
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA 
SUPORTE À TOMADA DE DECISÃO DO GERENTE 

DE PROJETOS

TRABALHO DE GRADUAÇÃO

Marília Guterres Ferreira

Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil
2008



2

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA 

SUPORTE À TOMADA DE DECISÃO DO GERENTE DE 

PROJETOS

por

Marília Guterres Ferreira

Monografia apresentada ao Curso de Ciência da Computação,
Área de Concentração de Engenharia de Software,

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS),
como requisito parcial para obtenção do grau de

Bacharel em Ciência da Computação

Orientador: Professor Doutor Marcos Cordeiro d’Ornellas

Trabalho de Graduação N. 251

Santa Maria, RS, Brasil

2008



3

Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Tecnologia

Curso de Ciência da Computação

A Comissão Examinadora, abaixo assinada,
aprova a Monografia

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SUPORTE À 
TOMADA DE DECISÃO DO GERENTE DE PROJETOS

elaborada por
Marília Guterres Ferreira

como requisito parcial para obtenção do grau de
Bacharel em Ciência da Computação

COMISSÃO EXAMINADORA:

Marcos Cordeiro d’Ornellas, Prof. Ph.D.
(Presidente/Orientador)

Lisandra Manzoni Fontoura, Profa. Dra. (UNIFRA/URI-Santiago)

Oni Reasilvia de Almeida Oliveira Sichonany, Profa. (UFSM)

Santa Maria, janeiro de 2008.



4

"Bem sei eu que tudo podes

 e nenhum dos teus pensamentos

 pode ser impedido."

(Jó 42:1)



5

Dedico ao meu pai, à minha mãe e à minha irmã.



6

AGRADECIMENTOS

Agradeço acima de tudo a Deus por dar-me condições de realizar esse sonho.

Agradeço à minha família por ser meu esteio, minha fortaleza nas horas 

difíceis. Por ter me ensinado muito além do que quaisquer outros.

Agradeço a meus colegas. Pessoas que foram mais que amigos e das quais

nunca esquecerei.

Agradeço aos professores pelo conhecimento e pela experiência 

compartilhada.

Agradeço a todos aqueles que estiveram presentes na minha vida e que de 

uma forma ou de outra contribuíram para a consolidação dessa etapa.



7

RESUMO
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SUPORTE À TOMADA DE 
DECISÃO DO GERENTE DE PROJETOS
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ORIENTADOR: MARCOS CORDEIRO D’ORNELLAS

Local e Data da Defesa: Santa Maria, 31 de janeiro de 2008.

A Gerência de Projetos vem se mostrando uma prática essencial para o bom 
desenvolvimento de qualquer empreendimento. Contudo, ela não é suficiente para 
garantir o êxito do projeto. Num mundo gradativamente mais global e competitivo, as 
pessoas vêm se destacando como agente diferenciador do mercado. Assim, aliar a 
Gestão de Pessoas aos paradigmas do gerenciamento de projetos mostra-se um 
procedimento de fundamental importância. Baseado nessa constatação, esse 
trabalho se propõe a apresentar o desenvolvimento de uma ferramenta de apoio à 
decisão do gerente de projetos em relação à administração de sua equipe. Sabendo-
se que os colaboradores respondem pela dinamicidade e pela criatividade da 
empresa, constata-se a necessidade de um meio de mensurar a execução de seu 
trabalho. A Avaliação de Desempenho surge exatamente com esse propósito. Sua 
aplicação permite ressaltar pontos fortes, reverter pontos fracos e dar subsídio à
tomada de decisões acerca de salários, de recompensas e de demissões. Nesse 
sentido, o software proposto tem a finalidade de automatizar o processo de 
Avaliação de Desempenho e de possibilitar a geração de relatórios com os 
resultados das avaliações de forma a dar suporte objetivo às deliberações da 
gerência. Contudo, simplesmente implantar o software não é suficiente para o 
sucesso do método, é necessária uma política de conscientização de aplicação da 
avaliação e de manipulação dos resultados. No decorrer do trabalho, é apresentado 
o desenvolvimento da ferramenta sob a forma de processos de software. Além disso, 
procurou-se ressaltar também, a importância da aplicação dos métodos de Gerência 
de Projetos bem como da boa Gestão de Pessoas.

Palavras-chave: avaliação de desempenho, gerência de projetos, gestão de 
pessoas, motivação, processos de software, engenharia de software, qualidade de 
software.
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The Management Project has been showing a practice essential for the proper 
development of any venture. However, it is not enough to ensure the success of the 
project. In a world gradually more global and competitive, people have been 
highlighting as agent diferenciator the market. Thus, combining the Management of 
Persons with that paradigm was in a procedure of fundamental importance. Based on 
this observation, this work aims to make the development of a tool to support the 
decision of the manager of projects in relation to the administration of his team. 
Knowing that the employees respond by the creativity of the company, there is a 
need for a means to measure the performance of their work. The Evaluation of 
Performance comes exactly with this purpose. His application to highlight strengths, 
weaknesses and revert give allowance to decisions about salaries, wages and 
layoffs. Accordingly, the proposed software serves the purpose of automating the 
process of evaluation of performance and enable the generation of reports with the 
results of the evaluations in order to give support to the deliberations of the 
management goal. However, simply deploy the software is not sufficient for the 
success of the method, we need a policy of awareness of application of the 
assessment and manipulation of the results. During the work, it presented the 
development of the tool in the form of software processes. Moreover, it is also 
emphasizing the importance of the application of the methods of Management 
Project and the good management of Persons.

Key-words: Evaluation of performance, management of projects, management of 
people, motivation, software processes, engineering software, quality of software.
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1 INTRODUÇÃO

O Gerenciamento de Projetos vem sendo reconhecido como fundamental 

para o sucesso das iniciativas das empresas de todos os setores da economia. Seu 

poder está na sua área de aplicabilidade que abrange desde trabalhos caseiros aos 

mais complexos sistemas tecnológicos. Qualquer empreendimento que seja 

desenvolvido sob os paradigmas da Gerência de Projetos, se mostra mais bem 

planejado, organizado, controlado e, conseqüentemente, produz melhores 

resultados. 

Para melhorar tanto a qualidade do produto quanto a do processo é essencial 

o investimento na Gestão de Pessoas. A equipe de produção é a responsável pela 

criatividade, pela autonomia e pela dinamicidade do negócio. No mundo globalizado 

e competitivo de hoje, as pessoas da empresa estão sendo consideradas seu

grande diferencial. Delas depende a sobrevivência da organização uma vez que 

respondem pelo capital intelectual na empresa.

Uma das formas de melhorar o desempenho do pessoal é motivando-os. 

Pessoas motivadas produzem mais e com melhor qualidade. Sob esse aspecto, a 

Avaliação de Desempenho atua como uma ferramenta eficaz. Além de auxiliar na 

motivação, como uma razão para que o avaliado torne-se cada vez melhor, é agente 

controlador da atuação do colaborador, identificando seus pontos positivos e 

negativos, permitindo que os primeiros sejam fortalecidos e que os segundos 

corrigidos. Nesse sentido, essa prática fornece subsídio objetivo para que o gerente 

tome decisões administrativas referentes a salários, promoções, etc. Além disso, a 

Avaliação de Desempenho permite a assimilação das competências de cada 

colaborador auxiliando a organização no aproveitamento dessas habilidades e 

determinando a necessidade de treinamentos, no caso da ausência delas. No 

entanto, essa prática comumente é aplicada sob a forma de respostas a 

questionários impressos em papel. Esse procedimento demanda muito tempo nos 

processos de distribuição, de preenchimento, de recolhimento e principalmente, de 

tabulação dos dados, fazendo com que a Avaliação de Desempenho não seja uma 

metodologia muito freqüentemente empregada.

Ciente dessa realidade, o objetivo desse trabalho é auxiliar no desempenho 

do papel do gerente de projetos. Considerando-se a relevância dos resultados da 
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aplicação da prática da Avaliação de Desempenho, este trabalho visa, 

primeiramente, a automatização do processo. Pretende-se, a partir da análise das 

particularidades necessárias à aplicação desse instrumento, criar uma ferramenta 

que substitua o papel e agilize o procedimento. Então, tenciona-se responsabilizar o 

software desenvolvido pelo processamento dos dados da avaliação, gerando 

relatórios que subsidiem as decisões tomadas pelo gerente de projetos e que o 

assessorem na supervisão do andamento do trabalho desenvolvido pela equipe.

Com este estudo pretende-se reunir informações significativas na área de 

Gerenciamento de Projetos e de Gestão de Pessoas. Além disso, contribuir de forma 

tecnológica com as áreas, aplicando os conhecimentos adquiridos no Curso de 

Ciência da Computação.

Este Trabalho de Graduação foi organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 

apresenta os Fundamentos Teóricos necessários para o desenvolvimento da 

proposta. Na seção 2.1, é feita uma introdução à Gerência de Projetos. Segue-se 

com a conceituação de Projeto, subseção 2.1.1. Então, define-se formalmente 

Gerenciamento de Projetos, na subseção 2.1.2. Na subseção 2.1.3, expõe-se a 

figura do Gerente de Projetos, seus atributos e suas funções e a dos Stakeholders, 

na subseção 2.1.4. Segue-se com uma discussão sobre o Project Management 

Institute (PMI), órgão mundial de maior respeito na área, na subseção 2.1.5. Em 

seguida, foca-se no Gerenciamento de Projetos de Software e sua importância,

subseção 2.1.6. Na seção 2.2, apresenta-se a Gestão de Pessoas. De forma a 

conectar essa área com a área de Ciência da Computação, apresentam-se as 

particularidades da Gestão de uma Equipe de Desenvolvimento de Software, na 

subseção 2.2.1. Destaca-se a importância da motivação, subseção 2.2.2 e a 

ferramenta de Avaliação de Desempenho, subseção 2.2.2.1. A seguir, explana-se 

sobre os conceitos aplicados no desenvolvimento da ferramenta, no capítulo 3, 

Tecnologias Utilizadas. Conceituam-se Processos de Software, pontuando sua 

importância, na seção 3.1. A seguir, seqüencialmente, são explicitadas as fases do 

processo de software. Na seção 3.2, é colocada a importância da Qualidade do 

Processo de Software. Explica-se a iniciativa do Software Engineering Institute (SEI), 

a criação do Modelo de Capacidade de Maturidade (CMM), subseção 3.2.1, e dá-se 

um enfoque especial ao People-CMM na subseção 3.2.2. Continuando, são 

apresentados os Métodos e Técnicas utilizados no desenvolvimento do software, no 

capítulo 4. Inicia-se expondo a motivação em implementar tal ferramenta, na seção 
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4.1. É apresentado o problema, seção 4.2 e o objetivo proposto, seção 4.3. Na 

seção 4.4, é relatada toda a metodologia de desenvolvimento do software proposto. 

Dividiu-se todo o processo em quatro (4) fases, conforme seção 3.1. Inicia-se 

pontuando as Especificações do Software, subseção 4.4.1. Segue-se com a fase de 

Projeto e Implementação, subseção 4.4.2. Em seguida, uma breve explanação sobre 

os processos de Validação, subseção 4.4.3, e de Evolução de Software, subseção 

4.4.4. No capítulo 5 são apresentados os Resultados dos trabalhos bem como as 

Discussões referentes. Finalmente as Considerações Finais no capítulo 6 seguidas 

das Referências Bibliográficas utilizadas no desenvolvimento do trabalho, capítulo 7.
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Gerência de Projetos

Planejamento e Gerência de Projetos são paradigmas existentes desde os 

primórdios da humanidade. Toda iniciativa empreendida corresponde a um projeto a 

ser gerenciado: moradias a serem construídas, estradas a serem pavimentadas e 

leis a serem escritas. Dessa forma, o Gerenciamento de Projetos se faz presente em 

cada passo dado pela civilização, evoluindo concomitantemente a ela. Usando das 

ferramentas, das técnicas e das metodologias disponíveis, as pessoas criaram linhas 

de tempo, alocaram materiais e recursos e avaliaram os riscos envolvidos em seus 

projetos (PMI® - São Paulo, Brasil Chapter, 2007).

Ao longo do tempo, percebeu-se que as metodologias aplicadas para chegar-

se à meta, como técnicas para controle de custo, planejamento, aquisição de 

recursos e gerenciamento de riscos, eram aplicáveis a uma vasta quantidade de 

projetos, seja arquitetando imóveis, realizando colheitas sazonais ou deliberando 

como se governar. Estas idéias foram as precursoras do estabelecimento de 

técnicas de gerenciamento que hoje conhecemos como “Gerenciamento de Projetos 

Moderno” (PMI® - São Paulo, Brasil Chapter, 2007).

Atualmente, as organizações modernas estão expandindo sua atenção às 

sistemáticas de Gerência de Projetos motivadas pelas vantagens que ela implica. 

Clientes cada vez mais primam pela qualidade dos produtos e pela presteza dos 

serviços. O mercado exige cada vez mais eficiência das instituições. A arte do bem 

gerenciar projetos encontrou seu lugar na arena empresarial competitiva e global de 

hoje (PMI® - São Paulo, Brasil Chapter, 2007).

2.1.1 Projeto
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Pode-se conceituar projeto como um conjunto de ações, empreendidas 

coordenadamente por uma equipe que visa, em determinado prazo, concluir o 

objetivo em comum, utilizando-se dos insumos necessários e disponibilizados

(VALERIANO, 1998). A finalização do processo se dá somente após a aprovação 

dos stakeholders (seção 2.1.4) (HELDMAN, 2004).

