação visual 
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rápida do resultado, onde vermelho significa um resultado muito abaixo do valor da 

meta cadastrada (menor que 80% do valor da meta), laranja significa um resultado 

próximo da meta (entre 80% e 99%) e verde indica a meta cumprida (maior ou igual a 

100%). 

 

 É possível ainda detalhar os dados de cada indicador exibido, clicando em um 

ícone semelhante a um sinal de interrogação (“?”) no canto superior direito de cada 

indicador. Informações como a descrição detalhada do indicador, seu tipo (manual ou 

automático) e periodicidade de atualização dele são exibidas. 

 

 

3.1.2 Funcionalidades do Perfil Gestor 

 

 Ao acessar o sistema com um usuário com perfil Gestor, o mesmo é 

redirecionado para uma tela de dashboard, semelhante a tela do perfil Colaborador. A 

diferença, nessa função, está nos parâmetros de busca dele. É possível consultar todos 

os indicadores vinculados a equipes ao qual o mesmo é gestor, bem como filtrar por 

colaborador ou exibir os resultados de todos os colaboradores de uma equipe. 

 

 O gestor também tem acesso as funcionalidades de gerenciamento de metas 

dos indicadores das suas equipes. Elas são cadastradas por ano e mês e vinculadas a 

um indicador específico. Essas metas são visualizadas no dashboard por todos os 

usuários do sistema, independendo do perfil utilizado para acessá-lo, desde que este 

por sua vez tenha vínculo com o indicador (em caso de indicador individual) ou com a 

equipe (para indicadores de equipes). 
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Figura 5- Filtros do Dashboard de Indicadores Disponíveis para Usuários com Perfil 

Gestor 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018) 

 

 

 

 

3.1.3 Funcionalidades do Perfil Administrador 

 

 Os usuários administradores possuem uma visão mais global que os demais 

perfis de usuário, podendo visualizar os dashboards de todas as equipes e consultar as 

informações de qualquer colaborador delas. Além disso, esse perfil pode acessar o 

sistema como outro usuário, podendo ter acesso as visões mais restritas que esses 

colaboradores possuem das funcionalidades da ferramenta. 

  

 Os usuários desse perfil de acesso, além de acessarem todas as funções que o 

perfil Gestor também acessa, podem acessar outras funções auxiliares de 

gerenciamento como gerenciamento de equipes e de colaboradores. No 

gerenciamento de equipes, novas equipes podem ser criadas, editadas ou excluídas. 

Um gestor pode ser vinculado a uma equipe de forma a permitir que ele visualize os 
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indicadores da equipe e de seus colaboradores, além de preencher seus indicadores 

manuais. 

 

Figura 6 - Administradores Podem Gerenciar Colaboradores das Equipes e Definir 

Seus Gestores 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018) 

 

 

3.2 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO 

 

 O padrão arquitetural MVC foi utilizado para o desenvolvimento da 

ferramenta com o objetivo de organizá-la em três camadas principais: modelo, visão e 

controle. Nesse padrão, os componentes da camada de visão permitem interações com 

o usuário do sistema e fornecem dados de entrada para a camada de controle. Este, 

por sua vez, realiza processamentos e altera a camada de modelo que lança eventos 

para a camada de visão, indicando mudança. O módulo Spring MVC, do framework 

Spring, foi utilizado para implementar esse padrão. Ao realizar uma requisição HTTP 

ao servidor, o Spring MVC encaminha a requisição a uma classe de controle 

responsável por tratá-la. O controlador, por sua vez, aciona as classes da camada de 

modelo, como classes de repositório de dados e serviço, que executa então todas as 

regras de negócio necessárias e processamentos auxiliares. O resultado dessas 

operações do modelo é retornado para o controle que retorna então o nome da view 

(página web da aplicação) que após ser encontrada pelo Spring MVC, processa os 



 

 

 

44 

dados e retorna informações HTML para o navegador do usuário realizar a 

renderização. A imagem abaixo ilustra melhor esse funcionamento. 

 

 

Figura 7 – Funcionamento do Spring MVC 

 

Fonte: (AFONSO, 2017) 

 

 Os componentes responsáveis por exibir as informações para o usuário e por 

permitir as interações deles com a aplicação compõem a camada de visão da 

ferramenta. Entre os componentes dessa camada podemos citar as páginas web, 

criadas utilizando a linguagem JSP 9 e demais classes relacionadas à tecnologia, como 

validadores de campos, componentes, entre outros. 

 

 Ao requisitar uma página através do navegador, o usuário gera uma requisição 

para o servidor web. Ele analisa a requisição e identifica a página JSP que precisa ser 

exibida ao usuário. Em seguida essa página é traduzida em um Servlet, que é uma 

classe Java utilizada para tratar requisições de navegadores web. Essa classe em 

seguida é compilada e carregada na memória da aplicação para então ser instanciada 

em um novo objeto e inicializado com os parâmetros de inicialização necessários. Em 

seguida, o Servlet da JSP relacionada é executado e uma resposta em formato HTML 

é retornada ao navegador do usuário para interpretação e exibição dos resultados. Ao 

final do processo, o Servlet é destruído e os recursos alocados para ele são liberados. 

  

A camada de controle da ferramenta compreende as classes responsáveis por 

interagir com camada de visão para capturar os dados que servirão de entrada para o 

                                                 

9 Sigla para JavaServer Pages, uma linguagem de script com especificação aberta 

criada pela SUN Microsystems (LYONS, 2012). 
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processamento da lógica de negócio na camada de modelo e para retornar essas 

informações alteradas após o processamento, para que a camada de visão possa 

apresenta-la. Entre esses componentes podemos citar os Controllers do Spring MVC, 

que mapeiam requisições HTTP para métodos específicos realizarem o processamento 

dele. Para o desenvolvimento de um Controller, basta criar uma classe Java e 

adicionar a anotação fornecida pelo framework, como no exemplo abaixo: 

 

Figura 8 – Controller Definido no Spring MVC através de Anotações 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018) 

 

 

 Ainda na mesma imagem, é possível perceber a anotação @RequestMapping, 

que identifica que um método do Controller irá tratar as requisições HTTP que 

chamam uma URL específica descrita dentro da definição da anotação como uma 

String. 

 

  A camada de modelo compreende todos os componentes responsáveis por 

realizar o processamento da lógica de negócio da aplicação, como Repository para 

acesso a dados. Uma camada de serviço foi criada dentro da camada de modelo do 

MVC para isolar a lógica de negócio da aplicação e evitar assim que os Controllers 

realizem processamentos complexos, usando diretamente a camada de dados 

(Repository). Apesar de esta camada servir como uma interface entre o controle da 

aplicação e a camada de dados, sua utilização pelos Controllers é opcional, dado que 

em certos cenários o Controller apenas recebe dados da camada de visão e os insere 

diretamente no banco de dados. Além das classes de serviço criadas para a utilização 

da ferramenta, a camada de serviço também engloba as classes do Spring Core. Este 
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módulo do Spring é responsável principalmente por realizar o gerenciamento dos 

Beans 10e injeção de dependência na aplicação..  

 

Este fornece a funcionalidade fundamental do framework 

Spring. Este módulo contém o BeanFactory, que é o container 

fundamental do Spring e a base na qual a DI 11se fundamenta. 

(WALLS, 2008, p. 6).  

 

  

Figura 9 – Relacionamento da Camada de Serviço com a camada de controle, 

funcionando como uma interface entre ela e a camada de dados. 

 

Fonte: (Autoria Própria, 2018) 

 

Um exemplo de classe da camada de serviço utilizado na implementação é a 

classe CalcularResultadoIndicadorService que é responsável por consultar os dados 

de preenchimento de um indicador para uma equipe ou colaborador e calcular os 

valores a serem exibidos no indicador. Ao acessar o dashboard da ferramenta, o 

navegador realiza uma requisição HTTP para o servidor. Esta, por sua vez, é 

receptada por DashboardController, que realiza uma chamada a classe de serviço 

                                                 

10 Componente da aplicação gerenciado pelo container de Injeção de Dependência do 

Spring. 

11 Sigla para Dependency Injection, ou Injeção de Dependência. 
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mencionada enviado como parâmetro a equipe ou o colaborador em questão, além do 

indicador. A classe de serviço, por sua vez, busca os dados de preenchimento para o 

colaborador ou equipe no indicador informado pelo controller através de 

ValorPreenchimentoIndicadorRepository e calcula os valores do indicador. Em 

seguida, ela retorna os valores para o controller que por sua vez redireciona-os a 

camada de visão para apresentação dos resultados ao usuário. 

 

 Dentro da camada de modelo, a persistência da aplicação foi implementada 

utilizando o módulo Spring Data. No arquivo application.properties, fornecido pelo 

Spring Boot, podemos sobrescrever as configurações básicas de persistência da 

aplicação. Para a ferramenta Motus, foi escolhida conexões JNDI, que permitem a 

configuração das informações de conexão com as bases de dados dentro de um 

arquivo de contexto de um servidor de aplicação ou container, como o Tomcat. O 

hibernate, framework para mapeamento objeto-relacional criado com intuito de 

diminuir a complexidade em programas Java que precisam trabalhar com banco de 

dados relacionais, utilizado pelo Spring Data, possibilita a definição de classes de 

domínio que podem ser persistidas no banco de dados de forma simples. Para definir 

uma classe e mapeá-la com uma tabela no banco de dados, basta utilizar um conjunto 

de anotações oferecidas pelo framework para esse fim. 

 

 O Spring Data permite realizar ações de persistência através da 

implementação do padrão de projeto Repository, cujo principal objetivo é servir de 

abstração para a persistência de dados. Um Repository está vinculada a uma regra de 

negócio específica da aplicação, podendo retornar objetos de consulta de quaisquer 

tipos desde que vinculados a essa regra de negócio (KUNG, 2007). No Spring Data, 

os repositórios são representados como interfaces que possuem uma anotação de 

nome @Repository. O sistema de injeção de dependência do Spring identifica as 

interfaces anotadas dessa forma e cria implementações concretas delas em tempo de 

execução baseado nos métodos descritos e atribui uma instância delas às variáveis 

cujo tipo fazem referência as interfaces criadas. A interface CrudRepository pode ser 

utilizada por meio de herança para permitir que uma interface seja criada pelo 

desenvolvedor com métodos básicos de persistência pré-definidos como save para 

persistir um objeto no banco de dados e findAll para buscar todas as linhas daquele 
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objeto. Na ferramenta Motus, todos os repositórios implementados utilizam 

CrudRepository. 

