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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo apresentar um conceito através de uma
extensão de navegador para o Google Chrome capaz de lidar com o problema de
sobrecarga de trabalho em home office, auxiliando aqueles que estão realizando a
modalidade de trabalho remoto a se organizarem melhor e otimizarem seu tempo,
conseguindo assim conciliar melhor a vida pessoal e o trabalho no ambiente domiciliar. Com o advento da pandemia de COVID-19, não é incomum a mudança do
trabalho presencial para a modalidade de trabalho remoto e essa mudança de rotina
pode implicar em desorganização e má administração do tempo em relação às tarefas
preestabelecidas. Para auxiliar no gerenciamento de tempo, foi desenvolvida a ferramenta Overload Relief que gerencia tarefas de forma dinâmica e posteriormente,
foram realizados testes de usabilidade com três usuários.
Palavras-chaves: Home Office; Google Agenda; Extensão.
Abstract
The present work aims to present a concept through a browser extension for Google
Chrome capable of dealing with the problem of work overload in home office, helping
those who are working remotely to organize themselves better and optimize their
work time, thus managing to better reconcile personal life and work in the home
environment. With the advent of the COVID-19 pandemic, it isn’t uncommon to
switch from face-to-face work to remote work, and this change in routine can lead
to disorganization and poor time management in relation to pre-established tasks.
To assist in time management, the tool Overload Relief that manages dinamically
created tasks was developed, subsequently, usability tests with three users were
carried out.
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1.

INTRODUÇÃO

Nos tempos atuais, nos encontramos num paradigma completamente inesperado,
a pandemia do COVID-19, que provocou uma paralisação de nı́vel mundial e isolou
mais de um terço de toda a população em seus lares (BBC NEWS - BRASIL, 2020).
Logicamente, isso afetou também organizações e ocasionou uma drástica mudança
de como seus trabalhos são efetuados. Antes, o home office que era incomum, se
tornou uma nova regra para que uma empresa continue funcionando. No entanto,
um velho problema tomou uma nova face: a sobrecarga horária de trabalho nesse
contexto de trabalho remoto.
Segundo Tokarski (2020), mesmo com a nova flexibilidade de horários e a eliminação de vários fatores que consumiam tempo, como o deslocamento até o local
de trabalho e toda a rotina de cuidados pessoais, em muitos casos, o trabalho aumentou, se estendendo além das oito horas diárias e chegando até mesmo a afetar
os finais de semana, tornando as jornadas de trabalho mais longas. Não é incomum
também isso afetar a vida familiar ainda mais, já que o ambiente de trabalho se
tornou o próprio lar do empregado.
É definido por home office a modalidade de exercer uma função ou trabalho de
maneira flexı́vel e remota, longe do local de trabalho com a utilização de aparatos
tecnológicos que permitem comunicação à distância, no qual avançaram drasticamente nas últimas décadas e teve seu advento em meados da década de 70 (RAFALSKI, DE ANDRADE, 2015; TASCHETTO, FROEHLICH, 2019; REIS et al.,
2020). Graças a esse novo contexto mundial, foi necessário adotar uma prática de
distanciamento social para tentar mitigar os efeitos da pandemia de COVID-19,
como consequência afetou negativamente diversas organizações ao redor do mundo
(SANTOS et al., 2020). Conforme o estudo realizado por Mendes, Hastenreiter
Filho e Tellechea (2020), de fato houve um aumento na percepção de trabalho realizado e horas trabalhadas, no entanto aqueles na qual efetivamente realizavam o
trabalho nessa modalidade, não se notou uma diferença significativa, logo conclui-se
que há uma necessidade de gerenciamento de jornada de trabalho diferenciada.
1.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
O Google Agenda é um aplicativo que pode ser utilizado para gerenciar compromissos diários, como reuniões, horário de trabalho, aulas entre outros (MILLER,
2008). Foi realizada uma pesquisa, nas plataformas Chrome Web Store e de repositórios do Github, das extensões de navegador existentes relacionadas ao gerencia2

mento de tempo e ao Google Agenda, alguns dos exemplos que podem ser citados
são o Checker Plus for Google Calendar™4 e Focal5 , ambas adicionando funcionalidades e utilizando dados do Google Agenda. Sobretudo não foi encontrada uma
funcionalidade que permita a criação de tarefas de cunho pessoal sem um horário
definido que possam ser sugeridas de acordo com os horários livres de quem faz uso
da aplicação. Mendes, Hastenreiter Filho e Tellechea (2020, p.166) fazem a seguinte
afirmação:

Entre os inúmeros desafios do trabalho à distância podem ser destacados as mudanças na relação do indivı́duo com seu trabalho,
a alteração na rotina e nos hábitos, a dificuldade em separar os
aspectos do trabalho e da vida privada, possı́veis problemas de
autoidentificação, aumento a propensão de sentimentos subjetivos.

Como afirmado por Mendes, Hastenreiter Filho e Tellechea (2020) anteriormente,
essa mudança para a modalidade de trabalho remota há uma dificuldade em separar
a linha da vida pessoal e do trabalho, indicando dificuldade para a adaptação total
à essa modalidade.
Outro fator atenuante é a questão da delimitação de atividades de trabalho dentro do ambiente domiciliar do funcionário. Sobirai (2021) afirma que um home office
saudável necessita de tempo definido para lazer e as atividades referentes ao trabalho
precisam de um recinto apropriado e delimitado para não impactar na produtividade
e não levar ao desgaste fı́sico e mental. Assim, pode ser levantada a possibilidade
de o Google Agenda possuir uma funcionalidade sugestiva de atividades não laborais com o objetivo de prevenir a sobrecarga e a desorganização na modalidade de
teletrabalho. Levando-se em consideração que nem toda a API do Google Calendar
está totalmente disponı́vel para modificações, foi necessária uma alternativa para o
que estava disponı́vel e dentro do escopo de desenvolvimento, no caso uma extensão
para navegador.