O projeto caracteriza-se da seguinte forma (VARGAS, 2004):

a) empreendimento não repetitivo – não é tido como empreendimento que 

faça parte da usualidade da instituição, possui sua dose de novidade e de ineditismo

para a equipe de desenvolvimento;

b) sucessão de eventos seqüenciais lógicos e claros – caracteriza-se por um

conjunto de eventos encadeados logicamente, possibilitando que durante a 

execução seja feito acompanhamento e controle de modo preciso;

c) composto por início, meio e fim – é importante ressaltar que todo projeto é 

finito, caso contrário, não pode ser classificado como tal e sim como rotina; 

d) visa um objetivo claro e definido – esse propósito serve como indicador, 

quando for alcançado, o projeto é encerrado. Isto pode acontecer também caso a 

equipe concorde com a impossibilidade ou irrelevância do objetivo;

e) conduzido por uma ou mais pessoas – o homem é fundamental para a 

execução de um projeto, considerado item imprescindível. Sem ele não há projeto 

mesmo dispondo-se dos melhores insumos;

f) deve satisfazer parâmetros de tempo, de custo, de recursos envolvidos e de 

qualidade – esses parâmetros devem ser estabelecidos para o êxito do projeto, 

porém isso é impossível de ser feito previamente com absoluta precisão. Eles serão 

claramente identificados e quantificados no decorrer do plano do projeto. Contudo, 

deve-se pontuá-los inicialmente para que sirvam como referência para o projeto e 

sua avaliação.

Todos os projetos possuem um início e um fim determinados. Alcança-se o 

final do projeto quando os propósitos dele tiverem sido atingidos ou, ainda, se esses 

objetivos não tiverem sido ou não puderem ser alcançados ou se não se fizer mais 

necessária a conclusão do projeto e ele for encerrado. Quanto à duração dele, diz-se 

que ela é finita, mas não pré-definida, pode ser de curtos períodos a anos (PMBoK, 

2004).
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A natureza temporária dos projetos também pode ser aplicada a sua equipe 

de desenvolvimento, como uma unidade de trabalho, e ao mercado focado. Se a 

reunião do grupo motivou-se pela elaboração de determinado projeto, no fim desse, 

comumente a equipe se desfaz para que cada um seja realocado em outros 

empreendimentos. Além disso, se em determinado prazo o projeto não for concluído, 

há a possibilidade de extinção do mercado que havia anteriormente (PMBoK, 2004). 

Os projetos têm como produção final: produtos, serviços ou resultados 

exclusivos. Os produtos são quantificáveis podendo ser objetos finais ou 

componentes (PMBoK, 2004). Software, móveis, imóveis são exemplos de produtos 

gerados por projetos. Os serviços são resultados de atividades na interface 

fornecedor/cliente ou atividades internas de modo que o primeiro atenda as 

necessidades do segundo e ambos podem ser representados por pessoas ou 

equipamentos (ABNT, 1994). São exemplos de serviços: transportes, comunicações, 

consultoria, manutenção, contabilidade, ensaios, contratação bem como serviços de 

saúde e de escritório. Resultados podem ser entendidos como resultados finais ou 

documentos (PMBoK, 2004). Por exemplo, projetos de pesquisa buscam novos 

conhecimentos que possam colaborar para a evolução da sociedade. Desse modo, a 

descoberta de curas é considerada produção de um projeto, assim como a criação 

de padrões de desenvolvimento de software.

A exclusividade do produto final do projeto é importante e se refere às 

características únicas desse produto (PMBoK, 2004). Exemplificando, existem 

muitos softwares no mercado, até mesmo com o mesmo objetivo de processamento, 

porém cada um possui alguma característica que o diferencia dos demais, seja na 

implementação, seja na modelagem ou na documentação. Essas diferenças podem 

ser provenientes da equipe ou dos insumos usados na execução do projeto. A 

presença de elementos que se repetem em outros produtos não muda a 

singularidade fundamental do projeto (PMBoK, 2004).

Continuando, uma característica considerável de projetos é a sua elaboração 

progressiva. Ela integra os conceitos de temporalidade e exclusividade. Elaboração 

progressiva significa desenvolver o projeto gradativamente, por partes, etapas e 

concomitantemente, incrementá-lo até que sua finalidade seja atingida. Como 

exemplo, inicialmente define-se o escopo do projeto e conforme o andamento dele, a 

equipe concebe melhor seus objetivos e incrementa o projeto (PMBoK, 2004).
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De forma a elucidar pode-se citar como produto de um projeto a 

“Implementação de um software que auxilie a Engenharia de Software”. Conforme o 

andamento do projeto, os objetivos vão sendo mais bem especificados, como 

“Implementação de um software que auxilie na elaboração de um Manual de 

Software”. A próxima etapa da elaboração progressiva poderia ser a definição dos 

itens essenciais a um Manual de Software, até que, por meio dos incrementos, se 

chegue ao produto almejado.

Como exemplos de projetos, podem-se citar redação de um livro,

melhoramento das condições de moradia de determinada zona da cidade,

elaboração de um plano de marketing, construção de uma casa, criação de um 

software, informatização de um determinado setor da empresa.

Os projetos têm aplicabilidade em praticamente todas as áreas de 

conhecimento humano, incluindo os trabalhos administrativos, estratégicos e 

operacionais bem como a vida pessoal de cada um.

Como principais utilizadores da área de Gerenciamento de Projetos, podem-

se destacar (VARGAS, 2004):

a) desenvolvimento de softwares;

b) estratégia militar;

c) administração de empresas;

d) engenharia e construção civil;

e) pesquisa e desenvolvimento;

f) marketing e publicidade;

g) manutenção de plantas e equipamentos. 

2.1.2 Gerenciamento de Projetos

Aplicar conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 

projeto a fim de alcançar os seus propósitos é uma das definições para 

Gerenciamento de Projetos. Ele é efetivado através da aplicação e da integração 
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dos subseqüentes processos componentes do Gerenciamento de Projetos (PMBoK, 

2004):

a) iniciação;

b) planejamento;

c) execução;

d) monitoramento e controle;

e) encerramento.

Para esses cinco grupos de processos, há nove áreas de conhecimento:

a) gerência de integração do projeto;

b) gerência do escopo do projeto;

c) gerência de tempo do projeto;

d) gerência de custos do projeto;

e) gerência da qualidade do projeto;

f) gerência de recursos humanos do projeto;

g) gerência das comunicações do projeto;

h) gerência de riscos do projeto;

i) gerência de aquisições do projeto (PMBoK, 2004).

O Gerenciamento de Projetos inclui:

a) pautar as necessidades;

b) identificar objetivos claros e possíveis;

c) estabilização das demandas conflitantes de qualidade, de escopo, de 

tempo e de custo;

d) adequação das especificações, dos planos e da abordagem às diferentes 

preocupações e expectativas das diversas partes envolvidas (stakeholders).

A responsabilidade pela realização dos intentos do projeto fica a cargo do 

Gerente de Projetos (seção 2.1.3).

Outra conceituação para Gerência de Projetos é a faculdade de minimizar o 

quanto possível os riscos de fracasso durante o ciclo de vida do projeto. O risco de 

fracasso é diretamente proporcional à presença da incerteza no transcorrer do plano. 

Uma definição alternativa diz que o Gerenciamento de Projetos é a arte de 
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determinar e atingir metas ao mesmo tempo em que se otimiza o uso de recursos 

(WIKIPÉDIA, 2007).

Como benefícios da utilização do Gerenciamento de Projetos, podem-se citar

(VARGAS, 2004):

a) adianta imprevistos que poderiam acontecer no decorrer do trabalho;

b) viabiliza o desenvolvimento de diferenciais competitivos e de estratégias

pela estruturação da metodologia;

c) previne as circunstâncias adversas que poderiam ser encontradas, 

possibilitando ações preventivas e corretivas antes que elas ocorram;

d) conhecer o mercado consumidor e o cliente e adaptar os trabalhos a eles;

e) estima os gastos antes do início deles;

f) disponibiliza e estrutura as informações agilizando a tomada de decisões;

g) permite um maior monitoramento das fases do projeto;

h) estuda o mercado orientando as mudanças necessárias ao projeto para 

sua melhor adaptação ao ambiente competitivo;

i) melhora o arranjo de recursos (pessoas, equipamentos e materiais 

necessários);

j) documenta e auxilia futuros projetos através da facilitação da criação de 

estimativas.

2.1.3 Gerente de Projetos

O Gerente de Projetos é um profissional do ramo de Gerência de Projetos,

responsável maior pelo planejamento e pela execução do projeto (WIKIPEDIA, 

2007). A qualificação de gerente confunde-se com a de administrador, mas se 

extrair-se os atributos menos significativos, chega-se à mesma essência: o 

gerente/administrador é aquele que responde pelos encargos de planejar, coordenar 

e controlar as ações e os meios para atingir as metas (VALERIANO, 1998).

A função de gerente de projeto envolve uma ampla quantidade de desafios. 

Justifica-se essa afirmação pela extensa lista de atribuições e pela conseqüente 
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vasta quantia de atributos almejados da figura de gerente de projetos, conforme 

exposto pela Tabela 2.11.

Tabela 2.1 - Atributos Desejáveis no Gerente de Projetos

Atributos desejáveis no Gerente de Projetos

Conhecimento do sistema administrativo-financeiro da 

organização

Conhecimento do sistema de administração de 

Recursos Humanos da organização

Conhecimento da organização e de suas práticas, 

políticas e valores

Consciência de custo e das implicações administrativas 

das decisões técnicas

Conhecimento 
Organizacional

Conhecimentos dos produtos, missões e mercados ou 

clientes da organização

Conhecimento em áreas correlatadas à especialização

Competência técnica na área de especialização

C
O
N
H
E
C
I
M
E
N
T
O
S

Conhecimento 
Técnico

Domínio de métodos de pesquisa

Capacidade de planejamento, organização e controle

Capacidade de liderança

Capacidade de auto-análise

Capacidade de alocação de recursos

Capacidade de gerar confiança no superior

Escolha do estilo de liderança adequado

Habilidades de 
Comando

Habilidade de tomada de decisão

Capacidade de trabalhar em equipe

Criatividade

H
A
B
I
L
I
D
A
D
E
S

Outras 
Habilidades

Habilidade de relacionamento pessoal

                                                
1 VALERIANO, D. L. Gerência em Projetos - Pesquisa, Desenvolvimento e 
Engenharia. 1. Ed. São Paulo: Makron Books, 1998. Pg. 149.
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Capacidade de redigir com clareza, precisão e concisão

Interesse por questões administrativas

Disciplina de trabalho

Entrosamento com pessoal externo à organização

Posicionamento 
em relação a 

aspectos 
internos e 
externos Ambição Profissional

Hábito de começar o ataque do problema pela revisão 

da literatura

A
T
I
T
U
D
E
S

Estratégia de 
Ação

Hábito de leitura sistemática de textos técnicos

2.1.4 Stakeholders

Chamam-se stakeholders àquelas pessoas que têm algum tipo de 

envolvimento com o projeto, seja positivo, ganhando, seja negativo, perdendo, com a 

realização dele. Um projeto atinge sua meta quando atende (ou excede) as 

expectativas dos stakeholders (HELDMAN, 2004).

Mesmo que o objetivo seja alcançado na prática, a satisfação do stakeholder

é a prioridade no projeto. O patrocinador do projeto, geralmente o executivo com 

maiores poderes na organização, capaz de outorgar recursos e impor decisões 

relacionadas ao projeto é um stakeholder, bem como o cliente, os contratados, os 

fornecedores, o gerente e a equipe do projeto e os outros gerentes da organização, 

alocados em outros departamentos. É importante identificá-los logo no início do 

projeto.  O esquecimento de algum, pode comprometer seriamente o sucesso do 

empreendimento (HELDMAN, 2004).

2.1.5 PMI (Project Management Institute)

O Project Management Institute (PMI®) é a associação mundial sem fins 

lucrativos de maior importância em Gerência de Projetos (PMI® - São Paulo, 2007).

Atualmente, possui mais de 240.000 membros em mais de 160 países. O PMI® atua 
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ativamente na advocacia da profissão, estabelecendo padrões profissionais, gerindo 

pesquisas e disponibilizando acesso a um manancial de informações e recursos. O 

PMI® preocupa-se também em impulsionar a carreira e o desenvolvimento 

profissional, oferece certificações, cria redes de relacionamento e oportuniza o 

envolvimento da comunidade (PMI®, Inc., 2007).

O PMI® existe há mais de 36 anos e tem alavancado a carreira de 

profissionais que fizeram o gerenciamento de projetos indispensável para os 

negócios comerciais.

2.1.5.1 História

O PMI® foi fundado em 1969, por cinco voluntários, com sede em Newton 

Square, aos arredores da Philadelphia, Pensylvania, Estados Unidos (PMI®, Inc., 

2007). A Comunidade desse Estado emitiu as Cláusulas de Incorporação do PMI®, 

tornando sua fundação oficial. Naquele mesmo ano, em Atlanta, Geórgia, Estados 

Unidos ocorreu o primeiro PMI® Seminars & Symposium, com a participação de 83 

pessoas (PMI® - São Paulo, 2007).

Nos anos setenta (PMI® - São Paulo, 2007):

a) publicação da primeira edição do Project Management Quarterly (PMQ), 

posteriormente renomeada para Project Management Journal (PMJ);

b) realização do primeiro evento anual “Seminars & Symposium” fora dos 

Estados Unidos;

c) oficializado o primeiro capítulo do PMI®;

d) estabelecimento do primeiro Programa de Prêmios Profissionais;

e) registro de mais de 2000 associados no mundo, no final da década.