 

Figura 10 – Declaração de Um Repository no Spring Data na Ferramenta Motus 

 

Fonte: (Autoria Própria, 2018) 

 

 

 

Um modelo assíncrono fui implementado para atualização de indicadores 

automáticos. Nesse modelo, a classe IndicadorAutomaticoExecutor responsável pelo 

gerenciamento da execução é executada periodicamente para que, diariamente, após a 

meia noite, o sistema atualize os indicadores com as informações cadastradas nos dias 

anteriores de acordo com a configuração de periodicidade determinada no cadastro do 

indicador, dentro da ferramenta. Ao iniciar sua execução, essa classe consulta todos 

os indicadores do tipo automático que precisam ser atualizados e configura as suas 

execuções dentro de uma classe denominada IndicadorAutomaticoSchedule. Essa 

classe agenda as execuções dos indicadores de acordo com a última execução deles. 

Isso é necessário para que haja execução retroativa dos indicadores caso a execução 

da aplicação seja interrompida durante um período maior que um dia antes do 

momento da execução (devido um problema no servidor, por exemplo). Por exemplo, 

um indicador pode ser atualizado no dia 10 do mês atual e em seguida a aplicação foi 

interrompida para uma manutenção periódica no servidor. No dia 13 o servidor foi 

iniciado novamente. A aplicação cria então agendamentos de execução para os dias 

11 e 12 daquele mês, permitindo que a base de dados seja atualizada com as 

informações cadastradas nesses dias. Após cada execução do indicador, a classe 

IndicadorAutomaticoSchedule grava os dados de execução no banco, utilizado pela 

aplicação como referência para a definição dos agendamentos de execução. 
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Figura 11 - Classes do Modelo de Atualização Assíncrona de Indicadores 

Automáticos do Motus 

 

Fonte: (Autoria Própria, 2018) 

 

 Os indicadores automáticos são desenvolvidos como classes da aplicação que 

implementam o padrão de projeto Command, utilizado para definir objetos de 

comando que encapsulam uma solicitação para fazer algo em um objeto específico 

(KERIEVSKY, 2008). Cada comando de execução de um indicador deve 

implementar a interface IndicadorAutomaticoCommand que define um contrato de 

especificação, com três métodos que devem ser implementados. O método 

getDataSourceProperties retorna um objeto do tipo DataSourceProperties utilizado 

para conexão com o banco de dados. Essa parametrização é necessária para que seja 

possível que cada indicador possa realizar consultas em uma base de dados específica 

com o objetivo de buscar informações úteis nos diferentes sistemas que os 

colaboradores da empresa utilizam no dia-a-dia. O método getSqlQuery retorna uma 

query de execução que será utilizada para obter os dados na base de destino. Por 

último, o método run é responsável por processar os resultados obtidos pela consulta, 

retornando uma lista de preenchimentos do indicador que será gravada no banco em 

seguida pelo IndicadorAutomaticoSchedule. Assim, para criar um indicador 

automático, o usuário deve inicialmente cadastrá-lo no caso de uso disponível dentro 

do sistema e em seguida registrar sua respectiva classe na tela de cadastro, inserindo 

seu caminho completo em um campo de texto específico para tal. Outros parâmetros 
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são necessários para sua definição, como sua periodicidade de execução (diária, 

semanal e mensal) e o tipo de exibição (pizza ou barra). Feito isso, basta vincular o 

indicador às equipes já cadastradas na ferramenta e ele estará disponível para 

visualização de seus membros. 

 

 A exibição dos indicadores é feita consultando os dados de preenchimento de 

cada um deles dentro da própria base da ferramenta Motus. Devido ao fato de a lógica 

de cálculo e exibição de cada indicador depender de atributos de configuração do 

próprio indicador, como o tipo de exibição e o seu escopo (individual ou equipe) o 

padrão Strategy foi utilizado com intuito de implementar diferentes estratégias para 

esse fim. Esse padrão define uma classe central que retorna diferentes classes com um 

mesmo intuito (nesse caso, calcular os valores dos indicadores) mas com lógicas 

diferentes, de acordo com o cenário que se aplicar (GAMMA et al., (1994).  
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4 METODOLOGIA 

 Este capítulo tem por objetivo abordar os procedimentos metodológicos 

adotados no trabalho em questão. Ele está organizado da seguinte forma: na Seção 4.1 

explicamos os procedimentos utilizados nas fases 1 (um) e 2 (dois) do trabalho. Na 

Seção 4.2 detalhamos o estudo de caso, explicando a cultura organizacional e 

funcionamento das equipes de desenvolvimento da ESIG Software, local onde a 

pesquisa foi realizada, além da ferramenta aplicada. Outros detalhes importantes para 

o trabalho acerca da empresa, como os softwares internos utilizados pelos 

colaboradores, são explanados. Em seguida, a Seção 4.3 aborda os procedimentos 

realizados para definir o conceito de produtividade dentro da ESIG a partir de uma 

perspectiva da alta gestão e dos colaboradores, alinhados com a cultura organização 

da empresa, resultando em um conjunto de indicadores que compõem a análise de 

desempenho. A Seção 4.4 aborda a ferramenta Motus, utilizada para realização da 

avaliação de desempenho e feedback contínuo. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS UTILIZADOS 

 

Para que fosse possível analisar o desempenho dos colaboradores e a variação 

da produtividade deles, fez-se necessário encontrar uma definição para o conceito de 

produtividade no contexto da empresa (fase 1). Assim, um estudo foi conduzido 

envolvendo uma pesquisa em três perfis diferentes de como o conceito de 

produtividade era enxergado. Primeiro, os colaboradores, qual sua percepção sobre o 

que é importante para sua produtividade. Depois, a alta gestão da empresa e 

departamento de Recursos Humanos, de forma a verificar itens de desempenho 

compatíveis com a sua cultura organizacional. Como resultado agregado dessas visões 

no estudo foi possível definir um conjunto de indicadores que são relevantes para a 

produtividade. 

 

 Em seguida, iniciou-se a fase 2, onde o valor de cada indicador foi medido por 

um período de 3 (três) meses antes da utilização da ferramenta. Os indicadores foram 

coletados manualmente pois a ferramenta ainda não estava disponível.  Após o seu 

desenvolvimento e a disponibilização da beta release, os mesmos colaboradoras 
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avaliados anteriormente usaram a ferramenta por 45 (quarenta e cinco) dias e os 

indicadores foram novamente coletados.  No experimento, participaram 10 

colaboradores. 

 

4.2 O ESTUDO DE CASO 

 

4.2.1 Sobre a ESIG Software 

 

 A ESIG Software e Consultoria em TI é uma empresa de tecnologia da 

informação localizada em Natal no estado do Rio Grande do Norte. A ESIG foi criada 

em 2011 a partir de um spin-off da UFRN12, onde seus fundadores participaram do 

desenvolvimento e implantação de sistemas integrados de gestão de ensino, gestão de 

patrimônio e de recursos humanos, utilizados pela própria universidade. A ESIG 

possui diferentes equipes de desenvolvimento de software, dedicados a suporte de 

negócio, manutenção evolutiva e corretiva de sistemas de gestão de software livre 

além da criação de novos sistemas para seu portfólio de produtos através do uso de 

metodologias ágeis em seu processo de desenvolvimento (algumas práticas do 

Scrum 13  foram implantadas na empresa, como reuniões diárias, retrospectivas, 

planejamento e afins). A empresa atua em todas as fases da engenharia de software 

necessárias a criação e suporte de aplicativos como implantação, análise e 

mensuração de métricas, levantamento de requisitos, desenvolvimento, testes e 

suporte. 

 

 Atualmente a empresa conta com mais de 130 (cento e trinta) colaboradores 

distribuídos em sua sede na cidade de Natal, filial em Brasília e suporte in loco na 

própria estrutura dos clientes do Brasil. Acerca desse último, a empresa conta com 

cerca de 20 (vinte) clientes da esfera pública do país, além de recentemente ingressar 

no mercado privado com soluções de software inovadoras. Em sua estrutura, os 

colaboradores contam com ambientes de convivência para refeições, descanso e 

descontração, promovendo a qualidade de vida das equipes dentro do ambiente de 

trabalho. 

                                                 

12 Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

13 Framework para gestão e planejamento de projetos ágeis.  
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 A identidade empresarial é composta por: 

 

a) Missão: Contribuir com soluções de software que agreguem valor e inovação a 

partir do entendimento das necessidades organizacionais e pessoais dos 

clientes; 

b) Visão: Expandir o negócio através de soluções inovadoras e de qualidade para 

tornar-se uma marca forte no Brasil; 

c) Valores: Ética e respeito aos valores morais, valorização e respeito às pessoas, 

valorização do conhecimento, acreditar no valor do trabalho, espírito 

inovador, foco no resultado, abertura à mudança, satisfação do cliente e 

credibilidade. 

 

4.2.2 Projetos de Melhoria de Software 

 

No tocante aos clientes da esfera pública, os projetos de melhoria 14  de 

software são solicitados junto a empresa por estes através da equipe de atendimento 

ao cliente. Em seguida, dar-se-á início a fase de análise de métricas onde a técnica 

APF é utilizada para mensurar em pontos de função as alterações solicitadas que, por 

sua vez, são registradas em um documento e formalizadas para envio ao cliente. 

Quando aprovadas, inicia-se a abertura de um projeto para execução, formalizado por 

um documento denominado Ordem de Serviço. 

 

O projeto de melhoria de software é distribuído para uma das equipes de 

desenvolvimento da empresa. Cabe ao product owner15 iniciar o detalhamento da 

solução junto ao cliente da primeira sprint16. Ao ser aprovada, a solução segue para 

desenvolvimento da equipe de desenvolvimento em uma sprint enquanto o product 

                                                 

14 Segundo BRASIL (2015) um projeto de melhoria de software consiste em um projeto de manutenção 

evolutiva ou melhoria funcional, medido pelas funcionalidades incluídas, alteradas e excluídas ao final 

do desenvolvimento. 

15 Papel definido pelo Scrum em uma equipe de desenvolvimento, responsável por manter a integridade 

conceitual das novas funcionalidades e garantir a entrega de valor para o cliente. 
16  Período onde a equipe realiza quaisquer atividades necessárias para o desenvolvimento de um 

software de maneira iterativa. 
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owner inicia o detalhamento das funcionalidades a serem desenvolvidas na sprint 

seguinte.  

 

Ao finalizar o desenvolvimento, um conjunto de artefatos de documentação 

como DER, diagrama de classes, contagem de pontos de função final e especificações 

de funcionalidades são elaborados, compondo um pacote de documentação chamado 

de Relatório Final. Esse pacote é enviado ao cliente e o projeto de melhoria é 

apresentado e disponibilizado para validação. Cabe ao cliente autorizar a atualização 

no ambiente de produção da instituição para que assim seja feito, finalizando assim a 

ordem de serviço. 

