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RESUMO 

 

Cada vez mais as organizações estão à procura de novas idéias, novas 

ferramentas e novos métodos que as apóiem no aprimoramento do seu processo de 

gestão e assim, melhorar seu desempenho. Por conseguinte, os sistemas de 

medição de desempenho precisam retratar as mudanças nas organizações 

proporcionando aos seus gestores um conjunto de informações verdadeiras e mais 

adequadas à tomada de decisão. O objetivo deste trabalho é propor um sistema de 

medição de desempenho para os projetos de PD&I no setor de petróleo e gás 

natural para universidades. A pesquisa foi realizada utilizando-se dos seguintes 

procedimentos: uma revisão bibliográfica com um caráter exploratório-descritivo, 

acompanhada da pesquisa de campo, a realização de focus group com especialistas 

para o levantamento de novos indicadores e um survey com profissionais 

experientes envolvidos na execução de projetos dessa natureza, com a finalidade de 

validação dos indicadores. Foram pesquisados quatro segmentos por meio de 

coordenadores de projetos de petróleo e gás natural da UFRN, funcionários da Pró-

Reitoria de Planejamento, funcionários da FUNPEC e coordenadores da Petrobras. 

O sistema de medição de desempenho gerado a partir deste estudo apresenta em 

sua estrutura três grupos de indicadores de desempenho inter-relacionados: 

indicadores de processo, indicadores de resultado e indicadores globais. A proposta 

inclui indicadores de desempenho que procuram estabelecer uma estratégia mais 

adequada para uma gestão eficaz das instituições e pode contribuir para auxiliar as 

políticas de interação universidade-empresa. 

 

Palavras-Chaves: Medição de Desempenho. Projetos de PD&I. Petróleo e Gás 

Natural. Universidade Pública. 
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ABSTRACT 

 

Organizations are seeking new ideas, tools and methods aiming to improve 

management process and performance. On the other hand, system performance 

measurement needs to portray organizational changes and provide managers with a 

set of true and more appropriate information for the decision-making process. This 

work aims to propose a performance measurement system in the academic field 

regarding Research, Development and Innovation (RDI) in the oil and gas industry. 

The research performed a bibliographic review in a descriptive exploratory manner. A 

field research was conducted with an expert focus group in order to gather new 

indicators. As for the validation of these indicators, a survey with experienced 

professional was also realized. The research surveyed four segments in and outside 

of the Federal University of Rio Grande do Norte-Brazil such as oil and gas project 

coordinators, staff at Academic Planning Offices, FUNPEC employees as well as 

coordinators from Petrobrás. The performance measuring system created from this 

study features three interrelated performance indicators pointed out as: process 

indicators, outcome indicators and global indicators. The proposal includes 

performance indicators that seek to establish more appropriate strategies for 

effective institution management. It might help policy making of university-industry 

interaction policies. 

 

Keywords: Performance Measurement. Research, Development and Innovation 

Projects. Oil and Gas. Public University. 
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Capítulo 1: Introdução 

Neste capítulo apresentam-se as bases utilizadas nessa pesquisa, assim 

como a estrutura desta tese. Aqui são apresentados o tema e a contextualização da 

pesquisa, os objetivos geral e específicos, sua justificativa e, por fim, a organização 

da tese. 

 

1.1 Contextualização 

A missão de construir um conjunto de indicadores de desempenho é uma 

tarefa intrincada, seja qual for a área que se pretenda atuar, uma vez que, avaliar 

consiste em atribuir valor tanto qualitativo quanto quantitativo. 

A medição é um processo lógico que principia com a necessidade de medir, 

passando pela seleção do indicador, definindo os padrões para checagem, 

comparando os resultados alcançados com os respectivos padrões, chegando às 

conclusões e, por fim, atingindo a etapa da tomada de decisão. 

Nos dias atuais, as organizações necessitam estar examinando 

constantemente o seu desempenho e analisando se ele está de acordo com os 

objetivos estipulados. A competitividade dessas organizações depende da 

determinação de estratégias, pois só assim será possível analisar e ajustar possíveis 

erros na direção pretendida. 

Encarar os entraves provenientes de um ambiente competitivo deixa clara e 

inequívoca a necessidade de uma gestão de processos sustentada por meio de 

indicadores de desempenho alinhados com os objetivos estratégicos estabelecidos. 

É a respeito desse ambiente competitivo que Kaplan e Norton (1997, 2010) são 

enfáticos ao afirmar que o sistema de medição de desempenho deve objetivar um 

gerenciamento integrado, capaz de contemplar todos os fatores que influenciam a 

organização. 

Como conseqüência, pode-se visualizar que o sucesso de uma gestão está 

intrinsecamente relacionado à capacidade do gestor em determinar estratégias 

alicerçadas por um sistema de indicadores de desempenho alinhados aos objetivos 

estratégicos da organização. 
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É pertinente ressaltar que a competitividade entre as instituições de ensino 

superior é uma realidade e, cada vez mais, elas estão criando formas de gerenciar 

seus processos. Nesse sentido, os indicadores de desempenho se configuram como 

uma forma de medir uma situação existente, onde se pode compará-los aos padrões 

predeterminados para que se possa implementar processos de melhorias, 

subsidiando os gestores no planejamento, controle dos processos e, por 

conseguinte, na correta tomada de decisão para a melhoria dos resultados da 

instituição ao longo do tempo. 

Utilizar os indicadores de desempenho com o propósito de gerenciar projetos, 

permite conhecer a capacidade e os níveis de desempenho a serem alcançados, 

além de conseguir informações essenciais para que ações sejam efetivamente 

realizadas e os recursos alocados corretamente com o fim de auferir os resultados 

esperados. 

O prognóstico hoje para uma sociedade moderna e competitiva é o 

conhecimento como alicerce para a produção de riqueza. Esse conhecimento está 

alicerçado na pesquisa e desenvolvimento, tendo a inovação como meio para 

transformar esse conhecimento em desenvolvimento econômico. 

Nas últimas décadas, empresas como a Petrobras, cujo sucesso é fortemente 

condicionado pela sua capacidade de incorporar novos conhecimentos e tecnologias 

ao seu processo produtivo, tem ampliado e ou consolidado parcerias com 

universidades, centros de pesquisa, fornecedores, associações de profissionais e 

instituições governamentais. Foi no final dos anos 90 que surgiu um novo modelo 

institucional no setor de petróleo e gás natural, com a promulgação da Lei nº 

9.478/1997 (Lei do Petróleo), que aprovou, dentre outras coisas, a quebra de 

monopólio do petróleo. A mudança institucional também motivou a criação de uma 

nova forma de incentivar as atividades de C&T no setor petrolífero nacional, por 

meio da criação do fundo setorial do petróleo e gás natural – CT-Petro 

(KANNEBLEY JÚNIOR; CAROLO, 2013). 

É importante esclarecer que os primeiros editais do CT-Petro, foram lançados 

em 1999 e oportunizaram a implantação da infraestrutura de pesquisa para prover o 

suporte necessário aos interesses emergenciais da Agência Nacional do Petróleo, 

visando a qualidade técnica dos combustíveis nacionais. É possível afirmar que o 

edital “Pesquisa e Desenvolvimento nas Áreas Prioritárias” (edital 03/2000) foi a 
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primeira ação de contribuição para o desenvolvimento da ciência e tecnologia e a 

materialização do sistema setorial de inovação (FREITAS, 2002). 

O estabelecimento de uma política industrial de longo prazo para a inovação é 

indispensável quando se quer assegurar o desenvolvimento econômico e social de 

um país. Nesse sentido, áreas estratégicas da economia devem ser evidenciadas, 

unindo esforços pela inovação no Brasil para consolidar o que já existe e buscar 

avanços significativos em inovação, pois conforme explica Calmanovici (2011), a 

capacidade de inovar é determinante para a competitividade das empresas e das 

nações em um mundo cada vez mais globalizado. 

As universidades vêm desempenhando um papel cada vez mais relevante no 

processo de desenvolvimento tecnológico dos países como um dos principais 

representantes do processo de criação e difusão de novos conhecimentos e técnicas 

inovativas. E é em função desse desenvolvimento que os gestores têm buscado, na 

ciência, recursos para aperfeiçoar a produção e aumentar a competitividade. A 

busca por maior e melhor conhecimento faz com que a universidade deixe de 

produzir apenas ciência abstrata e passe a oferecer e disseminar um conhecimento 

que possa ser comercializado. Esse é um processo que culmina com uma interação 

entre universidades e empresas, estabelecendo a transferência de conhecimento e 

experiência em ambas as direções, representando um momento vital para o 

desenvolvimento tecnológico desses atores. 

As parcerias entre as instituições de ensino e pesquisa com a Petrobras 

proporcionam condições para que pesquisadores e alunos possam desenvolver 

seus estudos, qualificando-se e contribuindo para que o progresso aconteça no 

conhecimento científico e tecnológico de forma específica, e para que novas formas 

de produção sejam uma realidade, ampliando as oportunidades de investigação 

existentes no país. 

Os impactos oriundos dessas parcerias para os pesquisadores e instituições 

envolvidas podem ir além dos objetivos inicialmente instituídos, uma vez que o 

conhecimento produzido e a experiência e aprendizado dos pesquisadores pode 

auxiliar no desenvolvimento de novos ensinamentos, seja por meio de novas linhas 

de pesquisa em programas de pós-graduação ou parcerias com outras empresas 

(DE PELLEGRIN; NUNES; ANTUNES JÚNIOR, 2013). 
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Os benefícios obtidos com essas parcerias são diversos para todos os 

envolvidos. Tais ganhos compreendem desde: formação e capacitação de recursos 

humanos, aquisição e modernização de máquinas e equipamentos de laboratório, 

construção e melhoria da infraestrutura, dentre outros. Por outro lado, conforme 

citado por Poletto (2011), nessa parceria de pesquisa entre a UFRN e a Petrobras 

existe excessiva burocracia em todo o processo de negociação, iniciação, execução 

e finalização do projeto. 

Para melhorar esse processo operacional se deveria ter como ponto de 

partida um sistema de medição de desempenho para os projetos de pesquisa, pois 

conforme indica Kaplan e Norton (2010), sem medição não existe melhoria, uma vez 

que só se pode gerir aquilo que é medido. Dessa forma, foi definida a seguinte 

questão de pesquisa: 

Quais indicadores são relevantes e devem ser utilizados para uma medição 

de desempenho efetiva nos projetos de PD&I executados por uma universidade 

pública? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Propor um sistema de medição de desempenho para os projetos de PD&I no 

setor de petróleo e gás natural para uma universidade pública. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para uma análise mais acurada sobre o estudo em questão, foram definidos 

os seguintes objetivos específicos: 

 Explorar o estado da arte nos temas: inovação tecnológica, sistema de 

medição de desempenho, indicadores de desempenho e gestão de 

projetos de pesquisa. 
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 Analisar os projetos de pesquisa quanto a sua execução/evolução no setor 

de petróleo e gás natural, executados e finalizados de forma 

documentada. 

 Mapear os indicadores de desempenho a partir do levantamento 

bibliográfico, do focus group e survey com os envolvidos nos projetos de 

PD&I da UFRN e Petrobras. 

 Identificar os indicadores de desempenho para os projetos de PD&I para o 

setor de petróleo e gás natural de uma universidade pública. 

 

1.3 Justificativa 

Não obstante existir uma ampla multiplicidade de modelos de sistemas de 

medição de desempenho, ainda é possível identificar uma grande dificuldade em 

classificar, organizar e medir os indicadores de desempenho uma vez que os 

gestores necessitam tomar suas decisões alicerçados em fatos e dados que 

comprovem a veracidade de suas resoluções. O acesso restrito às informações 

estratégicas nas instituições é outro obstáculo à implantação de indicadores de 

desempenho. 

É a partir da definição de indicadores de desempenho que se pode observar e 

apoiar o processo de planejamento com a utilização dos mesmos, para auxiliar a 

análise das causas e efeitos dos desvios entre o que foi planejado e o efetivamente 

realizado, possibilitando, assim, aos gestores, a correção de erros na realização do 

plano. 

Por conseguinte, definir um sistema de medição de desempenho adequado e 

que atenda as necessidades das instituições é fundamental para o sucesso das 

mesmas, pois a sua utilização enquanto ferramentas estratégicas disseminadas em 

toda a organização permite a elaboração de estratégias, o cumprimento de rotinas, a 

comprovação de que objetivos estão sendo alcançados (ou não) e o conhecimento 

da melhoria da gestão em todos os níveis e se elas estão sendo implementadas. É 

bem verdade que essas informações nem sempre estão disponíveis ou são 

suficientes para responder aos questionamentos existentes, então, é de vital 

importância que a definição dos indicadores de desempenho seja correta, com 
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critérios bem definidos, para viabilizar todo esse processo e não comprometer a 

tomada de decisão e a própria gestão do sistema. 

Do ponto de vista acadêmico, a contribuição dessa pesquisa se configura pela 

proposta de um sistema de medição de desempenho adequado à realidade dos 

projetos de PD&I executados em parceria entre uma universidade publica e uma 

empresa. Há que se relatar a escassez de indicadores de desempenho ou até 

mesmo a inexistência deles para o gerenciamento de projetos no setor de petróleo e 

gás natural. Pelo mesmo, este estudo representa uma referência para futuras 

pesquisas acadêmicas, que ainda na atualidade têm um acervo reduzido. 

Do ponto de vista empresarial/organizacional, esta tese tem como 

contribuição uma maior efetividade no cumprimento do escopo dos projetos. Para a 

universidade pública se possibilitará um melhor gerenciamento dos projetos e 

melhoria na satisfação dos envolvidos nos projetos de pesquisa (financiadores, 

coordenadores de projetos, equipe executora e gestores), possibilitando assim uma 

continuidade de parcerias para financiamento de pesquisas. 

Finalmente, a proposta de um sistema de medição de desempenho desta 

pesquisa proporcionará à instituição estabelecer medidas para melhorar o 

planejamento, com a elaboração de estratégias mais detalhadas, a começar pela 

análise de múltiplas variáveis externas e internas e o seu impacto direto e indireto na 

performance da organização, visando a criação de um diferencial competitivo. 

 

1.4 Organização da Tese 

A tese está organizada em sete capítulos conforme estruturado a seguir: 

O capítulo 1 discorre sobre as informações introdutórias necessárias para a 

sua compreensão, incluindo o tema do trabalho, a contextualização, os objetivos e a 

justificativa do estudo. 

O capítulo 2 dedica-se a explicitar o conteúdo da fundamentação teórica, 

abordando elementos conceituais, dividido em três partes assim estabelecidas: a 

inovação tecnológica, os sistemas de medição de desempenho e seus indicadores e 

por fim, a gestão dos projetos de pesquisa. 

O capítulo 3 trata do método de pesquisa, caracterizando as técnicas 

utilizadas e o procedimento adotado na pesquisa. 
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O capítulo 4 descreve, através de um estudo de caso, as instituições 

participantes dos projetos de pesquisa no setor de petróleo e gás natural, quais 

sejam: UFRN, FUNPEC, e Petrobras e quais fatores influenciam no atraso dos 

projetos. 

O capítulo 5 apresenta a análise descritiva da pesquisa, fundamentada na 

interpretação das seguintes partes: apresentação das respostas dos questionários 

por meio de gráficos, tabelas e síntese. 

O capítulo 6 relata a proposta do sistema de medição de desempenho para os 

projetos de petróleo e gás natural, fundamentado nos conceitos explicitados neste 

trabalho, categorizando os indicadores como de processo, de resultado e globais. 

O capítulo 7 relata as considerações finais, conclusões e recomendações de 

trabalhos futuros que possibilitarão o aprofundamento do escopo desta tese. 

Além dos capítulos citados, constam, também, as referências e os apêndices 

da pesquisa, onde estão incluídas: a lista dos indicadores de desempenho resultante 

da pesquisa bibliográfica e do registro dos projetos de pesquisa na FUNPEC, a lista 

dos indicadores de desempenho originada do focus group e os questionários da 

pesquisa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
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Sistemas de Medição de 
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Capítulo 2: Inovação Tecnológica e Sistemas 

de Medição de Desempenho de 

Projetos de Pesquisa 

Neste capítulo apresenta-se a fundamentação teórica, através de conceitos, 

evolução histórica e desdobramentos relacionados à inovação tecnológica, sistemas 

de indicadores de desempenho, projetos de pesquisa e gerenciamento de projetos, 

salientando a sua importância e relevância para as organizações, uma vez que o 

estabelecimento de estratégias, o desenvolvimento de ações e as conseqüentes 

melhorias e mudanças dos processos, resultam da criação de métricas que 

acompanham as etapas passadas e atuais para possibilitar previsões para o futuro. 

 

2.1 Inovação Tecnológica 

“Ideias fundadoras são aquelas que efetivamente abrem novos caminhos para 

o pensamento científico e desafiam pesquisadores a discuti-las e aprofundá-las” 

(TIGRE, 2009, p. 9). 

De acordo com essa afirmação, o autor destaca que a inovação tecnológica 

se apresenta como um instrumento essencial para o aumento da produtividade e da 

competitividade das organizações, como também para incentivar o desenvolvimento 

econômico das regiões e países. O desenvolvimento consiste, essencialmente, em 

um processo qualitativo de transformação da estrutura produtiva ao incorporar novos 

produtos e processos, agregando valor à produção através do uso intenso da 

informação e do conhecimento. Investimentos em educação e tecnologia bem como 

o ingresso em campos com maior dinamismo e inovação, vêm fazendo com que os 

países superem o seu subdesenvolvimento. 

Ainda sobre a afirmação inicial, Lundvall (1988) escreveu um artigo há 25 

anos e que está bastante adequado ao título, a julgar pelas mais de três mil citações 

registradas no Google Scholar até janeiro de 2014. Ao abordar a inovação como 

uma relação entre empresas, clientes, universidades e governo, o autor recuperou a 

dimensão social da mudança tecnológica, que na maioria das vezes era omitida pela 
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teoria econômica tradicional, visualizando uma nova trajetória sobre a concepção da 

inovação. 

Tigre (2006) ainda reitera que: 

Do ponto de vista empresarial, as empresas mais dinâmicas e rentáveis do 
mundo são justamente aquelas mais inovadoras que, em vez de competir 
em mercados saturados pela concorrência, criam seus próprios nichos e 
usufruem de monopólios temporários por meio de patentes e segredo 
industrial. A geração e apropriação de inovações, entretanto, é um processo 
complexo que depende não apenas das qualificações e dos recursos 
técnico-financeiros detidos pela firma, mas também do ambiente 
institucional no qual está inserida e do poder de negociação com 
fornecedores e clientes. (TIGRE, 2006, p. VII). 

 

O aparecimento de novos empreendimentos e criação de novos mercados é 

conseqüência dos impactos econômicos decorrentes da ampla propagação de uma 

inovação entre as empresas, setores e regiões. 

Longo (2007) afirma que a primeira dificuldade enfrentada por quem se 

propõe a discorrer sobre ciência e tecnologia é a exata compreensão dos termos 

utilizados com mais freqüência no trato desses assuntos. O autor ainda relata que a 

palavra tecnologia é aplicada com mais de um significado por diversos autores, 

acarretando sérios equívocos até mesmo para pessoas diretamente ligadas ao seu 

uso, origem ou política. Em sua opinião, isso pode ocorrer em conseqüência do uso 

inapropriado do conhecimento sobre os problemas científicos e tecnológicos, uma 

vez que eles não estão presentes na educação escolar da maioria da população. 