Nos anos oitenta (PMI® - São Paulo, 2007):

a) o número de associados continua crescendo;

b) expansão do número de programas e serviços oferecidos pela associação;

c) instituição de um Código de Ética;
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d) certificação do primeiro Project Management Professional (PMP®);

e) publicação do PMQ Special Report on Ethics Standards and Accreditation, 

primeiro modelo padrão de Gerenciamento de Projetos;

f) crescimento rápido de publicações do PMI® sobre produtos e serviços;

g) co-publicação do primeiro livro do PMI®;

h) nascimento da PMNetwork, revista mensal do PMI®;

i) estabelecimento da Divisão de Publicações do PMI®, na Carolina do Norte, 

Estados Unidos, em função desse crescimento.

Nos anos noventa (PMI® - São Paulo, 2007):

a) PMI® soma mais de 8.500 associados;

b) a partir de 1993, o número de associados cresce aproximadamente 20% 

ao ano;

c) formação dos Grupos de Interesses Específicos, os Colleges e os 

Seminars USA, programas educacionais em Gerenciamento de Projetos, 

mais tarde renomeados para  World Seminars;

d) publicação do PMBoK® Guide (A Guide to the Project Management Body 

of Knowledge), um guia englobando todas as áreas de conhecimento que 

regem as regras do Gerenciamento de Projetos (seção 2.1.4.3), marcando 

a iniciação do PMI® na internet;

e) primeira impressão do PMI® Today, boletim informativo mensal do PMI®;

f) estabelecimento do Programa de Desenvolvimento Profissional 

(Professional Development Program - PDP) para que os profissionais 

certificados como PMP® mantenham sua certificação.

Início do século 21(PMI® - São Paulo, 2007):

a) PMI® contava com mais de 50.000 associados;

b) mais de 10.000 Profissionais de Gerenciamento de Projeto (PMP®) 

certificados;

c) mais de 270.000 cópias do PMBoK® Guide em circulação.
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2.1.5.2 Atualidade

Hoje o PMI® conta com mais de 240.000 associados em 160 países (PMI®, 

Inc., 2007). Os associados do PMI® são praticantes e estudiosos do Gerenciamento 

de Projetos, nas mais variadas áreas, como administração, tecnologia da 

informação, aeroespacial, automobilística, construção, engenharia, serviços 

financeiros, farmacêutica e telecomunicações (PMI® - São Paulo, 2007).

Pelo trabalho desenvolvido ao longo de 36 anos, o PMI® se tornou e é 

reconhecido como a principal associação profissional em Gerenciamento de 

Projetos. Ele oferece uma ampla relação de produtos e de serviços aos associados e 

interessados em Gerenciamento de Projetos (PMI® - São Paulo, 2007). Seguem 

alguns exemplos dos produtos e serviços disponibilizados (PMI® - São Paulo, 2007):

a) Padrões profissionais;

b) Certificações;

c) Pesquisas;

d) Publicações;

e) Educação e Treinamento;

f) Centro para o Conhecimento e Prática do Gerenciamento de Projetos;

g) Desenvolvimento Profissional;

h) Programa de Premiação do PMI® aos Profissionais da Área;

i) Organizações Componentes;

j) Relações Corporativas;

k) Fundação Educacional do PMI®.

2.1.5.3 PMI® no Brasil 

O PMI® é representado fora da sua cidade sede pelos Chapters. Os Chapters

foram criados com a finalidade de reunir os profissionais da região da área de 

Gerência de Projetos filiados ao PMI®. Qualquer sócio pode filiar-se ao Chapter

mais próximo para contatar outros sócios. Os Chapters compartilham dos mesmos 
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desígnios e missão do PMI®, impulsionando o profissionalismo no Gerenciamento 

de Projetos nos negócios, nas instituições de ensino e organizações profissionais 

locais. Além disso, os Chapters promovem também atividades, reuniões e outros 

programas educacionais, com o intuito de fortalecer o conhecimento, a ciência e a 

compreensão dos princípios, ferramentas e técnicas do Gerenciamento de Projetos

(PMI® - São Paulo, 2007).

No início da década de 80, o Brasil foi o primeiro país a construir um Chapter

fora dos Estados Unidos. Contudo, o Chapter foi destituído em 1984, mesmo tendo 

tido um crescimento no número de associados e demonstrando um interesse em 

Gerenciamento de Projetos (PMI® - São Paulo, 2007).

Com a nova diretriz do PMI® e com o avanço do Gerenciamento de Projetos 

no Brasil, nos final dos anos 90 aconteceu uma nova iniciativa para a instituição de 

uma entidade brasileira voltada para o tema. Devido às dimensões geográficas do 

país, o PMI® incentivou a criação de Chapters por estado da nação, a fim de manter 

o ideal de integração dos profissionais (PMI® - São Paulo, 2007).

Assim, foram estabelecidos os seguintes Chapters no Brasil (PMI – Brasil, 

2007):

a) PMI® - São Paulo - SP (primeiro a ser instituído em 1998);

b) PMI® - Pituba – BA;

c) PMI® - Brasília – DF;

d) PMI® - Vila Velha – ES;

e) PMI® - Fortaleza – CE;

f) PMI® - Goiania – GO;

g) PMI® - Joinville – SC;

h) PMI® - Manaus – AM;

i) PMI® - Belo Horizonte – MG;

j) PMI® - Curitiba – PR;

k) PMI® - Recife – PE;

l) PMI® - Porto Alegre – RS;

m) PMI® - Rio de Janeiro – RJ.
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2.1.5.4 PMBok (Project Management Body of Knowledge)

O Project Management Body of Knowledge (PMBoK® Guide) é um termo que 

engloba o universo de conhecimento do campo de Gerenciamento de Projetos. Esse 

conhecimento é advindo da aplicação das práticas, tanto aquelas amplamente 

testadas quanto as mais inovadoras com aplicação mais restrita, pelos profissionais 

praticantes e acadêmicos (PMI – Brasil, 2007).

2.1.6 Gerenciamento de Projetos de Software

Na década de 60 e no início da década de 70, muitos grandes projetos de 

software fracassaram. Esse foi o primeiro indicativo das dificuldades de 

gerenciamento de software. A razão do fracasso desses projetos foi o emprego de 

técnicas de gerenciamento advindas de outras disciplinas de engenharia no 

desenvolvimento de software, o que se mostrou ineficaz (SOMMERVILLE, 2003).

O desenvolvimento de software precisa de gerenciamento no processo 

porque a engenharia de software profissional está sujeita às restrições de prazo e de 

custo. Os gerentes de software são os responsáveis por cumprir essas restrições, 

por planejar e por programar o desenvolvimento do projeto. Eles ainda devem 

garantir que o trabalho seja realizado em conformidade com os padrões requeridos e 

que esteja dentro do prazo e do orçamento. Ainda assim, o bom gerenciamento não 

assegura o sucesso do projeto. Porém, o mau gerenciamento geralmente resulta no 

fracasso (SOMMERVILLE, 2003).

O gerente de software desempenha o mesmo trabalho que outros gerentes de 

projetos da engenharia. Contudo, a engenharia de software apresenta diferenças 

das outras engenharias em uma vasta quantia de módulos, o que pode tornar o 

gerenciamento de software particularmente difícil. Algumas dessas diferenças são 

(SOMMERVILLE, 2003):

a) o produto é intangível: o software não pode ser visto ou tocado. Os 

gerentes de software não podem ver o progresso, dependem da produção 
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da documentação necessária, por outras pessoas, para avaliar o 

andamento do projeto;

b) não há processo de software padrão: não há uma compreensão explícita 

das relações entre o processo de software e os tipos de produtos. Não há 

como fazer a previsão de quando um processo de software específico 

poderá gerar problemas de desenvolvimento;

c) grandes projetos de software são, freqüentemente, projetos únicos:

comumente há diferenças entre os grandes projetos de softwares. Essas 

diferenças aliadas às rápidas mudanças tecnológicas dificultam o 

aproveitamento das experiências anteriores.

Os sistemas de software habitualmente trazem novidades e inovações 

técnicas. Somando a isso aos problemas acima expostos, a surpresa é a quantia de 

projetos sendo entregues no prazo e adequados ao orçamento e não o contrário 

(SOMMERVILLE, 2003).

Considera-se a gerência de projetos a primeira camada do processo de 

engenharia de software. É assim chamada por abranger todo o processo de 

desenvolvimento, desde o começo ao final (PRESSMAN, 2000).

As seguintes iniciativas auxiliam na execução bem sucedida de um projeto 

(PRESSMAN, 2000):

a) compreender o escopo do trabalho a ser feito;

b) identificar os possíveis riscos;

c) determinar os recursos necessários;

d) pontuar as tarefas a serem executadas;

e) encontrar os marcos de referência a serem acompanhados;

f) definir o esforço despendido;

g) estabelecer a programação a ser seguida.

A gerência de projetos possibilita a aplicação dessas iniciativas. Ela inicia 

antes do trabalho técnico, continua à medida que o software se desenvolve do 

modelo conceitual para a realidade e termina somente quando o software é 

qualificado como obsoleto e decide-se por tirá-lo de operação (PRESSMAN, 2000).
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2.2 Gestão de Pessoas

A expressão Recursos Humanos faz referência às pessoas que fazem parte 

das organizações e que nela desempenham determinada função. As organizações 

são formadas por pessoas e delas dependem para alcançar suas metas e cumprir 

suas missões (CHIAVENATO, 2004).

A Gestão de Pessoas refere-se às práticas e políticas fundamentais para 

gerenciar as pessoas que participam da organização. Especificamente, esse 

conceito engloba a contratação, o treinamento, a avaliação, a remuneração e o 

oferecimento de um ambiente bom e seguro aos colaboradores da empresa. 

(DESSLER, 2003).

Historicamente, de forma gradativa, chegou-se ao consenso de que as 

pessoas não são recursos, que a organização consome e utiliza e que produzem 

custos. De forma oposta, as pessoas formam um ativo essencial que alavanca a 

competitividade empresarial, equiparando-se ao mercado e à tecnologia. Desse 

modo, a expressão Administração de Pessoas é mais bem empregada para enfatizar 

a administração com as pessoas – como parceiros – e não sobre as pessoas – como 

meros recursos (CHIAVENATO, 2004).

Sob este ponto de vista, ressaltam três aspectos fundamentais 

(CHIAVENATO, 2004):

a) as pessoas são diferentes entre si: possuem habilidades, conhecimentos, 

capacidades, destrezas e competências únicas;

b) as pessoas são os elementos vivos e impulsionadores da organização: 

respondem pela inteligência, talento e aprendizagem imprescindíveis à 

organização e a sua  necessária constante renovação e competitividade 

em um mundo pleno de mudanças e desafios;

c) as pessoas são os parceiros da organização: fazem investimentos, como 

esforço, dedicação, responsabilidade e comprometimento e esperam 

retornos, como salário, incentivos, crescimento profissional, carreira. Elas 

são os únicos capazes de conduzir a empresa à excelência e ao sucesso.
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2.2.1 Gestão de uma Equipe de Desenvolvimento de Software

Assim como em qualquer organização, as pessoas que trabalham em uma 

companhia de software são seu maior patrimônio. Elas compreendem o capital 

intelectual da instituição e fica a cargo dos gerentes de software garantir que a 

empresa obtenha o maior retorno dos investimentos nas pessoas. Respeitá-las é 

fundamental, garante que o retorno aconteça e é praticado pelas empresas e 

economias bem sucedidas. O nível de responsabilidade e compreensão de cada um 

deve ser proporcional às suas habilidades (SOMMERVILLE, 2003).

Conseqüentemente, um gerenciamento bem sucedido é absolutamente 

dependente do gerenciamento de pessoas. Os gerentes de projeto devem solucionar 

problemas técnicos e não-técnicos utilizando os conhecimentos de sua equipe, 

sabendo aproveitar-se das habilidades e capacidades de cada um da melhor 

maneira possível. É responsabilidade dos gerentes também motivar o pessoal, 

planejar e organizar seu trabalho e certificar-se que o trabalho seja feito de modo 

eficaz. O gerenciamento inadequado de pessoas é um dos mais expressivos motivos 

para o fracasso do projeto (SOMMERVILLE, 2003).

Como a Engenharia de Software é uma atividade cognitiva e social, esses 

fatores são essenciais para que se compreenda como as pessoas desenvolvem 

software. Assim, por tratar-se de uma abordagem ao processo de software, pode-se 

focar em questões cognitivas e sociais em vez das teorias de gerenciamento de 

forma geral. Se os gerentes têm a ciência desses fundamentos eles conseguem 

extrair melhores resultados das pessoas que formam sua equipe, obtendo maior 

aproveitamento de suas capacidades (SOMMERVILLE, 2003).

2.2.2 Motivação

A análise dos fatores humanos em um empreendimento (projeto) precisa 

considerar dois pontos: o equilíbrio entre o desempenho do profissional (resultados 
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de seu trabalho) e a compensação e a satisfação das necessidades dele 

(VALERIANO, 1998).

Para obter-se um bom desempenho, devem-se atrelar três fatores: a definição 

de um objetivo claro e atingível, a capacidade em buscá-lo e a motivação. Ou em 

outras palavras, saber o que fazer, saber como e querer fazer (VALERIANO, 1998).

Diz-se que motivação é o processo responsável pela intensidade, pela direção 

e pela persistência dos esforços que uma pessoa despende para alcançar

determinada meta. A intensidade corresponde ao esforço empregado; em conjunto

com a direção, leva a resultados favoráveis que beneficie a organização. A 

persistência é por quanto tempo a pessoa consegue manter seu esforço (ROBBINS, 

2005).