1.2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma extensão para o navegador Google
Chrome para exibir sugestões de atividades de interesse do usuário fora dos horários
habituais de trabalho observando quais os horários estavam disponı́veis de acordo
com a coleta de dados dos horários dos compromissos pré-agendados do usuário no
Google Agenda. Para isso foi necessário a utilização da API do Google Calendar,
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uso da linguagem de programação JavaScript6 , a linguagem de marcação HTML7 e
a Linguagem de Estilo CSS8 auxiliada pelo framework Bootstrap 9 .
1.3. METODOLOGIA
Para o presente trabalho foi realizado um revisão de literatura com temáticas
relacionando o home office com a pandemia de COVID-19, como Sobirai (2021) e
Santos et al. (2020) e a sobrecarga de trabalho, além de um estudo das diferentes
extensões existentes para o Google Agenda. Num segundo momento foi realizado a
análise da API do Google Calendar por ser uma parte fundamental do funcionamento
da extensão a ser desenvolvida. No terceiro momento foi realizado o desenvolvimento
da extensão e por fim, foi realizado um teste de usabilidade, baseado em Prates e
Barbosa (2003), com potenciais usuários e análise dos resultados obtidos.
1.4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
A estruturação deste trabalho, incluindo a introdução, é composta por cinco
seções. Esta aborda a mudança de realidade da rotina de trabalho devido à pandemia
de COVID-19 e a definição do problema. A Seção 2 contém a fundamentação teórica.
A Seção 3 detalha o processo de desenvolvimento da extensão Overload Relief. A
Seção 4 apresenta os resultados do teste de inspeção de usabilidade da interface
da aplicação. Por fim, a Seção 5 traz as considerações finais referentes ao presente
trabalho.
2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. HOME OFFICE: DO SURGIMENTO A SOBRECARGA DE TRABALHO
A crise do petróleo em meados da década de 70 foi o grande catalisador para o
surgimento dessa modalidade de trabalho que é o home office, como principal estratégia mitigar os problemas de tráfego e só ocorreu devido a avanços tecnológicos
e a disputa empresarial em nı́vel global (HAUBRICH; FROEHLICH, 2020). A flexibilidade na execução das funções caracteriza o home office e, associado com o uso
constante da internet e sua evolução constante, tanto organizações quanto trabalhadores são beneficiados com essa nova modalidade de trabalho (TASHCHETTO;
FROEHLICH, 2019). Partindo da premissa que pode-se reduzir os espaços fı́sicos
utilizados em ambientes organizacionais de maneira fácil e rápida, isto implica em
economia entre 30% a 70% quando os funcionários trabalham em seus domicı́lios
conforme demonstração de estudos realizados (BRIK; BRIK, 2013).
6
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Segundo a CIO (2016) as organizações de tecnologia da informação e telecomunicações tem maior destaque na utilização do home office como modalidade de
trabalho. Trope (1999) define home office como a demanda de trabalho chegar até
os indivı́duos, diferentemente do mesmo se deslocar até o ambiente empresarial para
cumprir com suas obrigações trabalhistas. Existem algumas classificações para os
tipos de home office: o funcionário em seu domicı́lio, que é a forma mais comum; o
pendular que trabalha em ambos os locais (empresa e casa); o escritório vizinhança,
nos quais são locais de trabalho oferecidos pelas empresas para os funcionários que
moram nas proximidades desses postos; o nômade, que não fica apenas em um local, frequentemente do setor comercial; os escritórios satélites, que são escritórios
pertencentes à organização/empresa que trata dos assuntos fora da matriz central
(HAUBRICH; FROEHLICH, 2020 apud TROPE, 1999).
No entanto, alguns pontos são criticados no que diz respeito ao home office, por
exemplo: o aumento da carga de trabalho e o espaço de ambiente familiar sendo
dominado pelo trabalho (COSTA, 2007; TREMBLAY, 2002). Conforme Hanashiro
e Dias (2002), o entendimento do home office busca compreender o cenário no qual se
está inserido uma empresa, porém como estamos inseridos num cenário de pandemia,
seria justamente esse cenário que está forçando a migração para o home office.
Esse cenário de pandemia não muda o fato da ideia que os gestores têm de que o
trabalho dos funcionários fora do ambiente empresarial implica em diminuição de
produtividade e prejuı́zos ao âmbito do trabalho em equipe (BRIK; BRIK, 2013;
TREMBLAY, 2002).
Sendo o home office uma modalidade de trabalho com horários flexı́veis, esse
fator é ao mesmo tempo, uma vantagem e uma desvantagem. Devido à disciplina
necessária para ingressar nesse ritmo de trabalho, não são incomuns casos de má
administração do tempo e distrações, já que no ambiente domiciliar não existem
ferramentas de supervisão, aonde qualquer desvio de atenção é sempre presente,
além da falta de socialização presencial entre os funcionários, levando a uma menor
taxa de compartilhamento de informações inerentes à profissão e possı́vel obtenção
de novos conhecimentos (RAFALSKI; DE ANDRADE, 2015).
Com essa migração forçada em massa à essa modalidade de trabalho, pode implicar em consequências negativas para a saúde fı́sica e mental do trabalhador (SOBIRAI, 2021). Em conformidade com Garcı́a-Salirrosas e Sáchez-Poma (2020), o fato
de permanecer na mesma postura por perı́odos prolongados e as longas jornadas de
trabalho, incluindo movimentos repetitivos normalmente das mãos, ocasiona o aumento da tensão muscular diminuindo o ritmo de trabalho e gerando uma sobrecarga
conforme ocorre o acúmulo de tarefas referentes à rotina laboral.
5