É importante entender que os campos de atuação da ciência, tecnologia e 

inovação relacionam-se de forma recíproca e interativa, uma vez que o progresso da 

ciência faz uso de múltiplos instrumentos e aparelhos derivados da tecnologia, sem 

os quais seria impossível grande parte das pesquisas. A importância do trinômio 

ciência, tecnologia e inovação tem merecido destaque no desenvolvimento, 

qualidade de vida e cultura dos países. Da mesma forma, os efeitos advindos da 

ciência proporcionam o aprimoramento e avanço da tecnologia, por intermédio do 

processo de inovação. Viotti (2003) assevera que medir ciência, tecnologia e 

inovação é fundamental para um maior entendimento e acompanhamento dos 

processos de produção, difusão e uso de conhecimentos científicos, tecnologias e 

inovações. 
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2.1.1 Definições sobre Inovação 

Segundo Grupp (1998), a inovação é uma conseqüência do desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia, onde os resultados são obtidos, notadamente, quando 

ocorre uma significativa atividade de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). A 

inovação estará concretizada na organização, quando surgir alguma coisa que 

proporcione benefícios, entretanto, investimentos deverão ser efetivados, tanto em 

P&D, como em áreas capazes de tornar realidade as aplicações a serem entregues 

à esfera da ciência e tecnologia existente. 

Uma das definições mais respeitadas para ciência é proposta pela Unesco 

(1982) quando especifica que “a ciência é o conjunto de conhecimentos organizado 

sobre os mecanismos de causalidade dos fatos observáveis, obtidos através do 

estudo objetivo dos fenômenos empíricos”. 

Na visão de Teixeira (1983), a ciência está normalmente associada à 

publicação de artigos, teses, livros, tratados, e os conhecimentos por ela criados são 

livremente veiculados, por serem considerados patrimônio da civilização e não 

objetos de propriedade particular. 

É importante destacar que a tecnologia pode ser definida como “o saber 

relativo aos meios servindo à realização de diversos fins que se propõem à atividade 

econômica, saber, portanto, sobre as técnicas materiais mais diversas” (GUEGAN et 

al., 1987, p. 33). Perrow (1976, p. 101) pondera que tecnologia são os meios de 

transformar recursos (sejam humanas, simbólicas ou materiais) em bens ou serviços 

desejáveis enquanto que Robbins (1994, p. 529) a considera como “a forma com 

que a organização transforma insumos em produtos”. Em outra definição, Mansfield 

(1991) explica tecnologia como um acervo de conhecimentos de uma sociedade. 

É desta forma que Schumpeter (1954, p. 31) introduz o conceito de inovação: 

O que nós, de forma não científica, chamamos de progresso econômico, 
significa, essencialmente, colocar recursos produtivos em usos ainda não 
tentados na prática e retirá-los de utilizações para as quais servia, até o 
momento. A isto chamamos de inovação. 

 

Os estudos iniciais sobre inovação tiveram origem na Escola Austríaca e com 

Joseph Alois Schumpeter. Escrita em 1911, a teoria do desenvolvimento econômico 

schumpeteriana só seria traduzida do alemão para o inglês em 1934, quando o 
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mesmo, antecipadamente evidenciou de forma abrangente, a importância da 

inovação para o desenvolvimento econômico, assinalando aspectos hoje 

vivenciados pelas organizações, enfatizando ainda a inovação como fonte do 

desenvolvimento do capitalismo. Ela era baseada no que ele chamava de “fluxo 

circular” da economia, o qual seria impactado por mudanças descontínuas que 

afastariam a economia do seu ponto de equilíbrio (SCHUMPETER, 1997). O autor 

se refere a mudanças descontínuas que seriam reiteradamente associadas à 

inovação em sua obra, embora ele tenha sido bastante cuidadoso na utilização 

desse termo. 

A demanda por novos produtos e novas tecnologias, consequência do 

aumento da concorrência, forçou as organizações a serem capazes de gerar 

produtos com baixos custos e alta qualidade. Schumpeter (1997) denominou esse 

efeito de “processo de mudança” e definiu três estágios desse processo: invenção, 

inovação e difusão. Ele fez uma distinção entre inovação e invenção, salientando 

que a invenção assume um caráter importante ao se disseminar, trazendo 

resultados positivos, o que a transforma em uma inovação. Em sua teoria, ele 

ressalta a importância do empreendedor no negócio, destacando a atuação do 

mesmo em incentivar investimentos em inovação, fomentando a “destruição criativa”, 

que acontece quando uma tecnologia atual se torna obsoleta em conseqüência de 

uma inovação (SCHUMPETER, 1997; AGUIAR, 2004; TIDD; BESSANT; PAVITT, 

2008). 

Browne (1985, p. 8) evidencia a diversidade dos conceitos de inovação e 

invenção quando faz referência: 

“as mudanças nos processos de produção e nos modelos dos produtos que 
sejam a base do progresso tecnológico constituem inovações. [...] A 
invenção é a descoberta das relações científicas ou técnicas que tornam 
possível o novo modo de fazer coisas, a inovação é sua aplicação 
comercial”. 

 

Ao destacar a inovação como foco central de sua obra, visto que a avaliação 

do desenvolvimento econômico estava intrinsecamente ligada ao entendimento das 

mudanças descontínuas, Schumpeter (1997), destacou que a inovação seria um 

fenômeno intrínseco às organizações: 

Essas mudanças espontâneas e descontínuas no canal do fluxo circular e 
essas perturbações do centro do equilíbrio aparecem na esfera da vida 
industrial e comercial, não na esfera das necessidades dos consumidores 
de produtos finais. [...] é o produtor que, via de regra, inicia a mudança 
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econômica, e os consumidores são educados por ele, se necessário; são, 
por assim dizer, ensinados a querer coisas novas, ou coisas que diferem em 
um aspecto ou outro daquelas que tinham o hábito de usar 
(SCHUMPETER, 1997). 
 

A existência da obra de Schumpeter, provavelmente influenciou todo o 

desenvolvimento de conhecimento acerca da gestão da inovação que hoje é 

encontrada na literatura (ARRUDA et al., 2011). 

As obras de Schumpeter não se remetem a manuais que ensinam como 

atingir o sucesso nem fornecem a receita de como evitar o fracasso. A obra dele tem 

uma ligação muito estrita entre o capitalismo e a inovação, tendo como idéia original 

a inovação tecnológica como o verdadeiro motor do desenvolvimento econômico, 

acontecendo de forma descontinuada no tempo. A essa dinâmica capitalista, 

conforme mencionado anteriormente, ele chamou de “destruição criativa”, expressão 

criada em 1942 para designar que o novo não nasce do velho, mas sim nasce ao 

seu lado e supera-o, sem deter o progresso nem alterar o seu resultado final, 

levando ao crescimento econômico, apesar dos que foram massacrados pela 

tecnologia mais recente. 

Dessa lógica competitiva, aparece uma dinâmica intimamente ligada à 

inovação, ou seja, o surgimento de grandes corporações. A partir dessa afirmação, 

Terra (2012, p. 2) complementa: 

Nesse processo darwiniano, sobrevivem e prosperam as organizações mais 
efetivas em sua capacidade de se adaptar às mudanças do ambiente ou, 
ainda, em pouquíssimos casos, tão poderosas e imbuídas em criar o futuro 
que se tornam agentes de mudança de paradigmas do ambiente 
competitivo. 

 

O Manual de Oslo (2005, p. 55) define a inovação como 

a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas. 

 

Tigre (2006, p.87) ressalta que “[...] o Manual de Oslo (2005) não encara a 

inovação apenas como uma fonte de novas idéias, mas principalmente como um 

fator solucionador de problemas em qualquer etapa do processo produtivo”. 

O Manual de Frascati (2013) conceitua inovação como “[...] a transformação 

de uma idéia em produto novo ou melhorado que se introduz no mercado, ou em 

novos sistemas de produção, e em sua difusão, comercialização e utilização. 
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Entende-se também por inovação tecnológica, a melhoria substancial de produtos 

ou processos já existentes”. 

Seguindo a referência conceitual e a metodológica baseada no Manual de 

Oslo (2005), a PINTEC (2011) define inovação tecnológica como a introdução no 

mercado de um produto ou de um processo produtivo tecnologicamente novo ou 

substancialmente aprimorado, podendo ser conseqüência de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) efetivada dentro das empresas, por meio de novas 

combinações de tecnologias existentes, da aplicação de tecnologias existentes em 

novos usos ou da utilização de novos conhecimentos adquiridos pela empresa. 

Sáenz e Capote (2002, p. 69-70) consideram a empresa como o centro de 

gravidade da inovação e definem a inovação tecnológica como “[...] o processo pelo 

qual as empresas dominam e implementam o desenho e a produção de bens e 

serviços que são novos para elas, independentemente de serem novos para seus 

competidores, nacionais ou estrangeiros”. 

Freeman (1982), um dos pioneiros no estudo sobre inovação afirma que é um 

processo que envolve atividades técnicas de concepção, desenvolvimento e 

produção, que resulta em novos ou produtos e processos melhorados. Também 

pode significar fazer mais com menos recursos, gerando ganhos de eficiência em 

processos produtivos, organizacionais e na prestação de serviços. 

Plonski (2005) faz referência a Freeman (1982) quando o mesmo, há mais de 

duas décadas, advertia que: 

[...] um dos problemas em gerir a inovação é a variedade de entendimentos 
que as pessoas têm desse termo, freqüentemente confundindo-o com 
invenção. [...] Inovação é o processo de tornar oportunidades em novas 
idéias e colocar estas em prática de uso extensivo. 

 

Ainda na visão de Plonski (2005), três equívocos conceituais ocorrem com 

freqüência na busca da compreensão do que é inovação tecnológica: 

 reducionismo (considerar inovação apenas a de base tecnológica); 

 encantamento (considerar inovação tecnológica apenas a espetacular) e; 

 descaracterização (relaxar o requisito de mudança tecnológica dessa 

inovação). 
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Inovação tecnológica é uma espécie do gênero „inovação‟. Como se 
depreende da citação anterior de Freeman, inovação é um fenômeno 
marcadamente socioeconômico, que envolve mudanças e 
empreendedorismo. E não, como muitos supõem, uma ocorrência de 
caráter predominantemente técnico e necessariamente decorrente de 
avanços singulares das ciências experimentais. (PLONSKI, 2005, p. 27). 

 

Dosi (1988, p. 222) registra que “inovações dizem respeito à busca, 

descoberta, experimentação, desenvolvimento, imitação e adoção de novos 

produtos, novos processos produtivos e novas técnicas organizacionais”. O autor 

argumenta que a inovação tecnológica decorre da premência em resolver um 

problema tecnológico posto que o conhecimento disponível não é suficiente para a 

resolução do mesmo. É importante que a solução do problema leve em 

consideração os custos e comercialização, as competências peculiares dos 

inventores, bem como as novas descobertas e criações. 

Na opinião de Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a inovação é estimulada pela 

habilidade de instituir relações, identificar oportunidades e buscar aproveitar o que 

as mesmas oferecem. Os autores ainda esclarecem que a inovação não consiste tão 

somente na abertura de novos mercados; ela também pode expressar novas formas 

de servir a mercados já estabelecidos e maduros. 

Damanpour e Schneider (2006) definem a inovação como a introdução de um 

novo bem ou serviço no mercado, a aplicação de uma nova tecnologia, uma nova 

estrutura organizacional ou um novo sistema administrativo. 

Pode-se entender a inovação como sendo algo novo para a empresa, mas 

não essencialmente para o mercado nacional ou internacional. Ela vai ocorrendo 

gradualmente, sendo percebida, interpretada e aprimorada por diferentes pessoas. A 

evolução das novas tecnologias perpassa por melhorias nas tecnologias já 

existentes. 

Segundo Drucker (1987, p. 41), a inovação [...] “não precisa ser técnica, não 

precisa sequer ser uma „coisa‟. Poucas inovações técnicas podem competir, em 

tempos de impacto, com as inovações sociais, como o jornal ou o seguro”. 

Drucker (1987, p. 42) partindo do pressuposto predominante de que “a 

inovação diz respeito a coisas e se baseia em ciência e tecnologia”, destaca que a 

inovação social, em termos de desenvolvimento de instituições, como escolas, e 

universidades, serviço público, etc. é mais difícil de ser alcançada do que a inovação 
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técnica. E a pesquisa científica é uma inovação social razoavelmente recente. 

Conclui o autor que inovação é um termo econômico ou social e qual das duas é 

mais aplicável depende de cada caso específico mais do que do modelo teórico. 

É a mudança que continuamente propicia a oportunidade para o 

aparecimento do novo e do diferente. “A inovação sistemática, portanto, consiste na 

busca deliberada e organizada de mudanças, e na análise sistemática das 

oportunidades que tais mudanças podem oferecer para a inovação econômica ou 

social” (DRUCKER, 1987, p. 45). 

É incontestável que existe um espaço importante para a inovação proveniente 

de conquistas científicas e do progresso técnico. Para uma oportunidade inovadora, 

Drucker (1987, 2008) recomenda a observação de sete fontes, destacando uma 

fonte: o conhecimento novo. 

A inovação baseada no conhecimento é a „superestrela‟. [...] Ela é o que as 
pessoas normalmente querem dizer quando falam sobre inovação. [...] As 
inovações baseadas no conhecimento diferem das demais inovações em 
suas características básicas [...] e nos desafios que apresentam para o 
empreendedor. E, como a maioria das 'superestrelas', a inovação baseada 
no conhecimento é temperamental, caprichosa e difícil de controlar 
(DRUCKER, 1987, p. 149). 

 

De acordo com Matias-Pereira e Kruglianskas (2005, p. 3), 

[...] a inovação tecnológica deve ser resultado de um ambiente que produz 
ciência de ponta e influencia direta e indiretamente o setor produtivo, 
especialmente por meio dos setores de pesquisa e desenvolvimento 
gerados no bojo das empresas. 

 

Caracterizada como um tipo de mudança que introduz novas práticas 

organizacionais, Stoner e Freeman (1995) argumentam que toda inovação 

representa uma mudança, mas que nem toda mudança representa uma inovação. 

Van de Ven (1986) afirma que a inovação está relacionada com uma nova 

ideia, podendo ser um reajuste de antigas ideias, um plano que desafia a ordem 

presente, uma fórmula, ou uma abordagem que é entendida como nova pelas 

pessoas envolvidas. 

A gênese do conceito de inovação pode ser creditada a Schumpeter (1997), 

quando o mesmo conceitua inovação como um conjunto de novos processos de 

transformação que modificam os métodos de produção ao criar novas configurações 

da organização do trabalho, fabricando novos produtos ou fazendo os mesmos 
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produtos de outra maneira, combinando diferentes forças e materiais para a criação 

de novos mercados. 

Utterback (1996) propõe que a inovação seja considerada como um processo 

que abrange a criação, o desenvolvimento, o uso e a difusão de um novo produto ou 

ideia, ou, seja, a introdução e difusão de produtos e serviços novos e melhorados na 

economia. 

Na opinião de Pelaez e Szmrecsányi (2006, p. 418), “a inovação é fruto de um 

processo que só pode ser analisado se levar em conta seu caráter interativo”. Ela 

não existe de forma isolada, é influenciada por instituições que proporcionam 

incentivos e limitam as ações de inovação. O autor ainda reitera a necessidade dos 

agentes instigarem a interação, exercer um papel ativo no desenvolvimento da 

inovação e buscar formas de benefício mútuo. 

Barbieri (2007, p. 88) faz referência a uma organização inovadora como [...] “a 

que introduz novidades de qualquer tipo em bases sistemáticas e colhe os 

resultados esperados”. Para o autor, a expressão “bases sistemáticas” expressa a 

realização de inovações com autonomia, intencionalidade e proatividade. Nesse 

sentido, a inovação é um componente fundamental segundo um padrão pré 

estabelecido dessa organização, o que implica no desenvolvimento continuado de 

recursos tangíveis e intangíveis para inovar constantemente. 

Consoante o que afirma Pavitt (1984), a inovação pode ser definida como um 

produto ou processo produtivo novo ou melhorado, usado ou comercializado com 

sucesso por uma organização. O autor ainda identifica o fato de que a produção, 

adoção e difusão da inovação, especialmente tecnológica, são fundamentais para o 

desenvolvimento econômico e para as mudanças sociais nos países. Esse ponto de 

vista é destacado quando Utterback (1996) argumenta que inovação é um 

determinante central de sucesso ou fracasso nas empresas manufatureiras. 

Não obstante ser a inovação definida sob diferentes perspectivas na literatura 

existente, é factível detectar uma linha comum dentre elas: a transformação do 

“fazer diferente” em ações concretas para instituições públicas e privadas, seja em 

seus níveis micro, meso ou macro. Cabe ressaltar que a amplitude dessas 

definições demanda uma maior profundidade na discussão quanto à aplicação 

prática desses conceitos. 
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O quadro 2.1 que se segue, apresenta as múltiplas formas de se ver a 

inovação por seus diversos teóricos. 

 

Quadro 2.1. Diversas formas de se ver a inovação 

Diversas formas de se ver a inovação 

Definição Autor 

“Inovação é o uso, comercialmente bem-sucedido, de uma 
invenção.” 

Bacon e Butler (1981) 

“Processo que envolve atividades técnicas de concepção, 
desenvolvimento e produção, que resulta em novos ou produtos e 
processos melhorados”. 

Freeman (1982) 

“Relacionada com uma nova ideia, podendo ser um reajuste de 
antigas ideias, um plano que desafia a ordem presente, uma fórmula, 
ou uma abordagem que é entendida como nova pelas pessoas 
envolvidas”. 

Van de Ven (1986) 

“Inovação é a busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento, 
imitação e adoção de novos produtos, novos processos e novas 
técnicas organizacionais”. 

Dosi (1988) 

“Introdução de um novo produto ou um novo método de produção; a 
abertura de um novo mercado; a descoberta ou conquista de uma 
nova fonte de matéria-prima ou a introdução de uma nova estrutura 
de mercado”. 

Schumpeter (1997) 

“Inovação é um processo de aprendizagem organizacional”. Bell e Pavitt (1995) 

“Inovar é um processo de alavancar a criatividade, para gerar valor 
de novas maneiras, através de novos produtos, serviços e negócios”. 

Jonasch e Sommerlatte 
(2011) 

“Inovação é um processo estratégico, de reinvenção contínua, do 
próprio negócio e da criação de novos conceitos de negócios”. 

Hamel (2000) 

“Inovação é = novas ideias + ações que produzem resultados”. Gundling (2000) 

“Inovação é produto da interação entre uma multidão de atores 
distribuídos por muitas instituições diferentes e até por lugares 
diferentes, havendo necessidade de integrar mais estreitamente a 
base do conhecimento com os processos de inovação”. 

Lundvall (2001) 

“Inovação é o resultado de um esforço de time”. Kelley (2000) 

“Inovação é a mudança que cria uma nova dimensão de 
desempenho”. 

Hesselbein et al (2002) 

“Inovação é adotar novas tecnologias, que aumentam a 
competitividade da companhia”. 

Hamel e Prahalad (2005) 

“Implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou Manual de Oslo (2005) 
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significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método 
de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de 
negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações 
externas”. 

“Inovação é um fenômeno marcadamente socioeconômico, que 
envolve mudanças e empreendedorismo. E não, como muitos 
supõem, uma ocorrência de caráter predominantemente técnico e 
necessariamente decorrente de avanços singulares das ciências 
experimentais”. 

Plonski (2005) 

“Introdução de um novo bem ou serviço no mercado, a aplicação de 
uma nova tecnologia, uma nova estrutura organizacional ou um novo 
sistema administrativo”. 

Damanpour e Schneider 
(2006) 

“Transformação de uma idéia em produto novo ou melhorado que se 
introduz no mercado, ou em novos sistemas de produção, e em sua 
difusão, comercialização e utilização”. 

Manual de Frascati (2013) 

“Inovação é atribuir novas capacidades aos recursos existentes na 
empresa, gerando riqueza”. 

Drucker (2008) 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Simantob; Lippi (2003, p. 3) 

 

2.1.2 Classificação das Inovações 

Autores como Schumpeter (1997), Freeman e Perez (1988), Tushman e 

Anderson (1986), classificam as inovações em incrementais ou radicais. Essa 

classificação se refere particularmente ao grau de novidades decorrente da 

efetivação da inovação na organização. 

