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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a associação entre a experiência (medida pelo
tempo dos integrantes nas equipes de trabalho) e a produtividade (representada pela razão
entre produção, em unidades equivalentes) e custo (em R$), de uma empresa prestadora de
serviços do setor de telecomunicações. Do ponto de vista teórico, busca-se aprofundar as
pesquisas realizadas sobre as informações geradas com o uso de métodos de equivalência para
a mensuração e o controle da produção. O estudo se justifica de forma prática por auxiliar na
gestão de empresas multiprodutoras, sob a influência da experiência no processo produtivo
coletivo. O método de pesquisa é quantitativo e utiliza os dados da produção, custo e tempo
dos integrantes de 11 equipes de classe L de uma empresa prestadora de serviços, ao longo de
24 meses, o que resulta em 193 observações. Deseja-se verificar se a experiência da equipe
interfere na produtividade do período analisado. Desta forma, a hipótese nula é que não existe
associação entre a variável Produtividade e Experiência nas equipes estudadas ao longo do
período considerando o tempo médio das equipes. A hipótese alternativa é que a
Produtividade e Experiência são variáveis associadas nas equipes estudadas. Aplica-se o teste
qui-quadrado (

obteve-se o valor de 3,7161, a um nível de significância de α = 0,05, com

4 graus de liberdade, com valor crítico de 9,48773, não rejeita-se

, ou seja, não há

associação entre as variáveis Produtividade e Experiência.

PALAVRAS-CHAVE. Gestão de custos; métodos de equivalência; experiência coletiva.

1 INTRODUÇÃO
Empresas prestadoras de serviços têm por característica, na execução das suas
atividades, o uso intensivo de recursos como a mão de obra. Os profissionais envolvidos
utilizam o conhecimento, as habilidades e a experiência, adquiridos ao longo do tempo por
meio da repetição ou de outros fatores que ajudam o indivíduo a aprender para execução das
tarefas. O fenômeno da repetição das atividades tem, como consequência, o efeito da
aprendizagem no decorrer do processo. Isto implica em mais conhecimentos, mais habilidades
ou experiência acumulada. Tal fato possibilita aumentos significativos da produtividade, por
meio da repetição na execução dos serviços (WRIGHT, 1936; TEPLITZ, 1991; BADIRU,
1992; ARGOTE, 1999; FIORETTI, 2007; ADLER; CLARK, 1991).
Na intenção de buscar uma definição funcional nas organizações para o emprego da
expressão conhecimento (devido a sua ambiguidade), Davenport e Prusak (1998) o definem
como uma mistura de experiência condensada, valores, informação e insight experimentado,
onde se incorporam novas experiências e informações. Assim, para o contexto que
compreende as organizações, os autores acrescentam que o conhecimento costuma estar
embutido não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas
e normas organizacionais.
Sveiby (1997) chama a atenção para o termo competência, a qual é constituída a partir
de cinco elementos mutuamente dependentes: a) conhecimento explícito – adquirido por meio
de informações; b) habilidades - que é arte de saber fazer; adquirida por meio da própria
prática e do treinamento; c) experiência – reflexão sobre acertos e erros passados; d)
julgamentos de valor – percepções consideradas corretas; e) rede social – constituída pelas
relações com os outros no interior de um ambiente.
Contudo, a ambiguidade atribuída aos termos conhecimento e competência, remete ao
direcionamento de uma nova definição, o conceito de experiência, quanto ao aspecto
organizacional. Tais elementos, apresentados por Sveiby (1997) e Davenport e Prusak (1998),
alguns em maior escala do que outros, conjuntamente, podem ser representados pelo que se
pode chamar de “experiência”, no entanto quando se trata de equipes de trabalho, surge o
conceito de sinergia. Para Corning (1983), sinergia consiste no trabalho ou esforço
coordenado de vários subsistemas (equipes) na realização de uma tarefa complexa ou função
de determinado projeto. É neste âmbito que o presente trabalho se insere.
Neste sentido, a experiência adquirida por meio da repetição é um elemento
importante para a análise da produtividade empresarial. Ou seja, quanto mais vezes uma tarefa