2.2. GOOGLE AGENDA E SUA API
O Google Calendar 10 , também conhecido como Google Agenda, é uma das muitas
aplicações fornecidas para os clientes que possuem uma conta do Google, fazendo
parte da Suite de ferramentas da empresa. Basicamente, consiste numa agenda
online onde você pode, criar compromissos que são chamados de eventos, também
pode editar e deletar, podendo ser exibida de várias formas, como por dia, por
semana, por mês, por ano, por programação, além de ter uma modalidade móvel,
sendo então uma aplicação disponı́vel na versão Web, e para smartphones com os
sistemas iOS e Android.
A interface do Google Agenda permite um número alto de customizações, além
da nomeação de eventos, é possı́vel os etiquetar com diferentes cores para uma
melhor diferenciação entre eles. Também é possı́vel um organizador criar um evento
e convidar múltiplas pessoas para tal evento. O Google Agenda pode ser utilizado
no âmbito organizacional e educacional, criando assim um lembrete de um evento
importante, como uma reunião de trabalho ou uma aula para os participantes de
tal encontro. Assim, o Google Agenda é uma ferramenta poderosa para a gestão de
pessoas.
O código fonte da API do Google Calendar foi estudado e analisado, com o
objetivo de entender como o funcionamento de como os dados são lidos e listados
para serem exibidos. Para a utilização da API foi necessária a criação de um projeto
na Plataforma Google Developers. Como os autores já possuı́am uma conta Google,
foi necessário apenas um registro rápido nessa plataforma. Além disso, foi necessária
a criação de uma Chave de API e chave de Client ID para obter acesso aos dados,
sem elas, não seria possı́vel realizar a leitura dos eventos agendados.
A API do Google Calendar imprime no navegador uma listagem dos compromissos do usuário dentro de um determinado perı́odo de tempo. Analisando seu
funcionamento, foi observado que a API realiza uma requisição ao servidor do Google solicitando a listagem e se o usuário autorizar mediante entrada com seus dados
cadastrais (Login e Senha) em uma janela que aparece no navegador (conhecido
como Pop-up). Os dados cadastrais são inseridos nos locais adequados nessa janela
e, caso tenha compromissos no perı́odo determinado pela API, eles são listados, caso
contrário, ele não listará eventos. O trecho de código fonte retratado é o Quickstart 11 . Para o funcionamento adequado das requisições HTTP usadas pela API, é
necessária a utilização de um servidor para se comunicar com o servidor do Google. No Quickstart se encontram as instruções necessárias para testar e visualizar o
funcionamento da API. A Figura 1 apresenta detalhes sobre a comunicação entre o
servidor do Google, o servidor web criado rodando a API e o Cliente HTTP.
10
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Figura 1: Detalhamento da comunicação entre o Cliente HTTP e o servidor do
Google. Fonte: Os autores, 2021.
2.3. EXTENSÕES DE NAVEGADOR
Extensões são pequenos programas que permitem ao usuário customizar sua
experiência de navegação. Permite que os usuários modifiquem as funcionalidades
e comportamentos de seu navegador de muitas maneiras, como ferramentas para
aumentar sua produtividade, enriquecer o conteúdo de uma página web, agregação
de informações e até mesmo jogos (CHROME DEVELOPERS, 2021). De acordo
com o Statcounter GlobalStats12 , o navegador mais utilizado no mundo é o Google
Chrome, com quase 70% de uso no mundo inteiro e por ser da Google, o interesse por
desenvolver a extensão para este navegador foi o fator que ocasionou essa escolha.
Basicamente, a extensão é composta por um arquivo no formato JSON chamado
manifest.json e um arquivo no formato HTML que pode ser nomeado livremente
constituindo o básico para o funcionamento da extensão. O arquivo manifest.json ou
Manifest, constituı́ uma parte da extensão que dá o seu nome e a configura de acordo
com os parâmetros necessários para a aplicação, como permissões de acesso a certos
recursos do seu navegador ou a arquivos/URLs externos. O Manifest também nomeia, define ı́cones, aparência da extensão, versionamento e alguns comportamentos
da extensão. Para a extensão desenvolvida, foi utilizado o Manifest V2. A Figura 2
mostra como a extensão é estruturada:

Figura 2: Representação da estrutura básica de uma extensão. Fonte: Os autores,
2021.
12
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3.

DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO - OVERLOAD RELIEF

Deu-se inı́cio ao desenvolvimento da aplicação como uma extensão de navegador, o nome, Overload Relief tendo o significado em tradução livre “Alı́vio de Sobrecarga”foi decidido como uma maneira de explicar o objetivo da aplicação de maneira
sucinta.
3.1. ACESSO AO SERVIDOR WEB ATRAVÉS DA EXTENSÃO
Como citado na Seção 2.2, as informações do usuário somente são disponibilizadas se utilizar um servidor web para a API solicitar requisições e receber respostas.
Contudo, foi notado que não era possı́vel realizar tais acessos diretamente pela
extensão, devido a polı́tica de segurança preestabelecida pela Google. A solução
encontrada foi realizar o carregamento das páginas do servidor dentro de arquivos HTML, utilizando o elemento HTML Iframe13 pertencentes a extensão o que
permitiu o funcionamento pleno da aplicação sem interferência da polı́tica de segurança da extensão, fazendo com que a extensão fosse apenas uma “moldura” para
o servidor, ou seja, abrir uma janela do servidor dentro da extensão. A Figura 3
exemplifica o conceito utilizado para o funcionamento da extensão.

Figura 3: Representação da extensão utilizando o elemento HTML Iframe para
acessar o Servidor Web rodando a API. Fonte: Os autores, 2021.

3.2. ALGORITMOS DE FUNCIONALIDADES
O código fonte da API do Google Calendar foi modificado para o funcionamento
da extensão. As modificações consistem em salvar os eventos utilizando a API
HTML Webstorage14 , especificamente o objeto localStorage, diferentemente de ape13
14
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nas imprimir na tela como citado na Seção 2.2. Para a visualização dos Eventos,
do Evento Atual, dos Horários Livres, e de Sugestões de Atividades foram criadas
quatro funcionalidades principais para imprimir essas informações. Existem outras
funcionalidades, estas na parte de Configuração da Extensão, como Editar Horário
Útil, Criar, Lista, Editar e Deletar Atividades. Há ainda as funcionalidade de Trocar Tema e Relógio, mas como não são requisitos funcionais e puramente estéticos,
eles não serão detalhados nesse trabalho.
3.2.1.