 Inovações incrementais: correspondem às alterações marginais nos 

produtos ou processos, acontecendo em qualquer setor e influenciando 

positivamente a produtividade. Sua origem advém tanto de melhorias 

quando de invenções aventadas pelo pessoal da produção como também 

dos clientes desses produtos ou serviços. 

 Inovações radicais: são transformações fundamentais que ocorrem 

envolvendo a mudança no paradigma tecnológico vigente, quando do 

desenvolvimento e introdução de um novo produto, processo ou forma de 

organização da produção inteiramente nova. 

Teece (1986) propôs uma evolução para esta classificação, evidenciando a 

forma pela qual as empresas se beneficiam de inovações radicais, por meio da 

apropriabilidade e da complementaridade de ativos. A apropriabilidade significa a 

proteção que a tecnologia pode obter, impedindo o aparecimento de imitações e 
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oportunizando ao inovador o retorno econômico. A complementaridade refere-se a 

todas as outras competências que a empresa deve ter, além daquela específica que 

dá suporte à tecnologia. 

O Manual de Oslo (2005) define quatro tipos de inovação que abrange um 

extenso conjunto de mudanças nas atividades das empresas: 

a) Inovação de produtos: compreende uma mudança significativa em bens e 

serviços, introduzindo novos bens ou serviços, ou aperfeiçoando os 

produtos já existentes. 

b) Inovação de processos: compreende mudanças significativas nos métodos 

de produção e/ou distribuição de produtos. 

c) Inovação organizacional: refere-se à implementação de novos métodos 

organizacionais que podem conter mudanças em práticas da organização, 

transformações no ambiente interno ou nas relações externas da empresa. 

d) Inovação de marketing: envolve a implementação de novos métodos de 

marketing, podendo implicar em mudanças na aparência e embalagem do 

produto, nos métodos de promoção e apresentação do produto e em 

métodos para a definição de preços de bens e serviços. 

Quando se leva em consideração a dimensão tecnologia, não existe 

dificuldade em identificar tanto uma inovação incremental quanto uma inovação 

radical. Em contrapartida, ao se analisar conjuntamente os aspectos tecnológicos e 

as características do modelo de negócio, aparecem correspondências que 

possibilitam a identificação de três grupos diferentes de inovações: as radicais, as 

semirradicais e as incrementais. 

Segundo Davila, Epstein e Shelton (2007), nem todas as inovações são 

criadas da mesma forma, uma vez que não explicitam os mesmos riscos nem 

oferecem recompensas semelhantes. Para os autores, os tipos de inovação são: 

 Incrementais: quando são estabelecidas melhorias moderadas nos 

produtos e processos da organização. 

 Semi-radicais: envolvem mudanças substanciais no modelo de negócios 

ou na tecnologia de uma organização, mas não em ambas. 
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 Radicais: conjunto de novos produtos e/ou serviços fornecidos de modo 

inteiramente novo. 

No intuito de empregar uma estratégia adequada à inovação, é fundamental 

buscar o entendimento das características de cada tipo de inovação para perceber o 

melhor momento de utilizar cada um deles. Os autores ainda sugerem um framework 

da inovação, ilustrado na figura 2.1, particularizando como os diferentes tipos de 

inovação se ajustam na “Matriz de Inovação”. 

 

 

Figura 2.1. Framework da inovação 

Fonte: Adaptado de Davila, Epstein e Shelton (2007, p. 58) 

 

Tushman e Anderson (1986) afirmam que qualquer empresa pode alcançar o 

sucesso em intervalos não muito longos, utilizando-se exclusivamente de mudanças 

incrementais em sua tecnologia. Um modelo tradicional de mudança de tecnologia 

pressupõe períodos relativamente longos de evolução (inovação incremental), 

alternados por breves períodos de revolução (nesse caso, a inovação incremental é 

ineficaz, sendo imprescindível o uso de uma tecnologia radical). 

Outra forma de classificação é proposta por Francis e Bessant (2005) quando 

os mesmos identificam a inovação tecnológica em quatro categorias, com os quatro 

P‟s da inovação: 
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 Inovação em produtos: baseia-se nas modificações ocorridas nos produtos 

e serviços ofertados por uma organização. 

 Inovação em processos: fundamenta-se nas transformações advindas dos 

caminhos percorridos quando da criação e transferência dos produtos e 

serviços. 

 Inovação em posicionamento: consiste em definir ou redefinir o 

posicionamento de uma empresa ou de um produto no mercado. 

 Inovação de paradigma: constitui-se em definir ou redefinir os paradigmas 

da organização, podendo ser internos (valores organizacionais e política 

de tomada de decisão) e externos (o modelo de negócios, a forma 

conceitual que a empresa utiliza para prosperar no mercado). 

De forma análoga, Rothwell (1992), Maillat (1993), Asheim e Isaksen (1996) e 

Jonsson, Persson e Silbersky (2000) destacam três categorias de inovações, 

conforme mostrado na figura 2.2: 

 Inovações incrementais: são pequenas melhorias relacionadas aos 

produtos e processos já existentes (ASHEIM; ISAKSEN, 1996; JONSSON; 

PERSSON; SILBERSKY, 2000). 

 Inovações principais (adaptáveis): evidenciam aperfeiçoamentos em 

produtos já existentes, ou a inserção de novos produtos e processos no 

interior de um negócio já constituído (MAILLAT, 1993; JONSSON; 

PERSSON; SILBERSKY, 2000). 

 Inovações radicais: representam o desenvolvimento de um novo produto 

que pode, como conseqüência, originar novos mercados ou um novo 

paradigma tecnológico (JONSSON; PERSSON; SILBERSKY, 2000). 

 

Figura 2.2. O alcance da inovação 

Fonte: Adaptado de Jonsson, Persson e Silbersky (2000) 



Inovação Tecnológica e Sistemas de Medição de Desempenho de Projetos de Pesquisa 
 

Dayse da Mata Oliveira Souza. Janeiro 2014 24 

 

Damanpour, Szabat e Evan (1989) ponderam que as inovações podem ser de 

natureza técnica ou de natureza administrativa. 

 Inovações técnicas: incidem no elemento operacional, influenciando o 

sistema técnico de uma organização (equipamentos e métodos de 

operação utilizados para transformar matéria-prima ou informações em 

produtos ou serviços). 

 Inovações administrativas: ocorrem no componente administrativo e 

afetam o sistema social de uma organização. Elas estão relacionadas às 

mudanças na estrutura organizacional ou às atividades administrativas 

diretamente ligadas aos objetivos estratégicos da organização. 

Christensen (1997) caracterizou as inovações como de ruptura 

(originariamente chamada pelo autor de disruptive innovation e traduzida também 

por alguns especialistas do tema como inovação “disruptiva”) que geralmente 

costumam ser confundidas com as inovações radicais. 

 Inovações de ruptura: são consideradas simples ao se comparar com as 

tecnologias e processos que as antecedem, e sua estrutura usualmente se 

baseia em uma associação de elementos pouco valorizados pelas 

organizações já constituídas. Caracterizam-se por oferecer menos que os 

consumidores de mercados consolidados estão habituados a receber e, 

por isso, inicialmente fazem parte de mercados emergentes que não 

utilizam os produtos/serviços disponíveis, seja por falta de recursos ou 

excesso de sofisticação. Apesar das ideias de ruptura originarem-se a 

partir de organizações estabelecidas, muitas vezes elas são ignoradas em 

razão do pouco grau de incentivo financeiro oferecido aos seus produtos 

de linha. 

Cabe destacar a classificação das inovações segundo o seu grau de 

abrangência, especificado pelo Manual de Oslo (2005, p. 24, 69) quanto à 

originalidade das inovações: 

 Nova para a empresa: quando a novidade implementada está limitada ao 

âmbito da empresa, mesmo que as mudanças já existam em outras 

empresas. 
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 Nova para o mercado: quando a empresa é a primeira a introduzir a 

inovação em seu mercado. O escopo geográfico do que é novo para o 

mercado está sujeito, pois, à própria visão da empresa sobre seu mercado 

de operação e pode incluir empresas domésticas ou internacionais. 

 Nova para o mundo: quando a empresa é a primeira a introduzir a 

inovação em todos os mercados e indústrias, domésticas ou 

internacionais. Assim, uma inovação nova para o mundo implica em um 

grau de novidade qualitativamente maior do que uma inovação nova 

somente para o mercado. 

 

2.1.3 Sistema Nacional de Inovação 

O desenvolvimento econômico de uma nação depende firmemente de sua 

vocação na geração de inovações tecnológicas. Schumpeter (1997) foi um dos 

primeiros defensores desta conexão entre o desenvolvimento de um país e sua 

competência em inovar. Não obstante, a inovação não é algo que surge por meio de 

uma ação espontânea. É indispensável o investimento em pesquisa e 

desenvolvimento para que ela aconteça. Inicialmente acreditava-se que o centro do 

processo de inovação era desenvolvido pelo empresário e seu espírito 

empreendedor. Atualmente, os teóricos argumentam que a inovação é consequência 

de uma extensa relação conjunta entre empresas privadas, governos e as 

universidades no que se convencionou chamar de Sistema Nacional de Inovações. 

Esse processo de geração de inovações demanda a existência de relações 

sinérgicas entre essas três partes. 

A expressão “Sistema de Nacional de Inovação” surgiu nos anos 80 e seu 

conceito originou-se a partir dos trabalhos de Freeman (1987), Lundvall (1988, 1992, 

2001) e Nelson (1987, 1988, 1993). Ao se analisar o processo de inovação como um 

fenômeno complexo e sistêmico, pode-se definir o Sistema Nacional de Inovação 

como o conjunto de instituições e organizações responsáveis pela criação e adoção 

de inovações em um determinado país. As políticas nacionais, segundo essa 

abordagem, destacam as interações entre as instituições que participam do amplo 

processo de criação do conhecimento e da sua difusão e aplicação (MANUAL DE 

OSLO, 2005). 
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A composição do conceito de Sistemas Nacionais de Inovação obteve maior 

expansão no início dos anos 90 com a contribuição de vários autores, dentre os 

quais se destacam os trabalhos de Lundvall (1992), Nelson (1993), Freeman (1995), 

e Edquist (2001). 

Freeman (1987, 1995) conceituou Sistema Nacional de Inovação como um 

conjunto de instituições, atores e mecanismos em um país que contribuem para a 

criação, avanço e difusão das inovações tecnológicas. 

A partir de um trabalho teórico, Lundvall (1992) examinou o conceito e a 

evolução da estrutura de análise do sistema de inovação. Ele constatou que as 

estruturas de produção e a definição institucional eram duas dimensões importantes 

para a definição dos sistemas de inovação e identificou que a organização desses 

sistemas era influenciada por fatores econômicos, políticos e culturais que 

auxiliavam na determinação da escala, direção e sucesso de todas as atividades de 

inovação. 

Para o autor, um Sistema Nacional de Inovação é constituído por um grupo 

articulado de recursos técnicos, humanos, organizacionais, gerenciais e financeiros, 

em suporte a iniciativas de inovação e empreendedorismo. O Sistema está ligado à 

capacidade de aprendizado de um país e, portanto, à sua capacidade em se adaptar 

às mudanças do ambiente (LUNDVALL, 2001). 

Nelson (1993), por seu turno, fez um estudo comparativo dos Sistemas 

Nacionais de Inovação em quinze países, concluindo que eles diferem 

expressivamente de país para país, levando-se em consideração a sua estrutura 

econômica, bases de conhecimentos e instituições específicas. 

Os estudos subseqüentes não trouxeram grandes modificações ao conceito. 

Ao descrever um sistema nacional de inovação, Edquist (2001) pondera que ele é 

formado por todas as entidades econômicas, organizações sociais e políticas e 

outros fatores que influenciam o desenvolvimento, difusão e uso da inovação. 

Autores como Freeman (1987) e Nelson (1993) definem, sistema nacional de 

inovação como uma construção institucional, produto de uma ação planejada e 

consciente ou de um somatório de decisões não planejadas e desarticuladas, que 

impulsiona o progresso tecnológico em economias capitalistas complexas. 

Cassiolato e Lastres (2000, p.247) definem um sistema de inovação como 
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[...] um conjunto de instituições distintas que conjuntamente e 
individualmente contribuem para o desenvolvimento e difusão de 
tecnologias. Tal noção envolve, portanto, não apenas empresas, mas, 
principalmente, instituições de ensino e pesquisa, de financiamento, 
governo, etc. Este conjunto constitui o quadro de referência no qual o 
governo forma e implementa políticas visando influenciar o processo 
inovativo. 

 

Em conformidade com o que menciona Pelaez e Szmrecsányi (2006), a 

inovação decorre da ação coordenada de diferentes atores, tendo como principais 

promotores as universidades, empresas, instituições de pesquisa e financeiras e 

órgãos governamentais de políticas públicas. Diante do exposto, pode-se afirmar 

que a interação e a difusão de novas tecnologias formam um sistema de inovação, 

conceituado pelos autores como [...] “um instrumental de intervenção por intermédio 

do qual, governantes de um país podem implementar políticas de Estado a fim de 

influenciar o processo inovativo de setores, de regiões ou mesmo de nações” 

(PELAEZ; SZMRECSÁNYI 2006 p. 417). 

Os autores ainda ressaltam que cabe ao governo coordenar o sistema, 

oportunizando estímulos, possibilitando infraestrutura para aperfeiçoar o 

relacionamento entre os atores e formulando políticas de ciência e tecnologia para 

as diferentes realidades setoriais da indústria, ou mesmo regionais dentro de um 

país (PELAEZ; SZMRECSÁNYI, 2006, p. 419). O setor público também desempenha 

um papel preponderante no que tange aos aspectos intangíveis, tais como 

assegurar os direitos de propriedade intelectual e de troca de conhecimento, ou 

ainda a manutenção de um ambiente competitivo e que incentive a criação de redes 

de cooperação. 

Para enfatizar isso, Albuquerque et al (2005) assevera que: 

Um sistema de inovação diversifica a divisão tecnológica de trabalho, 
fornecendo às firmas oportunidades tecnológicas de forma persistente. Por 
isso, são considerados por muitos estudiosos um ponto focal de qualquer 
política de desenvolvimento econômico (ALBUQUERQUE et al, 2005, p. 
618). 

 

Trabalhar a gestão da inovação exige uma atitude integradora da 

organização, posto que ela deve estar sempre em constante aprendizado, na busca 

por novos conhecimentos, tendo como compromisso a implementação da inovação. 

Há, no entanto, que se definir, essencialmente, quais as estratégias organizacionais 
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pretendidas, pois não basta tão somente incorporar a inovação como um dos 

aspectos primordiais, é preciso ajustá-la às demais diretrizes estratégicas. 

Para fomentar a inovação em uma organização, não é suficiente determinar, 

estrategicamente, quais recursos deverão ser utilizados na produção do 

conhecimento: a cultura, assim como um ambiente organizacional favorável, devem 

compor estruturas informais oportunas na busca pela inovação e manifestação 

criativa (TEECE, 1998, 2003). 

Esta seção permitiu realizar uma análise sobre a inovação tecnológica e seus 

diferentes tipos. A inovação teve sua origem nas ciências econômicas por meio de 

uma abordagem econômica desenvolvimentista com Joseph Schumpeter e alguns 

autores neo-schumpeterianos tais como Freeman, Dosi e Nelson, e se destacou nas 

ciências administrativas com alguns autores como Drucker, Van de Ven, Damanpour 

e Schneider, Bell e Pavitt, dentre outros, pela notável contribuição ao tema da 

inovação nas organizações, ressaltando aspectos que indicam a necessidade de 

inovar e a dificuldade ou complexidade em fazê-lo, no âmbito das organizações 

modernas. Este trabalho procurou reunir diversos autores que estudaram uma 

multiplicidade de conceitos, definições e classificações das inovações, possibilitando 

avaliar a heterogeneidade e contemporaneidade do tema, sempre aberto a novas 

pesquisas. 

 

2.2 Sistemas de Medição de Desempenho 

“Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não 

se define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia”. 

Esta frase de William Edwards Deming, um dos precursores da gestão da 

qualidade, enfatiza um dos grandes desafios da gestão empresarial contemporânea, 

considerando a avaliação do desempenho de uma empresa através de indicadores 

que possibilitem as percepções desse desempenho nas organizações. Um elemento 

essencial na gestão de qualquer organização com foco em resultados é o uso de 

indicadores de desempenho institucional no processo de tomada de decisão. 

O gerenciamento de toda e qualquer atividade requer a elaboração de 

informações que dão o devido suporte à tomada de decisão. Desta forma, 

estabelecer parâmetros para a produção de informações bem como proporcionar um 
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melhor fluxo dessas para os diversos públicos interessados, passam a ser 

elementos importantes para a sobrevivência das instituições, pois, nesse sentido, 

constituir uma base de informações é construir uma base para a tomada de decisão 

(FERNANDES, 2004). 

A necessidade das empresas permanecerem no mercado, apontando para 

um cenário de adaptação às condições externas para um contínuo crescimento, 

levam-nas a procurar diferenciais competitivos através de sistemas mais eficientes 

de produção, medição e controle de perdas nos processos, análise circunstanciada 

dos custos, gerenciamento dos recursos humanos, conhecimento dos clientes, 

dentre outras ações. A forma com a qual os negócios se apresentam exige 

respostas rápidas à variação da procura, funcionários capacitados para identificar e 

solucionar problemas com a rapidez necessária às modificações demandadas em 

seus produtos e serviços. 

Faz-se mister um bom entendimento da necessidade de esclarecer que neste 

trabalho serão utilizadas as palavras métricas, indicadores e medidas, ressaltando 

que todas elas podem ser lidas e entendidas como tendo a mesma significação. 

Basear-se em indicadores de desempenho continua sendo a resposta para 

gestores que querem fazer frente a esse ambiente de extrema competição no 

controle do que acontece em sua organização. Durante muito tempo, esses 

indicadores foram apenas de natureza financeira, mas, por causa de um mercado 

em ascensão, com um maior volume de empresas e competitivo, um maior 

aprofundamento do conhecimento da empresa se fez necessário em todo o sentido 

e não apenas o lado financeiro para superar não só expectativas, mas também a 

concorrência. 

Cada vez mais as organizações estão à procura de novas idéias, novas 

ferramentas e novos métodos que as apóiem no aprimoramento do seu processo de 

gestão e assim, melhorar seu desempenho. Por conseguinte, os sistemas de 

medição de desempenho precisam retratar as mudanças nas organizações 

proporcionando aos seus gestores um conjunto de informações verdadeiras e mais 

adequadas à tomada de decisão. 

Takashina e Flores (2005, p. 1) se posicionam sobre esse assunto ao 

afirmarem que “indicadores são essenciais ao planejamento e ao controle das 



Inovação Tecnológica e Sistemas de Medição de Desempenho de Projetos de Pesquisa 
 

Dayse da Mata Oliveira Souza. Janeiro 2014 30 

organizações, [...] são fundamentais para a análise crítica do desempenho da 

organização, para a tomada de decisão e para o replanejamento”. 

A avaliação do desempenho consiste, fundamentalmente, em constatar se os 

resultados esperados foram alcançados e se estavam de acordo com o programado, 

uma vez que a avaliação está conectada desde o planejamento das ações da 

organização até sua execução e controle. 

Segundo Rummler e Brache (1994, p. 167) “[...] uma organização só pode ser 

maior do que a soma de suas partes, quando a organização é gerenciada”. Os 

autores asseveram que a organização só terá um gerenciamento eficaz quando ela 

tiver ao seu dispor um sistema de medição de desempenho apoiado em indicadores 

associados aos objetivos relacionados. 

Kaplan e Norton (1997, p. 21) corroboram com essa interpretação quando 

afirmam que, se o desempenho não está sendo medido, ele não está sendo 

gerenciado e que a sobrevivência e o desenvolvimento da empresa na era da 

informação estão intimamente ligados a um sistema de gestão e medição de 

desempenho proveniente de suas estratégias, fundamentado em medições reais e 

de acordo com os objetivos estratégicos da organização. 