ou função for repetida por um profissional, mais experiente este se torna, e menor tende a ser
o dispêndio de tempo para a sua execução. Consequentemente, espera-se uma produtividade
maior. Em geral, quanto maior o nível de conhecimento dos funcionários acerca do que
realizam, maior tenderia a ser o resultado do seu trabalho. Esta ideia é defendida por autores
como Wright (1936), Dutton e Thomas (1984), Adler e Clarck (1991), Teplitz (1991), Badiru
(1992), Argote (1999), Boone e Ganeshan (2001), Argote, Mcevily e Reagans (2003), Fioretti
(2007) entre outros.
Para medir o fenômeno da experiência, como resultado da aprendizagem, adquirida
por processos de repetição, e prever o tempo para a execução das atividades, os gestores
utilizam modelos de curvas de aprendizagem, que possibilitam medir como as horas por
unidade diminuem na medida em que a produção aumenta. Quer dizer, são pilares a serem
analisados a aprendizagem, competência, e o aperfeiçoamento das pessoas que pertencem às
equipes nas suas respectivas funções (HORGREN; DATAR; FOSTER, 2004).
Porém, em geral, os trabalhos analisam tal fenômeno em termos individuais. E devido
as suas características, as organizações prestadoras de serviços planejam, executam e
controlam os projetos ou obras por meio de equipes de trabalho. Esta característica
compreende o escopo da presente pesquisa, em uma empresa prestadora de serviços no setor
de telecomunicações de gerenciamento e execução de redes telefônicas. Nesta empresa, os
integrantes das equipes de trabalho exercem funções específicas. Num processo de sinergia,
eles executam as obras e buscam cumprir as metas pré-estabelecidas, cuja produção é medida
no todo e a produtividade depende dos recursos alocados ao grupo.
Para uma análise coletiva da produção, normalmente, se utilizam diversos elementos
que podem, individual ou conjuntamente, explicar os fenômenos observados em um processo
produtivo. Nesta direção, Huckman, Staats e Upton (2009) consideraram o número de
projetos desenvolvidos pelas equipes como medida para o total da produção, e para medir a
experiência o tempo despendido em cada projeto pelo integrante. Porém, no presente estudo, a
produção é medida por meio de um método de equivalência (pesos), o que permite quantificar
a produção das equipes de trabalho no período realizado e os recursos, como a mão de obra,
utilizados para a execução da produção, bem como a experiência referente ao tempo que o
profissional está na equipe.
Para o desenvolvimento conjunto de atividades na prestação de serviços, algumas
empresas utilizam uma unidade de medida equivalente para a representação coletiva da
produção, como é a realidade da empresa objeto de estudo. Estas empresas, prestadoras de
serviços, são dotadas de característica multiprodutora, e apresentam certa complexidade na

alocação dos custos. No entanto, os modelos com base em medidas de equivalência, ao longo
dos anos, se apresentaram como alternativa para solucionar tal problemática (BORNIA, 2010;
DE LA VILLARMOIS; LEVANT; DE LA VILLARMOIS, 2001; LEVANT; DE LA
VILLARMOIS, 2011; LEVANT; ZIMNOWITCH, 2013; GERVAIS; LEVANT, 2007).
Em estudos, como os de Ferrari (2012), Reis, Borgert e Ferrari (2013), aplicados a
uma empresa prestadora de serviços no setor de telecomunicações, que utiliza uma unidade de
equivalência para medir e controlar a produção denominada Unidade de Rede, analisou-se a
relação entre custo e produção das equipes denominadas de classe L e C. Num primeiro
momento, Ferrari (2012) analisou o relacionamento entre os “custos” e a “produção” das
equipes de classe L e evidenciou, para um conjunto de 154 observações, após a eliminação de
extremos, uma correlação de 54%. Contudo, para uma amostra reduzida de 66 observações,
baseada na formação padrão das equipes de trabalho, evidenciou um grau de correlação de
61,12%. Já, com o propósito de verificar tal ocorrência, porém, no ambiente das equipes
denominadas de classe C, que exercem outras atividades, para um período de 24 meses de
análise e 177 observações, Reis, Borgert e Ferrari (2013) observaram uma correlação
moderada de 55%. Nas equipes que mantiveram o padrão, quanto à sua composição, o
coeficiente chegou a 80%. Assim, nessas pesquisas, demonstrou-se que há correlação
moderada para as variáveis estudadas, o que permite fazer uso dos pesos (equivalência)
atribuídos a produção e utilizar os dados para buscar a produtividade das equipes no período.
Diante dessa possibilidade, parte-se do pressuposto que outras variáveis podem
influenciar o comportamento da produtividade, medida pela razão entre Produção (em
unidades de equivalência) e Custos (em R$) das equipes de trabalho. Um exemplo seria o
tempo de experiência dos integrantes das equipes. Talvez não exista uma relação direta entre
tais elementos, devido a existência dos vários fatores que influenciam na aprendizagem dos
indivíduos, bem como na sinergia das equipes. Todavia, acredita-se que é possível o
estabelecimento de algum grau de associação entre tais dados.
Considera-se, na presente pesquisa, o elemento experiência dos indivíduos que
formam uma equipe de trabalho sob o aspecto da arte de saber fazer e “aprender-fazendo”.
Este é um tipo de aprendizagem defendido por Adler e Clark (1991), o qual resulta em
melhorias da produtividade por meio da tarefa de repetição. Além disso, os autores
consideram a experiência como geração incremental, adquirida por meio da própria prática e
do treinamento e, neste caso, o tempo médio de permanência dos integrantes da equipe.
Diante do exposto, parte-se do pressuposto que tal fato – a repetição das atividades e a
permanência do mesmo profissional numa equipe de trabalho – pode interferir na relação