Editar Horário Útil

A funcionalidade Editar Horário Útil tem como objetivo editar o perı́odo de
tempo em que o usuário está ativo no dia. Esse Horário Útil também é usado em
outras funcionalidades para definir certos limites. O pseudocódigo do Algoritmo 1
mostra o seu funcionamento:
Algoritmo 1 Algoritmo Editar Horário Útil
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

variável inicio ⇐ Novo Inı́cio do Horário Útil
variável fim ⇐ Novo Fim do Horário Útil
if inicio >= fim then
Escreva “O inı́cio do Horário Útil deve ser menor que o fim do Horário Útil!”
else
Salva inicio
Salva fim
end if

3.2.2.

Criar Atividade

A funcionalidade Criar Atividade tem como objetivo permitir que o usuário
crie uma atividade, com nome, duração mı́nima e duração máxima. Tais atividades são utilizadas em outras funcionalidades como Sugestões de Atividades. O
pseudocódigo do Algoritmo 2 explicita o funcionamento dessa funcionalidade:
Algoritmo 2 Algoritmo Criar Atividade
1: variável nome ⇐ Novo Nome de Atividade
2: variável minimo ⇐ Nova Duração Mı́nima de Atividade
3: variável maximo ⇐ Nova Duração Máxima de Atividade
4: if nome = vazio then
5:
Escreva “O Nome da Atividade não pode ser Vazio!”
6: else if minimo >= maximo then
7:
Escreva “O tempo de Duração Mı́nima deve ser menor que o tempo de
Duração Máxima!”

9

8:
9:
10:
11:
12:

else
Salva nome
Salva minimo
Salva maximo
end if

3.2.3.

Lista de Atividades

A funcionalidade Lista de Atividades tem como objetivo listar as atividades
criadas pelo usuário, além de dar acesso às funcionalidades de Editar Atividade e
Deletar Atividade. O pseudocódigo do Algoritmo 3 detalha essa funcionalidade:
Algoritmo 3 Algoritmo Lista de Atividades
1: if Não houver Atividades armazenadas then
2:
“Sem Atividades!”
3: else
4:
while Houver Atividades do
5:
Escreva Nome da Atividade + Duração Mı́nima + Duração Máxima
6:
end while
7: end if

3.2.4.

Editar Atividade

A funcionalidade Editar Atividade permite que o usuário edite a duração
mı́nima e a duração máxima de uma atividade criada anteriormente. O pseudocódigo do Algoritmo 4 detalha essa funcionalidade:
Algoritmo 4 Algoritmo Editar Atividade
1: variável minimo ⇐ Nova Duração Mı́nima de Atividade
2: variável maximo ⇐ Nova Duração Máxima de Atividade
3: if minimo >= maximo then
4:
Escreva “O tempo de Duração Mı́nima deve ser menor que o tempo de
Duração Máxima!”
5: else
6:
Salva minimo
7:
Salva maximo
8: end if

3.2.5.

Deletar Atividade

A funcionalidade Deletar Atividade permite que o usuário remova uma atividade de sua lista, a deletando permanentemente. O pseudocódigo Algoritmo 5
detalha seu funcionamento:
10

Algoritmo 5 Algoritmo Deletar Atividade
1: variável nome ⇐ Novo Nome de Atividade
2: Deletar Atividade nome
3.2.6.

Lista de Compromissos

A funcionalidade Lista de Compromissos tem como objetivo listar todos os
eventos que o usuário possui num intervalo preestabelecido. Para isso é necessário
acessar os dados armazenados, se houver eventos salvos serão listados, caso contrário
será exibida uma mensagem indicando que o usuário não tem eventos. O pseudocódigo contido no Algoritmo 6 exemplifica o funcionamento da listagem:
Algoritmo 6 Algoritmo Lista de Compromissos
1: if Houver Eventos armazenados then
2:
while Houver Eventos armazenados do
3:
Escreva o Nome do Evento
4:
Escreva o Horário de Inı́cio
5:
end while
6: end if

3.2.7.

Evento Atual

A funcionalidade Evento Atual tem como objetivo informar qual o evento está
acontecendo baseado no momento do carregamento da aplicação. O pseudocódigo
contido no Algoritmo 7 exemplifica o funcionamento da funcionalidade:
Algoritmo 7 Algoritmo Evento Atual
1: if Não houver Eventos armazenados then
2:
Escreva em Lista de Compromissos “Sem Compromisso Agendados”
3:
Retorna que está no Evento “Horário Livre”
4: else
5:
if Não estiver dentro do Horário Útil then
6:
Escreva “Fora do Horário Útil”
7:
else if Estiver dentro do Horário Útil e não Estiver em um Evento then
8:
Escreva “Horário Livre”
9:
else
10:
Escreva “Você está no evento:”+ Nome do Evento
11:
end if
12: end if

3.2.8.

Sugestões de Atividades

A funcionalidade Sugestões de Atividades tem como objetivo listar sugestões
de acordo com as atividades criadas pelo usuário e os horários livres encontrados no
11

perı́odo estabelecido. Como elas são armazenadas são explicadas na Seção 3.2.2. O
pseudocódigo contido no Algoritmo 8 detalha seu funcionamento:
Algoritmo 8 Algoritmo Sugestões de Atividades
1: if Não houver Atividades armazenadas then
2:
Escreva “Sem Sugestões de Atividades”
3: else if Houver Atividades armazenadas e não houver Eventos armazenados then
4:
Escreva “Durante o dia inteiro você pode:”
5:
while Houver Atividades armazenadas do
6:
Escreva o Nome da Atividade + “: De ”+ Tempo Mı́nimo de Duração +
“ a ”+ Tempo Máximo de Duração
7:
end while
8: else
9:
while Houver Atividades armazenadas do
10:
if A Atividade for a primeira a ser sugerida then
11:
Escreva “Entre ”+ Horário Livre Inicial + “ a ”+ Horário Livre Final
+ “ você pode: ”
12:
end if
13:
Escreva o Nome da Atividade + “ a ”+ Tempo Máximo de Duração
14:
end while
15: end if

3.2.9.