Ainda na visão de Rummler e Branche (1994), um sistema de mensuração de 

desempenho é fundamental para as organizações, posto que a ausência do referido 

sistema, afeta de maneira negativa tanto o desempenho global das organizações 

como o desempenho humano. Os autores se baseiam no fato de que a natureza 

humana está frequentemente à procura de parâmetros para legitimar seu 

desempenho enfatizando com as reflexões que se seguem: 

 sem medição, não há gerenciamento de desempenho; 

 sem medição, não há como determinar, de forma apropriada, os 

problemas ou estabelecer as prioridades; 

 sem medição, as pessoas podem ser levadas a uma desorientação quanto 

ao que se espera delas e não têm certeza se seu desempenho aconteceu 

de maneira satisfatória; 

 sem medição, não se pode construir uma base objetiva e justa para as 

recompensas (aumentos, bônus, promoções) ou punições (ações 

disciplinares, rebaixamento, demissão); 
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 sem medição, não existe uma retroalimentação para subsidiar a ações de 

melhoria e aperfeiçoamento do desempenho; 

 sem medição, o gerenciamento fica semelhante a um conjunto de enigmas 

apresentados de maneira desordenada. 

Harrington (1993, p. 201), por seu turno, evidência que a existência de um 

processo de medição de desempenho apropriado, construído através de medições 

confiáveis, direciona a organização para: 

 “entender o que está acontecendo; 

 avaliar as necessidades de mudança e o impacto causado por elas; 

 resguardar os ganhos conseguidos; 

 corrigir situações fora de controle; 

 estabelecer uma ordem de prioridades coerente com os objetivos 

organizacionais; 

 gerenciar as responsabilidades; 

 planejar e determinar eficazmente a necessidade de treinamento adicional; 

 administrar o atendimento das novas necessidades dos clientes; e 

 estabelecer cronogramas condizentes com a realidade da organização”. 

As comparações sempre irão existir no processo de avaliação: seja com 

relação ao tempo ou com relação a parâmetros, normas, padrões, modelos ideais, 

reais ou desejados. Nesse sentido, o desenvolvimento de indicadores mostra-se 

como uma resposta a essa necessidade, visto que eles se configuram como 

instrumentos projetados e utilizados para avaliar uma situação ou para determinar a 

execução de objetivos e metas, posto que são variáveis que permitem quantificar 

resultados e ações. 

 

2.2.1 Abordagens de Sistemas Medição de Desempenho 

As primeiras informações sobre Sistemas de Medição de Desempenho no 

século XX aconteceram na França com a utilização do Tableau de Bord por 
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engenheiros, para que as organizações pudessem interpretar as relações entre 

ações e resultados, tendo sua utilização sido ampliada a partir da crise de 1929. 

De acordo com Bourguignon, Malleret e Nørreklit (2001), o Tableau de Bord, 

uma expressão francesa para nomear um instrumento de controle de gestão, nome 

esse devido à sua semelhança funcional com um painel de instrumentos ou de 

navegação existente em um avião ou navio, teve a sua origem não nas 

necessidades da gestão em monitorar a atividade da organização, mas na 

necessidade de se controlar o processo produtivo das organizações. Mais tarde, o 

Tableau de Bord foi adaptado e disseminado para as outras áreas da gestão, de 

modo a fornecer um conjunto de indicadores chave que permitisse aos gestores 

monitorar as atividades da organização e o seu progresso, comparando com os 

objetivos previamente definidos. 

Em 1954 Peter Drucker introduziu os conceitos da Administração por 

Objetivos (APO) em seu livro The Practice of Management, que permitia a 

organização conferir os resultados das metas estabelecidas por meio de uma série 

de passos, quando os gerentes e subordinados identificavam objetivos comuns, 

definiam áreas de responsabilidade de cada um em termos de resultados esperados 

e utilizavam esses objetivos como guias para sua atividade. (DRUCKER, 2010). 

Vários sistemas de medição surgiram na década de 70 com o propósito de 

associar estratégias de mercado e retorno financeiro. O planejamento estratégico é 

o destaque dos anos 80 com a obra de Michael Porter, onde as organizações 

deveriam posicionar-se no mercado e desvincular estratégia de eficiência 

operacional. 

A partir da década de 90, as pesquisas sobre sistemas de medição de 

desempenho aumentaram, sobretudo após a publicação de artigos de Kaplan (1983, 

1984) e Johnson e Kaplan (1993) mostrando a necessidade de novas pesquisas na 

área. 

Os indicadores de desempenho só fazem sentido se forem medidos e 

analisados em conjunto, gerando uma visão holística de um determinado 

processo/atividade. 

Segundo O‟Brien (2011, p. 17), um conjunto de indicadores individuais é 

capaz ou não, de constituir um sistema e o autor define sistema como “um grupo de 



Inovação Tecnológica e Sistemas de Medição de Desempenho de Projetos de Pesquisa 
 

Dayse da Mata Oliveira Souza. Janeiro 2014 33 

elementos inter-relacionados ou em interação que formam um todo unificado rumo a 

uma meta comum”. 

À medida que os indicadores de desempenho são agrupados de modo 

aleatório e desestruturado, eles tão somente fazem parte de um conjunto, sem, 

contudo, representar um sistema. Em contrapartida, ao possuírem características de 

um sistema, eles irão compor um sistema de medição de desempenho. 

Neely, Gregory e Platts (1995) consideram que um sistema de medição de 

desempenho é o conjunto de indicadores interligados e empregados na 

quantificação das ações. Bitici, Carrie e McDevitt (1997) o avalia como um sistema 

de informação que auxilia o processo de gestão do desempenho para que o seu 

funcionamento seja eficaz e eficiente. 

Segundo Oliveira et al. (2008), ao se fazer referência a conjunto , não significa 

dizer que a idéia do “quanto mais melhor” vá predominar, ao contrário, é essencial 

se ter um conjunto de indicadores que seja claro, objetivo, simples, de fácil medição 

e que esteja de acordo com os objetivos da organização. Não existe a obrigação de 

uma grande quantidade de indicadores, apenas o suficiente para que se possa ter 

uma visão do funcionamento da organização. Não é necessário definir uma 

quantidade ótima de indicadores para um sistema de medição, pois isso será 

definido de acordo com os objetivos e estratégias desejados. 

Só tem sentido se falar na eficácia de um sistema de indicadores de 

desempenho quando existirem medidas (indicadores) padronizadas e em 

funcionamento, que atendam às necessidades da organização bem como existam 

pessoas com competência para processar as informações e repassá-las aos 

interessados (OLIVEIRA et al., 2008). 

Na opinião de Neely (1998, p. 5): 

Um sistema de medição de desempenho possibilita que decisões e ações 
sejam tomadas com base em informações porque ele quantifica a eficiência 
e a eficácia de decisões passadas por meio da aquisição, compilação, 
arranjo, análise, interpretação e disseminação de dados adequados. 

 

Macedo-Soares e Ratton (1999) conceituam um sistema de indicadores de 

desempenho como um conjunto de pessoas, processos, métodos e ferramentas 

que, conjuntamente, geram, analisam, expõem, descrevem, avaliam e revisam 

dados e informações sobre as múltiplas dimensões do desempenho nos níveis 
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individual, grupal, operacional e geral da organização, em seus diversos elementos 

constituintes. 

Bitici, Carrie e McDevitt (1997) expressam que um sistema de medição de 

desempenho deve estar em conformidade com o que foi projetado e estruturado, 

para que ele se configure como uma ferramenta de gestão efetiva para o sistema de 

gestão do desempenho, onde a organização possa gerenciar o seu papel e alinhar 

seus objetivos às estratégias corporativas e funcionais. A figura 2.3 esclarece a 

posição do sistema de medição de desempenho em um sistema de gestão do 

desempenho. 

 

 

Figura 2.3. O Processo de Gestão do Desempenho e a Posição do Sistema de 

Medição de Desempenho 

Fonte: Bitici, Carrie e McDevitt (1997, p. 525) 

 

Ainda segundo os autores, o processo de gestão do desempenho é a maneira 

como a empresa conduz o desempenho conforme as estratégias corporativa e 

funcional e os objetivos dela. O sistema de medição de desempenho encontra-se no 

centro do processo de gestão do desempenho e agrega todas as informações dos 

sistemas significativos, tais como: revisão e desenvolvimento da estratégia, 

contabilidade gerencial, administração por objetivos, medidas de desempenho não-

financeiras formais e informais, esquemas de incentivos/bônus e avaliações de 
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desempenho individual. A efetividade do processo está vinculada ao modo como as 

informações, explicadas na Figura 2.3, são utilizadas. 

Waggoner, Neely e Kennerley (1999) enumeram alguns elementos chave 

formadores de um sistema de medição de desempenho: 

a) Um conjunto de procedimentos para coleta e processamento de dados. 

b) Timetables e protocolos para a distribuição sobre performance para 

usuários dentro e fora da organização. 

c) Um mecanismo de aprendizado organizacional para identificar ações a 

serem tomadas para futuras melhorias. 

d) Um processo de revisão que assegure a performance do sistema e 

adaptações regulares. 

É importante ressaltar a existência de um sistema de medição de 

desempenho com medidas dinâmicas e que exprimam as questões consideradas 

relevantes para a instituição. Kennerley e Neely (2002) fazem referência a medidas 

que devem ser atualizadas depois da sua implementação, para que possam estar 

em sintonia com as mudanças acontecidas na organização. Para o desenvolvimento 

de sistemas de indicadores é necessário avaliar como essas mudanças 

aconteceram ou se houve algum impedimento que inviabilizou a implementação das 

mesmas. Fundamentados em pesquisas realizadas em empresas, os autores 

recomendam levar em consideração as seguintes afirmações para que se possa 

gerenciar o desenvolvimento das medidas de desempenho: 

 Uso ativo do sistema de medição de desempenho como pré-requisito para 

qualquer evolução. 

 Considerar cada um dos elementos que compõe o sistema de medição de 

desempenho (medidas individuais, conjunto de medidas e a própria 

infraestrutura) durante a evolução do sistema. 

 Quatro estágios formam um ciclo contínuo de evolução: usar, refletir, 

modificar e implantar. 

 Existência de barreiras que irão impedir o ciclo de evolução da operação. 

Essas barreiras podem ser superadas se o ciclo evolutivo detiver 

direcionadores e impulsionadores, caracterizados de acordo com a 
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definição de quatro macro categorias: processos, pessoas, infraestrutura e 

cultura. Tais categorias são descritas da seguinte forma: 

a) processos: existência de processo de revisão, modificação e 

implantação de medidas; 

b) pessoas: disponibilidade das capacidades necessárias para usar, 

revisar, modificar e implantar as medidas; 

c) infraestrutura: disponibilidade de sistemas flexíveis que permitam a 

coleção, análise e disponibilização dos dados apropriados; 

d) cultura: existência de uma cultura de medição dentro da organização 

para garantir o valor e a manutenção das medidas apropriadas e 

relevantes. 

Kennerley; Neely e Adams (2003) assim descrevem o sistema de medição de 

desempenho como sendo o inter-relacionamento de três elementos: medidas 

especiais que determinam a quantidade do impacto de ações específicas, um 

conjunto de medidas que são ajustadas para analisar o desempenho da organização 

como um todo, e uma infraestrutura de suporte que permite que dados sejam 

obtidos, coletados, classificados, analisados, interpretados e disseminados para o 

uso da gestão. 

A figura 2.4 contempla as formas para a visualização de um sistema de 

medição de desempenho, estabelecendo um modelo teórico de medição de 

desempenho em três níveis diferentes. Inicialmente as medidas de desempenho 

podem ser observadas individualmente, onde a unidade representativa é o indicador 

de desempenho. As medidas de desempenho também podem ser reunidas de modo 

a compor um conjunto de medidas, formando um sistema de medição de 

desempenho. Por fim, o último nível representa a interação do sistema de medição 

de desempenho com o ambiente em que ele opera (NEELY; GREGORY; PLATTS, 

1995, 2005). 
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Figura 2.4. Dimensões da Medição de Desempenho 

Fonte: (NEELY; GREGORY; PLATTS, 1995, p.81, 2005, p.1229) 

 

As medidas de desempenho individuais podem ser classificadas através de 

critérios variados. Uma classificação pode ser: fonte dos dados (interna ou externa); 

tipo do dado (subjetivo ou objetivo); referência (benchmark ou auto-referenciada); e 

orientação para o processo (entrada ou saída) (WHITE, 1996). Outra alternativa 

apontada por Neely (1998), é classificar as medidas individuais no que se refere ao 

aspecto temporal, podendo ser históricas (fornecem informações sobre 

acontecimentos passados, sendo utilizadas para soluções de curto prazo) ou futuras 

(baseiam-se em previsões e tendências, sendo aplicadas para decisões de longo 

prazo). Por fim, elas podem ainda ser agrupadas em termos dos critérios 

competitivos da manufatura (Neely, Gregory e Platts, 1995) ou de acordo com a 

satisfação dos stakeholders da empresa (clientes, empregados, acionistas, 

fornecedores e sociedade). 

No que se refere à dimensão ambiente, ela aborda como as medidas 

individuais e/ou o sistema de medição de desempenho é utilizado em relação aos 

ambientes interno (organização) e externo (mercado, concorrência e consumidores) 

(NEELY; GREGORY; PLATTS, 1995). Fazendo menção ao ambiente interno, um 

aspecto importante a ser ressaltado é a cultura organizacional onde a medição de 

desempenho será utilizada. Por conseguinte, o uso da informação da medição de 

desempenho está literalmente relacionado com a cultura da organização e os 

princípios e filosofia de gestão a ela pertinente. 
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Ainda sobre esse tema é preciso citar Neely (1998) quando ele enfatiza que 

existem duas visões complementares a propósito do uso da informação sobre 

medição de desempenho na literatura. Uma das visões refere-se aos 4 CP‟s da 

medição, indicando que a informação deve ser empregada para: (1) conferir a 

posição pelo estabelecimento de posição no mercado, o uso do benchmarking para 

comparar posições com competidores e monitorar o progresso; (2) comunicar a 

posição no intuito de divulgar o desempenho para toda a organização, assim como 

ao governo, acionistas e sociedade em geral; (3) confirmar a posição instituindo 

prioridades para a ação e verificação da alta administração, para clarificar a tomada 

de decisão e para entendimento da gestão, controle de custos e investimento; e (4) 

compelir o progresso para proporcionar sentido à motivação, comunicação das 

prioridades da organização e base para recompensa. 

Com base na literatura e em evidências de caráter empírico pode-se destacar 

outra visão mais detalhada onde se procura investigar para que finalidade ou 

atividades a informação sobre desempenho pode ser utilizada: planejamento, 

controle, melhoria, pagamento de recompensas, reforço da retórica da gerência, 

indução de atitudes dos empregados, benchmarking interno e externo, 

aprendizagem organizacional e justificativa de investimentos (MARTINS, 2000). 

Shah (2012) argumenta que um sistema de medição de desempenho é usado 

como uma ferramenta de gestão para quantificar, analisar, gerenciar e melhorar os 

processos de negócios. O uso do indicador de desempenho como elemento 

essencial da medida de desempenho é importante para expressar os objetivos e 

estratégias de uma empresa e de avaliar a adequação do seu processo real. Para 

explicar estes objetivos através de um sistema de medição de desempenho, a 

empresa deve, em primeiro lugar, desenvolver e implementar um sistema de 

medição baseado em conceitos claramente definidos. 

Antes de preparar um sistema de indicadores de desempenho é 

imprescindível que se identifique os processos a serem medidos e analisados, os 

parâmetros para o monitoramento e os indicadores mais adequados para gerar as 

informações, considerando que ele deve operar em todos os principais processos da 

organização. Nesse sentido, Ñauri (1998, p.32) assevera que 
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[...] o objetivo do sistema de medição de desempenho em organizações é 
estabelecer o grau de evolução ou estagnação de seus processos, assim 
como, da adequação ao uso de seus bens e serviços, fornecendo 
informação adequada, no momento preciso, a fim de tomar as ações 
preventivas e/ou corretivas que levem à conquista das metas 
organizacionais. 

 

Vale destacar outro ponto importante referente ao comprometimento das 

pessoas da organização. A participação de todos é fundamental para a eficácia na 

determinação das medidas dos indicadores. Só terá sentido medir desempenho 

quando todos os que fazem a organização entenderem o seu papel preponderante 

no comprometimento das ações e que podem fazer a diferença com vistas aos 

resultados finais da organização. 

De acordo com Moreira (1996), as informações inerentes ao sistema de 

medição de indicadores não surgem como mágica para os gestores. Essas medidas 

devem ser planejadas, desenvolvidas e implantadas, devendo estar em 

conformidade com as necessidades de quem as utiliza; elas podem ser simples, 

disponíveis em lugares visíveis ou complexas, com intrincados cálculos e relatórios 

especiais. Seja qual for a alternativa a ser escolhida, as informações deverão ser 

coerentes na composição de um sistema de medida do desempenho, assim 

definido: 

Sistema de medida de desempenho é um conjunto de medidas referentes à 
organização como um todo, às suas partições (divisões, departamentos, 
seções, etc.), aos seus processos, às suas atividades organizadas em 
blocos bem definidos, de forma a refletir certas características do 
desempenho para cada nível gerencial interessado (MOREIRA, 1996, p.17). 

 

Ainda segundo o autor, as medidas de desempenho podem ser praticadas: 

 Na organização, seja ela em sua totalidade ou a parte que se tenha 

interesse em ressaltar. 

 Em uma divisão funcional da organização. 

 Nos processos de transformação, sejam eles físicos ou informativos. 

 Em uma atividade específica de um processo ou um determinado conjunto 

de ações, com início, fim e marco temporal. 

 No desempenho de uma pessoa ou conjunto de pessoas. 
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Oliveira (2006) afirma que é necessário dispor de informações e dados que 

possibilitem o gerenciamento do presente e do futuro das organizações levando-se 

em consideração as mudanças do mercado. Para ele, um sistema de medição de 

desempenho tem por objetivo estabelecer o grau de evolução ou estagnação das 

organizações no que concerne aos seus processos, assim como, da adequação ao 

uso de seus bens e serviços, fornecendo informações apropriadas, para que se 

possam adotar ações preventivas e corretivas que levem à consecução das metas 

da organização. 

Miranda e Silva (2002) definem que o sistema de medição de uma 

organização é composto pelo conjunto de indicadores e relatórios usados para 

avaliar como está a sua situação, esclarecendo que toda organização possui um 

sistema de medição de desempenho por mais simples que seja. Ainda segundo os 

autores, o sistema integrado de medição de desempenho tem objetivo e foco bem 

definidos e, na maioria das vezes, são criados como parte de sistemas de 

gerenciamento estratégico concebidos por empresas específicas ou propostos por 

estudiosos no assunto. 

Um sistema de medição de desempenho pode ser considerado como um 

conjunto de indicadores de desempenho balanceados, articulados e com número 

aceitável para permitir aos gestores a tarefa de análise e tomada de decisão 

(NEELY, 2000). 

No entendimento de Sink e Tuttle (1993), a mais importante razão para medir 

o desempenho de um sistema é apoiar a sua melhoria, fazendo-o crescer 

continuamente. Os sistemas de medição de desempenho foram criados para permitir 

acompanhar e impulsionar as organizações para o sucesso, seja como um 

dispositivo de controle ou como um impulsionador da melhoria de performance. Ao 

mesmo tempo, a medição de desempenho também pode ser utilizada como 

ferramenta essencial à implantação da estratégia ou como suporte ao processo de 

tomada de decisão. Os autores destacam a importância da conscientização e 

educação no que concerne aos conceitos, princípios e estratégias de medição: 

“superar a resistência à medição e superar seu aspecto ameaçador [...] é algo que 

exige paciência, persistência, conhecimentos e habilidade” (SINK; TUTTLE, 1993). 
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Gonçalves (2002) enumera “os sete atributos fundamentais para que a 

implementação de um Sistema de Gestão do Desempenho possa ter sucesso”: 

1. Existência de uma arquitetura conceitual (“framework”) do Sistema 

de Gestão do Desempenho. Todas as organizações, independentemente 

do seu tipo, necessitam que exista uma definição clara e concisa do 

âmbito da sua medição de desempenho, e que este âmbito, não só seja 

perfeitamente compreendido por todos os níveis da organização, mas que 

também apóie o atingir dos objetivos e a obtenção dos resultados 

esperados. 