entre os esforços produtivos em questão. Assim, a presente pesquisa busca responder o
seguinte questionamento: a experiência coletiva tem associação com a produtividade na
prestação de serviços em telecomunicações?
Para responder a questão central, esta pesquisa analisa a associação entre a experiência
– medida pelo tempo dos integrantes nas equipes de trabalho – e a produtividade –
representada pela razão entre produção (em unidades equivalentes) e custo (em R$) – de uma
empresa prestadora de serviços do setor de telecomunicações. Para o alcance do objetivo aqui
traçado, necessário se faz a observação da descrição do processo produtivo, o levantamento
dos valores dos custos e da produção e dos tempos dos integrantes das equipes de trabalho,
identificados por meio dos relatórios fornecidos pela própria empresa.
A relevância do presente trabalho, sob a ótica gerencial, quanto ao caráter repetitivo
em empresas prestadoras de serviços, como as obras de telecomunicações, pode ser
considerada por alguns fatores como: a) o conhecimento da produtividade das equipes em
cada projeto ou obra é importante para estimar os custos de projetos futuros e, assim, oferecer
parâmetros para o planejamento de obras e organização de equipes de execução de acordo
com as características das obras a serem executadas; e b) os índices de produtividade podem
auxiliar na melhoria dos processos produtivos; c) por meio de métodos de equivalência para a
medição de produção diversificada torna-se possível análise de cunho gerencial como forma
de estudo do impacto da aprendizagem coletiva em equipes.
Sob a ótica acadêmica, a presente pesquisa contribui para os estudos que abordam o
aprendizado de forma coletiva, visto que, na maioria dos estudos, é utilizado o processo
individual de aprendizado. Além disso, aprofunda as pesquisas realizadas sobre as
informações geradas quanto a influência da permanência do indivíduo numa mesma equipe
durante o processo produtivo. Mais especificamente, estima-se o efeito desta variável quanto
ao esforço de produção e o uso de tal medida na compreensão e contribuição dos índices de
produtividade com o uso de métodos de equivalência, de modo a oferecer avanço conceitual
dos modelos de custeio por equivalência e seu uso gerencial.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A produtividade é relacionada com a medida da eficiência de um processo, ou o
melhor uso dos recursos como a matéria-prima, equipamentos, energia, capital, além de outras
variáveis como as econômicas e do meio ambiente para a produção. Segundo Colares (2005),
com os estudos de Elton Mayo, fatores psicológicos foram, também, atribuídos ao rol de

variáveis que interferem nos índices de produtividade de indivíduos e equipes, dentre os
quais: o relacionamento social entre operários e supervisores; satisfação e insatisfação com as
tarefas realizadas; a organização informal que afeta mais os resultados de produção que a
formal e o comportamento individual que é fortemente afetado pelas diretrizes estabelecidas
pelo grupo.
Antonello e Godoy (2010) enfatizam que os estudos sobre aprendizagem
organizacional têm avançado em termos de volume de publicações, mas, também, na
dimensão do tema para além da gestão propriamente dita, o que leva a vários questionamentos
e sugerem a adoção de uma perspectiva baseada em práticas. A literatura em aprendizagem
organizacional e, em especial, sobre curvas de aprendizagem é vasta. Stroieke, Anzanello e
Fogliatto (2013) atribuem esta condição ao fato de tal metodologia ser utilizada em vários
segmentos e com propósitos diversos, como o de estimar o tempo de conclusão de um
produto, avaliar a produção na redução de custos, otimizar a atribuição de tarefas aos
trabalhadores baseados em seu perfil de aprendizagem e suavizar as perdas de produção após
interrupção das tarefas.
No atual mercado, há uma exigência cada vez maior de técnicas e ferramentas de
gestão para auxílio a informações relativas a gestão dos custos e gerenciamento dos processos
e avaliação de índices de produtividade. Uma das informações gerenciais, na área da
estratégia competitiva, é a medida que identifica o quanto a aprendizagem dos trabalhadores
influencia os processos, identificada como curvas de aprendizagem (DEMEESTER; QI,
2005). A indústria de montagem de aviões foi a primeira a documentar o efeito que a
aprendizagem tem sobre a eficiência (HORGREN; DATAR; FOSTER, 2004), em que a
análise de custos foi o fator gerador do estudo sobre aprendizado o qual foi denominada de
“Curvas de Aprendizagem”. Wright (1936) desenvolveu o primeiro modelo de curva de
aprendizagem, o qual buscava demonstrar a redução nos custos de produção em uma planta de
pequenos aviões (WIERSMA, 2007; MORRISON, 2008). Para Morrinson (2008), o conceito
já se aplicava a Adam Smith que buscou descrever um exemplo de pino de tomada como uma
ilustração de aprendizagem baseada na experiência.
A curva de aprendizagem é uma descrição matemática do desempenho dos
trabalhadores em tarefas repetitivas (Wright, 1936; Teplitz, 1991; Badiru, 1992; Argote, 1999;
Fioretti, 2007). No entanto, Togo (2001) considera a curva de aprendizagem uma empírica
relação entre grandezas de recursos e horas de trabalho consumidas e classifica como um
aspecto importante da estimativa de custos gerencial. Em seus estudos, apresenta o caso da
empresa Akamai Missile com o propósito de ilustrar uma análise realista da aplicação de