 

4.2.3 Softwares Internos 

 

 Um conjunto de softwares desenvolvidos pela própria empresa são utilizados 

no cotidiano das equipes de desenvolvimento para documentação, gestão de 

conhecimento, automatização de processos e gerenciamento de projetos de melhoria. 

As ferramentas que os colaboradores mais interagem são o Rantera e o QuarkRH. 

 

 O Rantera é utilizado para gerenciamento ágil dos projetos de melhoria. Ele 

suporta a criação de boards para as equipes de desenvolvimento, de forma que tarefas 

das ordens de serviço possam ser criadas e distribuídas em sprints das equipes. Os 

membros das equipes interagem com a ferramenta para criar e alterar tarefas, alterar 

responsabilidade, registrar o tempo de desenvolvimento, documentar o andamento das 

tarefas (desenvolvimento, testes, impedimentos, etc), registrar estimativas de 

planejamento, tamanho funcional em ponto de função das ordens de serviço, entre 

outros. 

 

 O QuarkRH foi desenvolvido com intuito de ser o portal de Recursos 

Humanos (RH) da organização. Através dele, informações dos colaboradores de todos 

os departamentos da organização são gerenciadas. Apesar de a maior parte das 

funcionalidades estarem restritas ao uso dos colaboradores da equipe de RH, os 

demais colaboradores podem interagir com a ferramenta para realizar solicitações 

diversas como pedidos de ausência, sugestões de melhoria, registros de documentos 
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de atestado em caso de ausência por motivos de saúde, entre outros. Uma importante 

funcionalidade do sistema disponível aos colaboradores é a possibilidade de registrar 

pontos positivos relacionados a colaboração de colegas das equipes ao qual os 

colaboradores fazem parte ou outras equipes da organização, como forma de 

reconhecimento acerca de algo positivo que foi realizado por terceiros, ou pontos de 

melhoria. Essas informações são de uso restrito dos gestores das equipes, que 

mensalmente preparam uma apresentação para exibir os pontos positivos e promover 

um momento de descontração e reconhecimento entre eles. Proatividade, foco no 

cliente, foco no clima organizacional e remoção de impedimentos são exemplos de 

tipos de pontos que podem ser registrados. 

 

4.3 ANÁLISE DE ATRIBUTOS DE DESEMPENHO E DEFINIÇÃO DE 

PRODUTIVIDADE 

  

 Conforme exposto, esta etapa teve como principal objetivo a definição de 

quais indicadores poderiam influenciar na produtividade no contexto da empresa, para 

que, a partir da definição destes indicadores, pudéssemos realizar a aferição dos seus 

valores antes e depois da utilização da ferramenta.  Desta forma, poderíamos checar o 

nível de influência da utilização da ferramenta na produtividade do colaborador.  

 

 A tabela a seguir ilustra os passos que foram seguidos para determinação dos 

indicadores de produtividade. 
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Figura 12 - Metodologia Utilizada para determinar o Conceito de Produtividade na 

ESIG 

Fase 1: Definição de Produtividade na ESIG Software 

Pesquisa espontânea com os 

colaboradores da ESIG 

Realização de pesquisa inicial com os 

desenvolvedores da ESIG para uma 

percepção inicial de atributos de 

desempenho que poderiam ser utilizados. 

Entrevista com a Diretoria e 

departamento de Recursos Humanos 

Entrevista para obter atributos de 

desempenho na visão da empresa, 

alinhados a cultura organizacional. 

Análise bibliográfica Pesquisa e construção de um referencial 

teórico relacionado aos objetivos do 

trabalho e análise de produtividade em 

trabalhos relacionados a aferição de 

produtividade em equipes de 

desenvolvimento de software. 

Pesquisa estimulada com os 

colaboradores 

Pesquisa final com os colaboradores para 

inferir o conceito de produtividade 

dentro da empresa. 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018) 

 

A pesquisa inicial foi realizada de maneira espontânea com 45 (quarenta e 

cinco) desenvolvedores da empresa. Sem nenhuma predefinição de lista de opções, 

eles responderam a seguinte pergunta: Tendo em vista a equipe que você faz parte e a 

sua função nela, quais seriam os indicadores que melhor avaliariam o seu trabalho? 

 

As respostas obtidas foram correlacionadas e agrupadas. Por exemplo, 

consideramos respostas como Capacidade Produtiva quando um colaborador A 

respondeu que a quantidade de pontos de função produzido por ele era importante e 

um colaborador B respondeu que os pontos de função entregue em tarefas eram 

importantes. O texto de cada resposta dos colaboradores continha um ou mais 

atributos de desempenho de forma que, após a análise, as ocorrências desses atributos 

puderam ser contabilizadas conforme exibido na tabela a seguir. 
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Tabela 3 - Resultado da Pesquisa Espontânea para Análise de Atributos de 

Desempenho na Visão dos Colaboradores 

 

Indicador 

Quantidade de 

Ocorrências Percentual 

Quantidade de Tempo 

Gasto com Testes 

 

35 45% 

Capacidade Produtiva 25 32% 

Cumprimento de Prazos 6 8% 

Colaboração 6 8% 

Qualificação e Busca pelo 

Conhecimento 

 

2 3% 

Multiplicar Conhecimento 1 1% 

Satisfação do Cliente 1 1% 

Proatividade 1 1% 

Atingir Metas 1 1% 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018) 

 

O resultado dessa pesquisa foi discutido por meio de uma entrevista com a 

diretoria da organização e o departamento de recursos humanos. Estes, por sua vez, 

elencaram atributos que estão relacionados aos valores da organização, já que estes 

fazem parte da cultura organizacional e que diversos estudos e a experiência de 

projetos mostram que o grau do alinhamento dos colaboradores com eles interfere 

diretamente no desempenho e efetividade da organização (SCHEIN, 1985; SPIEGL, 

2007). Na oportunidade, foram verificados que alguns atributos elencados pelos 

colaboradores coincidiam com os destacados na entrevista, como Qualidade/Tempo 

Gasto com Correção de Erros e Capacidade Produtiva, demonstrando que há 

alinhamento deles com a empresa. Na oportunidade, foi determinado que esses dois 

atributos seriam utilizados como indicadores na ferramenta devido grande 

importância deles na identidade organizacional.  

 

A Pontualidade foi adicionada pois é importante para organização que os 

colaboradores estejam disponíveis nos horários definidos tendo em vista que os 

clientes da organização possuem diferentes fuso-horários e jornadas de trabalho.  É 

importante observar que pontualidade não significa inflexibilidade de horários pois a 
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empresa utiliza diversas jornadas de trabalho para seus colaboradores. Por exemplo, 

colaboradores que rendem mais chegando às 9h e tirando uma hora de almoço, podem 

ser sua jornada alterada para 9-12, 13-18, assim, a pontualidade é avaliada no 

contexto de sua jornada.  

 

 A Credibilidade e Reputação foi adicionado pelo fato de estar entre os 

valores da empresa, conforme visto na Seção 4.1 desse trabalho dada a importância 

para a importância que a organização dá a confiança na relação da empresa e do 

colaborador.  A medição desse indicador é feita por meio de preenchimento manual 

do gestor de forma mensal ou bimestral, com uma nota de 0 a 10 para cada 

colaborador da equipe. Dessa forma, caberia ao gestor analisar situações do 

colaborador no seu dia-a-dia das equipes como seguir corretamente orientações 

passadas, manter o sigilo de informações ao qual ele possui acesso e manter uma 

postura ética no trabalho, entre outros. 

 

A Capacidade de Negociação foi adicionada devida missão da empresa, 

também descrito no item 4.1, onde se faz necessário entender as necessidades 

pessoais e organizacionais dos clientes para que seja possível fornecer um serviço 

personalizado e diferenciado que melhor atenda suas necessidades, sendo o resultado 

disso, um produto que seja relevante para a própria ESIG e para os colaboradores. 

Entre exemplos que ilustram melhor esse valor, está a necessidade que alguns clientes 

possuem em entregar projetos de software em um prazo menor que o estimado 

inicialmente devida necessidade de cumprimento de prazos políticos e legais.  A 

medição desse indicador pode ser feita por meio de preenchimento manual do gestor 

com uma nota variando de 0 a 10, diante de situações onde há necessidade da 

participação do colaborador em reuniões junto aos clientes como, por exemplo, para 

negociar prazos de tarefas a serem realizadas ou custos de ordens de serviço. 

 

Por fim, o item Melhoria do Clima foi adicionado devido alinhamento com o 

valor de valorização e respeito as pessoas, onde a empresa tenta fornecer e estimular 

entre os colaboradores a manutenção de um ambiente de trabalho harmonioso e com 

qualidade de vida. A Busca pelo Conhecimento foi adicionada entre as opções pelo 

fato de também ser um valor da empresa e ser necessário à sua visão por sua relação 
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com a inovação. Como resultado, 12 (doze) opções foram definidas além de outras 

duas já escolhidas.   

 

Outros atributos foram adicionados através da pesquisa bibliográfica da área. 

Por exemplo, em Meyer et al. (2017) a utilização do tempo pelos desenvolvedores e a 

mensuração da capacidade produtiva dos desenvolvedores, como pontos de função 

realizados, são destacados como itens de produtividade em equipes de 

desenvolvimento. Em Wagner e Ruhe (2018) uma revisão sistemática de trabalhos 

relacionados desde a década de 70 corroboram a importância da capacidade 

produtiva. Entre os fatores relacionados a cultura organizacional, respeito e 

credibilidade estão entre os mais citados. A qualidade do clima organizacional entre 

os times e a colaboração entre eles é citada entre fatores relacionados a cultura das 

equipes, além da comunicação entre eles. Ainda nesse trabalho, segundo DeMarco e 

Lister (1987, apud WAGNER; RUHE, 2018) a qualidade do trabalho realizado no 

desenvolvimento de software, quando maior até que a qualidade necessária para o 

usuário final, é um meio de manter a produtividade elevada. Svensson e Aurum 

(2006) também destacam que uma boa comunicação entre os membros das equipes e 

a utilização do tempo dos desenvolvedores em tarefas relacionadas ao 

desenvolvimento, além de um bom planejamento, são fatores que influenciam no 

sucesso de projetos de software e estão relacionados a produtividade das equipes. 