2. Existência de uma efetiva comunicação interna e externa à 

organização. Uma efetiva comunicação com empregados, gestores de 

processo, clientes e outros stakeholders, é vital para o desenvolvimento 

com sucesso do Sistema. 

3. Definição clara e muito bem compreendida da responsabilidade pela 

obtenção dos resultados. As organizações mais bem sucedidas 

identificaram claramente os fatores determinantes do sucesso, e 

certificaram-se que os gestores e empregados compreenderam 

perfeitamente qual o seu grau de responsabilidade no atingir dos 

objetivos. 

4. A medição do desempenho proporciona informação para a tomada de 

decisões. As métricas de desempenho devem ser limitadas às que se 

relacionam com os objetivos estratégicos da organização e que 

asseguram a existência de informação no prazo certo, relevante e concisa 

que permita, a todos os níveis de decisão, uma avaliação do progresso 

realizado para atingir os objetivos pré-definidos. Estas métricas devem 

fornecer informação sobre a eficiência com que recursos são 

transformados em bens ou serviços e sobre como os resultados já 

atingidos se comparam com os esperados. 

5. Os vencimentos, as recompensas monetárias e o reconhecimento 

organizacional estão estreitamente ligados com as medidas de 

desempenho. A avaliação do desempenho e as recompensas devem 

estar dependentes de medidas específicas do sucesso. Esta ligação 
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emitirá uma mensagem clara e inequívoca do que realmente é importante 

para a organização. 

6. A medição do desempenho é encarada como positiva e não com 

objetivos punitivos. Os sistemas de maior sucesso não são sistemas 

para detectar e punir falhas. São sistemas de aprendizagem, que ajudam 

a organização a identificar o que funciona e o que não funciona, 

permitindo melhorar o que funciona, e substituir e/ou reparar o que não 

funciona. 

7. Resultados e progressos conseguidos são abertamente partilhados. 

A informação fornecida pelos Sistemas de Medição do Desempenho 

encontra-se aberta e é partilhada com os empregados, clientes, 

stakeholders e fornecedores. 

Martins (1999) analisa as principais características dos sistemas de medição 

de desempenho através de uma pesquisa realizada com diversos autores. Essa 

análise permite observar que as características mais comuns de um sistema de 

medição de desempenho adequado às novas condições ambientais, interna e 

externa das organizações são: 

 ser congruente com a estratégia competitiva; 

 ter medidas financeiras e não-financeiras; 

 direcionar e suportar a melhoria contínua; 

 identificar tendências e progressos; 

 facilitar o entendimento das relações de causa-e-efeito; 

 ser facilmente inteligível para os funcionários; 

 abranger todo o processo, desde o fornecedor até o cliente; 

 ter informações disponíveis em tempo real para toda a organização; 

 ser dinâmico; 

 influenciar a atitude dos funcionários; e 

 avaliar o grupo e não o indivíduo. 
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A literatura existente realça diversos estudos dedicados aos modelos de 

sistemas de medição de desempenho nas organizações, que são estruturados em 

grupos de medidas que focalizam aspectos como ambiente, aprendizado e 

crescimento, cliente, competitividade, controle, criação de valor, cultural, custo, 

desenvolvimento, eficiência e eficácia, recursos humanos dentre outros (MIRANDA; 

SILVA, 2002; ATTADIA; MARTINS, 2003; PARIDA, 2006; TEZZA; BORNIA; VEY, 

2010; RIVERA, 2012). As abordagens de sistemas de medição de desempenho 

encontradas na literatura estão contempladas no quadro 2.2. 

Alguns dos modelos dos estudos são apresentados como se segue: 

a) Performance Measurement Matrix ou Matriz de Medição de Desempenho: 

é um modelo simples apresentado por Keegan, Eiler e Jones (1989). Os 

autores consideram que o modelo deveria acomodar qualquer medida 

necessária que é baseada na inter-relação entre ambientes (interno e 

externo) e foca a questão custos. Esta estrutura permite às organizações 

identificar as medidas necessárias desde a perspectiva da avaliação. 

b) Fitzgerald et al. (1991) propõe a Matriz de Resultados-determinantes e 

sugere a existência de dois segmentos na medição de desempenho, 

associando os conceitos de determinantes e resultados ao levar em 

consideração o desempenho do sistema de operações, pesquisando a 

relação causa e efeito entre os dois conceitos. As medidas de 

desempenho podem estar relacionadas a resultados (posição competitiva, 

desempenho financeiro), ou podem representar determinantes do 

desempenho (custo, qualidade, tempo, flexibilidade e inovação). 

c) Balanced Scorecard: seus autores Kaplan e Norton (1992) estabeleceram 

como objetivo fornecer uma estrutura compreensiva que traduzisse a visão 

e a estratégia da empresa. Seu foco foi idealizado em quatro perspectivas 

básicas: financeira, cliente, processos internos do negócio e aprendizado e 

crescimento. 

d) SMART (Strategic Measurement and Reporting Technique) e Performance 

Pyramid/Wang Laboratories (1998) ou Performance Pyramid/Mcnair, 

Cross e Lynch (1988, 1990): baseado na estratégia geral da empresa e 

orientado para o cliente, é uma técnica para integrar a medição, a análise 

e a geração de relatórios dentro de uma perspectiva estratégica. Seus 
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focos são: financeiro, mercado, satisfação do consumidor, flexibilidade, 

produtividade, qualidade, entrega, tempo de processo e custo. Na 

pirâmide SMART, há uma clara gestão dos aspectos internos e externos 

que contribuem para o desenvolvimento de uma eficiência interna e de 

uma eficácia externa, no que se refere às ações desenvolvidas 

e) Sink e Tutlle (1993): propõem um modelo de avaliação de desempenho 

composto por sete critérios de desempenho: qualidade, eficiência, eficácia, 

inovação, qualidade de vida no trabalho, produtividade e 

lucratividade/ajuste ao orçamento. 

f) Modelo Quantum criado por Hronec (1994), apresenta um modelo 

baseado em uma matriz que inclui três famílias de medidas: custo, 

qualidade e tempo. Este modelo apresenta uma visão abrangente do 

negócio. 

g) Abordagem dos Três Níveis: modelo concebido por Rummler e Brache 

(1994) avalia o desempenho de organizações levando em consideração 

nove aspectos para analisar o desempenho, utilizando princípios da 

reengenharia. 

h) Sistema de mensuração baseado no modelo de Input – Processamento –

Output: idealizado por Bogan e English (1994, 1997), tem por objetivo 

identificar os mais importantes fluxos de trabalho da organização. Seus 

focos são: inputs, processos, outputs e satisfação do consumidor. 

Considera inputs tangíveis e intangíveis, tais como informação. 

i) Sistema de mensuração baseado em benchmarks: concebido por Bogan e 

English (1994, 1997), não tem seu foco definido. Seu objetivo é ter um 

painel amplo de medidas que inclua medidas financeiras e não-

financeiras. 

j) The Macro Process Model of the Organization desenvolvido por Brown 

(1996), mede o desempenho através de cinco fases: inputs, processo, 

output, objetivos e resultados. Cada etapa está relacionada com o 

seguinte desempenho em termos de causa e efeitos, sendo por isso um 

condutor, onde cada etapa é diretamente dependente do imediatamente 

anterior, e influencia o seguinte. 
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k) Moreira (1996) apresenta o Modelo das Sete Dimensões do Desempenho: 

utilização de recursos, qualidade, tempo, flexibilidade, produtividade, 

capacidade de inovação e resultados da atividade. Para o autor, a seleção 

de indicadores de desempenho deve ser sustentada por quatro requisitos 

fundamentais: confiabilidade, validade, relevância e consistência. O 

sistema de medição de desempenho seria representado graficamente por 

uma matriz, com capacidade de mostrar as medidas que interessassem a 

cada nível gerencial da organização. 

l) Sistema de Medição de Desempenho Integrado: modelo sistêmico que 

pressupõe uma rede de informações que resguarde a integridade das 

medidas de desempenho da empresa, associadas a um modelo de 

referência desenvolvido para integrar todas as mensurações, a fim de 

serem planejadas e auditadas (BITITCI; CARRIE; McDEVITT, 1997). 

m) Sistema Integrado e Dinâmico de Medição de Desempenho – IDPMS: 

idealizado por Ghalayini, Noble e Crowe (1997) reúne no sistema de 

medição de desempenho, propriedades relacionadas à dinâmica das 

operações e outras relações concernentes do sistema de gestão. 

n) Modelo proposto por Schiemann e Lingle (1999): tem como objetivo criar 

um sistema estratégico de medição que oriente as mudanças 

organizacionais e os resultados do negócio. Tem como foco: mercado, 

financeiro, pessoas, operações, ambiente e parceiros, e fornecedores. 

o) Modelo típico sugerido por Czarnecki (1999): idealizado por Czarnecki, 

tem como objetivo definir um modelo típico representativo da maioria das 

empresas investigadas. Seus focos são: qualidade, produtividade, tempo 

de ciclo e controle. 

p) Modelo de relacionamento qualidade – lucro (Lentes do Consumidor): 

desenvolvido por Johnson e Gustafsson (2000), tem por objetivo 

estabelecer relações mais explícitas entre qualidade, satisfação do cliente, 

fidelização do consumidor e lucratividade (performance financeira). Seus 

focos são: qualidade interna, satisfação do cliente, fidelização do 

consumidor e lucro. 

q) Performance Prism (Pirâmide de Desempenho): modelo tridimensional 

desenvolvido por Neely e Adams (2000), possui cinco perspectivas: (1) 
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satisfação dos stakeholders; (2) estratégias; (3) processos; (4) recursos; e 

(5) contribuição dos stakeholders. Inicialmente, define-se a estratégia, 

para depois determinar quais processos são importantes para conseguir 

chegar à estratégia e qual a competência que a organização precisa ter no 

que se refere a recursos humanos, tecnologia e instalações para realizar 

os processos, e por fim é definido como os acionistas podem contribuir 

para o desenvolvimento da capacidade e melhoria da empresa. 

 

O quadro 2.2 evidencia os modelos mais relevantes de sistemas de medição 

de desempenho, se configurando como soluções oportunas frente aos tipos de 

preocupações estratégicas com que as organizações se deparam 
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Quadro 2.2. Principais Propostas de Modelos de Sistemas de Medição de 

Desempenho 

Modelo de Medição de 
Desempenho 

Principais características 

Performance 
Measurement Matrix 
(KEEGAN; EILER e 
JONES, 1989) 

 Medidas de desempenho internas e externas, financeiras e não-
financeiras 

 Medidas de desempenho derivadas da estratégia 

SMART – Performance 
Pyramid (CROSS; LINCH, 

1988, 1990) 

 Medidas de desempenho de eficiência interna e eficácia externa 

 Medidas de desempenho desdobradas da estratégia da empresa 

Matriz de Resultados 
determinantes 
(FITZGERALD et al. 
1991) 

 Medidas de desempenho relacionadas a resultados (posição 
competitiva, desempenho financeiro) 

 Medidas podem representar determinantes do desempenho 
(custo, qualidade, tempo, flexibilidade e inovação) 

Balanced Scorecard 
(KAPLAN; NORTON, 
1992, 1993, 1996a, 
1996b, 1997) 

 Medidas de desempenho reunidas em quatro perspectivas: 
financeira, do cliente, dos processos internos e de aprendizado e 
crescimento 

 Relação de causa e efeito entre as perspectivas reflete a 
estratégia 

Modelo de Sistema de 
Medição (SINK; TUTTLE, 
1993) 

 Composto por sete critérios de desempenho: qualidade, eficiência, 
eficácia, inovação, qualidade de vida no trabalho, produtividade e, 
lucratividade/ajuste ao orçamento 

Modelo de Desempenho 
Quantum (HRONEC, 

1994) 

 Matriz que inclui três famílias de medidas: custo, qualidade e 
tempo 

 Visão abrangente do negócio 

Abordagem dos Três 
Níveis (RUMMLER; 
BRACHE, 1994) 

 Integração vertical do sistema de medição de desempenho 

 Medidas de desempenho correlatas entre si nos três níveis 
(trabalho, processo e organização) 

The Macro Process Model 
of the Organization 

(BROWN, 1996) 

 Desempenho medido através de cinco fases: inputs, processo, 
output, objetivos e resultados 

Integrated Performance 
Measurement System 
(BITICI; CARRIE; 
McDEVITT, 1997) 

 Prevê uma rede de informações que preserve a integridade das 
medidas de desempenho da empresa 

 Indicadores refletem os objetivos e políticas da empresa 

Performance Prism 
(NEELY; ADAMS, 2000) 

 Modelo tridimensional com cinco fases 

 Medição de desempenho da satisfação dos stakeholders 

 Definição da estratégia e quais processos para alcançá-la 

 Abordagem através da gestão de processos do negócio 

Fonte: Adaptado com base em Kennerley; Nelly, 2002; Miranda; Silva, 2002; Attadia; 

Martins, 2003; Parida, 2006; Tezza; Bornia; Vey, 2010; Rivera, 2012 
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Este trabalho detalhará algumas abordagens sobre sistemas de medição de 

desempenho tais como: balanced scorecard, performance prism, modelo quantum e 

sistema de medição de desempenho integrado. 

a) Balanced Scorecard (BSC) 

Desenvolvido nos anos 90 por Kaplan e Norton (1992, 1993, 1996a, 1996b, 

1997), o Balanced Scorecard é um sistema de gestão estratégica onde foram 

introduzidas outras dimensões que devem ser utilizadas para acompanhar a 

organização uma vez que os relatórios financeiros tradicionais não ofereciam 

fundamentos para a mensuração e gestão do valor criado pelo aumento das 

habilidades dos ativos intangíveis da organização. Esse sistema de gestão 

estratégica utiliza de modo balanceado, indicadores financeiros e não-financeiros, 

estabelece relações de causa e efeito entre esses indicadores e os descreve em 

mapas estratégicos. 

Uma das características mais importantes do BSC é evidenciar uma 

quantidade limitada de métricas, que aperfeiçoam o foco e a gestão, assim como o 

agrupamento das perspectivas apresentadas na figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5. Perspectivas do Balanced Scorecard 

Fonte: Kaplan e Norton (1997, p. 10) 
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Sendo um dos sistemas de medição do desempenho mais difundidos nas 

organizações, a finalidade do BSC é traduzir a missão e a estratégia de uma 

unidade de negócio em um conjunto abrangente de objetivos e medidas de 

desempenho tangíveis, que serve de base para um sistema de medição e de gestão 

estratégica, organizados em quatro perspectivas: financeira, do cliente, dos 

processos internos, e do aprendizado e crescimento. Os objetivos e as medidas 

utilizadas no BSC não se limitam a um conjunto aleatório de medidas de 

desempenho financeiro e não financeiro, pois derivam de um processo hierárquico 

(top-down) norteado pela missão e pela estratégia da unidade de negócios 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 

O Balanced Scorecard (BSC) é, provavelmente, o modelo de sistema de 

medição de desempenho mais amplamente divulgado no meio acadêmico e 

empresarial e, segundo os seus criadores, são princípios do BSC: (1) esclarecer e 

traduzir a visão e a estratégia e (2) comunicar e associar objetivos e medidas 

estratégicas (KAPLAN; NORTON, 1997). 

O termo scorecard significa quantificar o desempenho através de indicadores 

e o balanced significa que o sistema proposto leva em conta o balanceamento entre: 

objetivos de curto prazo e de longo prazo; indicadores financeiros e não-financeiros; 

indicadores de ocorrência ou medidas de resultado e indicadores de tendência ou 

vetores de desempenho; desempenho interno e externo. 

Os autores ressaltam ainda que o BSC mantém a perspectiva financeira, pois 

estas medidas apontam se a estratégia de uma empresa, sua implementação e 

execução estão contribuindo para a melhoria dos resultados. Os objetivos 

financeiros representam a meta de longo prazo da organização que é a geração de 

retornos elevados em relação ao capital investido nas unidades de negócio. 

No que se refere à perspectiva do cliente, ela se posiciona entre as medidas 

indispensáveis à satisfação, retenção, atração e lucratividade dos clientes, tornando-

se indispensável para a fidelização desses clientes. 

É através da perspectiva dos processos internos que os gestores identificam 

em quais processos internos críticos a empresa deve alcançar a excelência. São 

medidas voltadas para a qualidade, tempo de resposta, custo e lançamento de 

novos produtos. 
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A perspectiva do aprendizado e crescimento identifica a infraestrutura que a 

empresa deve estabelecer para gerar crescimento e melhoria no longo prazo. É 

oportuno salientar que são válidas as medidas de resultado baseadas nos 

funcionários, tais como satisfação, retenção, treinamento e habilidade destes. 

As quatro perspectivas devem estar integradas entre si e guiar a organização 

para cumprimento de sua estratégia, buscando a sua visão. Essas estratégias 

provêm diretamente da declaração de missão da organização. 

Os autores propõem o desenvolvimento de um mapa estratégico, assinalando 

como as perspectivas se relacionam. Eles mostram como os planos das 

organizações podem converter seus recursos em resultados desejados. Kaplan e 

Norton (2000) afirmam que os mapas estratégicos indicam como fazer para que 

todas as pessoas na organização compreendam a estratégia, bem como transformar 

ativos intangíveis em resultados tangíveis. 

O BSC é um sistema de medição de desempenho que proporciona às partes 

interessadas (stakeholders) uma visão rápida, porém abrangente, de toda a 

organização. 

Alguns autores criticam o BSC quando afirmam que a idéia de balanced 

scorecard não é totalmente nova, pois durante e após a Segunda Guerra Mundial, 

desenvolveram-se sistemas semelhantes na Ford Motors. Há ainda aqueles que 

discordam de Kaplan e Norton, afirmando que o BSC não é uma inovação devido à 

existência anterior do tableau de bord e que o mesmo não traz qualquer conceito 

novo ou que nunca tenha sido tratado antes nas áreas onde pode ser aplicado. 

Outra crítica se refere ao fato do BSC não observar o ambiente, olhando apenas 

para dentro da empresa, não permitindo que o gestor responda uma pergunta 

simples: “O que os nossos concorrentes fazem?” (ALLEN, 1999; MALCOLM, 1999; 

ATKINSON; EPSTEIN, 2000; KALLÁS (2003). 

Outros autores como Forrester (1994); Richmond (1999, 2001); Linard et al. 

(2000); Todd e Palmer (2001); Fernandes (2002, 2003); Akkermans e Oorschot 

(2002), também apontam algumas críticas ao Balanced Scorecard, tais como: 

 Relações de causa e efeito unidirecionais e muito simplistas: os 

mapas do BSC são construídos a partir de uma visão cartesiana e linear, 

fato reconhecido pelos próprios autores. O BSC faz uma grande 

simplificação ao estabelecer que todos os outros objetivos das diferentes 
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perspectivas devam ser direcionados para a dimensão financeira. Neste 

caso, os efeitos dos objetivos financeiros em outras perspectivas nunca 

são mencionados, não havendo, portanto, nenhuma evidência de 

retroalimentação. 

 O mapa não é operacional, pois não contempla os delays entre as 

relações de causa e efeito: existe uma hipótese de que causa e efeito 

acontecem ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Não há nenhuma 

observação expressa do delay (espera) nas relações de causa e efeito dos 

mapas do BSC. Ainda que seja possível compreender que uma variável A 

pode influenciar uma variável B, este efeito pode não ocorrer por algum 

tempo. Isto é, sempre haverá um delay (espera) entre a causa e o efeito, 

pois nem sempre ação (causa) e resultado (efeito) ocorrem 

imediatamente. 