Horários Livres

A funcionalidade Horários Livres tem como objetivo listar os horários livres
entre um evento e outro. A funcionalidade Sugestões de Atividades é chamada
nesta funcionalidade. O pseudocódigo contido no Algoritmo 9 exemplifica seu funcionamento:
Algoritmo 9 Algoritmo Horários Livres
1: variável escrita
2: if Não houver Eventos armazenados then
3:
Escreva “Dia Inteiro Livre!”
4:
Chama Sugestões de Atividades
5: else
6:
if O Horário Livre > 0 then
7:
escrita ⇐ escrita + Duração do Horário Livre + “ a partir de ”+ Inı́cio
do Horário Livre
8:
Chama Sugestões de Atividades
9:
end if
10:
if Houver apenas 1 Evento then
11:
if O Horário Livre > 0 then
12:
escrita ⇐ escrita + Duração do Horário Livre + “ a partir de ”+
Inı́cio do Horário Livre
13:
Escreva escrita
14:
Chama Sugestões de Atividades
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15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:

else
Escreva escrita
end if
else
while Houver Horários Livres do
if O Horário Livre > 0 then
escrita ⇐ escrita + Duração do Horário Livre + “ a partir de ”+
Inı́cio do Horário Livre
Chama Sugestões de Atividades
end if
end while
if O Horário Livre > 0 then
escrita ⇐ escrita + Duração do Horário Livre + “ a partir de ”+
Inı́cio do Horário Livre
Escreva escrita
Chama Sugestões de Atividades
else
Escreva escrita
end if
end if
end if

3.3. DESENVOLVIMENTO DA INTERFACE
A interface da aplicação utilizou primariamente o recurso de CSS para estilizar e
organizar os arquivos de cada uma das páginas da extensão. As imagens utilizadas
foram criadas usando o recurso gráfico livre Google Material Icons15 , uma biblioteca de ı́cones diversos que caracterizam diversas funcionalidades, como o ı́cone de
adicionar (+) ou remover (-), tais ı́cones foram utilizados em diversas partes da interface, com o intuito de ilustrar e ajudar a identificar algumas funções da aplicação
de maneira intuitiva. Alguns exemplos podem ser encontrados na Figura 4:

Figura 4: Interface da aplicação, com alguns dos ı́cones destacados. Fonte: Os
autores, 2021.
15

https://fonts.google.com/icons
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Tomando como exemplo a Figura 4, um dos ı́cones que foi encontrado é o da
Caneta em “Editar Horário Útil”, intuitivamente, podemos inferir que tal ı́cone, ao
ser clicado, permitirá que editemos os horários na seção respectiva. Por fim, para
auxiliar o entendimento de tais ı́cones, também foi utilizado a funcionalidade de
tı́tulo do HTML, que etiqueta o ı́cone e ao pairar o cursor sobre a imagem, a nomeia
com a função da mesma. A Figura 5 mostra essa funcionalidade da interface para
auxiliar no entendimento:

Figura 5: Cursor pairando sobre um dos ı́cones, demonstrando uma funcionalidade.
Fonte: Os autores, 2021.

4.

INSPEÇÃO DE USABILIDADE DA INTERFACE

Esta seção tem como objetivo explicar e dissertar sobre os resultados obtidos
através de uma breve avaliação realizada com três usuários de maneira empı́rica
sobre a aplicação, com o intuito de avaliar e receber feedback sobre a extensão
criada nesse trabalho.
4.1. SOBRE A INSPEÇÃO
Inspeção de Usabilidade pode ser definida como uma avaliação da interface por
meio de avaliadores, utilizando um conjunto de métodos e testes pré definidos com
o fim de julgar o estado de uma interface e diferentes fatores, como facilidade de
uso, facilidade de aprendizado, eficiência de uso, flexibilidade entre outros (ROCHA,
BARANAUSKAS, 2003; PRATES, BARBOSA, 2003).
A presente inspeção foi realizada com três usuários finais, escolhidos de acordo
com questões de disponibilidade horária, com a intenção de buscar informações sobre
a usabilidade da interface e após, recolher as opiniões destes usuários através de um
questionário curto. Para preservar suas identidades, tais usuários serão identificados
posteriormente como Usuário de Teste A, Usuário de Teste B e Usuário
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de Teste C. Também foi criado um termo de consentimento que se encontra no
Apêndice C e que especifica todos os detalhes sobre a participação do testador na
pesquisa. Também foi enviado aos testadores, pouco antes da inspeção, o Manual de
Instruções, presente no Apêndice E. Vale observar que os três usuários não pertencem
à área de computação, o que pode alterar a maneira com que usam a aplicação.
Segundo Nielsen (2000), a maior parte dos problemas de usabilidade podem ser
encontrados com um número reduzido de usuários, portanto, a pequena amostra
presente nesse teste não é um problema maior para os resultados encontrados.
A coleta de dados ocorreu através do método de Observação de Usuário, que
consiste em uma observação direta do usuário enquanto utiliza a aplicação (PRATES; BARBOSA, 2003), nesse caso, o usuário realizou um certo conjunto de tarefas
com a intenção de avaliar funcionalidades da aplicação e a observação foi feita de
maneira remota através de uma vı́deo chamada. Tais tarefas foram definidas como:
modificação do Horário Útil padrão e a criação de três tarefas de usuário.
Após a observação de usuário, foi realizada a coleta de opinião através de um
questionário, que se encontra no Apêndice D, tal questionário buscou saber sobre
o ponto de vista do usuário sobre a aplicação e sugestões sobre a mesma, além de
medir o interesse dele em um uso contı́nuo da aplicação.
4.2. RESULTADOS DA INSPEÇÃO
Com a definição dos métodos da inspeção, ela foi realizada de maneira individual
em horários em que os testadores estivessem disponı́veis para observação. A primeira
tarefa foi a de Modificação de Horário Útil, aonde os tempos para a realização
dela foi medido. A Figura 6 mostra o resultado desse teste:

Figura 6: Tempo de realização da primeira tarefa. Fonte: Os autores, 2021.
Observa-se que os tempos de respostas variaram dos 11 até os 32 segundos, tendo
uma média de 21 segundos. Os testadores também não tiveram nenhuma dificuldade
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em executar a tarefa, tendo como principal fator de tempo a conectividade, hardware
utilizado e experiência com uso de computadores. O tempo de realização das tarefas
foi considerado bom. A segunda tarefa foi a de Criação de três atividades, se
baseando no tipo de atividade que realizam no seu cotidiano e seus tempos de
realização também foram medidos. A Figura 7 tem os resultados dessa medição de
tempo:

Figura 7: Tempo de realização da segunda tarefa. Fonte: Os autores, 2021.