 

A partir dos valores inicialmente definidos, foi realizada uma nova pesquisa 

com os desenvolvedores da organização conforme visto no Apêndice A. Para cada 

item citado nela, o colaborador poderia responder sobre a importância dele quanto a 

sua avaliação de desempenho com valores que variavam de 1 (pouco relevante) a 5 

(essencial). Foi atribuído um peso de 1,5 às respostas cuja opção escolhida foi 

essencial, 1 às respostas cuja opção escolhida foi muito relevante e 0,75 as respostas 

cuja opção escolhida foi relevante. O resultado detalhado dessa avaliação pode ser 

visto no Apêndice B. 
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Figura 13 - Classificação dos Atributos após Aplicação da Fórmula 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018) 

 

 

 Os indicadores de satisfação do cliente, cumprimento de prazo e auxiliar os 

colegas/colaboração foram definidos para esse trabalho por meio da pesquisa junto 

aos colaboradores para serem utilizados na ferramenta. Devida complexidade de 

mensuração do item Proatividade, o mesmo foi desconsiderado para a utilização na 

ferramenta. Em seu lugar foi utilizado Cumprimento de Metas, havendo entre eles 

uma divergência de apenas 0,75 pontos. Os demais indicadores cuja classificação no 

ranking resultaram em uma posição menor que estes foram descartados para 

utilização na ferramenta. A relação dos escolhidos para utilização na ferramenta 

encontra-se na tabela a seguir. 
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Tabela 4 – Indicadores de Desempenho Utilizados 

Indicador Preenchimento Escopo Origem Min. Max. Medida 

Colaboração Automático Individual Pesquisa 0 N.A.18 Pontos 

Cumprimento 

de Metas 

Automático Individual 

e Equipe 

Valores da 

Empresa 

0% 100% % 

Cumprimento 

de Prazos 

Automático Equipe Pesquisa 0% 100% % 

Capacidade 

Produtiva 

Manual Individual Valores da 

Empresa 

0.0 

PF/h 

N.A. Tempo 

médio 

para 

desenv. 

1PF 

Satisfação do 

Cliente 

Manual Equipe Pesquisa 0 10 Nota 

Utilização do 

Tempo da 

Equipe 

Automático Equipe Valores da 

Empresa 

N.A. N.A. % 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018) 

 

4.4 DESENVOLVIMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DA FERRAMENTA 

 

 Após definidos os indicadores a serem utilizados na ferramenta, deu-se início 

a fase 2 da pesquisa. Foram coletados dados de cada indicador em um período de três 

meses antes da disponibilização dela para utilização. Em seguida a ferramenta foi 

desenvolvida e os indicadores implementados. Após o seu desenvolvimento, a mesma 

foi apresentada a uma equipe de 10 (dez) desenvolvedores para utilização. Na 

oportunidade, foram demonstrados os indicadores e as funcionalidades disponíveis 

para utilização. Ao longo do tempo as equipes utilizaram os dados fornecidos pelo 

software em reuniões internas de alinhamento de forma a analisar o progresso do 

desempenho deles e o cumprimento das metas estabelecidas.  

 

                                                 

18 Sigla para “Não se Aplica”. 
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Tabela 5 - Metodologia Utilizada para Verificar a Variação da Produtividade 

Fase 2: Desenvolvimento da Ferramenta e Coleta de Dados 

Coleta inicial de dados Coleta inicial de dados antes da 

disponibilização da ferramenta para 

utilização. 

Projeto e desenvolvimento do Motus Criação da ferramenta a ser utilizada no 

estudo. 

Capacitação e uso 

 

Realização de apresentação e capacitação 

aos colaboradores e utilização da 

ferramenta por um período de 45 dias. 

Pesquisa com os colaboradores Realização de pesquisa junto aos 

colaboradores para verificar as 

percepções acerca da utilização da 

ferramenta. 

Coleta Final de Dados Coleta de dados após a disponibilização 

da ferramenta para mensurar a 

produtividade das equipes depois da 

utilização do software. 

Aferição de Resultados Comparação dos dados da fase de pré-

implantação com os dados após a 

utilização para aferir o impacto na 

produtividade dos colaboradores. 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018) 

  

Ao final do período de 30 (trinta) dias de utilização das equipes, uma nova 

coleta de dados foi realizada afim de comparar as informações obtidas com a coleta 

realizada antes da disponibilização da ferramenta. Os dados colhidos no período 

analisado consideram todos os 28 (vinte e oito) projetos de melhoria de software 

desenvolvidos, sendo 6 deles desenvolvidos durante os meses de julho e agosto 

(período de utilização da ferramenta). No capítulo seguinte os dados coletados são 

comparados e analisados. 
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5 RESULTADOS OBTIDOS  

Este capítulo apresenta os resultados obtidos através de um conjunto de 

questões de pesquisa que avaliam a variação da produtividade. Baseado nos 

resultados do capítulo anterior, podemos concluir que alguns resultados obtidos se 

mostraram expressivos como aumento da colaboração e redução na quantidade de 

erros reportados. Dissertaremos a seguir com intuito de responder cada uma das 

perguntas. 

 

5.1 QP1 – HOUVE AUMENTO NO PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS 

METAS ESTABELECIDAS? 

 

 O Cumprimento de Metas é verificado através do cadastro de uma meta 

relacionada ao indicador, por meio de uma funcionalidade no sistema para esta 

finalidade. O colaborador pode acompanhar a meta e o cumprimento dela na própria 

visualização do indicador. O gráfico abaixo mostra o percentual de cumprimento das 

metas nos meses analisados. Em agosto, os valores utilizados representam uma 

projeção baseada em uma análise da primeira quinzena do mês. 

 

As metas estabelecidas foram: 

 

• Fator de produtividade:  Valor não possível de ser informado neste trabalho. 

• Tempo dedicado a qualidade:  30% do Tempo. 

• Colaboração:   150 Pontos. 

• Cumprimento de prazos:  100% das funcionalidades entregues no prazo. 
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Figura 14 - Cumprimento da Meta de Fator de Produtividade 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018)  

 

A média do período de abril e junho chegou-se a uma média de 92,94% do 

valor referencial da meta para o Fator de Produtividade.  Já no período de julho e 

agosto o valor foi de 84,81%.  Neste caso, verifica-se que houve um decréscimo desse 

indicador neste período com a utilização de ferramenta. 

 

  No tocante ao tempo dedicado à qualidade o período anterior ao uso da 

ferramenta registrou uma média de 43% de obtenção da meta tendo o valor de 48% no 

período do uso da ferramenta Motus.  
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Figura 15 - Cumprimento da Meta de Tempo Dedicado a Qualidade 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018)  

 

 Já no tocante à meta de Colaboração da equipe verificou-se um forte 

incremento. Antes da utilização da ferramenta a meta estabelecida ainda não havia 

sido cumprida. No mês de julho, após a utilização, a meta foi alcançada pela primeira 

vez mantendo-se cumprida também no mês de agosto. 

 

Figura 16 - Cumprimento da Meta de Colaboração 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018)  
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 Em relação a meta definida para cumprimento de prazos, houve um melhor 

desempenho em relação aos meses de abril e maio, mas a variação percebida entre os 

meses de Junho, Julho e Agosto mostrou-se irrelevante, variando apenas 1% para 

menos no mês de Julho.  

 

Figura 17 - Cumprimento da Meta de Funcionalidades Entregues de Prazos 

 

  

 Analisando a média aritmética simples de cada meta no período anterior ao 

uso e no período de utilização, verificamos que houve um aumento no cumprimento 

de todas as metas, com exceção da meta relacionada ao fator de produtividade da 

equipe.  
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Figura 18 - Cumprimento de Cada Meta Estipulada pela Gestão Antes e Durante a 

Utilização da Ferramenta Motus 

  

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018)  

 

5.2 QP2 – HOUVE AUMENTO NO GRAU DE COLABORAÇÃO ENTRE OS 

MEMBROS DA EQUIPE NO SENTIDO DE SE AJUDAREM DIANTE DE 

OBSTÁCULOS NA REALIZAÇÃO DAS TAREFAS? 

 

 O indicador de Colaboração é calculado com base no registro das 

participações dos colaboradores das equipes no programa Ponto pra Você da 

organização. Esse programa tem o objetivo de promover o reconhecimento dos 

colaboradores entre eles diante de situações de colaborações diversas, como auxílios e 

outros. Foram consideradas tanto ações de registro na ferramenta para pontuar um 

colega com algo positivo como pontos recebidos por outros colaboradores. Entre os 

tipos de pontos que o colaborador pode selecionar no cadastro podemos citar ação de 

proatividade, de melhoria de clima e de foco no resultado.  
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Figura 19 - Pontuação no Ponto pra Você dos Colaboradores da Equipe de 

Desenvolvimento 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018) 

 

 O mês de julho obteve a melhor pontuação diante dos últimos quatro meses 

analisados. Para calcular o valor, foram consideradas a quantidade de pontos 

fornecidos para colaboradores dentro ou fora da equipe ao qual faz parte, com peso 5 

(cinco) e os pontos recebidos de terceiros com peso 10 (dez). 

 

 Foi verificado um aumento superior a 100% (cem por cento) em relação à 

colaboração entre os membros das equipes no mês de julho em relação ao mês de 

maio, sendo este último, por sua vez, o mês com o maior índice de colaboração entre 

as equipes no período analisado. 

 

 É possível verificar também o bom resultado desse indicador no mês de 

agosto. Na primeira quinzena do mês, foi verificado um valor de 155 pontos, sendo 

310 a previsão para o mês completo.  

 

5.3 QP3 – HOUVE AUMENTO NO PERCENTUAL DE FUNCIONALIDADES 

ENTREGUES NO PRAZO CONTRATUAL? 

 

 O indicador de Cumprimento de Prazo analisa os registros de notificação dos 

clientes em relação ao fim das ordens de serviço solicitadas para desenvolvimento. 
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Através das datas desses registros, bem como da data final contratual da própria 

ordem de serviço, inferimos se a ordem de serviço foi ou não entregue do prazo. A 

quantidade de pontos de função, entregues no prazo, antes do prazo ou em atraso, é 

exibida em um gráfico de pizza para os membros das equipes. 

 

Figura 20 - Percentual de Pontos de Função Entregues no Antes do Prazo, No Prazo, 

e Antecipado 

 

 Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018) 

 

Foi visto que após a disponibilização e utilização da ferramenta houve um 

aumento considerável em relação ao percentual de funcionalidades relacionadas ao 

grupo formado por funcionalidades entregues antes do prazo e uma diminuição das 

entregues em atraso. A taxa de funcionalidades antecipadas no mês de julho foi maior 

que o triplo do mês de junho, mês este com o maior percentual do índice até então. As 

funcionalidades entregues em atraso sofreram uma queda significativa em relação aos 

meses de abril e maio, totalizando apenas 2% (dois por cento) no mês de julho contra 

uma média de 8,6% nos demais meses analisados antes da utilização da ferramenta. 