 Ausência de mecanismos para validação, pois não é possível fazer 

qualquer simulação confiável com o mapa: como qualquer mapa, os 

mapas do BSC, notificam as ocorrências de uma maneira passiva. É 

possível lê-los, mas não é possível realizar experiência com eles. Isto é, 

todas as medidas apresentam o mesmo peso no BSC. Contudo, nem 

sempre isso é verdade, pois algumas medidas podem ser mais 

importantes do que outras em função das condições do ambiente ou 

mesmo da competição. Desse modo, não há no BSC nenhum mecanismo 

para testar a sensibilidade de cada medida, e nem os meios para realçar 

pontos de aprimoramento. 

Por outro lado, o modelo de Kaplan e Norton (1997) reconsidera temas 

antigos e chama a atenção para pontos que estavam esquecidos ou mal 

interpretados, salientando a associação entre pontos vitais que não estavam 

nitidamente articulados. Por conseguinte, ele enfatiza como esses conhecimentos 

estabelecidos podem ser aplicados aos tempos modernos, para atender às 

reivindicações impostas pelo ambiente mais competitivo para as empresas e, 

conseqüentemente, aumenta a percepção sobre o tema “vinculação entre estratégia 

e operação” (COSTA, 2001). 
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Kaplan e Norton (1997) afirmam que para um Balanced Scorecard ser 

avaliado como bem preparado, é necessário que as diversas medidas que o 

compõem façam parte de uma série articulada de objetivos e medidas coerentes que 

se reforcem mutuamente. Essas associações devem incorporar tanto as relações de 

causa e efeito quanto as combinações de medidas de resultado e vetores de 

desempenho. 

 

b) Performance Prism 

De acordo com a literatura sobre sistemas utilizados para avaliar o 

desempenho, o performance prism, considerado um framework inovador, destaca-se 

por ser uma estrutura que ajuda a lidar com o problema de decidir que medidas de 

desempenho selecionar para o uso nas organizações (NEELY et al., 2000; NEELY; 

ADAMS, 2000; ADAMS; NEELY, 2000). 

A estrutura possui a forma de um prisma com cinco faces, como apresentado 

na Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6. Estrutura do Performance Prism 

Fonte: Neely e Adams (2000, p. 3) 

 

O Performance Prism é um modelo tridimensional que possui cinco faces, 

onde inicialmente a estratégia é definida e a partir de então, define-se quais 

processos são essenciais para alcançar a estratégia e qual a capacidade que a 
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organização necessita em termos de recursos humanos, tecnologia e instalações 

para executar os processos. Por fim, define-se como os acionistas poderão 

colaborar para o desenvolvimento da capacidade e melhoria da empresa (NEELY et 

al., 2000). 

Neely e Adams (2000) salientam que o performance prism é um sistema de 

medição de desempenho que tem como foco os stakeholders e suas medições têm 

origem nas necessidades e contribuições dos stakeholders das organizações. 

Tendo como base cinco perspectivas, um prisma tridimensional é montado 

e cada face corresponde a uma das perspectivas que são independentes, mas 

também interligadas. 

A divisão do prisma corresponde a face do topo, do fundo e dos lados. A 

face do topo é denominada de satisfação dos stakeholders; a face do fundo 

representa a contribuição dos stakeholders. As outras três faces laterais 

representam as estratégias, os processos e as capacidades da organização. 

Para Neely e Adams (2000), o modelo procura colaborar na integração de 

cinco perspectivas relacionadas, oportunizando uma estrutura que permite aos 

gestores pensar por meio de respostas a cinco questões fundamentais: 

1. Satisfação dos stakeholders: Quem são os stakeholders chave e o que 

eles querem e precisam? 

2. Estratégias: quais estratégias são necessárias adotar para satisfazer os 

desejos e necessidades destes stakeholders chave? 

3. Processos: quais processos críticos devem ser atendidos pra executar 

essas estratégias? 

4. Capacidades: quais capacidades (habilidades, potencialidades) devem 

ser adquiridas para operar esses processos? 

5. Contribuição dos stakeholders: Quais são as contribuições necessárias 

dos stakeholders para manter e desenvolver essas capacidades? 

Os autores Neely, Adams e Crowe (2001), relatam os seguintes benefícios 

proporcionados pelo modelo: 

 Apresentação da lógica que relaciona as diversas faces de desempenho 

apresentadas. 
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 Flexibilidade na definição de medidas de desempenho, permitindo 

diversos pontos de entrada. 

 Habilidade de permitir uma investigação mais profunda e com mais 

detalhes quando necessário. 

 Consideração das expectativas dos stakeholders, bem como sua 

contribuição para a organização. 

 

A figura 2.7 representa a ação existente entre as diferentes faces do prisma. 

Uma boa interpretação da figura começa a partir do centro (satisfação dos 

stakeholders), e depois acompanhando o sentido anti-horário têm-se as estratégias, 

os processos, as capacidades e, por último, a contribuição dos stakeholders. Há que 

se observar a influência dos stakeholders por todo o caminho, uma vez que o 

performance prism é um método baseado nos stakeholders, iniciando e terminando 

com eles. 

 

 

Figura 2.7. Dinâmica dos valores no Performance Prism 

Fonte: Adams e Neely (2002, p. 181) 
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c) Modelo de Desempenho Quantum 

Para Hronec (1994), as organizações necessitam melhorar continuamente 

seu valor e serviço oferecidos ao cliente, indo além da “vantagem competitiva” para 

superar a sua concorrência, focalizando no que denomina de “desempenho 

quantum”. Esse desempenho quantum é mensurável, ou seja, atinge níveis 

específicos de acordo com os objetivos e orientação da administração superior e as 

estratégias da empresa. 

Segundo o autor, o “desempenho quantum é o nível de realização que otimiza 

o valor e o serviço da organização para seus interessados”. Ele propõe um modelo – 

denominado de Matriz Quantum de Desempenho – para que os gestores da 

organização possam usar a família de medidas (custo, qualidade e tempo). 

O modelo baseia-se em três categorias de medidas de desempenho: 

 qualidade: mede a excelência do produto ou serviço; 

 tempo: mede a excelência do processo; 

 custo: mede o lado econômico da excelência. 

As três medidas de desempenho são utilizadas pela empresa nos níveis de 

organização, processos e pessoas. A matriz esclarece o uso das medidas de 

desempenho em toda a organização, ao nível de hierarquia, processo e pessoal 

(Quadro 2.3). 
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Quadro 2.3. Matriz Quantum de Medição de Desempenho 

 Desempenho Quantum 

 Valor Serviço 

 Custo Qualidade Tempo 

Organização 

Financeiro 

Operacional 

Estratégico 

Empatia 

Produtividade 

Confiabilidade 

Credibilidade 

Competência 

Velocidade 

Flexibilidade 

Responsividade 

Maleabilidade 

Processo 
Inputs 

Atividades 

Conformidade 

Produtividade 

Velocidade 

Flexibilidade 

Pessoas 

Remuneração 

Desenvolvimento 

Motivação 

Confiabilidade 

Credibilidade 

Competência 

Responsividade 

Maleabilidade 

Fonte: Hronec (1994, p. 27) 

 

A Matriz Quantum de Medição de Desempenho retrata um contexto para 

mostrar onde as pessoas se encaixam no processo de desenvolver, implementar e 

utilizar as medidas de desempenho, permitindo e encorajando a comunicação 

durante o processo. É um modelo baseado em quatro elementos distintos: 

 Geradores: considera a liderança da empresa, os interessados e as 

melhores práticas do ambiente. 

 Facilitadores: apóiam a implementação das medidas de desempenho por 

meio da comunicação, utilizando técnicas de treinamento, recompensas e 

benchmarking. 

 Processo em si: tem por base identificar e entender os processos críticos 

da organização e, portanto, estabelecer as medidas de desempenho do 

output, controlar e monitorar as atividades-chave, definindo as medidas de 

processo e sua implementação. 



Inovação Tecnológica e Sistemas de Medição de Desempenho de Projetos de Pesquisa 
 

Dayse da Mata Oliveira Souza. Janeiro 2014 57 

 Melhoria contínua: o modelo quantum proporciona um feedback à 

melhoria contínua, para o estabelecimento de novas metas e para o ajuste 

da estratégia. 

As vantagens do modelo podem ser destacadas quando: 

 as medidas de desempenho são associadas à estratégia e envolvem os 

três níveis (organizacional, processos e pessoas); 

 é dada ênfase à satisfação dos principais grupos de interessados (clientes, 

acionistas, funcionários, fornecedores, órgãos controladores, sociedade e 

meio-ambiente); 

 acontece o feedback na busca pela melhoria contínua do modelo de 

desempenho. 

Enquanto desvantagens pode-se observar que: 

 não existe transparência quando é feita a integração dos sistemas de 

medição com as áreas funcionais da organização; 

 as informações importantes não são claras nem colocadas à disposição 

com a devida agilidade; 

 as informações quanto à associação dos indicadores não estão claras. 

O Modelo de Desempenho Quantum parte do princípio de que cada área 

necessita ter sua própria estratégia, metas e medidas. Tal ideia pode ocasionar um 

distanciamento entre os departamentos da organização, uma vez que a maioria dos 

modelos de medição tem a visão do todo e não tão somente por departamentos. 

Esse modelo tem como finalidade avaliar o “valor” para o cliente, ou seja, a 

relação entre custo e qualidade e o “serviço” para o cliente, isto é, a relação entre 

qualidade e tempo. 

Ainda segundo Hronec (1994), a medição de desempenho é um processo 

contínuo, e não um evento. O seu objetivo é impulsionar a organização para o 

desempenho quantum, otimizando seu valor e serviço para os interessados. 

Um sistema de medição de desempenho será considerado verdadeiramente 

implantado pela organização, quando seus funcionários estiverem motivados para 

as mudanças provenientes da análise dos resultados e para a possibilidade de um 

aprendizado inteiramente novo e que os obrigue a esquecer os antigos modelos 
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mentais. Ademais, constata-se que avaliação de desempenho geralmente é vista 

como uma forma de controlar e punir os funcionários e suas ações corretivas estão 

relacionadas com rigidez e falta de sensibilidade dos responsáveis pelo comando. 

Na verdade, antes do resultado positivo na implantação de um sistema de 

medição de desempenho, há todo um processo demorado e desgastante. Por 

conseguinte, é fundamental que as organizações estejam conscientes que 

funcionários satisfeitos, infraestrutura apropriada, recompensas por sugestões 

colocadas em prática, tempo para incorporar as mudanças dentre outros, são parte 

integrante de organizações que têm como foco a concretude da sua visão de futuro 

(MARINHO; SELIG, 2009). 

Autores como Sink e Tuttle (1993), Neely et al. (1992), Kaplan e Norton 

(1997) e Schiemann e Lingle (1999) sugerem a integração dos sistemas de medição 

de desempenho aos sistemas de gestão das empresas, considerando a medição 

como o elemento essencial para monitoramento e controle das estratégias. 

Fernandes (2004) menciona que, quando as organizações começam a ter 

destaque, é imprescindível realizar um acompanhamento mais detalhado. Em razão 

dessa situação, o banco de dados vai crescer e o número de indicadores vai 

aumentar consideravelmente. Deve-se, nesse momento, ter cuidado para não criar 

indiscriminadamente um número exagerado de indicadores. Para tanto, o gestor 

deve ter pleno domínio das etapas e processos a serem cumpridos, observando os 

comentários de Ittner e Larcker (2003, p. 90-91) no que concerne à quantidade de 

indicadores a serem implementados, pois, segundo os autores “quando as empresas 

não sabem o que medir, elas geralmente passam a medir demais o que apenas 

dificultaria a gestão, em vez de conduzir a instituição a um desempenho superior”. 

Os autores antecipam a análise de uma situação onde há uma diversidade de 

indicadores: “o resultado é uma profusão selvagem de medidas periféricas, triviais 

ou irrelevantes”. 

Para se planejar um sistema de indicadores é importante desenvolver um 

estudo mais aprofundado sobre a necessidade e o uso de cada um desses 

indicadores, salientado que a escolha dos mesmos deve sempre incidir nos 

indicadores mais importantes dos processos. Desse modo, pode ser estabelecido 

um processo de controle mais acurado para que não haja uma profusão de 
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indicadores que decerto atrapalhariam a gestão em detrimento da consecução da 

visão de futuro da organização. 

Fernandes (2004) assim se expressa em relação a um sistema de 

indicadores: 

É a existência de sistemas de medida, padronizados e conhecidos por todos 
os envolvidos na organização. A importância está no que medir, pois há 
diversos processos e aspectos diferentes que a tentativa de implementar 
todos eles resultaria numa confusão sem tamanho, e a organização 
seguramente iria falhar em seus objetivos, perdida entre os milhares de 
dados e indicadores. 

 

De acordo com Gee (2008), é essencial que os indicadores estejam 

vinculados às principais metas, objetivos e estratégias de longo e de curto prazo da 

organização, como também deve ser feito o acompanhamento do progresso dessas 

metas e objetivos a intervalos regulares. 

Fernandes (2004) argumenta sobre a importância de retratar os processos 

para que se tenha uma visão clara da organização, assim como dos processos 

relevantes e necessários para a realização do controle. Para a construção de um 

sistema de indicadores, o autor recomenda uma seqüência de etapas: 

 Identificar os processos: o início para se entender que o todo pode ser 

dividido em várias partes e que, apesar destas poderem ser visualizadas 

como autônomas, elas se inter-relacionam e são sensíveis umas às 

outras. A divisão em múltiplos processos auxilia no conhecimento dos 

detalhes importantes de cada um e possibilita a definição de indicadores 

representativos. 

 Observar os parâmetros principais: perceber a importância do processo 

permite ao gestor identificar os principais parâmetros a serem 

monitorados, pois serão eles que irão configurar e estabelecer uma 

direção para o processo e atuar como um termômetro para ser utilizado 

em um sistema de medição. 

 Identificar as causas e efeitos nos parâmetros principais: o 

cumprimento dessa etapa possibilita um maior conhecimento do processo 

para identificação dos indicadores, uma vez que o mau desempenho de 

um processo desencadeia um efeito cascata, afetando os demais 

processos seguintes, pois os parâmetros principais são dependentes e 
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também ocasionam dependência em outros parâmetros principais de 

outros processos. 

 Estabelecer os indicadores que representam os processos: os 

indicadores que melhor revelam a essência dos processos, seus 

resultados e relações de causa e efeito são determinados após serem 

identificadas as relações entre os parâmetros, estabelecendo-se as 

fórmulas e comparações pertinentes. 

 Observar a evolução dos indicadores: um sistema de indicadores 

expressa a situação acontecida anteriormente, proporcionando uma visão 

do caminho percorrido, dos erros e acertos. O histórico dos indicadores, 

embora represente o passado, ele proporciona considerável apoio às 

decisões gerenciais por retratar a veracidade dos fatos e permitir 

comparações entre os resultados dos indicadores e os padrões 

estabelecidos. 

De acordo com a sequência apresentada por Fernandes (2004, p. 9), ele 

conclui que: 

[...] um sistema de indicadores consiste em um agrupamento de 

indicadores representativos dos processos e subprocessos e que há uma 
inter-relação entre eles, de forma que o resultado de um processo, 
apontado pelos seus respectivos indicadores, compromete os demais 
processos e o resultado final. O impacto do mau desempenho de um 
processo é imediatamente verificado nos indicadores dos processos 
subseqüentes, o que permite uma ação imediata corretiva e uma maior 
visão gerencial. 

 

Já Kaplan e Norton (1997) sugerem que um sistema de indicadores não deve 

ser utilizado com o objetivo de controle, e sim como um sistema que agregue valor 

com o propósito de auxiliar o desempenho futuro, funcionando como um sistema de 

comunicação, informação e aprendizado. 

A composição de um sistema global de indicadores é apresentada por 

Fernandes (2004) de acordo com a figura 2.8, sendo constituída pelos sistemas de 

indicadores dos processos 1, 2 e 3. Cada um dos processos é formado por 

diferentes etapas, com indicadores das atividades dessas etapas compondo o 

sistema de indicadores do processo. 
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Figura 2.8. Formação de um sistema global de indicadores 

Fonte: Fernandes (2004, p. 10) 

 

O uso de múltiplos indicadores em vários processos ajuda o gestor a 

compreender as consistências (ou inconsistências) nos resultados. Quando um 

indicador apresenta um crescimento em relação à medição anterior, e outro 

apresenta uma queda em relação ao ciclo anterior, está criada uma inconsistência. 

Essa inconsistência reside na indicação positiva de um indicador e na indicação 

negativa de outro. Ao se examiná-los de forma isolada pode-se incorrer em sérios 

erros de gestão. A análise conjunta é recomendada, pois viabiliza a tomada de 

decisão cada vez mais eficaz. 

Analisar se existe inconsistência é fundamental para uma intervenção 

apropriada, uma vez que a ela permite uma ação corretiva no processo ou em parte 

dele. A inconsistência conduz os gestores a uma melhor percepção com relação aos 

erros, onde e em qual processo eles estão ocorrendo, em qual parte o processo está 

falhando ou funcionando de forma inadequada. 

Na opinião de Fernandes (2004), um sistema de indicadores não deve realizar 

medições apenas por medir ou ser utilizado tão somente para produzir tabelas ou 

gráficos. O estabelecimento de parâmetros consistentes é fundamental para que ele 

não tenha um fim em si mesmo nem permita medições em atividades óbvias, que 

nada agregam ao gerenciamento da organização. Nesse sentido, algumas 

condições devem ser evitadas quando das medições: características sem 

associação com as estratégias globais da organização, características sem 

importância, ou o estabelecimento de punições para os erros encontrados. 
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A figura 2.9 mostra o funcionamento de uma organização e como ocorre o 

seu relacionamento primário direto. Um modo de se determinar um sistema de 

indicadores é, inicialmente, definir os processos básicos que compreendem a 

existência da organização. 

 

 

Figura 2.9. Relacionamento primário de uma empresa 

Fonte: Fernandes (2004, p. 11) 

 

O processamento nas organizações produtivas tem início através dos 

insumos que correspondem às entradas e são provenientes de, pelo menos, um 

fornecedor, sendo o seu princípio básico a entrega do produto e/ou serviço ao 

cliente. Um sistema de medição de desempenho é composto por indicadores ou 

sistema de indicadores para as três partes indicadas na figura: entrada, 

processamento e saída. Implantar um sistema de medição significa implantar um 

sistema de indicadores com o objetivo de monitorar as três partes distintas do 

processo produtivo mencionado. 

Um sistema de indicadores é considerado adequado quando ele fornece 

elementos que permitem avaliar os processos que envolvem insumos e seus 

fornecedores, os processos internos da organização, os produtos intermediários e 

finais e os que abrangem os clientes. As anormalidades não detectadas quando da 

entrada dos insumos desvirtua o caminho, levando o problema para a linha de 

produção, que pode estar organizada para os processos produtivos, mas não estar 
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preparada para a verificação das características do insumo. O problema pode ser 

descoberto posteriormente, ao final da linha de produção, quando o cliente, 

insatisfeito, descobrirá o defeito no produto e/ou serviço. 

É importante ressaltar que mesmo que todos os processos de produção 

estejam perfeitos, o aparecimento de um erro no insumo utilizado pode ocasionar 

grandes perturbações para a organização quando esse erro é percebido ao final do 

processo. Em contrapartida, quando um sistema de indicadores é bem organizado, 

ele pode auxiliar a organização na rápida detecção do erro para que o mesmo não 

se propague e cause danos ao processo como um todo. 