Nota-se que os tempos de respostas se aproximam da média de 44.3 segundos,
sendo o menor deles 31 segundos e o maior 65 segundos. Aqui foi observada que
a maior influência no tempo total é o tamanho do nome da tarefa em si. Fora
isso, não foi encontrada nenhuma dificuldade em relação à essa tarefa por parte dos
testadores. A segunda parte da avaliação se deu por um questionário. A primeira
pergunta, que diz respeito à impressão que os testadores tiveram sobre a extensão
se encontra na Tabela 1:

Tabela 1: Respostas da Primeira pergunta
Usuário de Teste
A

Resposta
“É uma extensão muito simples, mas que vai muito
direto ao ponto. É utilizável no sentido de que para
quem gosta de uma organização ela é muito útil e
pra quem é desorganizado ela serviria muito bem
para ajudar a não ser mais desorganizado. Para
as pessoas como eu, cairia como uma luva, pois
não seria necessário mais gastar com papel para
anotar, colando na geladeira se tenho a extensão
para lembrar.”
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“Achei algo muito útil, pois permite ajustar nosso
horário, colocando nossa rotina para ver o que
temos disponı́vel e encaixar alguma coisa que a
gente queira, como um curso, uma lı́ngua nova,
um exercı́cio fı́sico, coisas do tipo.”
“Achei bastante válida para conseguir organizar
a minha rotina, ainda mais que parece que nunca
tenho tempo livre. Creio que possa me ajudar bastante nesse processo de utilização de agenda, pois
nunca consegui usar a convencional.”

B

C

Com as respostas obtidas, verifica-se que há uma recepção positiva em relação
à extensão, observando o uso da plataforma como uma maneira de melhorar a
organização e relembrar sobre as própria tarefas. Também há a percepção da falta
de tempo livre como o Usuário de Teste C citou em sua resposta, algo que foi
relatado na Seção 1.1 desse trabalho. A segunda pergunta, dá espaço para o testador
opinar sobre qualquer alteração que desejasse ver sendo realizada na extensão. As
repostas se encontram na Tabela 2:

Tabela 2: Respostas da Segunda pergunta
Usuário de Teste
A

B
C

Resposta
“Só deixaria o layout um pouco mais bonito. Não
mudaria a estética pois a simplicidade é um atrativo por ser muito intuitivo, mexer na simplicidade
seria um erro. Só deixaria um pouco mais enfeitado.”
“Não, achei perfeito, realmente não mudaria
nada.”
“Mudaria o fato de só conseguir colocar os eventos
pelo computador, gostaria de poder incluı́-los pela
agenda do celular também. Já que muitas vezes
ocorre de fazer esses eventos fora de casa, para
depois organizá-los do notebook.”

Observa-se que há pouco a ser mudado, a sugestão do Usuário de Teste A
indica que a interface alcançou seu objetivo de ser intuitiva, necessitando apenas
de alguns melhoramentos no que diz respeito a sua estética. O Usuário de Teste
C levantou o ponto da falta de portabilidade da extensão, um problema que será
explicado em mais detalhes mais a frente. Por fim, a terceira pergunta busca medir
o interesse no uso contı́nuo da extensão. As respostas estão na Tabela 3:
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Tabela 3: Respostas da Terceira pergunta
Usuário de Teste
A

B

C

Resposta
“Com certeza, para quem gosta de uma organização, como eu, cairia como uma luva e eu utilizaria sim.”
“Sim, porque é muito difı́cil você conseguir colocar sua rotina certa e separar um dia para fazer
algo. Esse aplicativo deixaria tudo mais tranquilo,
porque você realmente conseguiria ter um dia na
semana para estudar algo ou praticar um hobby, o
que geralmente não dá por ter a rotina lotada.”
“Com toda a certeza, tanto que citei sobre isso na
primeira pergunta.”

Vê-se então que há um alto grau de interesse na utilização da extensão como
uma maneira de organizar a rotina diária. Também é possı́vel observar na resposta
do Usuário de Teste B que há uma certa sobrecarga durante o cotidiano e que a
ferramenta auxiliaria a encontrar os tempos livres.
Durante os testes, alguns problemas foram identificados, o principal deles sendo
a falta de portabilidade de compromissos agendados através do Google Agenda para
celular com a extensão, sendo necessário para a utilização de todas as funcionalidades que os compromissos sejam agendados através do Google Agenda na versão
para computadores, acessado direto pelo navegador. O segundo problema encontrado, durante a utilização pelo Usuário de Teste C, foi a de velocidade da internet
influenciando na busca de informações durante a requisição dos compromissos agendados, em que uma conectividade baixa aumentava o tempo até o recebimento da
informação.
Conclui-se então que há uma percepção positiva do Overload Relief e seu uso,
há um interesse de uso prolongado por parte dos testadores, que consideraram a
extensão muito útil para a manutenção da rotina e organização diária. Devido ao
curto tempo de teste, não foi possı́vel avaliar os reais impactos da extensão por um
prolongado perı́odo de tempo e quais seriam os resultados do uso dela num cotidiano
que enfrente a sobrecarga laboral.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em conta que devido a restrições de tempo, alongado perı́odo de desenvolvimento da aplicação e curto perı́odo de testes, com os resultados da inspeção
realizada foi possı́vel observar que existe um certo grau de interesse na ferramenta
devido à recepção primariamente positiva, dessa maneira, é visto que ela pode aumentar em um caso de futuros desenvolvimentos da mesma e expansão das suas
funcionalidades. Um possı́vel caso de uso para essa aplicação seria a seguinte: um
18