 

É possível verificar também que no período analisado em agosto nenhuma 

funcionalidade foi entregue em atraso. Ainda nesse período, o percentual de 

funcionalidades entregues antes do prazo foi maior que nos demais meses analisados 

antes da disponibilização da ferramenta. O valor considerado no gráfico é uma 
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previsão baseado nos dados obtidos na primeira quinzena, período considerado na 

coleta de dados. 

 

Realizando a média aritmética simples, podemos verificar que houve uma 

variação positiva no período de utilização da ferramenta em relação ao período 

analisado antes da liberação da mesma para utilização. 

 

Figura 21 - Média Aritmética Simples das Funcionalidades Entregues no Prazo 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018)  

 

5.4 QP4 – HOUVE MELHORA DO FATOR DE PRODUTIVIDADE 

CALCULADO DA EQUIPE? 

 

Os dados de Fator de Produtividade são calculados com base na quantidade de 

horas disponíveis pelos desenvolvedores das equipes e o total de pontos de função 

produzido por eles em um mês específico. Optou-se por inserir essa informação 

manualmente no sistema pelo fato de que um colaborador pode estar ausente em gozo 

de férias, licença ou ser realocado temporariamente para outra equipe de 

desenvolvimento. Dessa forma, o gestor calcula esse dado manualmente de forma 

individual e insere no sistema. O indicador mede quanto tempo em média cada 

colaborador da equipe leva para produzir 1 (um) PF. Logo, podemos inferir que 

quanto menor for esse valor, melhor o resultado da capacidade produtiva. Por ser um 

dado interno e sigiloso da empresa, optou-se por calcular a média do período 
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analisado antes da disponibilização da ferramenta e a média depois da ferramenta. O 

gráfico abaixo considera a média anterior (FP1) como um valor de referência igual a 1 

(um) e a média posterior (FP2) como um valor relativo ao anterior, considerando a 

variação que houve. 

 

Figura 22 - Resultados Obtidos para o Fator de Produtividade 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018) 

 

 Houve um aumento de 8% em relação ao tempo médio consumido por um 

desenvolvedor para produzir 1 PF em relação aos meses anteriores. Entre alguns 

fatores que podem influenciar esse valor podemos citar o fato de que a produção é 

dependente da quantidade de pontos de função aprovados para desenvolvimento pelos 

clientes, além de férias de colaboradores que possuem a função de multiplicadores e 

orientadores nas equipes. Outro fator relacionado é que o ponto de função é uma 

medida para tamanho funcional na visão do usuário, sem considerar requisitos não 

funcionais. Dessa forma, uma maior quantidade de requisitos não funcionais 

desenvolvidos em um projeto afeta negativamente o cálculo de Fator de 

Produtividade. 
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5.5 QP5 – HOUVE MELHORA NO TEMPO CONSUMIDO PELA EQUIPE NA 

CORREÇÃO DE ERROS DE SOFTWARE NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO?  

 

 As informações de Utilização de Tempo da Equipe são obtidas a partir do 

registro de execuções das tarefas dos colaboradores no software Rantera. O 

colaborador, ao iniciar uma tarefa, pressiona um botão para acionar o início da 

execução. Ao completar o trabalho ou interrompê-lo, pressiona o botão de parar e o 

tempo da execução é registrado na base de dados. Através desses registros e do status 

da tarefa no momento da execução o sistema infere se o tempo consumido foi 

relacionado a correção de erros reportados pelo cliente no ambiente de produção, 

desenvolvimento de funcionalidades, correção de erros reportados pelo cliente na fase 

de validação das entregas das ordens de serviço, testes, correção de erros reportados 

por colegas em testes realizados, entre outros. O indicador também exibe o tempo do 

dia do colaborador que não foi registrado, geralmente relacionado a pequenos 

intervalos como lanches e descanso. No gráfico a seguir quanto menor o percentual 

relacionado ao tempo gasto para correção, melhor o resultado obtido. 

 

Figura 23 - Análise da Utilização do Tempo da Equipe 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018)  
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da análise e um pequeno aumento de 3% (três por cento) em relação a junho. O tempo 

dedicado a qualidade não sofreu alterações significativas no mês de julho, estando 

este valor abaixo em relação a junho e abril e superior a maio em 8% (oito por cento).  

O tempo dedicado a correção foi menor em relação aos meses de abril e maio, mas 

superior ao resultado obtido em junho. O tempo sem registro no sistema não teve 

variações significativas no período analisado, variando entre 11% (onze por cento) 

nos meses de abril e primeira quinzena de agosto e 15% em maio. 

 

Analisando as médias aritméticas simples do período anterior e de utilização 

da ferramenta, podemos verificar uma diferença de apenas meio ponto percentual em 

relação ao tempo consumido pela equipe na correção de erros encontrados. 

 

Figura 24 - Variação do Percentual de Tempo Consumido na Correção de Erros 

Anterior e de Utilização da Ferramenta Motus 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018)  

 

5.6 QP6 – HOUVE MELHORA NA TAXA DE ERROS REPORTADOS PELOS 

USUÁRIOS DOS PROJETOS DE SOFTWARE ENTREGUES? 

 

 Após entregar um projeto de software desenvolvido pela ESIG para utilização, 

os usuários acionam a equipe de Atendimento ao Cliente da empresa para reportar 

novas melhorias ou erros encontrados. Cada erro reportado é registrado no sistema 

Rantera e distribuído para a equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto 
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através de seu gestor. A taxa de erros reportados é obtida através da análise do 

quantitativo dessas tarefas retornadas por cada projeto entregue no mês de referência. 

Tendo em vista que a quantidade absoluta de erros reportados é proporcional a taxa de 

erros reportados por projeto podemos concluir que quanto menor o valor obtido no 

gráfico a seguir, melhor o resultado.  

 

Figura 25 - Evolução da taxa de erros reportados por projeto de software 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018)  

 

 Após a utilização da ferramenta verificou-se que no mês de julho obteve-se o 

melhor resultado de taxa de erros reportados, indicando uma melhora significativa da 

qualidade entregue em relação aos demais meses analisados. Analisando o gráfico 

podemos inferir também que essa taxa se manteve crescente entre os meses analisados 

antes da disponibilização da ferramenta e, após a utilização dela, manteve-se 

decrescente em julho e agosto. O valor descrito para o mês de agosto refere-se a 

previsão do mês baseada em uma análise feita na primeira quinzena dele. 

 

5.7 QP7 – HOUVE MELHORA NA PERCEPÇÃO DOS COLABORADORES EM 

RELAÇÃO A SUA MOTIVAÇÃO E PRODUTIVIDADE NO AMBIENTE DE 

TRABALHO? 

 

 Após o período de utilização da ferramenta foi realizada uma pesquisa do tipo 
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houve alteração na motivação e produtividade dos colaboradores. O formulário da 

pesquisa foi composto por quatro perguntas, onde duas delas questionavam os 

colaboradores objetivamente sobre a variação da motivação e produtividade e as 

outras duas com intuito de justificar a resposta em cada pergunta objetiva.  

 

Figura 26 - Resultado da Pesquisa Acerca da Percepção dos Colaboradores Quanto 

a Variação da Motivação 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018)  

 

Figura 27 - Resultado da Pesquisa Acerca da Percepção dos Colaboradores Quanto 

a Variação da Produtividade 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018)  
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Em ambas as perguntas foi verificado um resultado positivo na perspectiva do 

colaborador. O resultado mais expressivo foi em relação a variação, onde quase 90% 

(noventa por cento) dos colaboradores afirmaram perceber que a motivação deles 

melhorou. Entre algumas justificativas quanto às respostas dadas, a maior parte 

afirmou, entre outros fatores, que a visão proporcionada quanto aos resultados obtidos 

pelos colaboradores e o feedback constante, sem necessidade da disponibilidade do 

gestor, contribuíram positivamente para tal.  O indicador de Colaboração foi citado 

como um fator positivo quanto a motivação por proporcionar o reconhecimento do 

quanto os colaboradores estão contribuindo com os demais na realização das tarefas 

do dia-a-dia. 

 

Em relação a percepção dos colaboradores quanto a variação da produtividade 

o resultado foi menos expressivo. Cerca de 63% (sessenta e três por cento) das 

respostas mostram que houve uma melhora na produtividade na perspectiva do 

colaborador.  Entre as justificativas dadas na resposta dessa opção da pesquisa 

podemos citar a percepção do simples fato de saber que está sendo avaliado e a visão 

dos resultados que os colaboradores proporcionam. A visão de quais critérios 

compõem a produtividade na equipe e a percepção das metas estabelecidas pela 

organização e o cumprimento delas também foram citados. Entre as justificativas 

dadas quanto a produtividade manter-se constante, o acompanhamento atual das 

atividades e a falta de transparência relacionada a como os indicadores manuais são 

calculados foram citados. 
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6 TRABALHOS RELACIONADOS 

 Esse capítulo tem por objetivo abordar trabalhos relacionados e o estado da 

arte na área de produtividade em equipes de desenvolvimento de software. Na Seção 

6.1, softwares existentes com uma proposta semelhante ao Motus foram pesquisados 

em bibliografias da área e descritos afim de realizar um comparativo com a 

ferramenta em questão quanto às suas funcionalidades. A Seção 6.2 realiza uma 

análise acerca de trabalhos acadêmicos relacionados à produtividade em equipes de 

desenvolvimento de software. 

 

6.1 SOFTWARES RELACIONADOS  

  

Atualmente existem alguns softwares que podem ser utilizados para realizar 

ou apoiar a avaliação de desempenho dos colaboradores de uma empresa. O sistema 

RH1000 (BRAGA, 2018) permite a realização de algo mais abrangente do que o 

proposto nesse trabalho. O software auxilia na implantação da gestão por 

competências e na organização e estruturação dos processos de gestão de recursos 

humanos da empresa. As informações necessárias para realização de avaliação de 

desempenho precisam ser digitadas manualmente por meio de formulários 

preenchidos pelos gestores e pelos próprios colaboradores. No trabalho proposto 

deseja-se obter esses dados através de mecanismos automatizados conforme os 

usuários utilizam e alteram as bases de dados usadas pelos sistemas de interação 

interna da empresa, diminuindo o custo e automatizando o processo. O sistema 

RH1000 fornece um módulo de cadastros gerais onde deve ser configurado o 

organograma da empresa, os cargos e as competências de cada um deles. A avaliação 

de desempenho é totalmente configurável, desde as perguntas a serem realizadas até 

as opções de resposta. É possível também analisar, para cada competência cadastrada, 

um ranking de colaboradores com as maiores notas. 