Uma das responsabilidades do gerente de projetos é a motivação das 

pessoas da sua equipe (SOMMERVILLE, 2003). Abraham Maslow (1908 - 1970), 

psicólogo altamente respeitado, contrário ao negativismo desumanizante da 

psicologia em 1950 tornou-se muito conhecido por criar a Hierarquia das 

Necessidades (VIERA, 2006).

Nesse mesmo ano, adeptos da teoria de Sigmund Freud promoveram a idéia 

de que os seres humanos não controlavam seu futuro, não eram donos de seu 

destino e de que todas as ações eram governadas por processos inconscientes 

dominados por seus desejos sexuais primitivos. Além disso, no mesmo período, 

psicólogos do comportamento concluíram que os seres humanos eram regidos pelo 

meio ambiente (VIERA, 2006).

Maslow defendeu a existência de qualidades únicas no comportamento do ser 

humano: amor, auto-estima, posse, auto-expressão e criatividade, e argumentou que 

ambas as escolas de pensamento falhavam em reconhecê-las. Para ele, essas 

características únicas possibilitam a independência do ser humano ao fazer escolhas 

e o controle total sobre seu destino (VIERA, 2006).

A estrutura da hierarquia foi definida por Maslow em 1954 e sugeriu que as 

pessoas são motivadas e guiadas pela satisfação de suas necessidades: 

fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de auto-realização, e que suas 

necessidades são organizadas em uma série de níveis, conforme Figura 2.1. O nível 

inferior dessa hierarquia representa as necessidades fisiológicas (fome, sede, 

repouso, abrigo, sexo e outras necessidades do corpo). Uma vez alcançadas, passa-

se a desejar suprir as necessidades do nível imediatamente superior, ou seja, das 
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necessidades de segurança (segurança e proteção contra danos físicos, doença e 

morais, incertezas, roubo, desemprego, necessidade de sentirem-se seguras em um 

ambiente). Acima estão as necessidades sociais (afeição, aceitação, amizade, 

relacionamento, compreensão, consideração), que dizem respeito à necessidade de 

se sentir pertencente a um grupo social. As necessidades de estima referem-se à 

necessidade de sentirem-se respeitados pelos outros, é composta por fatores 

internos (respeito próprio, progresso, orgulho, confiança, realização e autonomia) e 

fatores externos (status, reconhecimento, admiração, aceitação e atenção). No topo 

da pirâmide estão as necessidades de auto-realização, relacionadas ao 

desenvolvimento pessoal, intenção de tornar-se tudo o que se é capaz de ser 

(crescimento pessoal, alcance do potencial máximo, auto-satisfação). As prioridades 

humanas são satisfazer as necessidades primárias, fisiológicas e de segurança, 

antes das necessidades secundárias, sociais, de estima e de auto realização 

(SOMMERVILLE, 2003) (FARIA, 2002) (VIERA, 2006).

Figura 2.1 – Hierarquia das Necessidades – Maslow (FARIA, 2002)

Necessidades Fisiológicas

Necessidades de Segurança

Necessidades Sociais

Necessidades de Estima

Necessidades de Auto-Realização
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Comumente, as pessoas que trabalham em organizações de desenvolvimento 

de software já apresentam as necessidades primárias saciadas. Assim, cabe ao 

gerenciamento assegurar que as necessidades secundárias sejam supridas 

(SOMMERVILLE, 2003):

a) Necessidades Sociais: disponibilizar às pessoas tempo e lugar para 

encontrarem-se com seus colegas de trabalho. Canais de comunicação informais, de 

fácil uso são muito importantes, como por exemplo, o correio eletrônico. 

b) Necessidades de Estima: convencer as pessoas que a organização as 

valoriza. Formas eficazes de se conseguir isso são remunerar conforme as 

habilidades, capacidades e experiência e o reconhecimento público.

c) Necessidades de Auto-realização: atribuir às pessoas da equipe as 

responsabilidades pelo seu próprio trabalho, oferecer-lhes desafios factíveis e treiná-

las para que desenvolvam suas habilidades são formas de satisfazer às 

necessidades do nível superior.

Sob um ponto de vista psicológico sobre motivação, Bass e Dunteman (1963) 

classificaram os profissionais em três tipos (SOMMERVILLE, 2003):

a) orientados a tarefas: são motivados através do trabalho desempenhado. 

Na Engenharia de Software, são os técnicos motivados pelo desafio intelectual do 

desenvolvimento do software.

b) auto orientados: são motivados pelo reconhecimento e sucesso pessoal. 

Interessam-se pelo desenvolvimento de software como um meio de atingir suas 

próprias metas.

c) orientados a interações: são motivados pela presença e pelas atitudes dos 

colegas de trabalho. Esses indivíduos estão adquirindo mais espaço na Engenharia 

de Software à medida que o desenvolvimento de software se torna mais centrado no 

usuário.

Os colaboradores classificados como orientados a tarefas e os classificados 

como auto-orientados preferem trabalhar sozinhos enquanto os orientados a 

interações, em geral, apreciam trabalhar em grupo. Normalmente, as mulheres 

possuem o perfil de profissionais orientadas a interações, sendo quase sempre 

agentes comunicadores mais eficazes do que os homens (SOMMERVILLE, 2003).
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Essa classificação corresponde à motivação dominante do indivíduo, mas é 

válido ressaltar que cada um possui um pouco de cada classe. No entanto, as 

personalidades estão sujeitas a variações, e essa dinamicidade implica na mudança 

do indivíduo. Como exemplo, as pessoas com um perfil mais técnico podem sentir-

se não justamente recompensadas e tornar-se auto-orientadas, colocando seus 

interesses pessoais antes das preocupações técnicas (SOMMERVILLE, 2003).

A Hierarquia das Necessidades proposta por Maslow coloca a motivação 

como um fator intrínseco do ser humano, mas cabe observar que as pessoas 

sentem-se parte de uma organização, de um grupo profissional e de alguma cultura. 

As pessoas motivam-se por necessidades pessoais, mas também pelos interesses

dos grupos a que pertencem. Participar de uma equipe coesa é altamente motivador 

para a maioria das pessoas, assim como o trabalho por elas desenvolvido e o grupo 

do qual são membros (SOMMERVILLE, 2003).

Assim como um gerente mal-humorado, autoritário, egocêntrico pode 

desmotivar uma equipe, um bom gerente pode motivar. E é seu dever fazê-lo. 

Equipes motivadas são mais felizes, mais comprometidas e mais realizadas. Cabe 

aos gestores da empresa proporcionar a motivação, criando condições na 

organização que façam com que as pessoas sintam-se valorizadas, desafiadas e 

auto-realizadas. Os resultados desse trabalho estarão refletidos na qualidade das 

relações com clientes e com colegas e na maior exploração do potencial de cada 

um, culminando em maior êxito na execução dos projetos (WIESEL, 2007).

2.2.2.1 Avaliação de Desempenho

A Avaliação de Desempenho é uma análise sistemática do comportamento 

das pessoas nos cargos que ocupam. Mesmo sendo uma responsabilidade de 

linha2, é considerada uma função de staff3 em algumas organizações; dependendo 

                                                
2 Função de Linha: cada chefe ou gerente é responsável pelos recursos humanos alocados em seu 
órgão. Cada um responde pela administração de seu pessoal dentro da sua área de atuação, 
deliberando sobre novas admissões, transferências, avaliação de desempenho, disciplinas, métodos 
e processo de trabalho (DESSLER, 2003).
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dos objetivos da avaliação de desempenho, ela pode ser uma incumbência do 

supervisor direto, do próprio empregado ou ainda de uma comissão de avaliação.

Toda avaliação é um processo para motivar, estimular ou julgar o valor, a 

excelência, as qualidades de alguma pessoa. Pode-se dizer que os colaboradores 

são sempre avaliados, formal ou informalmente, com certa assiduidade nas 

empresas, assim, resumidamente, a avaliação de desempenho é um conceito 

dinâmico. Além disso, a avaliação de desempenho constitui uma técnica direcional 

essencial para a administração. É uma ferramenta que permite encontrar problemas 

na supervisão de pessoal, de integração entre empregado e organização ou entre 

empregado e cargo que ocupa, de desarmonia, de mau aproveitamento de 

capacidade, por exemplo, um colaborador com competência superior à exigido pelo 

cargo; de motivação, etc. A avaliação de desempenho pode colaborar na definição e 

no desenvolvimento de uma política adequada de Gestão de Pessoas às 

particularidades da organização, conforme os tipos de problemas identificados

(CHIAVENATO, 2004).

A avaliação de desempenho é implementada por três razões principais. 

Primeira, a avaliação obtém informações que subsidiam as decisões sobre 

promoções e aumento de salários. Segunda, aponta deficiências permitindo que 

possam ser retificadas por chefes e colaboradores e também identifica pontos 

positivos no desempenho dos funcionários, permitindo que sejam reforçados. 

Terceira, as avaliações são proveitosas ao planejamento de carreira, pois 

possibilitam a localização de problemas e qualidades nos funcionários permitindo a 

revisão do plano de carreira deles (DESSLER, 2003).

Os principais métodos de avaliação de desempenho são (CHIAVENATO, 

2004): 

a) Método das Escalas Gráficas;

b) Método da Escolha Forçada;

c) Método da Pesquisa de Campo;

d) Método da Comparação Pareada;

e) Método das Frases Descritivas;

f) Método dos Métodos Mistos.

                                                                                                                                                        
3 Função de Staff: Aquele que presta assessoria à casa chefe da organização, consultoria, na 
concepção de normas para a resolução de problemas específicos de pessoal, subsidiando as 
decisões dos chefes com suprimento de dados e de informações (DESSLER, 2003).
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Em todos os métodos acima expostos, a entrevista de avaliação de 

desempenho com o colaborador avaliado constitui o ponto de maior importância do 

sistema: a comunicação que serve de retroação (feedback) e que reduz as 

dissonâncias entre superior e subordinado (CHIAVENATO, 2004).
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3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

3.1 Processo de Software

Uma definição um pouco mais objetiva para Engenharia de Software é a 

determinação e utilização da engenharia com a finalidade de desenvolver software 

de maneira sistemática e econômica, resultando em um produto confiável e eficiente

(PRESSMAN, 2000). Ela agrega três elementos fundamentais: métodos (conjunto de 

atividades que formam a base técnica para a elaboração do software), ferramentas 

(suporte automatizado ou semi-automatizado aos métodos) e procedimentos 

(estabelecem as ligações entre métodos e ferramentas). Esses componentes e a 

forma como estão atrelados definem os diversos processos e paradigmas da 

Engenharia de Software. O bom uso agregado deles determina melhores resultados 

do que quando usados isoladamente (ROCHA, MALDONADO, WEBER, 2001).

Um Processo de Software é um conjunto de atividades e resultados 

combinados que levam a produção de um produto de software. Esse processo pode 

abranger o desenvolvimento de software desde o inicio bem como o 

desenvolvimento daqueles a partir de extensões e modificações de sistemas prontos 

(SOMMERVILLE, 2003). 

Os processos de software são complicados e por serem também intelectuais, 

são absolutamente dependentes da apreciação humana. Como há a necessidade de 

julgamento e criatividade, a automatização desses processos vem se mostrando 

restringida. As ferramentas CASE foram criadas para atuarem como auxiliares no 

decorrer do processo, mas não há probabilidade de em, data próxima, desenvolver-

se uma automação mais significativa, que substitua os engenheiros no processo de 

software (SOMMERVILLE, 2003).

Uma das razões para a dificuldade de automatização do processo é a 

imensurável diversidade dos processos de software. Não há um processo ideal para 

que possa ser aplicado a todos os casos, assim os processos variam conforme a 

abordagem de desenvolvimento de software da organização. Os processos evoluem 

segundo as capacidades das pessoas e as características específicas dos sistemas 

que estão sendo elaborados. Dessa forma, até mesmo dentro da empresa pode 
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haver uma variedade de processos aplicados no desenvolvimento de software 

(SOMMERVILLE, 2003).

Mesmo que existam muitos processos de software diferentes, existem 

atividades fundamentais comuns a todos eles, como (SOMMERVILLE, 2003):

a) Especificação de Software: definição das funcionalidades do software e 

das restrições de sua operação;

b) Projeto e Implementação de Software: produção do software de modo que 

cumpra sua especificação;

c) Validação de Software: validação do software para garantir que ele faz o 

que o cliente deseja;

d) Evolução do Software: o software evolui para atender às necessidades 

mutáveis do cliente.

Não há um processo de software ideal, mas há maneiras de melhorá-lo. 

Muitas organizações utilizam processos com técnicas desatualizadas ou elaborados 

para casos específicos ou ainda não usam das melhores práticas de Engenharia de 

Software no processo. Pode-se melhorar o processo de software de diferentes 

maneiras, uma delas é através da padronização de processos de software, quando a 

diversidade deles na organização é reduzida. Isso implica na melhoria da 

comunicação e na redução de tempo de treinamento e faz com que o apoio ao 

processo automatizado seja mais econômico. A padronização tem também como 

conseqüência a introdução de novos métodos, de novas técnicas e também de boas 

práticas de Engenharia de Software.

3.1.1 Especificação de Software

A primeira atividade fundamental do processo de software é a Especificação 

de Software, atualmente muito conhecida como Engenharia de Requisitos. Tem 

como objetivo determinar as funções requeridas pelo sistema e as restrições sobre a 

operação e o desenvolvimento do sistema. É uma fase de muita importância no 
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processo de software já que erros nesse estágio inevitavelmente geram erros nos 

estágios posteriores, projeto e implementação do sistema (SOMMERVILLE, 2003).