usuário que acorda pela manhã e uma das primeiras coisas que faz durante o dia é
checar a extensão, tendo assim uma noção melhor do tempo livre que terá durante
o dia e em quais desses momentos livres em sua rotina poderá realizar uma certa
atividade sugerida pela aplicação. A expectativa é que dessa maneira, o tempo que
supostamente é dito por muitos indivı́duos não possuem para fazer alguma atividade, de fato tem.
Futuramente, em uma dissertação, será dada continuidade ao projeto implementado e expandindo as funcionalidades de maneira que possa ser adicionada uma
atividade sugerida diretamente na agenda através da extensão, além das melhorias de portabilidade citadas na Seção 5.2, além de aperfeiçoamentos da interface e
correção de quaisquer erros que surjam. Também podem ser realizados novos testes
futuros com usuários, para consolidar as informações obtidas, testes como o TAM
3 (VENKATESH, BALA. 2008) também podem ser realizados para medir o nı́vel
de aceitação da tecnologia e o teste SUS para medir a usabilidade (LEWIS, 2018).
O código fonte da aplicação está disponı́vel em um repositório público no Github16
para outros desenvolvedores estarem contribuindo com o projeto Overload Relief.

16

https://github.com/filipepiresBSI/overload-relief
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Prezado (a) participante,
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: OVERLOAD
RELIEF - UM CONCEITO DE PREVENIR A SOBRECARGA DE TRABALHO
EM HOME OFFICE, a ser desenvolvido pelos acadêmicos Filipe Pires da
Silva e Marllon Oliveira Botelho Guida, graduandos no curso de Sistemas de
Informação da Universidade Federal Fluminense (UFF), sob orientação da
Prof. Dr. José Viterbo Filho.
O objetivo central do trabalho é analisar a sobrecarga de trabalho na
modalidade de trabalho de Home Office e desenvolver uma ferramenta que
fosse capaz de ajudar a aliviar tal sobrecarga.
Sua participação não é obrigatória e você tem plena autonomia para
decidir se quer ou não participar, bem como tem o pleno direito de desistir no
momento em que desejar. Você não será prejudicado de nenhuma forma
caso opte por não participar. Você não receberá remuneração e nenhum tipo
de recompensa nesta pesquisa, e sua participação será voluntária.
Esclarecemos que sua privacidade e a confidencialidade de suas
informações serão preservadas, dessa forma omitiremos qualquer dado que
possa identificá-lo na pesquisa. O material a ser utilizado durante a avaliação
e questionário ficará sob os cuidados dos pesquisadores, em local seguro.
Sua participação poderá causar como risco, o constrangimento quanto ao
fato de exibir a tela de seu computador mediante a exposição de algum dado
privado, podendo dessa forma optar por não a exibir, assim como não
responder alguma das perguntas.
Quanto aos benefícios dessa pesquisa, consiste na avaliação da
interface e do uso da ferramenta, sendo assim um conjunto de respostas que
pode guiar e moldar o futuro da aplicação de acordo com o que for descrito
em suas respostas. Contudo, cabe salientar que algumas funcionalidades já
são planejadas para o futuro.
A contribuição principal do estudo está em disponibilizar uma nova
ferramenta de uso livre para diferentes usuários que permite o alívio da
sobrecarga de trabalho e realização de atividade de cunho pessoal em meio
à uma rotina mais caótica e incerta.
Você pode solicitar ao pesquisador em qualquer momento, no que
tange a informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa.
Salientamos que se tiver alguma dúvida, questionamento, ou reclamação,
poderá se comunicar com o orientador da pesquisa José Viterbo Filho
(viterbo@ic.uff.br). A avaliação será feita de maneira observatória através de
uma vídeo chamada aonde o participante exibirá sua tela e utilização da
extensão para tarefas pré-determinadas e o questionário a ser preenchido no
fim do uso da extensão, terá três perguntas de caráter avaliativo no que diz
respeito à extensão.

( ) Autorizo a visualização de minha tela e responderei ao questionário
( ) Não autorizo a visualização de minha tela e não responderei ao
questionário
Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, físico ou
digital, mas somente os pesquisadores terão acesso. Salienta-se que os
resultados serão utilizados para o Trabalho de Conclusão de Curso visando a
obtenção do título de bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade
Federal Fluminense (UFF), Campus da Praia Vermelha, e que os mesmos
poderão ser divulgados em eventos e/ou publicações científicas, mantendo o
sigilo dos seus dados pessoais. Caso concorde em participar, esse
documento será entregue em duas vias, uma sob seus cuidados e outra sob
os cuidados do pesquisador.
Os resultados dessa pesquisa serão disponibilizados pelo acesso ao
TCC em arquivo de formato eletrônico Portable Document Format (PDF).
Será realizada ainda, a publicação do TCC no repositório institucional das
bibliotecas da UFF.
Ressaltamos que os arquivos gerados na pesquisa permanecerão
armazenados em local seguro ao seu final, sob os cuidados dos
pesquisadores, respeitando a confiabilidade e o sigilo sobre as informações
pessoais, durante o tempo de guarda (5 anos).
Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na
pesquisa e concordo em participar.

Nome completo do (a) participante:
______________________________________________________________
Assinatura:
______________________________________________________________

São Gonçalo/RJ - Setembro de 2021

APÊNDICE D - Questionário Avaliativo
QUESTIONÁRIO AVALIATIVO
Sobre o Overload Relief :
O Overload Relief é uma extensão de navegador com as funcionalidades de
sincronizar com os dados de Compromissos armazenados no seu Google Agenda e
através dele, analisar e criar uma lista dos horários livres do seu dia e mostrar um
conjunto de tarefas criadas pelo usuário e em quais horários livres do dia ele pode
realizar tais tarefas.
O presente questionário tem como objetivo avaliar a opinião dos participantes do
teste após um dia de uso da extensão.

1. O que achou da extensão?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Você mudaria algo nela?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Você a usaria no seu cotidiano para organizar sua rotina?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(Não preencher esse campo - A cargo dos pesquisadores)
Nome :

APÊNDICE E - Overload Relief - Manual de Instruções

OVERLOAD RELIEF
Manual de Instruções

Menu de opções da extensão ao clicar no ı́cone

Ao clicar no ı́cone da extensão, você verá 3 opções, que são:

• Compromissos
• Configurações
• Informações

1.