curvas de aprendizagem e o seu impacto na estimativa dos custos, cujo objetivo central era
demonstrar a aplicação de uma variedade de funções, tais como polinomial, média
exponencial e logarítmica em contrapartida aos modelos lineares apresentados pelos livros de
custos. Tal argumentação é defendida pela autora por trazer dados mais precisos aos cálculos
de curvas de aprendizagem que os modelos lineares usados até então.
Os estudos de Anzanello e Fogliatto (2011) e Stroieke, Anzanello e Fogliatto (2013)
tiveram por objetivo apresentar o estado da arte da literatura sobre curvas de aprendizagem,
em que descreveram os modelos existentes, as suas limitações, bem como relataram as
aplicações dos modelos nos mais diversificados segmentos e apresentaram proposições para
futuras pesquisas sobre o assunto. Tais estudos são justificados pelo fato de que as curvas de
aprendizagem são utilizadas em vários segmentos, com propósitos diversos, como o de
estimar o tempo de conclusão de um produto, avaliar a produção na redução de custos,
otimizar a atribuição de tarefas aos trabalhadores baseados em seu perfil de aprendizagem, e
mitigar as perdas de produção após interrupção das tarefas.
Para Anzanello e Fogliatto (2011), tal variedade de aplicações explica o grande
número de publicações sobre o assunto. Concluem que a maioria das proposições são
motivadas pela crescente popularidade de customização em massa em indústria e serviços, e
pelos benefícios que podem retirar dos modelos de curva de aprendizagem. Sugerem a
exploração do uso de curvas de aprendizagem em modelos multivariados, visto serem pouco
investigados na literatura.
Já, Stroieke, Anzanello e Fogliatto (2013) sugerem estudos para futuras pesquisas
quanto a abordagem da modelagem de aprendizado coletiva, visto que na maioria dos estudos
é utilizado o processo individual de aprendizado. Outras pesquisas podem utilizar a curva de
aprendizado para a criação de agrupamentos homogêneos de trabalhadores, ou ainda, estudar
como o processo de aprendizado contribui para a definição de estratégias da empresa por
afetar diretamente os custos de produção. Além disso, os autores classificaram como estudos
no monitoramento de custos os estudos de Jaber e Bonney (1996); Morrison (2008); Alchian
(1963); Conley (1970); Szwarcfiter e Dalcol (1997); Smunt e Watts (2003); Leite e Possamai
(2001); Young II, Masel e Judd (2008); Neuhaus e Bunke (2007); Pereira e Suslick (2003);
Plaza e Rohlf (2008); Nadeau et al. (2010); Nemet (2006); De Wit et al. (2010); Tsuchiya e
Kobayashi (2004); Schoots, Kramer e Van Der Zwaan (2010); Broek et al. (2009); Bake et al.
(2009); Kahouli-Brahmi (2008) e Weitzel, Rovere e Cunha (2006), que utilizaram a curva de
aprendizagem e foram efetuados nos mais diversificados segmentos.
Nadeau et al. (2010) apresentam um quadro analítico que possibilita aos tomadores de

decisão incorporarem informações sobre a evolução esperada em suas avaliações econômicas
de tecnologia com a utilização da modelagem de custo baseada no processo. Argumentam que
esta modelagem fornece uma estrutura conveniente e poderosa dentro do qual estuda o
impacto da aprendizagem sobre os principais condutores dos custos. Exploram o valor desta
abordagem, e examinam o efeito da aprendizagem em parâmetros do processo, tais como
tempo de ciclo, tempo de inatividade e taxa de rejeição sobre a evolução dos custos. Esta
abordagem fornece uma compreensão de nível técnico de como a evolução dos custos
depende das características do produto ou processo. Concluem que a teoria da aprendizagem
fornece um quadro útil para examinar os ganhos de produtividade, que se acumulam ao longo
do tempo, com o aumento da experiência.
Wiersma (2007) examina fatores que identificam o aumento da capacidade e a
oportunidade de aprender. A autora discute a hipótese de que a capacidade de aprender é
reforçada pela presença de uma quantidade moderada de empregados temporários no mercado
de trabalho, o que proporciona aos funcionários variação das tarefas, medida pela
heterogeneidade do produto. Ela conclui que o aumento da capacidade e a oportunidade de
aprender leva aos benefícios esperados com empregados temporários. No entanto, os
processos que conduzem a essa aprendizagem não são bem compreendidos, e há dificuldade,
a partir do estudo, para sustentar esta afirmação. Uma opção é que um grupo mais diverso tem
maior capacidade de alinhar conhecimento velho com o novo. Para a autora, quando as firmas
estão na fase inicial da curva de aprendizagem, o aprendizado pode ser maior em comparação
com membros que já compõem as equipes.
Boone e Ganeshan (2001) direcionam suas pesquisas para a análise da relação entre a
experiência e a produtividade num período de 10 anos de uma organização de serviço
profissional na área de engenharia. Para os autores, a pesquisa explora uma lacuna na
literatura no que diz respeito aos modelos organizacionais quanto a experiência em empresas
prestadoras de serviços. Os autores analisam primeiramente a relação entre a experiência de
produção e produtividade e, em seguida, investigam o efeito que a experiência, com
informações advindas do uso da tecnologia, tem sobre essa relação. Para tanto, definem como
variável dependente a produtividade organizacional, para a qual atribuem o número de
projetos concluídos durante um período de tempo específico o que, para os autores, é uma
situação análoga ao número de unidades produzidas num ambiente de fabricação. Concluem
que há uma relação significativa e positiva entre experiência organizacional e produtividade
medida pelo número de projetos em uma prestadora de serviços.
Huckman, Staats e Upton (2009) desenvolveram uma pesquisa sobre o aprendizado