O processo de Engenharia de Requisitos tem como fruto uma documentação 

de requisitos, que é a especificação para o sistema. Como esses requisitos serão 

apresentados para dois grupos de interesses diferentes, eles são colocados em dois 

níveis de detalhes: declaração de alto nível de requisitos para os usuários finais e 

clientes e especificação mais detalhada do sistema para os desenvolvedores

(SOMMERVILLE, 2003).

O processo de especificação de Software ainda subdivide-se em quatro fases

(SOMMERVILLE, 2003):

a) estudo da viabilidade: determina se a construção do sistema que supra as 

necessidades do usuário é possível;

b) levantamento e análise de requisitos: obtém os requisitos do sistema 

através de pesquisas com o usuário, com o mercado, com os sistemas já 

desenvolvidos e assim por diante;

c) especificação de requisitos: pauta as informações obtidas durante a fase 

de análise em um documento que define o conjunto de requisitos;

d) validação de requisitos: avalia os requisitos conforme sua pertinência, 

consistência e integralidade. Em caso de erros na documentação, 

modificam-se os requisitos a fim de corrigir os problemas.

As atividades do processo de requisitos não são realizadas em uma 

seqüência rigorosa. Elas continuam durante a definição e a especificação e novos 

requisitos surgem ao longo do processo. Logo, as fases de análise, definição e 

especificação são paralelas (SOMMERVILLE, 2003).

3.1.2 Projeto e Implementação de Software

Na fase de Implementação de desenvolvimento de software, é feita a 

conversão de uma especificação de sistema em um sistema executável. Essa fase 

sempre engloba os processos de projeto e de programação de software, e se uma 
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abordagem moderna de desenvolvimento for utilizada, ela poderá também envolver 

o aperfeiçoamento da especificação de software (SOMMERVILLE, 2003).

Um Projeto de Software é uma descrição estrutural do software a ser 

implementado. São definidos os dados que farão parte do sistema, as interfaces 

entre os componentes dele, e algumas vezes, os algoritmos empregados. O 

processo do projeto é desenvolvido de forma iterativa, por meio de uma série de 

diferentes versões. À medida que o projeto é desenvolvido, acrescentam-se formas 

e detalhes e decompõem-se projetos anteriores constantemente com a finalidade de 

encontrar erros e omissões nas fases precedentes (SOMMERVILLE, 2003).

As atividades específicas do processo de projeto são (SOMMERVILLE, 2003):

a) Projeto de Arquitetura: identificação e documentação dos subsistemas que 

constituem o sistema e suas relações;

b) Especificação Abstrata: construção de uma especificação abstrata das 

funções e das restrições dentro das quais cada um dos subsistemas deve 

operar; 

c) Projeto de Interface: projeto e documentação da interface entre cada 

subsistema. Não pode haver ambigüidade para que os subsistemas 

possam ser usados independentemente;

d) Projeto de Componentes: alocação de funções a diferentes componentes

e projeto das interfaces desses componentes;

e) Projeto de Estrutura de Dados: projeto em detalhe e especificação das 

estruturas de dados usadas na implementação de sistemas;

f) Projeto de Algoritmos: projetos detalhado e especificação dos algoritmos 

utilizados para proporcionarem serviços.

Esse é um modelo genérico de software. Pode e deve ser adaptado conforme 

a necessidade, a partir de processos práticos reais, de muitas formas 

(SOMMERVILLE, 2003).

3.1.3 Validação de Software
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A Validação de Software, ou como também é conhecida a Validação e a 

Verificação (V & V) tem por objetivo garantir que o sistema está de acordo com as 

especificações e que ele satisfaz as expectativas do cliente comprador do sistema. 

Esta fase é executada durante todo o período de desenvolvimento de software. 

Envolve verificar processos por meio de inspeções e revisões, desde a fase de 

coletas de requisitos até a implementação do programa. Entretanto, a maior parte do 

processo de validação é efetuado após a implementação, durante o período de 

testes (SOMMERVILLE, 2003).

Pode-se dividir a fase de testes em estágios, nos quais são testados os 

componentes do sistema, o sistema como um todo, integrado, e finalmente o 

sistema com os dados do cliente. Em uma situação ideal, os erros nos componentes 

são encontrados no início do processo e os problemas de interface, encontrados 

quando o sistema é integrado. Contudo, à medida que os erros vão sendo 

encontrados, o programa precisa ser depurado e isso pode exigir a repetição de 

outros estágios no processo de testes. Ainda, problemas podem ser encontrados 

nos componentes na fase de integração. Dessa forma, o processo mostra-se 

iterativo, com informações sendo retornadas dos estágios avançados para os 

estágios iniciais (SOMMERVILLE, 2003).

O processo de testes pode ser dividido em cinco fases (SOMMERVILLE, 

2003):

a) Teste de Unidade: teste dos componentes isoladamente;

b) Teste de Módulo: teste dos componentes dependentes (módulos);

c) Teste de Subsistema: teste do conjunto de módulos relacionados;

d) Teste de Sistema: teste dos subsistemas integrados no sistema final;

e) Teste de Aceitação: teste final. Teste do sistema com os dados reais do 

cliente, podendo revelar problemas desde a coleta de requisitos.

3.1.4 Evolução de Software

Sempre houve uma divisão entre o processo de desenvolvimento de software 

e o Processo de Evolução de Software atuante como manutenção do sistema já 
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instituído. Considera-se desenvolvimento de software o processo a partir da 

definição dos requisitos até a colocação do sistema em operação. A manutenção do 

software é o processo de modificar o sistema criado depois que ele entrou em 

operação. Embora os custos de manutenção sejam considerados superiores aos 

custos de criação, o processo de evolução são menos desafiadores que os de 

desenvolvimento. Modificar softwares existentes para que atendam aos novos 

requisitos está se tornando uma abordagem comum de desenvolvimento de software 

para sistemas pequenos e de porte médio (SOMMERVILLE, 2003). 

3.2 Qualidade do Processo de Software

Nos últimos anos, a comunidade de engenharia de software tem se mostrado 

bastante interessada em formas de melhorar o processo de desenvolvimento de 

software. Essa melhoria refere-se a compreender os processos existentes e 

modificá-los, com a finalidade de melhorar a qualidade do produto e/ou minimizar os 

custos e o tempo de desenvolvimento (SOMMERVILLE, 2003).

Até mesmo os mais experientes implementadores afirmam que a máxima 

qualidade de software é um objetivo fundamental. Ainda, uma das definições 

possíveis para qualidade de software é a determinação explicitamente clara de 

requisitos funcionais e de desempenho, padrões de desenvolvimento precisamente 

documentados e conformidade a características implícitas do software desenvolvido 

de forma profissional (PRESSMAN, 2000).

Essa definição enfatiza três pontos importantes (PRESSMAN, 2000):

a) a ausência da conformidade do software aos seus requisitos implica na 

ausência da qualidade do software. Os requisitos são a base pela qual a 

qualidade é medida;

b) a qualidade depende também do seguimento dos critérios da engenharia 

de desenvolvimento de software, definidos por padrões especificados. Na 

falta desse seguimento, a falta de qualidade é quase segura;

c) além de suprir os requisitos explícitos, o software deve cumprir os 

requisitos implícitos, como boa manutenibilidade, para ter qualidade.
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A qualidade do produto de software desenvolvido está fortemente relacionada 

à qualidade do processo utilizado para criar esse produto. Espera-se que a melhora 

no processo de software tenha a mesma proporção de melhora na qualidade do 

produto (SOMMERVILLE, 2003).

Deve-se interpretar as melhorias de processo como uma atividade específica 

de uma organização ou parte de uma organização maior. Elas são um processo 

iterativo de longo prazo. O sucesso delas requer o comprometimento da empresa e 

a disponibilidade de recursos (SOMMERVILLE, 2003).

Há uma série de estágios importantes na melhoria de processos 

(SOMMERVILLE, 2003):

a) análise de processo: exame dos processos existentes e criação de um 

modelo específico para documentar e compreender o processo;

b) identificação da melhoria: estudo da análise de processo para identificar 

gargalos relativos à qualidade, ao prazo e ao custo que possam influenciar 

desfavoravelmente a qualidade do produto;

c) introdução de mudanças de processo: inclusão de novos procedimentos, 

métodos e ferramentas e integração deles com outras atividades do 

processo;

d) treinamento em mudanças de processos: treinamento para que os 

benefícios da mudança de processo possam ser plenamente obtidos;

e) ajuste de mudanças: se dá após a introdução de mudanças. Fase de 

descoberta de pequenos problemas nas mudanças e de proposta e 

introdução de modificações no processo.

Quando instituída a mudança, o processo de melhoria pode iterar com outras 

análises realizadas, para identificar problemas de processo, propor melhorias, etc. É 

altamente recomendável que a introdução de mudanças seja gradativa para que 

possa se avaliar os efeitos de cada uma delas no processo, o que seria impossível 

instituindo-se muitas mudanças. Isso também traria outros problemas como 

impossibilidade de treinamento (SOMMERVILLE, 2003).
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3.2.1 CMM

Com o objetivo de estabelecer um padrão de qualidade para o software 

desenvolvido para as Forças Armadas, o CMM (Capability Maturity Model) ou 

Modelo de Maturidade de Capacitação foi desenvolvido pelo SEI (Software 

Engineering Institute), ligado à Universidade Carnegie Mellon e financiado pelo DoD 

(Departamento de Defesa Norte-Americano). Ele foi criado especificamente para a 

implementação de grandes projetos militares, assim é importante dedicar atenção às 

idiossincrasias da organização e adequá-lo a essa realidade. Segundo relatórios do 

SEI, essa conformação já foi prevista (ROCHA, MALDONADO, WEBER, 2001).

Esse modelo tem sido muito influente no sentido de persuasão à comunidade 

de Engenharia de Software a valorizar as questões de melhoria de processo. O 

CMM classifica os processos de software em cinco diferentes níveis de maturidade 

(SOMMERVILLE, 2003):

a) Nível Inicial: A organização não possui procedimentos eficazes de 

gerenciamento. O software pode ser desenvolvido com eficácia mas as 

características (qualidade, etc.) e o processo dele (orçamento, 

cronograma, etc.) serão imprevisíveis.

b) Nível Repetível: A organização possui instituídos procedimentos formais 

de Gerenciamento, garantia de qualidade e controle de configuração de 

Software. Esse nível tem esse nome porque há a possibilidade de 

repetição de projetos do mesmo tipo. Porém não existe um modelo de 

processo formal.

c) Nível Definido: A organização definiu e implantou os procedimentos 

formais, criando uma base para a melhoria da qualidade do processo.

d) Nível Gerenciado: A organização possui processo determinado e coleta 

formal de dados qualitativos.

e) Nível de Otimização: A organização preocupa-se em obter melhorias 

contínuas no processo de software.
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3.2.2 PeopleCMM

Com o propósito de melhoria no processo de software, o SEI, além do Modelo 

de Capacidade e Maturação (CMM), para as melhores práticas de Engenharia de 

Software, propôs também o Modelo de Capacidade de Maturação de Pessoal 

(People Capability Maturity Model – People-CMM). Esse modelo pode melhorar o 

gerenciamento humano na organização (SOMMERVILLE, 2003).

Assim como o CMM, o P-CMM possui cinco níveis de maturidade 

(SOMMERVILLE, 2003):

a) Inicial: utilização de práticas informais de Gestão de Pessoas;

b) Repetível: definição de políticas para o desenvolvimento de capacitação 

de pessoas;

c) Definido: padronização das melhores práticas de gerenciamento de 

pessoas na organização;

d) Gerenciado: estabelecimento e introdução de metas quantitativas na 

gestão de pessoas;

e) Otimização: enfoque na melhoria contínua da competência individual e na 

motivação de pessoal.

Curtis et al. (1995 apud SOMMERVILLE, 2003) estabelece os objetivos 

estratégicos do P-CMM, que são:

a) aprimorar a capacidade das organizações de software através da 

ampliação da capacidade da equipe;

b) garantir que a capacidade de desenvolvimento de software seja uma 

qualidade da organização, dissipada à equipe e não a um membro dela;

c) adequar a motivação do indivíduo a da organização;

d) reter o patrimônio humano na organização.

O P-CMM é uma ferramenta prática para a melhoria da gestão de pessoas 

em uma instituição. Ela fornece uma estrutura para a motivação, o reconhecimento, 

a padronização e a melhoria das boas práticas. Ele estimula o reconhecimento das 

pessoas como indivíduos e o desenvolvimento de suas capacidades. 

(SOMMERVILLE, 2003)
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4 MÉTODOS E TÉCNICAS

4.1 Motivação

O mercado mundial, ao longo das últimas décadas, vem passando por 

constantes e profundas transformações, fazendo com que as empresas busquem 

novas formas de organização e de operação para adequarem-se a ele. Nesse 

sentido, a Gestão de Pessoas atua como agente diferenciador ao gerenciar o capital 

humano da corporação e preocupar-se em aprimorar a atuação dele, questão de 

fundamental importância no universo de competitividade crescente atual (FILHO, 

2004). De modo a colaborar nesse intuito, está a Gestão por Competências, um 

conceito que está além da forma de administrar, podendo ser concebido como uma 

filosofia de desenvolvimento de talentos na empresa. Ainda, é uma metodologia que 

direciona a companhia para o mercado e para o cliente, focada no desenvolvimento 

das competências profissionais dos colaboradores (CARBONE, 2005). A 

identificação e disseminação das aptidões tornam essa estratégia um instrumento 

imprescindível para benefícios concretos à organização. Essa abordagem eleva as 

pessoas a ativos essenciais, responsáveis pelo diferencial competitivo da empresa.