 

O Runrun.it é um sistema completo de gestão de trabalho que permite realizar 

desde a gestão de tarefas e projetos até criação e visualização de indicadores de 

desempenho e gestão de custos por cliente (RUNRUN.IT, 2018). Nele o usuário pode 

criar projetos, clientes e equipes e gerenciar todo o trabalho envolvido desde o 
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planejamento do projeto até a sua entrega. Todas as funcionalidades são integradas e 

dependem da entrada de dados pelos usuários. O módulo de relatórios permite exibir 

informações de horas por projeto, alocação de pessoas, esforço por tipo de tarefa e 

horas registradas pelos membros das equipes, entre outros. O sistema possui um 

gerenciamento de estatística de utilização denominado RR-Rating, criado pela mesma 

empresa desenvolvedora do software, para mensurar a produtividade e o desempenho 

dos usuários da ferramenta. Para utilizar essa funcionalidade, o usuário administrador 

deve marcar os usuários que devem participar da análise de estatísticas e configurar 

um peso para evento possível. Entre os eventos analisados pelo sistema podemos citar 

a reabertura de tarefas, tarefas entregues dentro do prazo nos últimos 30 dias e tarefas 

reabertas no último mês. 

 

Figura 28 - Interface gráfica do Runrun.it do módulo de administração, que permite 

a configuração de pesos para cada ação possível do RR-Rating 

 

Fonte: (RUNRUN.IT, 2017) 

 

 O Runrun.it calcula uma nota para cada membro analisado através das 

ocorrências dos eventos e dos pesos das notas. Cada evento corresponde a um 

indicador que pode ser visualizado na análise de equipes e comparado entre diferentes 

épocas do ano através de um gráfico geral de pontuação. Não é possível configurar 

novos eventos, ficando o usuário limitado a trabalhar com uma lista limitada. 

 

A Metadados (METADADOS, 2018) é uma empresa que trabalha com 

implantação e manutenção de sistemas modulares para gestão de RH. Fazem parte do 
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portfólio da empresa módulos para seleção, frequência e portaria, por exemplo. Entre 

eles há um módulo para avaliação de desempenho dos colaboradores, sendo possível 

também realizar um comparativo entre avaliações de colaboradores distintos ou 

avaliações de um mesmo colaborador. Semelhante ao RH1000, os dados das 

avaliações são inseridos manualmente no sistema através da configuração e 

preenchimento de questionários pelos próprios colaboradores e pelos usuários 

avaliadores.  

 

O sistema Avaliação (SOFTWARE, 2018) possibilita a avaliação de 

desempenho dos colaboradores através da configuração de uma avaliação padrão e do 

preenchimento dela para cada membro de uma equipe da organização. Várias 

perguntas são cadastradas para avaliar um atributo desejado através do sistema. Por 

exemplo, o item "trabalho em equipe" é avaliado através das respostas de quatro 

perguntas objetivas. Baseado na nota do questionário, o sistema infere se o 

colaborador avaliado está atendendo as expectativas e necessidades da empresa em 

sua função exercida. Também é possível realizar o acompanhamento do PDI (Plano 

de Desenvolvimento Individual) de cada colaborador, exibindo para cada 

competência previamente configurada no sistema, itens que necessitam de 

desenvolvimento e possíveis ações para capacitá-lo. Um ranking simples é gerado 

pelo software, exibindo os colaboradores com as melhores notas primeiro. Entre os 

relatórios fornecidos pelo sistema podemos destacar o relatório final de avaliação, que 

apresenta uma visualização das perguntas e respostas além de gráficos para cada item 

avaliado em formato de indicador contendo quatro barras que informam o valor 

avaliado pelo colaborador, pelos avaliadores, a média da empresa e o valor esperado. 
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Figura 29 - Relatório de indicadores fornecido pelo Software Avaliação. 

 

Fonte: (SOFTWARE, 2018) 

 

Não foram encontrados softwares que permitissem a configuração e extração 

automática de indicadores de desempenho a partir de dados de outros sistemas. A 

maioria dos sistemas analisados resumem-se a configurar, manter e executar um 

questionário de análise de desempenho que deve ser respondido em formato de 

perguntas por várias pessoas diferentes. Diferente dos demais, o Runrun.it permite a 

extração de indicadores de forma automatizada, mas limita-se à analisar dados de 

utilização do próprio sistema através de um mecanismo de estatísticas próprio, 

limitado à uma pequena quantidade de ocorrência de eventos, sendo necessário a 

utilização das demais funcionalidades do sistema para que a coleta de dados possa 

servir de entrada para os indicadores. Na tabela 1 é possível comparar as 

funcionalidades dos sistemas analisados. 
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Tabela 6 - Comparativo de Funcionalidades das Ferramentas de Avaliação de 

Desempenho 

 Inserção de 

dados 

automática 

Inserção 

de dados 

manual 

Utiliza 

dados de 

outros 

sistemas 

Feedback aos 

colaboradores 

por meio de 

indicadores  

Especifica 

itens 

avaliados 

Runrun.it SIM SIM NÃO SIM NÃO 

Metadados NÃO SIM NÃO NÃO SIM 

Sistema 

Avaliação 

NÃO SIM NÃO NÃO SIM 

RH1000 NÃO SIM NÃO NÃO SIM 

Motus SIM SIM SIM SIM SIM 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018) 

 

6.2 PRODUTIVIDADE EM EQUIPES DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

Em Meyer (2017) o autor faz uma análise da vida de 20 (vinte) 

desenvolvedores de software em 4 (quatro) empresas diferentes em relação a como 

cada um utiliza seu tempo enquanto exerce suas funções no ambiente de trabalho e 

em como a produtividade é percebida por eles. Segundo o trabalho, produtividade é 

um conceito relativo que depende do perfil de cada indivíduo e por isso suas 

diferenças devem ser levadas em consideração na mensuração, ou seja, não apenas 

como um pequeno grupo de atributos como linhas de código ou pontos de função, 

como na maioria dos trabalhos relacionados da área. Baseado em relatórios 

preenchidos pelos próprios desenvolvedores o trabalho analisa como a percepção de 

produtividade deles muda de acordo com o tempo durante a jornada de trabalho. 

Através dos resultados obtidos, esse trabalho sugere uma classificação entre 

colaboradores que produzem mais em determinados períodos do dia, ou seja, alguns 

desenvolvedores produzem melhor no período da manhã, tarde ou noite, sendo essa 

característica algo latente na percepção deles. Semelhante a metodologia adotada por 

Meyer, neste trabalho utilizamos formulários para ouvir a opinião dos colaboradores 

das equipes em relação a percepção deles de produtividade da equipe e de motivação 

com a utilização da ferramenta. A análise da utilização do tempo também foi aferida 

por meio da própria ferramenta, mas de forma automática enquanto que no trabalho 
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de Meyer ela é feita através da análise dos relatórios preenchidos pelos 

desenvolvedores. 

 

O trabalho de Albrecht (1979) descreve uma medida de valor de uma função 

de dados que compõe um projeto de software utilizada para mensurar a produtividade 

na época em uma unidade da IBM chamada DP Services, que contava com cerca de 

450 pessoas contratadas e envolvidas diretamente na produção de aplicações. No 

trabalho, o autor afirma que para se mensurar a produtividade em uma equipe de 

desenvolvimento é necessário avaliar todo o processo da produção de software e as 

suas tarefas relacionadas, incluindo a fase de projeto e de arquitetura. Para medir a 

produtividade na unidade o autor mediu os projetos classificando-os em entradas, 

consultas, saídas e arquivos mestres entregues. Para cada componente descrito foi 

contado, pesado e ajustado de acordo com seu tipo e seu contexto dentro do projeto 

desenvolvido e o somatório de todos eles contabilizou um valor final relacionado ao 

projeto. Esse "tamanho de software" foi utilizado como métrica básica de tamanho 

que, quando unido ao fator Tempo de Desenvolvimento, pode ser usado para 

medições de produtividade no desenvolvimento de um projeto de criação ou melhoria 

de uma aplicação. Esse trabalho foi o percussor do método conhecido atualmente 

como Análise de Ponto de Função, que mede o tamanho funcional de um projeto de 

software e permite medir produtividade, custo e estimar prazo de execução 

(VAZQUEZ, et. al, 2013). O trabalho de Albrecht é importante para essa dissertação 

tendo em vista que a métrica utilizada para medição de software na ESIG é o PF. A 

quantificação do tamanho funcional dos projetos de melhoria de software 

desenvolvidos permitiu calcular valores de Fator de Produtividade e Funcionalidades 

Entregues em Atraso, por exemplo, conforme visto no Capítulo 5. 

 

Em Ruhe e Wagner (2008) os autores fazem um pequeno ensaio sobre 

produtividade em equipes de desenvolvimento de software analisando outros 

trabalhos relacionados ao longo da década de 70 até o ano de 2007. O autor destaca 

que de maneira geral os trabalhos relacionados baseiam suas medidas em fatores 

técnicos, ligados a um subproduto quantificável criado através de um período (como 

linhas de código escritas e pontos de função) e em fatores não-técnicos como 

objetivos claros e temperamento dos colaboradores das equipes. Após uma análise de 
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trabalhos importantes ao longo das décadas os autores destacam descobertas como o 

fator de experiência de trabalho que, apesar de bastante explorado nas entrevistas de 

emprego e desejado pelas empresas, em estudos empíricos mostra-se insignificante 

quanto a produtividade, sendo muito mais interessante capacitar os colaboradores para 

obter melhores resultados quanto a isso. Ao longo das análises realizadas nos 

trabalhos, percebeu-se que uma grande quantidade de atributos foi explorada pelos 

autores. A taxa de tempo utilizada para programação e testes em suas jornadas de 

trabalho, uso de ferramentas de desenvolvimento, uso de práticas modernas de 

desenvolvimento e a complexidade do software desenvolvido estão entre os mais 

citados pelos trabalhos analisados enquanto que a cooperação entre os stakeholders, 

habilidades dos programadores e número de pessoas em um time estão entre os 

fatores não técnicos mais citados. No ensaio feito por Ruhe e Wagner foram 

verificadas as ocorrências de Colaboração, Credibilidade e Comunicação como 

atributos analisados por alguns trabalhos analisados, sendo o primeiro utilizado como 

indicador na ferramenta e os dois últimos utilizados como opções nas pesquisas 

realizadas pelos colaboradores na metodologia. 