em equipes. Justificam tal estudo pelo fato de que grande parte da literatura vê a experiência
como um conceito unidimensional, capturado pelo volume acumulado de produção, ou o
número de projetos concluídos por uma equipe, bem como parte-se do pressuposto que as
equipes são estáveis em sua composição e organização interna. Para os autores, tal
estabilidade é rara, porque a composição e estrutura das equipes frequentemente mudam ao
longo do tempo. Assim, o ambiente da pesquisa e coleta de dados se dá em uma empresa de
serviços de software indiana com o propósito de examinar como as mudanças, de membros
nas equipes, podem afetar o acúmulo de experiência e o desempenho destas. Os autores
identificaram que o nível de familiaridade da equipe (ou seja, o número médio de vezes que
cada membro tem trabalhado com todos os outros membros da equipe) tem um efeito positivo
significativo sobre o desempenho. Contudo, as medidas convencionais da experiência de cada
membro da equipe como, por exemplo, anos na empresa, não são consistentemente
relacionadas com as performances.

3 MÉTODO DE PESQUISA
Quanto ao objetivo, o presente estudo representa uma pesquisa de natureza
exploratória e descritiva, caracterizado por um estudo de caso. Busca-se resposta para a
questão levantada, por meio da associação entre variáveis, no sentido de explicar um
fenômeno específico para um caso empresarial em que se aplica uma unidade de medida de
produção com base em equivalência, a qual é utilizada para o gerenciamento dos custos e da
produção de equipes de serviço de classe L. Assim, o levantamento de dados se baseia em
registros institucionais e relatórios gerenciais de uma empresa do setor telecomunicações, que
tem por característica a execução de diversas atividades para a realização de obras de
telefonia, cuja execução dos serviços se dá por meio de equipes de trabalho com atividades e
funções específicas.
A perspectiva de análise da pesquisa é longitudinal, com dois cortes transversais. Ou
seja, utilizam-se informações referentes ao período de 02 (dois) anos de trabalho das equipes
de classe L da empresa objeto do estudo. Já, a abordagem do problema tem característica
predominantemente quantitativa, em que se procura na estatística descritiva a análise de teste
de hipóteses por meio do Teste Qui-quadrado, que tem por ideia principal a comparação das
frequências observadas com as esperadas em cada categoria (FÁVERO, et al. 2009), meios
para o alcance do objetivo geral, qual seja a associação entre as variáveis produtividade e
experiência. Além disso, utilizam-se os programas Excel® – para a organização dos dados e

tabelas, e o pacote estatístico Stata® e Gretl® – para análises de associação e p-value.
A unidade de observação desta pesquisa compreende uma organização de grande porte
que realiza a prestação de serviços na área de telecomunicações, dentre os quais o acesso a
rede pública, o provimento de conexões e de conteúdos, o estabelecimento de transmissão e,
em especial, a implantação de redes telefônicas, cujas obras servem de dados para fins de
levantamento e análise da produção das equipes de classe L. Neste estudo, em termos de
informações coletadas, a empresa é representada pelos administradores e membros da
controladoria, cujas atribuições envolvem decisões do âmbito operacional como
planejamento, execução e controle das equipes, as quais compõem o processo de execução
das diversas obras do setor de telecomunicações. No entanto, com o intuito de manter o sigilo
sobre os dados aqui apresentados, o nome da empresa e o seu endereço não são divulgados,
por solicitação dos seus dirigentes.
Definição das variáveis
Para um melhor entendimento do processo de análise dos dados, e em resposta a
questão central da pesquisa – que envolve a associação entre variáveis – no sentido de analisar
a associação entre as variáveis “Experiência” e “Produtividade”, aplicada a uma empresa
prestadora de serviços, necessário se faz o seu entendimento para o contexto deste trabalho.


Produtividade – obtida pela razão da “produção” dividida pelos “custos” de cada
período produtivo. A produção representa a soma das diversas atividades
realizadas em cada mês pelas equipes de trabalho e avaliada quantitativamente por
meio de uma unidade de medida equivalente; e custos representa a força de
trabalho de uma equipe e é formado pela soma dos salários mensais, seus encargos
e benefícios.



Experiência – obtida pelo tempo de cada equipe por meio da observação dos
registros de admissão dos seus integrantes até a data da respectiva produção. Após
levantamento, dos tempos de cada integrante, aplica-se a mediana como medida
central e obtêm-se o valor por equipe. Assim, considera-se a experiência do grupo
como resultante deste procedimento.