Ela articula-se a todos os sistemas da área de recursos humanos, desde o 

recrutamento até os mecanismos de manutenção de capital humano (FILHO, 2004). 

É nesse contexto que a Avaliação de Desempenho vem ganhando gradativamente 

mais destaque.

A empresa Delloite Touche Tohmatsu, maior organização prestadora de 

serviços profissionais do mundo, realizou uma pesquisa que revelou que, em ritmo 

crescente, 40,48% das grandes e médias empresas brasileiras já adotaram o 

sistema de Gestão por Competências e 20,24% estão em fase de estudo da melhor 

forma de utilizar esse método. Entre as companhias que utilizam o sistema de 

Gestão por Competências, a avaliação de desempenho é realizada por 47,6% delas 

assim como a avaliação de competências define padrões de recrutamento, de 

desenvolvimento e de reconhecimento do trabalho (CLIPPING, 2002).

Apesar da valorização desse procedimento ser um fato atual, essa prática não 

é nova. Desde que uma pessoa contratou outra, o trabalho dessa é ponderado na 
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relação entre custo e benefício. Porém, com o tempo, a preocupação voltou-se 

exclusivamente para a eficiência da máquina como meio de aumentar a 

produtividade da organização. Quando esse problema foi resolvido, verificou-se que 

com relação ao aumento da produtividade humana não haviam sido constatados 

progressos. Assim, por volta da década de 20, com a Escola das Relações 

Humanas, a atenção dos administradores focou-se no homem e as questões antes 

colocadas às máquinas passaram a ser feitas em relação aos homens

(CHIAVENATO, 2004):

a) como conhecer e medir as potencialidades das pessoas?

b) como levá-las a aplicar totalmente esse potencial?

c) qual a força básica que impulsiona suas energias em direção à ação?

Para essas questões, surgiram muitas respostas dando origem a técnicas 

administrativas capazes de criar condições de uma real melhoria do desempenho 

humano dentro das organizações. As teorias administrativas e organizacionais que 

surgiram posteriormente enfatizaram o papel das pessoas na empresa e seu 

potencial dinamizador nos demais recursos organizacionais. Dessa forma, além de 

planejado e implementado, esse papel precisava ser também, e principalmente, 

avaliado e orientado para determinados objetivos comuns (CHIAVENATO, 2004).

É importante destacar que o foco da Avaliação de Desempenho está na 

performance do indivíduo no cargo, ou seja, no comportamento do papel de

ocupante do cargo. Esse papel é intensamente aleatório, modificando-se de pessoa 

para pessoa e está sob influência de muitos fatores. A concepção de que o valor da 

recompensa é diretamente proporcional ao esforço determina a quantidade de 

esforço que a pessoa estará disposta a despender, perfeitamente representado pela 

relação custo-benefício. Além disso, o esforço individual depende da capacidade e 

das habilidades da pessoa e da sua percepção do papel a ser desempenhado. 

Assim, o desempenho no cargo é fortemente parametrizado por essas variáveis, 

conforme figura 4.14 (CHIAVENATO, 2004).

                                                
4 CHIAVENATO, I. Recursos Humanos: O Capital Humano das Organizações. 8. 
Ed. São Paulo: Atlas, 2004. Pg. 259.
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Figura 4.1 – Fatores que afetam o desempenho no cargo

A Avaliação de Desempenho é uma ferramenta para melhorar os resultados 

dos recursos humanos da organização, deve ser considerada como um meio, um 

instrumento para isso e nunca como um fim. A fim de atingir esse objetivo, passa-se 

por outros objetivos intermediários, como os abaixo citados (CHIAVENATO, 2004):

a) incentivo salarial ao bom desempenho;

b) promoções;

c) treinamento;

d) estímulo a maior produtividade;

e) auto-aperfeiçoamento do colaborador;

Esforço Individual
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f) amoldamento do colaborador ao cargo;

g) estimativa do potencial de desenvolvimento dos empregados;

h) melhoria das relações humanas entre superiores e subordinados;

i) feedback da informação ao próprio indivíduo avaliado;

j) definição dos padrões de desempenho da organização;

l) decisões de pessoal como transferências, dispensas, etc;

m) informações básicas para pesquisa de recursos humanos.

Assim, os objetivos da Avaliação de Desempenho podem ser sintetizados sob 

três enfoques (CHIAVENATO, 2004):

a) possibilitar a mensuração do potencial humano para que seja plenamente 

aproveitado;

b) permitir o reconhecimento das pessoas da organização como diferencial 

competitivo e cuja produtividade é dependente da forma de administração;

c) fornecer oportunidade de crescimento e condições de efetiva participação a 

todos os membros da organização, focando-se, ao mesmo tempo, nos 

objetivos da organização e nos do indivíduo.

O planejamento, a coordenação e o desenvolvimento da aplicação da 

Avaliação de Desempenho são fundamentais para o sucesso dela. Quando bem 

realizados, trazem benefícios a curto, médio e longo prazo. Os principais 

beneficiados são: o avaliado, o gerente, a organização e a comunidade. Os 

benefícios estão expostos na Tabela 4.1 (CHIAVENATO, 2004):
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Tabela 4.1 – Benefícios da Avaliação de Desempenho

Benefícios da Avaliação de Desempenho

Ponderar o desempenho e o comportamento dos subordinados firmado em 

fatores de avaliação e em um sistema de mensuração capaz de neutralizar 

a subjetividade.

Tomar ciência das necessidades de melhoria no padrão comportamental de 

seus subordinados e propor providências para mudar essa realidade.

G
E
R
E
N
T
E

Comunicar-se de forma mais eficaz com seus subordinados, inclusive no 

sentido de fazê-los entender a Avaliação de Desempenho como um sistema 

objetivo e a constatar como está sua performance através desse sistema.

Tomar ciência quanto ao comportamento e ao desempenho desejados pela 

empresa de seus subordinados.

Conhecer as expectativas de seu chefe em relação ao seu desempenho e 

seus pontos fortes e fracos esclarecidos pela avaliação.

Conhecer as atitudes de seu superior para melhorar seu desempenho 

(treinamento, estágio, etc.) e as que ele próprio deve tomar (autocorreção, 

maior capricho, mais atenção no trabalho, cursos por conta própria, etc.).

S
U
B
O
R
D
I
N
A
D
O

Fazer auto-avaliação e autocrítica quanto ao seu autodesenvolvimento e 

autocontrole.

Estimar o seu potencial humano no curto, médio e longo prazos e 

determinar qual a contribuição de cada empregado.

Identificar os empregados que necessitam de reciclagem e/ou 

aperfeiçoamento em determinadas áreas de atividade (avaliações mais 

baixas) e selecionar os empregados com condições de promoção ou de 

transferência (avaliações mais altas).

O
R
G
A
N
I
Z
A
Ç
Ã
O

Tornar sua política de recursos humanos mais dinâmica, oferecendo 

oportunidades aos empregados (promoções, crescimento, e 

desenvolvimento pessoal), estimulando a produtividade e melhorando o 

relacionamento humano no trabalho.
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Diante do exposto, aplicar a Avaliação de Desempenho se mostra uma prática 

que vem diretamente a contribuir com o crescimento da organização. Ela pode ser 

aplicada a qualquer grupo de pessoas com objetivos comuns, seja uma empresa, 

seja uma equipe de projetos, seja um grupo acadêmico, orientando sua estratégia de 

negócio. Ainda, permite ligar cada esforço e talento individual com as necessidades 

da organização, subsidia as decisões referentes a promoções, a salário e a 

treinamento do gerente ao expor os pontos fortes e fracos dos colaboradores e 

possibilita um monitoramento periódico do andamento do trabalho das pessoas da 

empresa. 

Atualmente, essa ferramenta vem sendo cada vez mais reconhecida no 

mercado e tem se mostrado muito eficiente na valorização do capital humano da 

entidade. Dessa forma, optou-se pelo desenvolvimento de um software de Avaliação 

de Desempenho.

4.2 Problema

A Avaliação de Desempenho é uma prática utilizada por significante parcela

das empresas de médio e de grande porte, bem como em outros grupos de 

desenvolvimentos de projetos. As organizações que não possuem essa metodologia

estão em fase de estudo de como iniciarão esse processo (SAMMARTINO, 

FERNANDES, 2003).

É consenso que um grande empecilho na adoção dessa prática é a forma de 

aplicação. Comumente, ela é feita através de respostas a formulários impressos em 

papel. Os processos de distribuição, de preenchimento e de recolhimento são muito 

morosos e, principalmente, a análise das informações para posterior extração dos 

dados requer exacerbada atenção e dedicação (SAMMARTINO, FERNANDES, 

2003).

4.3 Objetivo
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O presente trabalho tem por objetivo elaborar uma ferramenta para avaliação 

de desempenho. Esta visa auxiliar na área Gerência de Projetos, mais 

especificamente, dar suporte às decisões do gerente. Considerando os resultados 

advindos da Avaliação de Desempenho, concorda-se que esse processo é 

extremamente benéfico para qualquer empreendimento. Avaliando-se o estado atual 

da prática, constata-se que um dos maiores inconvenientes é o exagerado tempo 

que se despende devido ao processo ser feito, em geral, por preenchimento de 

formulários em papel. Dessa forma, propõe-se a automatizar o processo, o que se 

considera determinante para o melhor desempenho da metodologia. 

4.4 Metodologia

Existem muitas metodologias de desenvolvimento de sistemas no mercado. A 

maioria delas é muito complexa, exigindo tempo para aprendizagem e ampla 

dedicação na aplicação. Além disso, possuem um grande número de fases e geram 

uma vasta quantidade de diferentes tipos de documentos. Conseqüentemente, o 

empenho em adotar alguma dessas metodologias acaba não sendo compensador. 

Assim, optou-se por utilizar a Metodologia Rápida de Desenvolvimento de Software 

(MRDS) para o desenvolvimento da ferramenta proposta. Essa metodologia surge 

exatamente para resolver esse problema, abrangendo desde a coleta de requisitos 

até o projeto detalhado das classes. Sua proposta é reduzir ao mínimo o número de 

etapas e de documentos. Seu foco de modelagem está na produção de modelos que 

sejam diretamente utilizados na implementação do código-fonte do sistema. Pela 

sua idéia minimalista, é uma prática de modelagem de baixo custo, tanto de 

implantação quanto de utilização (SILVEIRA, SCHMITZ, 2001), e por isso, foi 

escolhida.

A MRDS divide o processo de desenvolvimento em duas fases: a primeira é a 

definição do Modelo de Requisitos, cujo objetivo é definir as funcionalidades 

necessárias ao sistema (seção 4.4.1) e a segunda é a definição do Modelo de 
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Análise e Projeto que tem por intuito a construção de um plano que oriente a 

constituição do sistema (seção 4.4.2) (SCHMITZ, SILVEIRA, 2001).

A MRDS adota a UML (Unified Modeling Language) como padrão para a 

descrição dos modelos. Analisando-se os objetivos desse trabalho e a complexidade 

da ferramenta implementada, acredita-se que a modelagem dos Diagramas de 

Casos de Uso e de Atividades seja suficiente para o completo entendimento do 

software desenvolvido.

O Diagrama de Casos de Uso explicita o comportamento de um sistema ou de 

parte de um sistema e sua interação com os usuários. É uma exposição de um 

conjunto de seqüência de ações que fornece uma maneira dos desenvolvedores, 

dos usuários finais e dos especialistas do domínio chegar a um entendimento 

comum sobre o sistema como um todo. O Diagrama de Atividades é basicamente 

um gráfico de fluxos, que explicita o fluxo de controle de uma atividade para outra. 

São empregados para modelar os aspectos dinâmicos do sistema (BOOCH, 

RUMBAUGH, JACOBSON, 2000).

Nessa seção, explicar-se-á o desenvolvimento da ferramenta criada. Para 

isso, dividiu-se o desenvolvimento do software em quatro processos principais, 

conforme explicado na seção 3.1, Processos de Software, abaixo especificados.

4.4.1 Especificação do Software

O Levantamento de Requisitos, primeira fase do desenvolvimento, deu-se 

através de pesquisas sobre o assunto Avaliação de Desempenho, sobre softwares 

com o mesmo objetivo e, principalmente, de orientação com profissionais da área de 

Administração.

Fez-se uma pauta com todos os requisitos apanhados. Após, estudou-se sua 

viabilidade, considerando-se sua pertinência (grau de necessidade da funcionalidade 

no sistema), consistência (coerência do requisito) e integralidade (responsabilidade 

do sistema de resolver tal problema). Ainda, ponderou-se o tempo necessário para 

implementação, critério determinante na aceitação ou não do requisito. Com a 

análise dessas informações, chegou-se à seguinte lista de exigências:
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a) automatização do processo de Avaliação de Desempenho: desenvolver 

um software que substitua o papel no processo;

b) disponibilidade: utilizar uma linguagem de programação para internet, a 

fim de que o acesso seja possibilitado a partir de qualquer lugar, trazendo 

agilidade, precisão no processo e redução de custos;

c) aplicação de todas as possibilidades de métodos de avaliação: a 

Avaliação de Desempenho pode ser aplicada sob diversos métodos. São 

eles: Auto-avaliação5, Top-Down6 e 360º7. Assim, constatou-se como requisito 

que a ferramenta admitisse a aplicação dos métodos, conforme o gerente 

pretendesse;

d) generalidade: implementar a ferramenta de forma a não delimitar a 

aplicação dela a determinada área de desenvolvimento;

e) capacidade de adaptação a qualquer equipe de projetos: mantendo o 

requisito acima, paralelamente, permitir que o sistema adquira  características 

particulares da equipe que o está utilizando;

f) simplicidade na interação usuário/sistema: considerar a transparência 

das funcionalidades. Preocupar-se com a construção de um sistema intuitivo, 

que seja auto-explicativo ao usuário;

g) acessibilidade: observar os princípios da acessibilidade. Criar um sistema 

que seja acessível para qualquer tipo de usuário e que evite que ele cometa

erros ao usá-lo;

h) portabilidade: desenvolver um sistema que seja independente da 

plataforma em que está sendo executado;

i) leveza: preocupar-se com o desempenho do sistema.