Conforme mencionado originariamente, a ênfase dos sistemas de medição de 

desempenho era vinculada ao controle financeiro na organização. Com o passar do 

tempo, o conceito de medição de desempenho foi estendido para visualizar 

perspectivas objetivando a busca da melhoria contínua na gestão, inserindo 

indicadores físicos e não-financeiros aos já tradicionais indicadores financeiros. 

Apesar da não existência de conformidade de opiniões entre os autores 

quando se faz menção à classificação das dimensões das medidas de desempenho, 

é possível verificar aspectos comuns, caracterizando cada classificação elaborada 

por eles. 

Pode-se fazer uma avaliação do quadro 2.4 e inferir que as dimensões 

qualidade, tempo e custos encontram-se contempladas nos métodos de medição de 

desempenho, independente da forma como cada autor analisa a organização. 
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Quadro 2.4. Dimensões para caracterizar a medida de desempenho 

Autor Dimensões 

Sink e Tuttle (1993, p. 175-193) 

 eficácia 

 eficiência 

 qualidade 

 produtividade 

 qualidade da vida no trabalho 

 inovação 

 lucratividade (orçamentalidade)  

Hronec (1994, p. 16) 

 qualidade 

 tempo 

 custos 

Rummler e Brache (1994, p. 19) 

 nível de organização 

 nível de processo 

 nível de trabalho/executor 

Kaplan e Norton (1997, p. 8) 

 perspectiva financeira 

 perspectiva do cliente 

 perspectiva dos processos 

 perspectiva de aprendizado e crescimento 

Tironi et al. (1991, 1992), Álvaro 
(2000), Stubbs (2004), 
Takashina e Flores (2005), 
Kardec, Flores e Seixas (2005), 
Caribe (2009) 

 desempenho 

 características secundárias 

 confiabilidade 

 conformidade 

 durabilidade 

 atendimento 

 estética 

 qualidade percebida 

 custo 

 moral 

Fonte: Elaboração própria 

 

Kaplan e Norton (1997) ainda afirmam que, nos tempos atuais, a dimensão de 

meio ambiente vem assumindo um papel importante no processo de avaliação de 

desempenho. 

É importante destacar o sistema proposto por Kaplan e Norton (1997) dos 

demais autores, uma vez que eles levam em consideração, além das medidas 
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tradicionais, aspectos atinentes à medição dos ativos intangíveis, vinculando todas 

as medições de desempenho à realização das estratégias desejadas. 

A medição de desempenho funciona como um embasamento importante para 

que a organização possa determinar como está progredindo no intuito de atingir os 

objetivos preestabelecidos, buscando também identificar as áreas fortes e fracas da 

organização, assinalando em quais setores o desempenho necessita de melhorias 

(PURBEY; MUKHERJEE; BHAR, 2007). 

 

2.2.2 Indicadores de desempenho 

Os indicadores são recomendados para avaliar e quantificar as mais diversas 

áreas de interesse humano, servindo como referência para o entendimento e 

tratamento das variáveis por eles retratadas. 

O termo indicador tem origem no latim indicare, verbo que significa apontar, 

demonstrar, assimilar, determinar, estimar. Os indicadores servem, portanto, para 

indicar um caminho, ou melhor, possibilidades de caminhos. 

Os indicadores constituem um instrumento fundamental para auxiliar os 

gestores em geral a identificar, acompanhar e avaliar fatos de qualquer natureza, 

sendo possível, a partir deles, planejar diretrizes para atuação. 

Marchesan (2005) afirma que apesar das organizações utilizarem algum tipo 

de indicador ou sistema de indicadores de desempenho em sua avaliação, eles nem 

sempre refletem de modo claro o desempenho da empresa em sua totalidade. 

Baseado em Hronec (1994) pode-se afirmar que os indicadores devem ser 

desenvolvidos em conformidade com a estratégia da organização, compreendendo 

as principais áreas da empresa de maneira sistematizada, para que o resultado do 

desempenho esteja vinculado e direcionado ao foco adotado pela instituição. 

De acordo com Rummler e Brache (1994), o desempenho de uma 

organização pode ser definido em três níveis diferentes: o nível de organização, o 

nível de processo e o nível de trabalho/executor. O nível de organização proporciona 

uma maior ênfase sobre as principais atividades funcionais da organização, 

enquanto o nível de processo tem a sua orientação no nível do fluxo de trabalho. 

Finalmente, o nível de trabalho/executor é função da perspectiva de cada 

trabalhador. Essas medidas são necessárias para que os gestores possam 
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acompanhar, supervisionar e aprimorar o desempenho da organização em todos os 

três níveis mencionados. 

Fernandes (2004) destaca que toda e qualquer atividade de uma empresa é 

administrada com base em informações, cuja elaboração segue caminhos formais 

ou informais. Há empresas que documentam todo o processo e os resultados, e há 

aquelas que trabalham de maneira informal, sem estabelecer um histórico das 

experiências e aprendizados para respaldar o gerenciamento futuro. No caso em 

que os caminhos são informais, a tomada de decisão pode ser bastante prejudicada 

pela baixa qualidade da informação, já que o processo de elaboração desta pode ser 

falho e não permitir identificação eficaz do problema. Uma informação errada pode 

levar a uma decisão errada. 

A informação é um fator cada vez mais determinante do sucesso das 

instituições, pois é a partir de sua interpretação que o gestor toma decisões e 

formula planos que vão conduzir o destino da organização. 

Embora permaneçam extremamente úteis nos dias de hoje, as medidas 

financeiras de desempenho já não são mais suficientes para garantir uma elevada 

competitividade para as empresas da Era da Informação. Nesta Era da Informação, 

ou do conhecimento, em que as empresas perceberam a grande necessidade de 

fazer evoluir seus instrumentos de gestão, deixando de se pautar apenas pelos 

indicadores financeiros, abre-se espaço para outros indicadores que retratem a 

situação das diversas atividades, traduzindo-as em informações importantes para a 

ação gerencial (CORDEIRO, 2002). 

Ainda fazendo menção a Fernandes (2004), a informação é algo que está em 

constante mudança e a sua atualização é realizada quase que imediatamente, em 

consequência da velocidade com que os negócios acontecem sustentados pela alta 

tecnologia utilizada na informática e nas telecomunicações. Contudo, a elaboração 

de informações não é uma tarefa das mais fáceis, nem tampouco das mais óbvias. 

Pelo contrário, trata-se de uma tarefa bastante especializada que precisa ser 

freqüentemente verificada, dada a sua importância e o impacto que causa na 

empresa. Muitas variáveis dos ambientes interno e externo contribuem para a 

elaboração de informações, o que representa uma dificuldade constante, pois as 

decisões podem ficar atreladas às variáveis, sobre muitas das quais a empresa não 

exerce nenhum controle. 



Inovação Tecnológica e Sistemas de Medição de Desempenho de Projetos de Pesquisa 
 

Dayse da Mata Oliveira Souza. Janeiro 2014 67 

É fundamental que o aporte da informação na organização chegue até a 

gerência e esta possa tomar decisões eficazes e necessárias à manutenção do fluxo 

de entrega de valor para o cliente, sendo esse fluxo um elemento essencial à 

empresa e que precisa ser constantemente monitorado com o propósito de 

identificar as funções que enriquecem e as que empobrecem a organização. 

Fernandes (2004) enfatiza que a informação precisa ser explicada em uma 

linguagem apropriada, de uso comum, para ser bem utilizada pela empresa quando 

da tomada de decisão. É desse modo que o indicador, utilizado para analisar e 

interpretar a informação, passa a existir para que a aludida informação seja 

acessada por todos os interessados. 

É tarefa dos gestores traçarem objetivos para a consecução do futuro do 

empreendimento e a construção de um sistema de indicadores que reproduza os 

processos da empresa, fornecendo informações exatas e úteis, munindo o processo 

decisório com informações que retratem o desempenho das atividades, é essencial 

para caracterizar não só a gestão como a continuidade do negócio. 

 

2.2.3 Identificação e Definição de um Indicador 

Há mais de cem anos (cerca de 1860), Lord Kelvin afirmou certa vez: 

Quando você pode medir aquilo sobre o que está falando, e expressá-lo em 
números, sabe alguma coisa a respeito do assunto; e quando você não 
pode medi-lo, quando não pode expressá-lo em números, seu 
conhecimento a respeito é de um nível pobre e insatisfatório. Pode ser o 
início do conhecimento, mas nos seus pensamentos você mal começou a 
avançar para o estágio da ciência (LORD KELVIN, 1824-1907). 

 

Pode ser que nos dias atuais, a veemência da afirmação de Kelvin seja 

considerada um tanto quanto exagerada, mas absolutamente compreensível quando 

se pensa nos fenômenos das físicas e das engenharias que em perfeitas condições, 

se adaptam à quantificação e à modelagem matemática. Ao observar, por exemplo, 

a noção de quente e frio através da grandeza física temperatura e do emprego de 

termômetros, essa noção pode ser transformada em números que fazem sentido a 

todos. 

Para aperfeiçoar a maneira de gerir as organizações é imprescindível medir o 

desempenho da gestão. O gestor que não é capaz de medir o seu desempenho, 

igualmente não é capaz de geri-lo, muito menos melhorá-lo. 
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Traduzir de maneira clara uma determinada situação que se deseja avaliar, é 

tarefa essencial para um indicador, uma vez que ele demonstra, através de uma 

medida, o que está sendo feito, ou o que se projeta para ser feito. 

Quando a situação exige uma maior complexidade, os indicadores 

possibilitam a quantificação de um processo, estabelecendo padrões para avaliar 

seu desempenho. Eles mostram o processo e sinalizam como ele se encontra, 

apontam como as tarefas estão sendo desenvolvidas e indicam que as coisas 

podem ser medidas, comparadas e administradas. 

É importante ressaltar que existe uma diferença conceitual em termos de 

nomenclatura quando se faz referência a medida, indicador e métrica. Pode-se 

compreender a medida como uma propriedade qualitativa ou quantitativa usada para 

examinar e determinar algum produto através de um padrão. O indicador representa 

a variação, geralmente percentual, de uma medida ou métrica em relação a um 

referencial conhecido. Composta por uma ou mais medidas, a métrica é uma medida 

quantitativa do grau que um sistema, componente, ou processo possui de um dado 

atributo. No entanto, este trabalho não encontrou essa diferença conceitual na 

maioria dos autores pesquisados, salientando que os mesmos acabam 

desconsiderando e tratando medida, indicador e métrica como sinônimos, usando-os 

de forma indistinta. 

Para Franco-Santos et al. (2007) a palavra desempenho necessita de uma 

definição clara e explícita. Vernadat (1996) identifica o desempenho como um 

tríptico: organização, competência e motivação. Além disso, muitos dos conceitos 

estão relacionados com o desempenho no contexto industrial. Desempenho com 

base na eficiência e eficácia (Neely, Gregory e Platts, 2005), eficácia, eficiência e 

relevância (Jacot, 1990) ou ainda, eficácia, eficiência, pertinência e efetividade 

(BESCOS, 1995). 

No contexto da gestão, o desempenho está diretamente relacionado com a 

realização dos objetivos organizacionais. Esse fato pode ser entendido em sentido 

estrito ou em um processo mais amplo, que leva ao resultado (ação) 

(BOURGUIGNON, 1995). Para explicar este conceito, a gestão usa termos 

diferentes como “gestão de desempenho” (Neely, 1999; Taticchi 2010a, 2010b, 

2012), “avaliação de desempenho” ou “medição de desempenho” (David, 1994; 
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Merchant e Stede, 2011), indistintamente, para retratar o processo de 

gerenciamento de desempenho. 

Existem outros termos utilizados na literatura como “sucesso” (Cantner, Joel e 

Schmidt, 2011) ou “valor” (Porter, 1990), que também se refere ao conceito de 

desempenho. 

Shah (2012) considera a palavra “desempenho” como um termo de conotação 

evasiva, independentemente da forma como é usado. Bourguignon (1995) o chama 

de uma “maleta”, onde cada um utiliza o conceito que mais lhe convém, deixando a 

sua definição em função do contexto em que está inserido (Neely, 2002) e, portanto, 

o mesmo ocorre com o conceito de desempenho contextual (NEELY, 2007). 

Corrêa (2012) afirma que no decorrer da história, medidas de desempenho 

têm sido utilizadas para avaliar o resultado positivo das organizações, onde as 

técnicas contábeis contemporâneas originaram-se na idade média com 

concentração em critérios financeiros. 

A literatura referente à medição de desempenho pode ser dividida em duas 

fases: de 1880 até 1980. A primeira fase teve início no final de 1880, sendo 

conhecida pela ênfase nas medidas de desempenho financeiras e de produtividade, 

baseadas na contabilidade de custos e consolidadas no paradigma de produção em 

massa durante a metade do século XX. O início do século XX sinalizou com as 

primeiras medidas financeiras, assim como os procedimentos de controle 

orçamentários desenvolvidos na Dupont e General Motors. Os sistemas de medição 

de desempenho tradicionais eram baseados na contabilidade de custos e foram 

desenvolvidos a partir do movimento da administração científica (JOHNSON; 

KAPLAN, 1993). Esses sistemas já estavam bem definidos e evoluídos, até o início 

da década de 80. Foi nesse período que os gestores começaram a perceber que a 

utilização tão somente de medidas financeiras era inadequada para administrar seus 

negócios (JOHNSON; KAPLAN, 1993; NEELY; BOURNE, 2000). 

A segunda fase começou depois de 1980 e tentou apresentar uma visão 

equilibrada e integrada da medição de desempenho. A ênfase mudou para um 

conjunto balanceado de medidas de desempenho (financeiras e não-financeiras, 

internas e externas, de resultado e de processo) mais adaptadas ao ambiente 

operacional interno e externo da maioria das organizações. Nesse período, cada 

uma dessas medidas do sistema de mensuração de desempenho organizacional era 
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discutida de forma isolada e projetada para complementar as medidas financeiras 

existentes (GHALAYINI; NOBLE, 1996; KALD; NILSSON, 2000). Por volta da 

metade dos anos 90, pesquisadores e gestores passaram a demonstrar interesse 

por modelos de avaliação de performance integrados, em lugar da utilização de 

medidas isoladas, o que culminou com o surgimento do modelo de avaliação 

Balanced Scorecard. Neely e Austin (2000) ainda dividiram a segunda fase em duas 

outras: “miopia da medição” e “loucura da medição”. Durante a primeira fase, com 

um enfoque financeiro, as instituições se conscientizaram que estavam medindo as 

coisas erradas e a abordagem foi criticada por medidas de curto prazo e não para 

medir e integrar todos os fatores críticos para o sucesso do negócio. Já na segunda 

fase, as organizações estavam obcecadas em medir tudo e acabavam correndo o 

risco de possuírem uma sobrecarga de dados ou informação (KENNERLY; NEELY, 

2002). 

Desenvolver uma cultura interna para a utilização de indicadores é importante 

para a organização. É preciso monitorá-los, conhecer tendências, observar os seus 

pontos críticos, identificar erros, saber se a coleta de dados está correta, avaliar se 

os resultados em análise estão compatíveis com os demais, ou seja: estar 

constantemente atento aos indicadores para que eles sejam efetivamente utilizados 

pelos gestores, pois é possível tomar decisões ou interferir em processos de forma 

competente (BOTELHO, 2002). 

A adoção de indicadores de desempenho pode se configurar em uma 

resposta desejada às estratégias da organização, pois ela atende à necessidade 

imediata do gestor para saber como vão as coisas. 

A fim de avaliar sua evolução ou inércia, a organização procura buscar o 

domínio das informações ao longo do tempo. Botelho (2002) relata que o indicador 

adotado, desejavelmente, deve mostrar informações que são estáveis ao longo do 

tempo, confiáveis, rastreáveis e acessíveis, onde os resultados e a forma como eles 

são calculados denotam confiabilidade e coerência. O autor identifica o que ele 

chama de “Premissas a serem consideradas na definição e adoção dos indicadores 

que comporão o Painel de Indicadores de Desempenho” apresentadas no quadro 

2.5 e reforça a sua explanação quando salienta a necessidade da organização estar 

preparada para esse painel, implantando ações de melhoria tais como: 
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 Padronização das atividades (com um plano a ser gerado). 

 Identificação de pontos para controle (com os rumos do negócio 

delineados e controlados à medida que o plano é efetivado). 

 Adoção de um sistema de gestão baseado em um painel de indicadores 

para que, ao final, possa gerar a expectativa de que, com o cumprimento 

dos papéis por indivíduos e equipes, se atinja um padrão de desempenho, 

a ser demonstrado pelo Painel de Indicadores de Desempenho. 

 

Quadro 2.5. Premissas para adoção de indicadores de desempenho 

Premissas para adoção de indicadores de desempenho 

1. Eles atendem à necessidade imediata e contínua do gestor do processo de saber como vão 

as coisas. 

2. Eles são realmente importantes e necessários para mostrar como vão as coisas. 

3. Eles são simples, diretos e claros para mostrar como vão as coisas. 

4. O custo para obter e usar o indicador é baixo. 

5. Eles são realmente representativos e suficientemente abrangentes. 

6. O indicador adotado desejavelmente mostra informações que são estáveis ao longo do 

tempo. 

7. As informações a serem mostradas pelo indicador são rastreáveis e acessíveis. 

8. Os resultados e a forma como são calculados são confiáveis e coerentes. 

9. É possível comparar os resultados obtidos com o mercado. 

10. Eles estão alinhados com a missão do processo (visão do gestor do processo) e com as 

necessidades do cliente (interno ou externo). 

Fonte: Botelho (2002, p. 1) 

 

A gestão baseada em um painel de indicadores não se resume a listar 

indicadores desejáveis ou que sejam adotados por outras empresas. Vai mais além 



Inovação Tecnológica e Sistemas de Medição de Desempenho de Projetos de Pesquisa 
 

Dayse da Mata Oliveira Souza. Janeiro 2014 72 

do que propagar que se tem um painel repleto de indicadores. É fundamental que 

haja interação com os mesmos, através de um sistema de gestão organizado com 

indicadores de desempenho alinhados estrategicamente à identidade organizacional 

da instituição, focando os resultados favoráveis, tanto internos quanto externos. 

Alguns autores afirmam que a medição de desempenho pode contribuir para 

o processo de melhoria contínua da organização (HRONEC, 1994; GHALAYINI; 

NOBLE, 1996; KAPLAN; NORTON, 1996a, 1996b, 1997; NEELY, 1998). Bond 

(1999) enfatiza que a medição de desempenho pode auxiliar a visualizar o que está 

ocorrendo com o desempenho da instituição, quais as possíveis causas que 

representam a situação atual e quais as prováveis ações a serem adotadas. 

Hronec (1994, p. 1-6) considera que 

[...] medidas de desempenho são os „sinais vitais‟ da organização. Elas 
quantificam o modo como as atividades em um processo ou o output de um 
processo atingem uma meta específica. 

Elas informam às pessoas o que estão fazendo, como elas estão se saindo 
e se elas estão agindo como parte do todo. [...] Com essa visão uniforme 
dos sinais vitais, todos podem trabalhar para implementar a estratégia, 
cumprindo as metas e melhorando a organização. 

 

Cabe destacar a importância do termo quantificação desta definição, pois ao 

proporcionar a um processo de medição confiabilidade e uniformidade, ele se baseia 

em fatos e não opiniões, palpites ou intuições. Hronec (1994, p. 6) assim se 

expressa, ao concluir que, derivando da missão e chegando até os processos 

básicos das organizações, as medidas de desempenho promovem a compreensão 

comum e cumprem “a primeira regra da medição de desempenho que é atingir 100% 

de entendimento em toda a empresa dos conceitos e objetivos”. 

De acordo com Caribe (2009, p. 9) 

[...] um indicador pode ser definido como um elemento informacional de 
síntese, obtido a partir de um modelo de relacionamento de variáveis, cujo 
produto, seja ele numérico ou simbólico, frente a uma escala ou parâmetros 
de referência, mostra a situação relativa de um determinado 
problema/oportunidade ou aspecto da realidade considerado importante ou 
relevante, em função do que lhe é possível estabelecer e orientar decisões, 
ações e atividades. 