Diante do exposto, deseja-se verificar se os dados mostram evidência suficiente para
afirmar que, nas equipes objeto do estudo, que prestam serviços diversificados, cuja produção
é medida por meio de unidades de equivalência, existe associação entre a variável
Produtividade (medida pela razão Produção/Custo) e Experiência (medida pela mediana dos
tempos de permanência dos membros nas equipes). Ou seja, se a experiência da equipe

aumenta (ou diminui) este fato não interfere na produtividade das equipes, o que possibilita
formular a seguinte hipótese nula:
•

: Experiência e Produtividade são variáveis independentes nas equipes estudadas

ao longo do período.

:

=̃

Logo, se a experiência das equipes aumenta (ou diminui) há uma associação com a
produtividade das equipes. Desta forma, formula-se a hipótese alternativa:
•

: Há associação entre as variáveis Produtividade e Experiência nas equipes

estudadas ao longo do período.

:

≠̃

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
A temática da discussão gira em torno da associação entre a aprendizagem e a
produtividade das equipes de classe L numa empresa prestadora de serviços de
telecomunicações, por meio da aplicação de um teste de associação de variáveis QuiQuadrado (
4.1

.

Fontes de dados
A empresa, objeto do estudo, conta com diversas equipes para a execução das

atividades de telecomunicações como, por exemplo, para as atividades de classe L conta com
11 equipes nominadas e numeradas na seguinte formatação: L001; L002: L003: L004; L005;
L006; L007; L008; L009; L021; e L022, e os dados compõem o custo das equipes (medido
em R$), produção (medida em unidades equivalentes) e o tempo medido pelo número de dias
que o integrante da equipe permanece desde a sua admissão até a data da produção ou saída
da equipe.
Para o desenvolvimento das diversas atividades relacionadas na classe L, a empresa
segue um padrão de formação para uma equipe L, considerado o ideal, pelas seguintes
funções e quantidades de funcionários: a) Encarregado de Obras (01); b) Encarregado de

Classe (01); c) Linheiro (02); e d) Ajudante (03). As várias funções se complementam num
processo de sinergia, tendo em vista as especificidades das atividades desenvolvidas. Todavia,
este padrão é apenas uma recomendação técnica da empresa, com base em estudos da sua
engenharia de produção, mas que pode, ou não, ser respeitado. Assim, de acordo com as
necessidades das obras, uma equipe em campo pode apresentar uma configuração diferente,
tanto em termos de composição numérica, quanto de funções técnicas.
Observa-se, por meio dos relatórios fornecidos, que, normalmente, uma equipe L é
formada por, aproximadamente, 07 (sete) funcionários em diversas funções, tendo em vista as
especificidades das atividades relacionadas a classe L.
4.2

Procedimentos e tratamento dos dados
Após levantamento dos dados e composições das equipes foi verificado os custos

correspondentes a cada período, bem como a produção apresentada em unidades equivalentes
o que permite somar as várias atividades diversificadas e executadas pelas equipes. De posse
destes dados identifica-se os períodos produtivos e na busca da produtividade divide-se a
produção do período pelos custos o que resulta na razão produção/custo de 11 equipes no total
de 193 observações.
Quanto ao levantamento dos tempos, de cada integrante de uma equipe, este se dá por
meio dos relatórios fornecidos. Verifica-se a alocação de cada membro e sua admissão e
identifica-se o tempo naquele mês de produção de cada integrante. Após está constatação
soma-se todos os tempos e aplica-se a mediana com o propósito de uma medida central em
relação ao tempo de permanência na equipe, bem como minimizar a interferência de extremos
na equipe, devido a rotatividade. Parte-se do pressuposto de quanto mais tempo na equipe
mais experiente o indivíduo é, desta forma obtêm-se 193 observações ao longo do período.
A Tabela 1 apresenta a disposição dos dados ao longo do período de 7 equipes, cujos
mesmos procedimentos foram efetuados para as equipes 8, 9, 10 e 11.
A Tabela 1 – Dados Custo; produção e tempo equipes L001 a L007.

Legenda: L001C = Custos em R$ da equipe L001; L001P = Produção em unidades equivalentes da equipe
L001; e L001TM = Tempo médio de permanência dos integrantes na equipe.
Fonte: Dados da pesquisa

Figura 1 – Valores de saída Stata das 193 observações.
Fonte: dados da pesquisa.

As 193 observações da variável Produtividade apresentam um desvio padrão de
0,0975936, média 0,2455, o valor mínimo de 0,048866 e valor máximo de 0,6392344.
Considera-se a média acrescida de um desvio padrão temos o limite máximo de 0,3431 e a
média menos um desvio padrão o limite mínimo de 0,1479.
Leva-se em consideração os valores mínimo e máximo, desta forma permanecem os
valores acima de 0,1479 e abaixo 0,3431, o que resulta em 136 observações. Considera-se a
razão produção/custo e determina-se o valor esperado de 0,2628 (1800 unidades de
medida/custo padrão R$ 6.850,00 = 0,2628).
4.3

Testes de associações
O teste de associação segundo Barbetta (2001) verifica se duas ou mais variáveis se

apresentam associadas. Assim diz-se que duas variáveis estão associadas, se o conhecimento
de uma altera a probabilidade de algum resultado da outra.
Para se estudar a associação entre produtividade e o tempo médio da variável

experiência, do período de 24 meses de produção de equipes do setor de telecomunicações,
aplica-se o teste qui-quadrado, para tanto, após a eliminação dos outliers das 193 amostras
permaneceram 136, estas foram categorizadas conforme o quadro 1 das variáveis
Produtividade e Experiência.

