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Novos cargos, muitas siglas e uma questão: o que as empresas brasileiras estão fazendo para 
medir o desempenho de suas equipes de TI? 
 
No princípio eram os “deuses da tecnologia”. “Quando a TI estava começando, já existia o 
interesse de medir sua produtividade, mas por ser uma área nova, dominada por poucos, 
havia uma tolerância maior aos baixos índices de rendimento” - explica o Coordenador de TI 
da Incubadora do CIETEC, Franco Lazzuri. A novidade também não tinha ainda indicadores e 
metas bem definidos e por um bom tempo foram usadas metodologias de outras áreas, como 
Engenharia. À medida que a Informática se tornou popular, as companhias passaram a 
questionar o alto custo e o retorno gerado por suas equipes de TI.  
 
As coisas começaram a mudar entre 2000 e 2004. Nessa época, houve a popularização da SOA 
- Arquitetura Orientada a Serviços. Com ela, veio à tona a necessidade de fortalecer o enfoque 
no cliente e a preocupação em integrar os sistemas dentro da empresa para agilizar os 
serviços. Hoje, a gestão de processos já está perdendo importância quando comparada à 
gestão de equipes e, segundo Lazurri, há empresas que dedicam de quatro a seis meses à 
estruturação de seus modelos de negócio.  
 
“A TI está virando a estrela dos planejamentos estratégicos, porque é uma área que pode 
efetivamente melhorar o desempenho da empresa – diz.  
 
Níveis de maturidade  
 
Ainda são poucos os modelos para medir o rendimento das empresas, o que torna difícil 
avaliar o potencial das equipes e o resultado dos projetos. O modelo principal e mais 
conhecido é o CMMI (Capability Maturity Model Integrated) – uma evolução do CMM, criado em 
1989, para que a Força Aérea norte-americana pudesse avaliar com segurança as empresas de 
software que contratava.  
 
Através do CMMI, as empresas determinam o seu nível de maturidade, ou seja, sua 
capacidade de reproduzir resultados positivos. O modelo também serve de guia para que as 
companhias organizem suas equipes de TI, avaliem seus objetivos e sejam capazes de prever 
o sucesso de seus projetos.  
 
São ao todo cinco níveis, partindo do nível 1 – “caótico” ou sem maturidade. Quem está entre 
os níveis 2 a 5 recebe um certificado. No Brasil, poucas empresas têm o Certificado CMMI nível 
5, o maior nível de maturidade: é o caso da IBM Brasil, da Stefanini e da Politec, por exemplo.  
 
Novas ferramentas para novas demandas  
 
Esse interesse renovado pela produtividade em TI também tem a ver com o maior número de 
ferramentas de apoio existentes hoje. Na Meta, fornecedora de serviços de TI com nível 2 no 
CMMI, a solução encontrada foi o FPA (Function Point Analysis), utilizado para medir as 
performances individuais.  
 
Os function points são uma unidade para medir o tamanho e complexidade de um aplicativo. A 
partir dos valores destes pontos de função, é possível definir, por exemplo, o número de erros 
que cada profissional comete em projetos de determinada complexidade e, a partir daí, saber 
que informações são necessárias para que tudo esteja certo de primeira, sem necessidade de 
refazer partes do código. Para o Vice-Presidente de Operações e Serviços da Meta, Wesley 
Lacerda, o FPA é o melhor método para medir a complexidade dos projetos de TI.  
 
“Existem outros métodos, mas neles o modo de interpretar os esforços varia de acordo com o 
padrão, o que não tem como dar certo em TI. O FPA é mensurável, objetivo e pode ser usado 
para avaliar desde o orçamento dos projetos até o rendimento dos profissionais – explica. 
 



Medindo a produtividade em TI 
 
SLA (Service Level Agreement) é outra sigla bastante comum quando o assunto é 
produtividade em TI. Através dos Acordos de Nível de Serviço, os clientes podem ter uma 
garantia legal da qualidade, do prazo e da estrutura dos serviços prestados – o que 
proporciona mais confiança na relação de negócios. Segundo Wesley, é muito comum o uso de 
SLAs por empresas de outsorcing, para garantir o nível do serviço em problemas urgentes. Um 
SLA pode determinar o tempo máximo de atendimento, garantindo que o cliente não tenha 
prejuízo ou que este seja o menor possível.  
 
Aproximadamente 59% das empresas brasileiras já adotaram o conceito de SLA. Na corretora 
Ágora Invest, os Acordos de Nível de Serviço são utilizados para definir a velocidade de 
operação. Cada tipo de operação tem seu tempo de resposta determinado por um SLA. 
Exemplo: um dos SLAs diz que 90% das ordens para a Bovespa devem ser enviadas em 
menos de quatro segundos.  
 
Além disso, todas as áreas da empresa têm indicadores de performance apurados ao longo do 
semestre. No caso específico da TI, os indicadores estão distribuídos no tripé segurança-
disponibilidade-performance. A avaliação é complementada por parâmetros financeiros - como 
retorno do investimento - e subjetivos - como inovação. O método é usado há cerca de dois 
anos e é constantemente aperfeiçoado. Para o Diretor de Tecnologia da Ágora, Guilherme 
Horn, o investimento para mensurar estes indicadores é muito alto.  
 
“Não basta estabelecer as métricas de desempenho, tem que existir a preocupação em apurá-
las. Cada vez mais se acrescenta serviços novos aos negócios da empresa, por isso é preciso 
investir cada vez mais nos sistemas que apuram esses indicadores de produtividade – ressalta.  
 
Um novo profissional  
 
A importância de se medir a produtividade no setor de TI promete até mesmo criar um novo 
cargo nas empresas. De acordo com o Diretor de Operações da 5A Consultoria, Carlos 
Perobelli, dentro dos próximos dois anos surgirá a figura do Gerente de Desempenho. Segundo 
ele, este profissional vai suprir a necessidade de avaliar os indicadores de produtividade e 
negócios e poderá saber como eles afetam os projetos de TI.  
 
“O Gerente de Desempenho terá a função de definir as medições dos serviços, analisar essas 
medições e as tendências de mercado e com isso demonstrar para o CIO as alternativas e 
resultados. Isso vai tirar a responsabilidade única do CIO nas tomadas de decisão, além de 
apoiá-lo para se aproximar dos negócios da empresa – afirma.  
 
Os Gerentes de Desempenho terão um perfil híbrido, mais ligado à área de administração e 
deverão ter conhecimento de negócios e matemática financeira. Mas Perobelli faz questão de 
reforçar: antes de criar o novo cargo, as companhias devem acreditar na importância de medir 
eficiência para melhorar resultados. Com isso, devem pensar na questão do pessoal, depois 
nos processos, e só então nas ferramentas.  
 
“Não adianta a empresa ter ferramentas maravilhosas se não souber onde empregá-las e, 
menos ainda, se não houver a pessoa certa para gerir tudo isso – diz. 
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