                                                
5 Auto-avaliação: É o próprio indivíduo que responde por seu desempenho e por sua avaliação. 
Cada pessoa se auto-avalia quanto à sua performance, eficiência e eficácia. Os parâmetros são 
definidos pelo gerente ou pela organização (CHIAVENATO, 2004).

6 Top-Down: Utiliza a posição hierárquica da instituição para a montagem das avaliações. Como o 
próprio nome sugere, superiores avaliam subordinados (CHIAVENATO, 2004).

7 360º: Avaliação feita de forma circular por todos os elementos que mantêm alguma forma de 
interação com o avaliado. Participam da avaliação o superior, os colegas e pares, os subordinados, 
os clientes internos e externos, os fornecedores e todas as pessoas que possuam contato com o 
avaliado, com uma compreensão de 360º. Gera resultados mais ricos por virem informações de 
diferentes tipos de fontes (CHIAVENATO, 2004).
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4.4.2 Projeto e Implementação

4.4.2.1 Modelagem do Banco de Dados

Após a conclusão da primeira fase, coleta de requisitos, partiu-se para a 

modelagem do sistema. Iniciou-se com a elaboração do Banco de Dados sob sua 

forma conceitual, modelando-o sob a abordagem Entidade-Relacionamento. Isso por

ela atender aos propósitos do software e por ser também a mais utilizada e 

difundida. Nela, o modelo de dados é representado através de um modelo entidade-

relacionamento que por sua vez é representado pelo diagrama entidade-

relacionamento. Diz-se que as entidades são o conjunto de objetos da realidade 

modelada sobre os quais se deseja manter informações no banco de dados e que os 

relacionamentos são o conjunto de interações entre as entidades (HEUSER, 2000).

O banco foi construído preocupando-se essencialmente com a generalidade 

do sistema. Para que isso fosse possível, optou-se por armazenar as questões 

avaliadas (chamadas de Critério e armazenadas na tabela com esse nome) bem 

como as formas de respostas (armazenadas na tabela Resposta) na Base de Dados.

Definiu-se que de todo e qualquer usuário que interaja com o sistema, 

necessita-se dos mesmos atributos. Eles são diferenciados por seu papel no 

relacionamento (representado pela tabela Avaliação), que são avaliador e avaliado. 

Ainda, pela sua permissão, que define sua possibilidade de acesso ao sistema, que 

pode ser “avaliador” ou “gerente” (determinada pelo atributo permissão, tipo ENUM).

De forma a armazenar o resultado da avaliação, foi criada a tabela Resultado, 

uma associação do relacionamento entre Avaliação, Critério e Resposta, onde para 

cada resposta haverá um critério e uma avaliação correspondentes.

As tabelas, Departamento e Cargo, conferem a qual departamento cada 

usuário está locado bem como o cargo por ele desempenhado na organização, 

respectivamente. A tabela Palavra-Chave existe para que cada critério seja 

associado a uma ou mais palavras, com o intuito de que os Critérios avaliados 

possam ser pesquisados posteriormente, para que seja construída uma avaliação de 

acordo com a vontade do gerente.
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Na Figura 4.2, está representado o Modelo Conceitual Relacional Físico do 

Banco de Dados do sistema de Avaliação de Desempenho. Nela, observam-se as 

entidades presentes assim como os relacionamentos existentes entre elas.

Figura 4.2 – Modelo físico da Base de Dados para o sistema de Avaliação de 
Desempenho
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4.4.2.2 Modelagem do Sistema

A modelagem do sistema dividiu-se entre os Casos de Uso e as Atividades, 

conforme a MRDS, citada na seção 4.4. Definiram-se os Casos de Uso e modelou-

se o diagrama bem como suas descrições. E então, foram construídos os diagramas 

de atividades.

A Figura 4.3 apresenta o diagrama de casos de uso do sistema de Avaliação 

de Desempenho. De forma a tornar a compreensão da ferramenta mais clara. Após 

as descrições dos Casos de Uso, serão apresentados os respectivos diagramas de 

atividades.

Figura 4.3 – Diagrama de Casos de Uso da Ferramenta de Avaliação de 

Desempenho
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A seguir, na Tabela 4.2 é apresentada a descrição detalhada do 

funcionamento geral do sistema.

Tabela 4.2 – Funcionamento Geral do sistema de Avaliação de Desempenho

Funcionamento Geral do sistema de Avaliação de Desempenho:

Atores:

Avaliador – Avalia o indivíduo.

Gerente – Verifica as avaliações existentes, ou seja, gera os relatórios.

Pré-condição:

Base de Dados do sistema de Avaliação de Desempenho criada e dados 

referentes a usuários, critérios e método de resposta armazenados.

Pós-condição:

As avaliações efetuadas estão armazenadas e os relatórios referentes a elas 

podem ser gerados.

Descrição:

O sistema auxilia na aplicação da Avaliação de Desempenho na organização. 

Com ele, são armazenadas no Banco de Dados cada avaliação e é possível que 

sejam gerados relatórios de quatro (4) tipos.

Cenário Principal:

1. O usuário realiza o login no sistema (caso de uso Logar).

2. Caso a permissão do usuário seja avaliador:

3. Ele realiza a avaliação (caso de uso Avaliar).

4. Escolhe entre avaliar novamente ou deslogar do sistema.

5. Caso escolha avaliar novamente:

6. O procedimento reinicia na etapa 3.

7. Caso escolha deslogar do sistema:

8. O sistema retorna ao estado inicial.

9. Caso a permissão do usuário seja gerente:

10.Ele escolhe entre avaliar ou gerar os relatórios.

11.Caso tenha escolhido avaliar:
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12.O procedimento será o mesmo do avaliador, na etapa 3(caso de uso 

Avaliar).

13.Caso tenha escolhido gerar relatórios.

14.Ele gera os relatórios desejados (caso de uso Gerar Relatórios).

15.Escolhe entre voltar para a tela de escolha entre avaliar e gerar relatórios 

ou desloga do sistema.

16.Caso escolha avaliar novamente:

17.O procedimento reinicia na etapa 12.

18.Caso escolha gerar relatórios:

19.O procedimento reinicia na etapa 14.

20.Caso escolha deslogar do sistema:

21.O sistema retorna ao estado inicial.

Exceções: Algum problema de pré-cadastramento, como por exemplo, o usuário 

não está registrado no sistema e, assim, não poderá realizar a avaliação.

Abaixo, na Figura 4.4, está o Diagrama de Atividades que representa o 

sistema completo.
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Figura 4.4 – Diagrama de Atividades Geral do sistema de Avaliação de 

Desempenho

Em seguida, é apresentada a descrição detalhada do Caso de Uso Logar, na 

Tabela 4.2.

Tabela 4.2 – Caso de Uso Logar

Caso de Uso Logar:

Atores:

Usuário – Indivíduo que interage com o sistema inicialmente. Ainda não se 

conhece seu papel.

Pré-condição:

O usuário deve estar cadastrado no Banco de Dados.
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Pós-condição:

O usuário será reconhecido pelo sistema, como “avaliador” ou como 

“gerente”.

Descrição:

O usuário tem acesso ao sistema, que o identifica, podendo assim utilizá-lo.

Cenário Principal:

1. O usuário digita seu login previamente cadastrado.

2. O usuário digita sua senha correspondente e previamente cadastrada.

3. O usuário é reconhecido e ele está apto a utilizar o sistema.

Cenário Alternativo:

1. O usuário digita seu login errado:

1.1. O sistema retorna à tela de login para que o usuário tente 

novamente.

2. O usuário digita sua senha errada: 

1.2. O sistema retorna à tela de login para que o usuário tente 

novamente.

Em seguida, é apresentada a descrição detalhada do Caso de Uso Avaliar, na 

Tabela 4.3.

Tabela 4.3 – Caso de Uso Avaliar

Caso de Uso Avaliar:

Atores:

Avaliador – Avalia o indivíduo.

Pré-condição:

O usuário deve estar logado no sistema.

Pós-condição:

A avaliação é realizada com sucesso e armazenada no Banco de Dados.
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Descrição:

O avaliador, logado no sistema, avalia o individuo criando a entrada referente 

à sua avaliação no Banco de Dados.

Cenário Principal:

1. O avaliador escolhe o indivíduo a ser avaliado a partir de uma lista que 

retorna todos os cadastrados no banco de dados.

2. Realiza a avaliação, respondendo o formulário, critérios e respectivas 

notas, conforme achar justo.

Na Figura 4.5, é apresentado o Digrama de Atividades correspondente ao 

Caso de Uso Avaliar.

Figura 4.5 – Diagrama para a Atividade Avaliar

Por fim, na Tabela 4.4, é apresentado o Caso de Uso Gerar Relatórios.



61

Tabela 4.4 – Caso de Uso Gerar Relatórios

Caso de Uso Gerar Relatórios:

Atores:

Gerente – Verifica as avaliações existentes, ou seja, gera os relatórios.

Pré-condição:

O usuário deve estar logado no sistema e ter permissão de “gerente”.

Pós-condição:

O relatório escolhido é mostrado na tela.

Descrição:

O usuário, logado no sistema e com permissão de “gerente”, seleciona o 

relatório desejado, que então é exposto na tela, baseado no processamento das 

avaliações existentes no banco de dados.

Cenário Principal:

3. O gerente escolhe o relatório desejado.

4. Caso escolha o relatório individual:

5. Ele deve selecionar o avaliado em uma lista na tela que retorna todos os 

usuários cadastrados no Banco de Dados.

6. O relatório é gerado pelo sistema, com cada avaliação armazenada em 

ordem cronológica decrescente.

7. Caso escolha relatório por cargo:

8. Ele deve selecionar o cargo desejado em uma lista na tela que retorna 

todos os cargos armazenados no banco de dados.

9. O relatório é gerado pelo sistema, com a média das 3 últimas avaliações 

de todos os avaliados daquele cargo.

10.Caso escolha relatório por departamento:

11.Ele deve selecionar o departamento desejado em uma lista na tela que 

retorna todos os departamentos armazenados no banco de dados.

12.O relatório é gerado pelo sistema, com a média das 3 últimas avaliações 

de todos os avaliados daquele departamento.
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13.Caso escolha o relatório com todos os avaliados:

O relatório é gerado pelo sistema, com a média das 3 últimas avaliações de todos 
os avaliados daquele departamento.

Abaixo, na figura 4.6, é exibido o Diagrama da atividade Gerar Relatórios.

Figura 4.6 – Diagrama para a Atividade Gerar Relatórios
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Após a conclusão da modelagem do sistema que atendesse a todos os 

requisitos, iniciou-se sua implementação, na linguagem PHP e com o sistema de 

gerenciamento de banco de dados (SGBD) MySQL. Preferiu-se o desenvolvimento 

nessa linguagem pelas seguintes características:

a) ela é livre;

b) ela é portável (independente de plataforma);

c) ela é veloz e robusta;

d) ela é direcionada à internet;

e) ela possui tipagem fraca, facilitando a implementação;

f) ela possui uma sintaxe intuitiva.

Escolheu-se o SGBD MySQL pelas seguintes características:

a) ele é livre;

b) ele é portável (suporta praticamente qualquer plataforma atual);

c) ele é compatível com PHP, e com a maioria das linguagens de 

programação;

d) ele possui excelente desempenho e estabilidade;

e) ele é fácil de ser utilizado;

f) ele suporta os tipos de tabela requeridos pelo sistema;

g) ele não é exigente quanto a recursos de hardware.

Essas características são herdadas pelo software, satisfazendo os 

requisitos referentes a bom desempenho, alta disponibilidade e portabilidade.

4.4.3 Validação do Software

A fase de Validação deu-se paralelamente ao desenvolvimento do software.

Realizou-se o teste de unidade, no qual a cada funcionalidade implementada, suas 

propostas foram testadas isoladamente. Após, fez-se o teste de módulo, onde os 

componentes dependentes foram testados juntos. Em seguida, o teste de 

subsistema, com os módulos relacionados. Então, o teste de aceitação, no qual se 

colocou dados consistentes (avaliações variadas) para analisar-se o comportamento 
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do sistema a cada exigência. Acredita-se que o sistema tenha passado por uma 

quantidade suficiente de testes.

4.4.4 Evolução do Software

A respeito dessa fase, só pode-se comentar após a implantação da 

ferramenta em grupos de usuários leigos. Esse é um projeto futuro e não se 

enquadra no escopo do trabalho.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O sistema de Avaliação de Desempenho foi desenvolvido com base no 

desenvolvimento de software especificado na seção 4.4. Assim, obteve-se uma 

ferramenta que se comporta conforme relatado a seguir.