Produtividade
(produção/custo)

Alta
> 425 a ≤ 625
(%)

Experiência
Média
> 224 a ≤ 424
(%)

Baixa
22 ≤ 223
(%)

Total

5
(50)

7
(26,92)

28
(26,53)

40
(29,41)

3
(30)

7
(26,92)

37
(37,76)

47
(34,56)

2
(20)

12
(46,16)

35
(35,71)

49
(36,03)

10
(100)

26
(100)

100
(100)

136

Alta
0,28 até 0,34
(%)
Esperada
0,22 até 0,27
(%)
Baixa
0,15 até 0,21
(%)
Total

Quadro 1 - Frequência Observada das 136 observações.
Fonte: dados da pesquisa

Foram categorizados os dados, conforme quadro 1 da variável experiência em:


Baixa Experiência – quando a equipe atingiu a média de tempo na equipe de no
mínimo 22 dias e no máximo 223 dias;



Média – de 224 a 424; e



Alta – de 425 a 625.

Quanto a produtividade: Baixa (conforme valores mínimos e máximo da amostra da
razão produção em unidades de medidas/custos em R$) – de 0,15 até 0,21; Esperada – de
0,22 a 0,27(leva-se em consideração o padrão de 0,2628 resultante da meta de 1800 unidades
de medida e o custo de R$ 6.850,00 da equipe padrão) e; Alta produtividade a razão de 0,28
a 0,34.
4.4

Estatística do teste
Para a estatística do teste aplica-se o Qui-quadrado

a medida de distância entre

as frequências observadas, representada por O, e as frequências que espera-se encontrar em
cada célula, representada por E, na busca da suposição das variáveis serem independentes.
Frequência esperadas é considerada como a distribuição percentual de Produtividade
Baixa, Média e Alta em toda a amostra (quadro 1 – 36,03% Baixa; 34,56% Média e 29,41%

Alta). Se Produtividade e Experiência forem variáveis independentes ou não associadas (

),

espera-se que estas percentagens se mantenham, tanto no estrato da Experiência baixa, média
ou alta.
Para calculo da frequência esperada utiliza-se a seguinte formula:

O quadro 2 apresenta cada valor das células após aplicação da fórmula.

Produtividade
(produção/custo)
Alta
de 0,28 até 0,34
(%)
Esperada
de 0,22 até 0,27
(%)
Baixa
de 0,15 até 0,21
(%)
Total

Alta
> 425 a ≤ 625
(%)

Experiência
Média
> 224 a ≤ 424
(%)

Baixa
22 ≤ 223
(%)

Total

E=2,94

E=7,65

E=29,41

40

E= 3,45

E=8,99

E=34,56

47

E=3,60

E=9,37

E=36,03

49

10

26

100

136

Quadro 2 - Frequência esperadas em cada situação.
Fonte: dados da pesquisa

A estatística do teste do qui-quadrado, segundo Barbetta (2001) é definida por
= ∑

. Diante disso, calcula-se as contribuições do

, apresentadas na tabela 2,

denominada de tabela de contingência.

Tabela 2 - Soma de todas as casas da tabela de contingências

Experiência
Produtividade
(produção/custo)
Alta
de 0,28 até 0,34
(%)
Esperada
de 0,22 até 0,27
(%)

Alta
> 425 a ≤ 625
(%)

Média
> 224 a ≤ 424
(%)

Baixa
22 ≤ 223
(%)

Baixa
de 0,15 até 0,21
(%)
Fonte: dados da pesquisa

A soma dos valores de cada célula resulta no qui-quadrado calculado:

= 1,4434 +

0,0552 + 0,0676 + 0,0587 + 0,4405 + 0,1723 + 0,7111 + 0,738 + 0,0294 = 3,7161.
Para Barbetta (2001) um valor pequeno de

indica que as variáveis podem ser

independentes. Neste caso, não podemos rejeitar a hipótese nula

, visto não existir

associação entre as variáveis Produtividade e Experiência das equipes estudadas ao longo do
período para o tempo médio das equipes

= ̃ . Ou seja, são meramente casuais. Já um

valor grande sinalizaria que as diferenças entre frequências observadas e frequências
esperadas não devem ser meramente casuais, e que deve haver associação entre as variáveis.
Assim, rejeitar-se-ia a hipótese nula e adotar-se-ia a hipótese alternativa (
produtividade e experiência são variáveis relacionadas nas equipes estudadas

, de que
≠̃ .