 

Entre o capítulo 9 e o capítulo 10 de DeMarco e Lister (1999), os autores 

abordam o tema produtividade através de uma visão mais subjetiva, direcionando o 

estudo para os efeitos que uma análise de produtividade pode causar nas equipes e na 

ausência de aspectos não-técnicos importantes nas análises de produtividade feitas 

pelas organizações, como a relação entre o ambiente de trabalho dos colaboradores e 

a efetividade do trabalho realizado. Em relação ao primeiro, o trabalho explica que 

isso pode ser facilmente comprovado através de um experimento realizado onde foi 

medido a quantidade de trabalho completado em um novo local de trabalho, o custo 

de fazer esse trabalho e feita comparação entre os dados no antigo ambiente de 

trabalho. A análise dos fatores subjetivos feita por DeMarco e Lister assemelha-se a 

análise realizada do indicador Colaboração nas questões de pesquisa dessa 

dissertação, bem como atributos de desempenho utilizados durante a metodologia 

como Capacidade de Negociação, Melhoria do Clima e Credibilidade. 

 

Para os autores, é necessário medir a produtividade e é necessário que cada 

colaborador tenha conhecimento sobre seu desempenho na sua equipe. Entretanto 
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essas informações devem ser repassadas para eles de forma cuidadosa e confidencial 

tendo em vista que um resultado ruim pode desanimar e desmotivar as pessoas 

enquanto que um resultado positivo pode deixá-los felizes. Uma análise de 

desempenho feita de forma incorreta pode levar a um resultado incorreto. O autor 

finaliza concluindo que a mensuração de produtividade pode ser uma ferramenta 

interessante para aumentar motivação e melhorar a satisfação dos trabalhadores, mas 

que dificilmente é utilizado para esse propósito nas organizações.  

 

Em Meyer, Fritz e Murphy (2014), os autores realizaram dois estudos distintos 

para analisar a percepção dos desenvolvedores de software. No primeiro estudo uma 

pesquisa foi aplicada com 379 (trezentos e setenta e nove) desenvolvedores para 

identificar fatores que levam a uma melhor produtividade dentro das equipes que 

fazem parte. Os desenvolvedores foram questionados sobre quais fatores levavam a 

um dia de trabalho produtivo e o quê deveria ser medido para aferir a produtividade. 

A conclusão de tarefas e objetivos além da frequência de interrupções durante o dia 

de trabalho, como participação em reuniões, foram os itens mais frequentes entre as 

respostas verificadas, enquanto que a quantidade de tempo gasto para entrega das 

tarefas e o andamento delas foram os itens de desempenho mais citados. A 

metodologia adotada possui semelhança com a aplicada nessa dissertação, tendo em 

vista que neste último também foi realizado uma pesquisa com os colaboradores da 

organização para identificar a percepção da produtividade deles. Entre as respostas do 

primeiro estudo dos autores, o tempo consumido na realização das tarefas se 

assemelha com o resultado obtido na dissertação onde o indicador de Utilização do 

Tempo da Equipe e o Fator de Produtividade, que indica o tempo médio necessário 

para a produção de 1 PF, foram escolhidos para serem utilizados como indicadores na 

ferramenta. 

 

No segundo estudo dos autores realizaram um estudo através de observação 

das atividades de 11 (onze) desenvolvedores de software, vinculados a três 

organizações diferentes, seguido por entrevistas, para investigar temas relacionados a 

percepção da produtividade deles resultantes do primeiro estudo de maneira mais 

detalhada. O resultado do estudo corroborou parte da conclusão do primeiro estudo 
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mas mostrou que ao contrário do indicado pela pesquisa a maioria dos 

desenvolvedores consideraram as reuniões produtivas.  
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7 CONCLUSÕES 

 Esse trabalho apresentou uma ferramenta para análise de desempenho e 

realização de feedback contínuo aos colaboradores de uma equipe de 

desenvolvimento de software. Para o desenvolvimento dessa dissertação foram 

definidas 7 (sete) questões de pesquisa. A seguir concluiremos o trabalho a partir da 

análise dos resultados apresentados no Capitulo 5. 

 

 A primeira questão de pesquisa definida na dissertação foi se “houve 

aumento no percentual de cumprimento das metas estabelecidas”. Foi verificado 

que houve melhoria em todas as metas determinadas pela gestão, com exceção da 

meta relacionada ao Fator de Produtividade (FP). O resultado mais expressivo foi o da 

meta Colaboração, sendo os meses do período de utilização da ferramenta os únicos 

que mostram um cumprimento total destas. A meta de Fator de Produtividade teve 

uma diminuição no mês de julho, obtendo um resultado negativo em relação aos 

demais meses analisados e uma melhora no mês de agosto.   A diminuição do Fator de 

Produtividade pode ser explicada pelo aumento da colaboração e do tempo dedicado à 

qualidade. O maior feedback e interação tornou o trabalho mais colaborativo e com 

maior zelo pela qualidade, o que refletiu em entregas com menos erros e retornos. 

Ressaltasse, porém, que mesmo com a diminuição do FP todos os prazos foram 

cumpridos, ou seja, a equipe tornou-se um pouco mais lenta, porém, mais eficaz. 

Neste contexto, é possível concluir que houve melhora no cumprimento das metas 

estabelecidas durante o período de utilização da ferramenta Motus. 

 

 A segunda questão de pesquisa tinha o intuito de analisar se “houve aumento 

no grau de colaboração entre os membros da equipe no sentido de se ajudarem 

diante de obstáculos na realização de tarefas”. Foi verificado um aumento 

significativo dos valores obtidos no período pós-disponibilização da ferramenta para 

utilização em relação ao período anterior a este. No período pré-estudo verificou-se 

uma média de 85 (oitenta e cinco) colaborações/mês, enquanto no período do estudo 

este valor saltou para 345 (trezentos e quarenta e cinco) colaborações/mês, um 

aumento de mais de 400% (quatrocentos por cento). Neste contexto, apesar de haver o 
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risco de sub-registro a ser apontado nas limitações da pesquisa, verifica-se que houve 

variação positiva no grau de colaboração entre os membros da equipe. 

 

 A terceira questão de pesquisa visava verificar se “houve aumento no 

percentual de funcionalidades entregues no prazo contratual”.  Verifica-se que no 

período anterior ao uso da ferramenta houve uma média de 8,6% de entregas fora do 

prazo, já no período de uso esse valor diminuiu para 1%. Já as entregas antecipadas 

saltaram de 24,3% de média no período anterior ao uso para 69,5% no período de uso 

do Motus.  É possível concluir então que houve uma melhoria no cumprimento de 

prazos no período de utilização.  

 

 A quarta questão de pesquisa tinha o objetivo de responder se “houve 

melhora do Fator de Produtividade calculado da equipe”. Foi verificado que após 

a utilização da ferramenta houve um aumento de 8% no tempo médio necessário para 

produção de um ponto de função PF por colaborador da equipe em relação ao valor 

médio apurado nos meses antes da utilização da ferramenta. Como já explicitado, o 

aumento de colaboração e tempo de qualidade influenciou neste indicador. 

Adicionalmente, o curto espaço de tempo analisado também pode ser influenciado 

pela complexidade de projetos, já que a ESIG utiliza por padrão os Pontos de Função 

Não Ajustados.  

 

 A quinta questão de pesquisa perguntava se “houve melhora no tempo 

consumido pela equipe na correção de erros de software no ambiente de 

produção”. Através dos dados apresentados anteriormente é possível concluir que 

não houve alteração significativa no tempo consumido pela equipe na correção de 

erros, dado que os resultados de julho e agosto foram melhores que abril e maio, mas 

piores que Junho. A média calculada do período analisado antes da utilização da 

ferramenta é de 11% contra 10,5% da média calculada no período de utilização da 

ferramenta. Dessa forma, o valor manteve-se constante no tempo consumido pela 

equipe na correção de erros no período analisado.  

 

 A sexta questão de pesquisa tinha o objetivo de verificar se “houve melhora 

na taxa de erros reportados pelos usuários dos projetos de software entregues”. 
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Foi verificada uma melhoria significativa nos meses de julho e agosto em relação aos 

demais meses, sendo estes os meses que apresentaram os melhores resultados no 

período analisado.  No período anterior ao uso da ferramenta verificou-se uma média 

de 2,9 retornos por Ordem de Serviço enquanto que durante o uso esse valor caiu para 

1,35 retornos por Ordem de Serviço.  Dessa forma, é possível concluir que houve 

melhora na taxa de retorno dos erros para o período analisado. 

 

 A sétima e última questão de pesquisa tinha o objetivo de analisar se “houve 

melhora na percepção dos colaboradores em relação a sua motivação e 

produtividade no ambiente de trabalho”.  Verificou-se que 87% relataram que sua 

motivação aumentou e que 62,5% relataram aumento da produtividade. Esses 

resultados vêm ao encontro do que se concluiu em outras questões de pesquisa, pois 

com o aumento de feedback os colaboradores se sentiram mais motivados e isso 

refletiu em melhoria de uma série de indicadores. Já em relação a produtividade 

verificou-se que os próprios entrevistados perceberam que não houve incrementos 

significativos, o que era de se esperar, já que o feedback é apenas um dos elementos 

que são necessários para alterar esse indicador.  

 

 A tabela a seguir resumo cada uma das questões de pesquisa e se houve 

melhoria nos pontos estudados. 
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Tabela 7 - Relação das Questões de Pesquisa com Melhora Relevante 

 

Questão de Pesquisa 

Houve Melhora 

Relevante? 

QP1 – Houve aumento no percentual de cumprimento das metas 

estabelecidas? 

SIM 

QP2 – Houve aumento no grau de colaboração entre os membros 

da equipe no sentido de se ajudarem diante de obstáculos na 

realização das tarefas? 

SIM 

QP3 – Houve aumento no percentual de funcionalidades 

entregues no prazo contratual? 

SIM 

QP4 – Houve melhora do Fator de Produtividade calculada da 

equipe? 

NÃO 

QP5 – Houve melhora no tempo consumido pela equipe na 

correção de erros de software no ambiente de produção?  

NÃO 

QP6 – Houve melhora na taxa de retornos de erros reportados 

pelos usuários dos projetos de software entregues? 

SIM 

QP7 – Houve melhora na percepção dos colaboradores em 

relação a sua motivação e produtividade no ambiente de trabalho? 