COMPROMISSOS

Opcão de Compromissos da extensão
Leva até a página de compromissos, a página principal da extensão. Um Popup abrirá e perguntará em qual conta deseja logar, caso tenha mais de uma conta

detectada. Para que a extensão funcione corretamente, é necessário que você esteja
logado na sua conta do Google. Aqui, temos 4 seções:
1. Compromissos de Hoje
2. Evento Atual
3. Horários Livres
4. Sugestões de Atividades

Seções da tela da opção de Compromissos

1.1. COMPROMISSOS DE HOJE
Na seção de Compromissos, você verá os seus compromissos do dia de acordo
com o horário útil definido na seção de “Configurações”.
1.2. EVENTO ATUAL
Mostra o evento atual, essa seção tem 3 estados diferentes:
Fora do Horário útil. Mostra que você está atualmente no horário que não
está no intervalo especificado.
Em Evento. Mostra que você está em um evento atualmente, nesse caso,
mostrará o nome do evento.
Horário Livre. Mostra que você está atualmente dentro do seu horário útil e
sem um evento no presente momento.

1.3. HORÁRIOS LIVRES
Mostra os horários disponı́veis para realizar suas atividades criadas durante o
dia. Caso não tenha nenhum compromisso agendado, será exibido Dia Inteiro
Livre.
1.4. SUGESTÕES
Mostra sugestões de atividades que você pode realizar durante seus horários
livres no dia. Tais atividades são criadas por você na seção de Configurações. Essa
seção tem 3 estados diferentes:
Sem Sugestões de Atividades. Significa que você não possui nenhuma atividade salva para ser sugerida.
Durante o dia inteiro você pode:. Significa que você possui possui atividade(s) salva(s) para ser(em) sugerida(s) e serão todas listadas.
Entre XX:XX e XX:XX você pode:. Significa que você possui possui atividade(s) salva(s) para ser(em) sugerida(s) e serão listadas de acordo com os seus
horários livres.

2.

CONFIGURAÇÕES

Opção de Configurações da extensão

Leva até a página de configurações. Aqui, temos 5 seções:

1.
2.
3.
4.
5.

Horário Útil
Relógio
Trocar Tema
Criar Atividade
Lista de Atividades

Seções da tela da opção de Configurações

2.1. HORÁRIO ÚTIL
Aqui, temos o que é definido como “o intervalo de tempo que você estará realizando seus compromissos e suas atividades do dia”. Em resumo, é o horário do dia
em que você está apto a realizar atividades. Ao clicar no ı́cone da caneta, você verá
a seguinte alteração:

Seções da opção de definir o Horário Útil

2.1.1.

Inı́cio do Horário Útil

Aqui, temos o “Inı́cio do Horário Útil”onde você define o começo do seu dia
clicando nos botões de “+”e “-”para aumentar e diminuir os o valor nas caixas,
respectivamente. Os limites de horas e minutos já são definidos nas próprias caixas,
para facilitar a escolha, ou seja, você não pode colocar uma hora abaixo de “00”ou
acima de “23”, nem a da dezena de minuto pode estar acima do “5”ou a de unidade
de minuto estar acima de “9”, sendo o valor mı́nimo “00:00”e o máximo “23:59”da
caixa.
2.1.2.

Fim do Horário Útil

Aqui, temos o “Fim do Horário Útil”onde você define o fim do seu dia clicando nos botões de “+”e “-”para aumentar e diminuir os o valor nas caixas, respectivamente. As configurações de horário são similares as de “Inı́cio de Horário
Útil”exceto, que o valor deve ser maior que o do Inı́cio. Por exemplo, o inı́cio se dar
às “9:00”e o final ser às “18:00”.
2.1.3.

Confirmar

O botão “Confirmar”simplesmente confirma e atualiza a sua definição de Horário
Útil. Caso o valor de Inı́cio de Horário não for menor do que o de Fim de Horário
Útil, uma notificação irá o alertar do erro.

Horário Útil Atualizado

2.2. RELÓGIO
A seção de Relógio inclui um simples relógio que atualiza dinamicamente de
acordo com o horário do sistema. Ele permite uma visualização mais rápida do
horário atual.

Notificação da Aplicação quando o Horário Útil não está adequado

2.3. TROCAR TEMA
Um botão com a função de trocar o tema atual. Com um clique, você pode
trocar entre os temas “Claro”e “Escuro”da extensão.
2.4. CRIAR ATIVIDADE
Nesse campo, você pode Criar uma atividade. Aqui você pode nomear sua
atividade e escolher suas durações mı́nima e máxima com um método similar a
definição do horário útil. A duração mı́nima condiz com o tempo mı́nimo que você
precisaria pra fazer essa tarefa e a duração máxima seria o tempo máximo até a
finalizar. Pense em algo como estudar. Você pode estudar por 15 minutos, mas
também seria bom usar até duas horas para isso. Clicando em “Criar”sua tarefa
é armazenada no seu navegador e exibida na Lista de Atividades. Porém, existem
duas regras: o nome da atividade não pode ser vazio e a duração mı́nima deve ser
menor que a duração máxima.

Notificação da Aplicação de Atividade sem Nome

Notificação da Aplicação com as durações inadequadas

Atividade Salva

2.5. LISTA DE ATIVIDADES
Trata-se de uma lista de todas as atividades que você criou até então. Cada atividade lista seu nome, sua duração mı́nima e sua duração máxima. Cada atividade
tem um ı́cone para “Editar”e “Deletar”. Ao clicar em “Editar”você pode modificar
as durações mı́nima e máxima da atividade. Ao clicar em “Deletar”, você remove a
atividade de sua lista.

Editando a duração de uma atividade

Duração de uma atividade editada

Apagando uma atividade

Atividade apagada

3.

INFORMAÇÕES

Acessando Informações

Nessa área, temos duas seções: a primeira delas, “Sobre o Overload Relief”, dá
uma breve explicação sobre todo o projeto e seus idealizadores. Já a seção “Perguntas Frequentes”condiz com informações importantes sobre a extensão, como
algumas definições ou explicações sobre as funcionalidades.

Seções da tela de Informações.