As condições para efetuar o teste estatístico são: a) os dados estejam dispostos numa
tabela de contingência, ou seja, cada elemento observado é alocado numa e apenas numa
célula; e b) as amostras sejam grandes (verificadas em termos de frequência esperada).
4.5

Distribuição do teste
Trata-se de uma distribuição Qui-quadrado com gl = (l – 1).(c – 1) graus de liberdade.

Então, se l = 3, c = 3, temos que: gl = (3 – 1).(3 – 1) = 4. Logo, se
possíveis valores da estatística

for verdadeira, os

devem seguir uma distribuição Qui-quadrado com gl = 4

grau de liberdade.
4.6

Probabilidade de significância
O valor p representa a probabilidade de a estatística

do que o valor do

acusar um valor maior ou igual

calculado a partir dos dados em análise. Para esta análise atribui-se o

nível de significância α = 0,05, assim se p>α, aceita-se

Caso contrário, se p≤α, rejeita-se

.
Observa-se na figura 2 que na saída fornecida pela pacote estatístico Gretl, o valor
crítico da distribuição Qui-quadrado, considerando o nível de significância 0,05, e grau de
liberdade 4, corresponde ao valor de 9,48773.

Figura 2 – Distribuição qui-quadrado
Fonte: dados da pesquisa.

O valor tabulado de
calculado do
rejeitar

de 9,48773, representa a área da cauda direita. Como o valor

, que corresponde ao valor de 3,7161, está fora desta área, não podemos

.

Figura 3 – Curva qui-quadrado
Fonte: dados da pesquisa.

Observa-se que não há associação entre as variáveis Produtividade e Experiência, de
acordo com os níveis categorizados e classificados nas 136 observações do caso estudado.
Conclui-se que os dados não mostram evidência de associação entre Produtividade e
Experiência das equipes em estudo. Assim, a diferença entre a proporção de produtividade
alta, esperada e baixa e a proporção de experiência alta, média e baixa pode ser explicada
simplesmente por variações casuais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos que buscam explicar o impacto do fator experiência em empresas
prestadoras de serviços são apresentados por Boone e Ganeshan (2001) como uma lacuna a
ser pesquisada. Estas empresas têm por característica o uso intensivo de recursos como a mão
de obra na execução das suas atividades e são organizadas em equipes de trabalho para
execução dos mais variados projetos. Neste sentido, os estudos de Stroieke, Anzanello e
Fogliatto (2013) sugerem estudos com abordagem da modelagem de aprendizado coletiva, ou
de como se comportaria o processo de aprendizagem considerando a sinergia dos integrantes
das equipes.
Deste modo, sob o pressuposto que a repetição das atividades e a permanência do
mesmo profissional numa equipe de trabalho pode interferir na relação entre os esforços
produtivos a presente pesquisa teve por objetivo identificar se há associação da experiência
coletiva, medida pelo tempo médio de permanência dos integrantes nas equipes de trabalho,
com a produtividade na prestação de serviços em telecomunicações, de uma empresa que usa
um método de equivalência para medir uma produção diversificada.
Utilizando uma unidade de medida é possível somar a produção e assim possibilitar a
correlação ou associação de outras medidas que possam influenciar o aumento ou diminuição
da produtividade das equipes. Dentre variáveis que se pressupõe, de acordo com a literatura,
que interferem na produtividade está a aprendizagem das equipes (HUCKMAN, STAATS E
UPTON, 2009; BOONE E GANESHAN, 2001).
Para medir esta associação foi utilizado o teste de Qui-quadrado que permite verificar
se há esta associação ou não. Conclui-se que os dados não mostram evidência de associação
entre Produtividade e Experiência das equipes em estudo, assim a diferença entre a proporção
de produtividade alta, esperada e baixa e a proporção de experiência alta, média e baixa pode
ser explicada simplesmente por variações casuais. Tal fato corrobora, em parte, com as
pesquisas de Wiersma (2001) que conclui que o aumento da capacidade e a oportunidade de
aprender levam aos benefícios esperados com empregados temporários, mas os processos que
conduzem a essa aprendizagem não são bem compreendidos, e há dificuldade, a partir do
estudo, para sustentar esta afirmação.
Os achados, da presente pesquisa, estão de encontro com os estudos de Huckman,
Staats e Upton (2009) quanto a verificação, que as medidas convencionais da experiência de
cada membro da equipe como, por exemplo, anos na empresa, não são consistentemente
relacionadas com as performances.
O presente estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas ao se
interpretar seus achados. Primeiro, quanto ao período observado, sugere-se um número maior

de períodos para verificar a associação das duas variáveis, bem como ir a campo para o
acompanhamento, verificação e medição dos tempos de desenvolvimento de cada projeto
pelas equipes, com propósito de identificar outras variáveis que possam interferir na
aprendizagem ao longo do tempo e assim implicar de forma positiva ou não na produtividade.
Segundo, quanto ao cálculo das médias das equipes utilizando somente a mediana, sugere-se a
partir dos dados coletados de forma individual aplicar outros modelos como as aplicados pelas
curvas de aprendizagem e assim obter novos índices de experiências observados e aplicados a
toda equipe.
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