SIM 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018) 

 

7.1 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

As principais limitações do trabalho são: 

 

• O estudo analisou o tempo de utilização da ferramenta por um período de 

45 (quarenta e cinco) dias, iniciando no primeiro dia útil do mês de julho 

até a primeira quinzena de agosto. As informações exibidas para o mês de 

agosto mostram uma previsão do mês baseado nos dados da primeira 
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quinzena, mas após esse período é possível ocorrerem eventos que alterem 

os resultados obtidos de forma significativa, como o desligamento de um 

colaborador ou a aprovação e desenvolvimento de um projeto de software 

com prazo urgente, crítico para o negócio dos usuários de algum cliente 

específico. O curto período analisado também pode prejudicar a solidez 

dos resultados obtidos quanto a percepção de motivação e produtividade 

dos colaboradores tendo em vista o fato de que a ferramenta representa 

uma novidade entre as equipes. A análise em um período maior permitiria 

analisar se os resultados obtidos poderiam melhorar ao longo do tempo, 

manter-se constante ou piorar durante o período analisado. Pretendemos ao 

longo dos próximos meses continuar a realização do estudo; 

 

• No nosso estudo de caso a ferramenta foi disponibilizada para utilização 

por um grupo de 10 (dez) colaboradores focados no desenvolvimento de 

projetos de melhoria de software. A utilização da ferramenta por um 

conjunto maior de desenvolvedores permitiria uma validação mais ampla e 

confiável dos benefícios e limitações do seu uso. 

 

• Os resultados obtidos quanto ao indicador Colaboração podem significar 

na verdade um maior engajamento da equipe quanto ao registro e 

reconhecimento dos eventos e não necessariamente uma maior 

participação dos colaboradores entre si na resolução de problemas do 

cotidiano. Isso é reforçado pelo aumento expressivo na pontuação nos 

meses de julho e agosto. É possível também que de fato a ferramenta tenha 

melhorado esse resultado, mas não tanto quanto mostram os resultados. 

 

• A utilização da ferramenta se deu por parte de apenas uma equipe dentro 

da ESIG, estando ela inserida em um único contexto (desenvolvimento de 

projetos de melhoria de software). A aplicação da ferramenta em outras 

equipes inseridos em contextos e processos diferentes, tais como, equipe 

de Sustentação, responsável por correções de erros em funcionalidades não 

desenvolvidas por projetos de melhoria de software, ou equipe de Projetos 

ESIG que desenvolve projetos de inovação com foco maior em clientes da 
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esfera privada permitiria uma análise mais ampla do impacto da 

ferramenta. A utilização de colaboradores de outras equipes e da visão de 

outros gestores permitiria uma maior quantidade de feedbacks dados pelos 

colaboradores em relação a percepção deles quanto a produtividade e 

motivação com a utilização da ferramenta.  

 

• A grande quantidade de clientes diferentes para o qual os projetos de 

melhoria de software são desenvolvidos pode ter prejudicado na obtenção 

dos resultados obtidos. Isso se deve ao fato de que cada cliente possui suas 

particularidades, sendo necessário as vezes entregar projetos em um 

período menor que o estipulado de acordo com o Fator de Produtividade 

médio, tornando o planejamento das equipes ainda mais crítico e 

prejudicando a qualidade em casos de imprevistos. Além disso, descontos 

podem ser fornecidos aos clientes dependendo da complexidade e tempo 

necessário ao desenvolvimento de um projeto, diminuindo a quantidade de 

pontos de função produzido e consequentemente impactando 

negativamente no cálculo do Fator de Produtividade. Por fim, cada cliente 

possui características diferentes em torno da disponibilização das 

funcionalidades após a conclusão do desenvolvimento, utilizando 

ferramentas e processos diferentes para tal. Dependendo da complexidade 

e documentação envolvida, essas atividades podem interferir na 

produtividade do projeto de desenvolvimento em questão. Todos esses 

cenários foram verificados pelo menos uma vez no decorrer do período 

analisado, antes e durante a utilização da ferramenta Motus. 

 

• Apesar das respostas às questões de pesquisa “QP1 - HOUVE AUMENTO 

NO PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS METAS 

ESTABELECIDAS?” e “QP3 – HOUVE AUMENTO NO PERCENTUAL 

DE FUNCIONALIDADES ENTREGUES NO PRAZO CONTRATUAL?” 

mostrarem uma conclusão positiva, analisando os gráficos percebemos que 

há uma tendência de melhora dos resultados entre abril e junho (período 

analisado antes da disponibilização da ferramenta) nas funcionalidades 

entregues no prazo contratual (Seção 5.3) e tempo consumido pela equipe 
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na resolução de erros (Seção 5.5). Dessa forma é possível que os 

resultados positivos obtidos sejam na verdade fruto de uma tendência de 

melhora da própria equipe, sendo necessário um tempo maior para 

consolidação das conclusões obtidas no sentido de dirimir esse risco. 

 

7.2 TRABALHOS FUTUROS 

  

Diante do exposto podemos enumerar algumas possibilidades de trabalhos que 

podem ser exploradas como pesquisas futuras, tais como: 

 

• Condução de outros estudos empíricos: o estudo empírico aplicado nessa 

dissertação pode ser aplicado também em outros cenários. A aplicação da 

ferramenta em equipes que realizam trabalhos não relacionados a produção de 

software ou outras empresas. A exploração de outros ambientes aumentaria a 

diversidade da pesquisa, validando conclusões não apenas a equipes de 

desenvolvimento de sistemas. 

 

• Explorar fontes de dados diferentes de bancos de dados relacionais: a 

utilização de outras fontes de dados permitiria ampliar as possibilidades de 

compatibilidade com outros sistemas, dado que estes, por sua vez, podem 

estruturar os dados de forma diferente de um banco de dados relacional. A 

utilização de dados provenientes de chamadas a uma API de consulta de 

sistemas terceiros, por exemplo, permitiria diminuir a complexidade do 

processo de ETL já que as informações retornadas por essas fontes podem ser 

formatadas em uma estrutura compatível com a ferramenta, sem necessidade 

de realização da fase de transformação de dados.  

 

• Analisar o impacto da utilização em um período maior: para resultados mais 

assertivos e abrangentes, aplicar a ferramenta em um período maior permitiria 

colher mais dados e realizar uma análise de variação de produtividade mais 

ampla, possivelmente com alguma relevância estatística. Seria possível 

analisar, por exemplo, se o nível de produtividade aumentada se manteria 

constante ou variaria com o tempo, para mais ou para menos.  
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• Verificar o impacto na motivação e reconhecimento dos colaboradores: 

conforme exposto nessa pesquisa, vários trabalhos indicam que a motivação e 

reconhecimento dos colaboradores de uma organização estão diretamente 

relacionadas a produtividade deles. Dessa forma, analisar a variação desses 

aspectos nas equipes tornaria possível relacioná-las ao aumento de 

produtividade obtido nesse trabalho para equipes de desenvolvimento de 

software. 

 

• Aplicar conceitos de gamificação na ferramenta: para aumentar o 

engajamento dos colaboradores quanto as metas estabelecidas e as melhorias 

dos resultados, o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos poderiam ser 

utilizadas. Seria possível estabelecer uma moeda no sistema onde ações 

específicas como cumprimento de metas, entrega de tarefas no prazo, entre 

outros, geraria um montante de moedas que poderiam ser acumuladas por cada 

colaborador. Essas moedas poderiam ser trocadas por prêmios, através de uma 

implantação de um programa de bonificação dentro da empresa a partir de um 

budget definido para tal. 

 

• Implementação de uma plataforma com suporte a implantação de indicadores 

automáticos desenvolvidos por terceiros: tendo em vista que o modelo 

assíncrono implementado pela ferramenta cria os objetos responsáveis por 

atualizar os indicadores a partir do caminho completo da classe (configurado 

no cadastro do indicador na própria aplicação), é possível agrupar essas 

classes em uma ou mais bibliotecas Java e distribuí-las para uma ferramenta 

Motus qualquer. Essa abordagem possibilita a separação da implementação 

dos indicadores automáticos do restante da ferramenta permitindo que novos 

indicadores sejam implantados através da adição de uma ou mais bibliotecas 

em seu classpath, aumentando a modularidade e manutenabilidade da 

ferramenta e transformando-a em uma plataforma. Para que isso seja possível 

faz-se necessário fornecer outra biblioteca contendo os componentes de 

dependência necessários para o desenvolvimento dos indicadores, como a 

interface IndicadorAutomaticoCommand, e distribuí-la na comunidade de 
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desenvolvedores para que estes possam utilizá-la no desenvolvimento. Uma 

organização que desejasse implantar o Motus com indicadores automáticos 

que extraiam informações nos sistemas internos dela poderia contratar uma 

empresa especializada para desenvolver os componentes e implantá-los na 

aplicação. A facilidade de implantação de novos indicadores através dessa 

abordagem facilitaria também a distribuição de indicadores automáticos que 

analisem informações de sistemas populares como Redmine. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – PESQUISA PARA PRIORIZAÇÃO ATRIBUTOS DE ANÁLISE 

DE DESEMPENHO DE ACORDO COM OS COLABORADORES 
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APÊNDICE B – RESPOSTAS ORDENADAS POR PONTUAÇÃO DAS 

RESPOSTAS 

 

Fórmula Utilizada 

 

total = 1,5 x qtd_essencial + 1 x qtd_muito_relevante + 0,75 x qtd_mt_relevante 

 

total: Pontuação final da opção de resposta. 

qtd_essencial: Quantidade de ocorrências para a opção de resposta “5 – Essencial”. 

qtd_muito_relevante: Quantidade de ocorrências para a opção de resposta “4 – Muito 

relevante”. 

qtd_mt_relevante: Quantidade de ocorrências para a opção de resposta “3 - 

Relevante” 

 

Tabulação dos Resultados 

Atributo de Avaliação Essencial 

Muito 

Relevante Relevante Pontuação 

Satisfação do Cliente 14 17 1 38,75 

Cumprimento de Prazo 13 11 8 36,5 

Auxiliar os 

Colegas/Colaboração 8 17 7 34,25 

Proatividade 10 13 8 34 

Cumprimento de Metas 9 14 8 33,5 

Comunicação 7 13 9 30,25 

Ser Multiplicador 3 15 11 27,75 

Credibilidade 6 9 13 27,75 

Melhoria do Clima 4 7 19 27,25 

Negociação 1 8 16 21,5 

Busca pelo conhecimento 5 4 11 19,75 

Pontualidade 3 3 14 18 
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APÊNDICE C – PESQUISA FINAL REALIZADA COM OS COLABORADORES 

COM INTUITO DE AFERIR A PERCEPÇÃO DELES ACERCA DA 

MOTIVAÇÃO E PRODUTIVIDADE 

 

 

 