A Figura 5.1 representa a tela de abertura do programa. Nela, está uma 

mensagem para que o usuário seja lembrado da seriedade da aplicação da 

Avaliação de Desempenho e de como se recomenda que o questionário seja 

respondido. Ela é fundamental para situá-lo acerca da importância do fornecimento 

de respostas francas e imparciais para que o processo de avaliação seja bem 

sucedido. Durante todo o desenvolvimento do software, preocupou-se com a escolha 

de uma interface clara e simples para que seja agradável ao usuário do software.
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Figura 5.1 – Tela de Abertura do Programa

Com o intuito de ilustrar a utilização da ferramenta desenvolvida, criou-se uma 

avaliação exemplo, assim como uma base de dados. É importante destacar que o 

conteúdo da avaliação exposto nas figuras bem como o da base de dados são 

fictícios, meramente a cargo de exemplos.

A Figura 5.2 apresenta um exemplo de uma avaliação que pode ser aplicada.

Inicializou-se a base de dados com quatro (4) critérios e com avaliações numéricas 

para cada um, no intervalo de um (1) a dez (10). Esses parâmetros devem ser 

formulados pelo gerente de projetos conforme esse acredite seja a melhor forma de 

avaliar sua equipe. Como forma de sugestão, foi elaborado um possível formulário 

de avaliação de desempenho, encontrado no apêndice A.

Figura 5.2 – Exemplo de critérios a serem avaliados
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Nota-se a simplicidade de preenchimento do formulário assim como sua 

clareza. Essas características influenciam diretamente na agilidade do processo.

A Figura 5.3 apresenta o relatório gerado por avaliado.

Figura 5.3 – Exemplo de relatório por avaliado

Nesse relatório são apresentados os dados do avaliado escolhido seguidos 

das suas avaliações em ordem cronológica decrescente. Para que o gerente possa 

analisar minuciosamente o desempenho do colaborador, são apresentados os 

critérios avaliados e suas respectivas notas, seguidos das datas em que as 

avaliações foram aplicadas. Dessa forma, pode-se ter um controle da evolução da 

pessoa no tempo.
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A Figura 5.4 mostra um exemplo de geração de relatórios por cargo.

Figura 5.4 – Exemplo de relatório por cargos

O relatório por cargos coloca todos os colaboradores do cargo escolhido e 

suas médias nas últimas 3 (três) avaliações aplicadas. Essa quantidade por levar-se 

em conta a aplicação do método de avaliação 360º, já citado. Com base nesse 

relatório, o gerente pode avaliar o desempenho dos colaboradores em seus cargos, 

comparando-os, por exemplo.

A Figura 5.5 expõe o relatório por departamentos.
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Figura 5.5 – Exemplo de relatório por departamentos

Com esse relatório, o gerente pode acompanhar o desempenho dos 

colabores de determinados departamentos.

E finalmente, a Figura 5.6 mostra o relatório de todos os colaboradores da 

empresa.
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Figura 5.6 – Exemplo de relatório de todos os colaboradores da organização

Esse relatório discrimina os colaboradores por departamentos e, internamente 

a eles, por cargos de forma a situar o gerente sobre de qual colaborador está se 

expondo as médias. Com ele, o gerente tem informações referentes a todo o pessoal 

que foi avaliado.

A seguir, pautam-se os requisitos do sistema estabelecidos na seção 4.4.1,

Especificação de Software, e esclarece-se a forma de resolução deles:

a) aplicação de todas as possibilidades de métodos de avaliação: esse 

requisito foi satisfeito através da implementação do Banco de Dados, 

conforme modelagem na seção 5.4.2.1, Modelagem do Banco de 

Dados. Essa implementação permite o armazenamento de todos os 

usuários no banco de dados e a possibilidade de que as avaliações 

sejam realizadas entre qualquer combinação deles. O usuário pode 

auto-avaliar-se ao logar e escolher seu próprio nome como avaliado, 
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Método da Auto-Avaliação. O Método Top-Down é aplicado quando os 

superiores escolhem seus subordinados para que sejam avaliados. E o 

Método da Avaliação 360º é adotado quando todos os usuários que 

interagem se avaliam.

b) generalidade e capacidade de adaptação a qualquer equipe de 

projetos: esse requisito também foi sanado através da implementação 

do Banco de Dados segundo modelo, já acima mencionado. Ele

possibilita o armazenamento dos critérios de avaliação assim como das 

respostas no banco de dados o que permite que as avaliações sejam 

criadas conforme o gerente queira. O gerente elabora as questões que 

julga pertinente à avaliação de sua equipe, armazena-as no banco de 

dados e o software as coloca sob a forma de formulários para que 

sejam preenchidos. Poder escolher as questões e a forma de resposta 

torna o software genérico, aplicável a qualquer área e adaptável a 

qualquer equipe.

c) disponibilidade, portabilidade e desempenho: satisfeitos pelas 

características da linguagem PHP e pelas do sistema de 

gerenciamento de banco de dados MySQL, de acordo com a seção 

5.4.2, Projeto e Implementação de Software.

d) simplicidade e acessibilidade: esses requisitos foram resolvidos através 

de testes, na fase de validação de software, com pessoas externas ao 

desenvolvimento. Fez-se uma análise de como se realizou a interação 

e coletaram-se sugestões de melhoria de interface.

Dessa forma, conclui-se que o sistema proposto atende a todos os requisitos 

sugeridos. Ainda, seus objetivos de automatização do processo de Avaliação de 

Desempenho também foram atingidos bem como auxiliar o gerente de projetos nas 

suas deliberações, através do subsídio da análise dos relatórios gerados.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Num mundo onde a competitividade e o número de concorrentes aumentam a 

cada dia, as organizações primam por firmarem-se no mercado de modo a 

garantirem sua sobrevivência. A variação constante das características dos clientes 

e o permanente aumento do grau de suas exigências têm como conseqüência a 

necessidade de definição de um diferencial. 

Nesse sentido, a aplicação de técnicas de Gerência de Projetos vem 

destacando-se como uma prática fundamental para o sucesso do empreendimento. 

Planejamento, monitoramento e controle são alguns dos processos instituídos nas 

empresas que adotam esse sistema. Os benefícios advindos desse paradigma, 

como previsão de situações, prevenção de erros, estimativa de custos, o consolidam 

como regra de desenvolvimento de projetos. 

De forma a complementar, está a Gestão de Pessoas, a área que responde 

pelo principal agente diferenciador da organização: os colaboradores. Uma das 

formas de melhorar a performance de cada indivíduo é aplicar técnicas de Avaliação 

de Desempenho. Com ela, pontos fortes podem ser estimulados, pontos fracos 

revertidos e a tomada de decisões subsidiada pelos resultados da avaliação.

Contudo, muito freqüentemente, essa prática é aplicada por meio de 

respostas a formulários impressos em papel. Os processos de distribuição, de 

preenchimento, de recolhimento e, principalmente, de tabulação dos dados 

despendem muito tempo, tornando a metodologia inviável.

Baseada nessas constatações foi desenvolvida uma ferramenta de 

automatização do procedimento de Avaliação de Desempenho. Com o intuito de dar 

suporte objetivo às deliberações da gerência, são gerados relatórios com os 

resultados das avaliações concluídas.

Esse sistema atende ao propósito de agilizar o processo de aplicação da 

prática de Avaliação de Desempenho e de subsidiar as decisões do gerente de 

projetos, através dos relatórios gerados a partir do processamento das avaliações 

realizadas. Preocupou-se em desenvolver uma interface intuitiva, clara e simples de 

modo a evitar confundir o usuário e auxiliá-lo a concluir a avaliação da forma mais 

fácil e rápida possível. Ainda, essa é uma ferramenta que se adequa a qualquer 
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equipe de qualquer área, devido à possibilidade das questões serem criadas pela 

gerência bem como a forma de ponderação do critério.

É importante ressaltar que a simples implantação da ferramenta desenvolvida

na organização não garante a correta aplicação da Avaliação de Desempenho. Faz-

se necessária uma política de conscientização junto aos colaboradores. Deve-se 

fazê-los compreender que a avaliação tem como finalidade o estabelecimento das 

competências de cada pessoa assim como seu melhor aproveitamento. Uma 

avaliação realizada com franqueza e com sinceridade pondera as fraquezas do 

colaborador, indicando a necessidade de treinamento ou de estágio e também 

explicita seus esforços, enfatizando o merecimento de promoções ou outras formas 

de recompensa.

Acredita-se que o sistema proposto possa evoluir e tornar-se um sistema 

completo de Gerência de Projetos integrado à Gestão de Pessoas. Primeiramente, 

seria válido continuar a pesquisa de modo a fundamentar a implementação 

subseqüente, tendo em vista a relevância do assunto. Em seguida, uma 

possibilidade seria complementar a ferramenta com a geração de gráficos que 

exponham visualmente os resultados. Também, a permissão de agendar avaliações 

e de que o próprio gerente determine quem serão os avaliadores de quais avaliados. 

De forma mais pretensa, poder-se-ia integrar esse software a um de Gerência de 

Projetos e, a partir de dados fornecidos pelo último, processá-los e gerar uma 

avaliação sem interferência humana, a não ser na parte conclusiva, a análise das 

informações.
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APÊNDICE A - Exemplo de Formulário de Avaliação De 
Desempenho

A Tabela 8.1 expõe uma sugestão de Formulário de Avaliação de 

Desempenho. Contudo, é válido salientar que, na utilização do software 

desenvolvido, a elaboração dos critérios que serão avaliados é de inteira 

responsabilidade do gerente de projetos.

Tabela 8.1 – Exemplo de Formulário de Avaliação de Desempenho

Exemplo de Formulário de Avaliação de Desempenho

Critérios Avaliados
Pontuação

ENGAJAMENTO INSTITUCIONAL

Empenha-se em manter organizado e em bom estado seu 

equipamento e local de trabalho. Responsabilidade e cuidado no trato 

do patrimônio. Envolvimento do funcionário com Programas e 

Comissões Institucionais.

UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Cuidados com os equipamentos e materiais, na conservação, 

quantidades utilizadas e aproveitamento total antes do descarte. 

Compartilha de bom grado o equipamento com os colegas da equipe.

ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS

Concentra-se nos resultados assumidos. Contribui com idéias e 

sugestões para obtenção satisfatória dos mesmos.
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QUALIDADE E PRODUTIVIDADE

Habilidade que tem em contribuir para que sua área atinja o nível de 

eficácia desejado. Realiza suas atividades de forma completa, precisa 

e criteriosa, atendendo aos padrões de qualidade esperados.

HABILIDADE TÉCNICA

Nível de conhecimento teórico e de procedimentos, normas e padrões 

internos necessários para exercer suas atividades.

ENERGIA E DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO

Tem claras as tarefas que precisam ser feitas e demonstra interesse, 

entusiasmo e determinação na execução das mesmas.

PONTUALIDADE / ASSIDUIDADE

Cumpre a jornada de trabalho pré-estabelecida tanto no aspecto 

horário como em freqüência. Preocupa-se em marcar os 

compromissos pessoais fora do horário de trabalho.

TRABALHO EM EQUIPE

Habilidade de interagir e manter o bom relacionamento com seus 

pares, superiores, subordinados (se houver) e usuários. Busca 

alternativa e contribui para a atuação positiva dos demais. Consegue 

lidar com as diferenças e está sempre disposto a cooperar.

ATUALIZAÇÃO

É preocupado com seu desenvolvimento profissional. Toma para si a 

responsabilidade de manter-se atualizado. Procura prover os meios 

de preencher as lacunas de competências técnico-funcionais, 

solicitando, quando necessário, apoio institucional.



79

FLEXIBILIDADE / ADAPTABILIDADE

Reage bem a mudança e procura adaptar-se a elas de forma 

produtiva. Tem atitudes de cooperação que evidencia no trabalho em 

geral.

INICIATIVA / CRIATIVIDADE

Desembaraço em tomada de decisões em situações não rotineiras e a 

capacidade de buscar e propor idéias novas ou soluções de 

problemas de forma assertiva a partir dos recursos disponíveis.

ADMINISTRAÇÃO DE CONDIÇÕES DE TRABALHO

Habilidade de administrar prazos e solicitações apresentando 

resultados satisfatórios mesmo diante de demandas excessivas.

Total de Pontos

A Tabela 8.2 sugere também uma possibilidade de avaliação dos critérios.

Tabela 8.2 – Exemplo de Pontuação para a Avaliação de Desempenho

Exemplo de Pontuação para a Avaliação de Desempenho

Notas Explicações

0 Avaliação ainda não preenchida

1
Atingiu menos de 20% de sua meta ou resultado. Não demonstra a

competência exigida em seu cargo.

2
Atingiu 20% de sua meta ou resultado. Raramente demonstra a

competência exigida em seu cargo.

3
Atingiu 30% de sua meta ou resultado. Raramente demonstra a

competência exigida em seu cargo.

4 Atingiu 40% de sua meta ou resultado. Raramente demonstra a
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competência exigida em seu cargo.

5
Atingiu 50% de sua meta ou resultado. Às vezes demonstra a

competência exigida em seu cargo.

6
Atingiu 60% de sua meta ou resultado. Às vezes demonstra a

competência exigida em seu cargo.

7
Atingiu 70% de sua meta ou resultado. Às vezes demonstra a

competência exigida em seu cargo.

8
Atingiu 80% de sua meta ou resultado. Quase sempre demonstra a

competência exigida em seu cargo.

9
Atingiu 90% de sua meta ou Quase sempre demonstra a competência

exigida em seu cargo

10
Atingiu 100% de sua meta ou resultado. Sempre demonstra a

competência exigida em seu cargo.