Na discussão sobre a eficiência e a eficácia de uma organização, o termo 

desempenho assume um sentido universal, retratando um papel essencial no 

processo de elaboração de estratégias de longo prazo. 
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Barclay e Osei-Bryson (2010) afirmam que a medição de desempenho 

significa medir e monitorar os critérios do projeto definidos pelos stakeholders. Os 

critérios de desempenho normalmente refletem os valores das partes interessadas 

no projeto na forma como eles estarão vendo seus projetos. Nesse sentido, é 

importante determinar como deverá ser definido o sistema para medição e 

acompanhamento desses critérios por meio de indicadores de desempenho. 

Os stakeholders (ou partes interessadas) referem-se a indivíduos e grupos, 

internos e externos à organização, que são os mais envolvidos em um projeto com 

um grande interesse no seu resultado ou contribuição (PMBOK, 2013). 

Kerzner (2006a, 2006b) assinala que os indicadores de desempenho, ou key 

performance indicators (KPIs), medem a qualidade do processo para atingir os 

resultados finais, avaliados por meio de critérios previamente definidos. Além disso, 

Kerzner (2011) aponta que KPIs são métricas chave para a avaliação desses 

critérios e detalha o significado de cada letra, como se segue: 

 Key (K): principal contribuinte para o sucesso ou fracasso; 

 Perfomance (P): elementos mensuráveis, quantificáveis, ajustáveis e 

controláveis; 

 Indicators (I): representação razoável do desempenho presente e futuro. 

Neely, Gregory e Platts (2005) propõem algumas definições que auxiliarão a 

compreensão do tema em discussão: 

 Medição de desempenho: pode ser definida como o processo de 

quantificar a eficiência e eficácia de uma ação. 

 Medida de desempenho ou indicador de desempenho: pode ser 

definido como uma métrica usada para quantificar a eficiência e/ou a 

eficácia de uma ação. 

 Sistema de medição de desempenho (SMD): pode ser definido como um 

conjunto de métricas usadas para quantificar tanto a eficiência como a 

eficácia das ações. 

Os indicadores assumem um papel decisivo em um processo de controle de 

gestão e medição do desempenho. Sem eles, não se poderia medir nem realizar o 

controle. Parmenter (2010) define três tipos de indicadores: 
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 Indicadores chave de resultados (KRI – Key result indicators). 

 Indicadores de performance (PI – Performance indicators). 

 Indicadores chave de desempenho (KPI – Key performance indicators). 

Parmenter (2010) ainda sugere uma analogia com uma “cebola” para 

diferenciar os três conceitos, conforme ilustrado na figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10. Relação entre tipos de indicadores 

Fonte: Parmenter (2010) 

 

Caldeira (2012) assevera que a seleção de indicadores se configura em um 

processo iterativo, evidenciando a importância de se fazer continuamente uma 

reflexão acerca dos mesmos. O autor identifica 15 características para transformar 

um indicador em um bom instrumento de gestão, sem esquecer, no entanto, que 

dificilmente um indicador será contemplado com todas as 15 características. Tal fato 

não inviabiliza o uso do indicador uma vez que, com o tempo, o sistema de medição 

poderá ser ajustado às especificidades da organização. Para ele um bom indicador 

deve ter como características: (1) pertinência dos indicadores para a gestão; (2) 

credibilidade do resultado; (3) esforço aceitável para verificação do resultado; (4) 

simplicidade de interpretação; (5) simplicidade do algoritmo de cálculo; (6) fonte de 

dados dentro de “casa”; (7) cálculo automático; (8) possibilidade de auditar as fontes 

de dados com eficácia; (9) alinhado com a freqüência de medição; (10) possibilidade 

de calcular em momentos extraordinários (no tempo adequado); (11) protegido de 

efeitos externos; (12) não gera efeitos negativos; (13) possibilidade de benchmarking 
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com outros indicadores; (14) atualizado; e (15) possibilidade de ter uma meta 

possível de definição. 

Ainda sobre esse tema, Rasmussen, Chen e Bansal (2009) ressaltam que um 

sistema de KPIs bem constituído possibilita que a organização mantenha o foco no 

que efetivamente conduz à performance, permitindo um processo de controle de 

gestão mais eficiente. Os autores sustentam que, por ser um processo que exige 

cuidados, é importante o estabelecimento de etapas para o projeto de elaboração de 

KPIs em uma organização: preparação da equipe, alinhamento com a estratégia da 

empresa, formação de uma lista de indicadores para cada objetivo estratégico, 

seleção dos indicadores mais apropriados (KPIs) e por fim, a alternativa de como 

apresentar os mesmos. 

Os indicadores são uma maneira de gerenciar e controlar as organizações, 

pois quem não mede, não controla e quem não controla, não consegue gerenciar. 

Tal afirmação pode, inevitavelmente, provocar às ações adotadas, prejuízos os mais 

variados ao tomador da decisão e à abrangência dessa decisão (JURAN, 1992; 

KAPLAN; NORTON, 1997). 

É preciso citar Kaplan e Norton (1997), uma vez que os mesmos contribuíram 

para a importância dos indicadores quando enfatizaram que eles poderiam também 

ser utilizados para dar conhecimento sobre a estratégia, bem como alinhar os 

pensamentos e ações dos profissionais das organizações. Por conseguinte, a 

avaliação de desempenho pode ser entendida como um processo de mudança, uma 

vez que, além de comunicar, ela transforma a informação, baseada em valores 

intrínsecos à organização. 

Neely e Al Najjar (2006) consideram o aprendizado como ponto indispensável 

à medição do desempenho, uma vez que nos últimos tempos as organizações têm 

envidado esforços na busca e obtenção de grandes quantidades de dados em seus 

sistemas de medição de desempenho, mas não demonstram estar fazendo o melhor 

uso dos mesmos. A utilização de uma análise integrada dos dados de desempenho 

pode proporcionar aos gestores um aumento da percepção de como funcionam suas 

organizações, fazendo com que este aprendizado seja utilizado na gestão da 

organização. 

Sendo uma das mais importantes atribuições estratégicas, os indicadores de 

desempenho são elementos fundamentais para a mensuração de performance, bem 
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como na definição das variáveis que melhor representem o desempenho geral de 

uma organização. A medição de desempenho possibilita à empresa a obtenção de 

relatórios que mostrem seu posicionamento em relação às metas estabelecidas e, 

por conseguinte, o controle e acompanhamento do seu desempenho econômico, 

financeiro e operacional, assim como sua capacidade de proporcionar satisfação aos 

stakeholders (CALLADO; CALLADO; ALMEIDA, 2008). 

Para cada setor de atividades, podem ser elaborados grupos distintos de 

indicadores de desempenho, obedecendo a suas próprias características 

específicas, assim como a absorção de conceitos metodológicos pelos profissionais 

responsáveis por sua construção. 

A discussão inicial na definição de um indicador de desempenho passa pelo 

entendimento de seu significado institucional, assim como a visualização da 

intensidade de sua aplicação. 

Callado, Callado e Almeida (2008) argumentam que a definição de 

indicadores de desempenho a serem empregados na organização, faz parte de um 

encadeamento lógico de procedimentos para o desenvolvimento e implementação 

de um sistema de mensuração e de avaliação de desempenho. São medidas a 

serem orientadas para o futuro, com a definição de objetivos que demonstrem como 

a organização deverá atingir as suas metas. 

Como ferramentas de gestão, os indicadores proporcionam o 

desenvolvimento de um processo de avaliação, em virtude de suas metas e 

objetivos, razão pela qual devem estar conectados ao sistema de gestão da 

organização. Carregaro (2003) quando cita Hronec (1994), destaca que os 

indicadores são “sinais vitais” da organização, pois compartilham a estratégia da 

liderança para os demais níveis e proporcionam no sentido inverso, a comunicação 

dos diversos níveis com a liderança, informando o que acontece com o controle, a 

melhoria e os resultados dos processos, fazendo uma interligação entre essas 

ações. Recomenda-se, por conseguinte, que os indicadores não sejam 

simplesmente copiados ou importados de uma organização para a outra, mesmo 

que sejam idênticos. 

Miranda e Silva (2002) apontam que os indicadores de desempenho 

importantes para a organização, devem estar relacionados às medidas que devem 

ser levadas em conta e adotadas como referência na avaliação. Eles esclarecem, 
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assim como Harbour (2009), que não é tão fácil medir o desempenho das empresas 

e três perspectivas são importantes para essa medição: 

 Por que medir? 

 O que medir? 

 Como medir 

A primeira perspectiva tende a estabelecer os objetivos dos sistemas de 

desempenho; a segunda pretende definir quais as principais variáveis que devem ter 

seu desempenho medido e a terceira, procura determinar que medidas serão 

usadas no sistema de diagnóstico do desempenho. 

Em virtude dos principais problemas da medição de desempenho é 

importante uma definição precisa do que se quer medir, pois para medir o 

desempenho é necessário definir medidas que de fato avaliem aquilo que se quer 

medir. 

Harrington (1993, p. 200) vai mais além na discussão da medição afirmando 

que “sem medições confiáveis, decisões inteligentes não podem ser tomadas”. 

Alguns de seus questionamentos dão continuidade ao que já foi explicitado 

anteriormente: 

 Onde medir? 

 Quando medir? 

 Quem deve ser medido? 

 Quem deve medir? 

 Quem deve estabelecer metas desafiadoras? 

 O que deve ser feito para resolver os problemas? 

As medições são o ponto de partida para o aperfeiçoamento porque elas 

permitem que se tenha um maior conhecimento sobre as metas estabelecidas. Sem 

elas, as mudanças e as melhorias necessárias são fortemente limitadas. 

Segundo Rodrigues, Schuch e Pantaleão (2003), os indicadores de 

desempenho são ferramentas centrais uma vez que possibilitam realizar 

observações quanto às variáveis importantes para a instituição, bem como planejar 
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ações com vistas à melhoria de desempenho e adequação dos interesses da 

mesma. 

Zilber e Fischmann (2002) salientam que como existe uma preocupação 

essencial com o desempenho como ferramenta de apoio decisivo à gestão e de 

determinação e acompanhamento das estratégias de uma organização dentro de um 

processo participativo, os indicadores de desempenho permitem examinar, 

particularmente, como as decisões foram tomadas e, como elas poderão ser 

corrigidas e reajustadas ao processo vigente de gestão. 

Miranda e Silva (2002) destacam que a medição do desempenho é feita para 

os clientes internos das instituições, mas são os gestores, tomadores de decisão, os 

principais usuários das medidas de desempenho. 

Harbour (2009, p. 7) conceitua indicador de desempenho como “uma medida 

de performance comparativa usada para responder à questão „como nós estamos indo?‟ para 

um aspecto específico”. 

No entendimento de Hronec (1994), indicador de desempenho é a 

quantificação de como estão sendo realizadas as atividades com o propósito de 

comparar com as metas especificadas. 

Graeml (2003), por sua vez, considera que se não houver metas e objetivos 

para o negócio, ele caminha sem uma direção, razão pela qual é essencial definir 

indicadores de desempenho para medir e visualizar se a empresa está conseguindo 

realizar o que foi proposto. O autor ainda afirma que dificilmente um indicador 

apresenta todas as características a ele atribuídas. Por conseguinte, ele sugere a 

utilização simultânea de diversos indicadores de tal forma que as deficiências de uns 

sejam compensadas pelos benefícios de outros, com vistas à obtenção de um 

resultado positivo para o que se pretendeu avaliar. 

Ainda na visão de Graeml (2003), os indicadores de desempenho são 

informações que apontam e descrevem o comportamento de uma atividade, de uma 

função ou de toda uma organização. Comumente são caracterizados através de 

grandezas mensuráveis que variam no tempo e/ou espaço. 

Levando-se em consideração que o indicador de desempenho é uma relação 

matemática, tendo como conseqüência uma medida quantitativa, o estado do 
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processo ou o resultado pode ser identificado através de metas numéricas pré-

estabelecidas. 

Padoveze (2010, p. 213) ressalta que: 

Indicador de desempenho é um número que ajuda no processo de 
clarificação do entendimento da situação da empresa e objetiva detectar 
situações, verificar a tendência dos acontecimentos e dar subsídios para 
que a administração da companhia enfatize os esforços corretivos nas 
direções necessárias. 

 

Tendo como referência o enfoque da Qualidade, Takashina e Flores (2005) 

destacam que um indicador deve ser criado, de forma a garantir que os dados e 

resultados mais importantes estejam disponíveis no menor tempo possível e ao 

menor custo. 

Resende (2009, p. 3) comenta que: 

[...] indicadores de desempenho atuam como instrumento de planejamento, 
gerenciamento e mobilização; pois concretizam objetivos, organizam ações 
e conferem visibilidade dos resultados alcançados, podendo apresentar 
medidas de produtividade, qualidade, resultados financeiros e vários outros 
aspectos fundamentais. 

 

Na visão de Rummler e Brache (1994, p. 23-25), “um indicador é a 

quantificação de quão bem um negócio (suas atividades e processos) atinge uma 

meta específica”. Os autores ainda afirmam, numa perspectiva mais abrangente que 

“a medição do desempenho é necessária para monitorar, controlar e aperfeiçoar os 

sistemas nos níveis da organização, de processo e de trabalho/executor”. 

Franco-Santos et al. (2007) assim se expressam com relação à medição de 

desempenho como sendo: “o conjunto de processos que uma organização usa para 

gerenciar a implementação da sua estratégia, comunicar sua posição e progresso, e 

influenciar o comportamento e ações dos seus funcionários”. Para que esta medição 

seja uma realidade, é necessário que se tenha um sistema de medição confiável e 

uniforme, baseando-se em fatos e não em opiniões ou intuições. 

Já para Rolt (1998), os indicadores de desempenho medem os níveis de 

eficiência e eficácia de uma organização, ou seja, medem o desempenho dos 

processos produtivos, relacionados à satisfação dos clientes. 

Antunes e Pinheiro (1999) afirmam que os indicadores de desempenho 

integram o sistema de gerenciamento do resultado obtido pela instituição através de 
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informações quantitativas e qualitativas, medidas e anotadas para assegurar a 

implantação e o monitoramento de estratégias. 

Para Tachizawa (2010), os indicadores de desempenho, também conhecidos 

como indicadores setoriais, são utilizados para avaliar a qualidade e o desempenho 

dos processos da organização, convertendo-se indicadores de gestão ambiental e 

de responsabilidade social. Para os processos produtivos que agregam valor à 

organização, é importante que se criem indicadores levando-se em consideração: 

a) identificação das saídas mais significativas do processo ou tarefa; 

b) identificação do desempenho para cada uma dessas saídas; 

c) desenvolvimento das medidas para cada dimensão crítica; 

d) estabelecimento de objetivos ou padrões para cada medida. 

O autor também define que os indicadores de qualidade ou de resultado têm 

como função avaliar a satisfação dos clientes, estabelecendo uma conexão entre um 

produto ou serviço experimentado, medindo a percepção do cliente quanto a esse 

produto ou serviço recebido. 

O acompanhamento estratégico de uma organização, relata Tachizawa 

(2010), pode ser efetivado por intermédio de indicadores de gestão/desempenho, 

assim como a procura por novas e melhores práticas para levar a organização a 

níveis de excelência, alcançando patamares cada vez mais competitivos. 

Ainda segundo o autor, os indicadores de gestão permitem que a organização 

possa avaliar os produtos e serviços entregues aos clientes atuais e potenciais, 

conforme a mensuração dos parâmetros estratégicos, principalmente, em seu 

processo de interação com o ambiente externo. Esses indicadores devem ser 

estruturados através de uma relação entre duas variáveis, na forma de numerador e 

denominador, salientando a necessidade de medir seus atributos e valores. Na sua 

definição, algumas características descritivas podem ser elencadas: 

 É uma relação matemática que resulta em uma medida quantitativa. 

 Identifica-se o resultado de um processo ou resultado deste. 

 Associa-se a metas numéricas preestabelecidas. 

Também denominados de indicadores de desempenho global, esses 

indicadores têm como propósito avaliar o desempenho da organização como um 
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todo, sendo também utilizados para a avaliação de clientes institucionais. A 

responsabilidade por gerenciar esses indicadores é da competência dos gestores da 

organização (ALVES, 2010). 

De acordo com a literatura existente, é possível se fazer uma reflexão dos 

conceitos de indicadores de desempenho através de alguns autores tais como Tironi 

et al. (1991, 1992), Álvaro (2000), Stubbs (2004), Takashina e Flores (2005), Kardec, 

Flores e Seixas (2005), dentre outros. Pode-se afirmar que o indicador é resultante 

de uma combinação de dois ou mais dados estatísticos para compor uma conexão 

existente. O indicador é um valor quantitativo alcançado ao longo do tempo (uma 

função estatística) que permite obter informações sobre características, atributos e 

resultados de um produto ou serviço, sistema ou processo. Ou ainda, que o 

indicador é o dado informacional que, estabelecida uma relação com um referencial 

a ser examinado, pode interpretar e transformar uma informação importante em uma 

análise coerente, seja “para mais” ou “para menos”, onde essa interpretação irá 

definir (ou não) ações a serem adotadas. Vale ressaltar que as organizações 

precisam determinar metas com relação a prazos, qualidade e desempenho, para 

depois converter essas metas em indicadores característicos. 

O indicador de desempenho expressa a relação quantitativa que permite a 

avaliação de um processo, departamento ou organização, a partir das dimensões de 

eficácia, eficiência, economicidade, efetividade e qualidade. Estas medidas de 

desempenho representam um conjunto de informações necessárias para que as 

equipes gerenciais possam administrar a competitividade do sistema organizacional. 

A estruturação de um conjunto de indicadores de desempenho é um processo 

complexo, seja qual for a área de atuação, uma vez que é preciso que esses 

indicadores avaliem, ou seja, atribuam valor em um sentido qualitativo ou mesmo 

quantitativo. 

Obedecendo a um processo coerente, o ato de medir tem início com a 

determinação de certas grandezas, ou seja, com a necessidade de medir, passando 

pela seleção do indicador, pelo estabelecimento de padrões de comparação, pela 

checagem dos resultados alcançados com os padrões correspondentes, pelas 

conclusões, culminando com a tomada de decisão. 

De forma geral, as organizações precisam constantemente medir o seu 

desempenho e avaliar se ele está em conformidade com os objetivos determinados. 
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É bem verdade que este processo não acontece de forma ordenada, mas a 

sobrevivência de uma organização está intimamente ligada ao estabelecimento de 

um conjunto básico de estratégias, bem como ao acompanhamento e execução para 

a avaliação e correção dos desvios e de suas conseqüências ao não cumprimento 

dessas estratégias estabelecidas. 

A gestão da organização e de seus processos operacionais deve estar 

vinculada à estimativa e acompanhamento dos indicadores que reproduzam a 

performance global e departamental, para que a organização obtenha sucesso 

perante os desafios impostos pelo ambiente competitivo nos dias atuais, sendo 

importante que esses indicadores estejam inteiramente vinculados ao cumprimento 

dos objetivos estratégicos. 

 

2.2.4 Classificação dos Indicadores 

Diversas são as maneiras para classificação dos indicadores de desempenho 

encontradas na literatura. Como existem denominações distintas para indicadores, a 

sua classificação também é apresentada sob as mais variadas formas e ponto de 

vista. A mais freqüentemente utilizada classifica os indicadores de desempenho em 

duas categorias: indicadores de qualidade e indicadores de produtividade. 

a) Indicadores de Qualidade 

Estes indicadores têm relação com a satisfação dos clientes uma vez que 

medir é criar uma ocasião propícia ao atendimento das necessidades dos clientes 

baseado em fatos e dados. 

Gil (1992, p. 40) afirma que 

O indicador de qualidade é o termômetro que permite à alta administração 
auscultar o diálogo ambiente externo/empresa, particularmente aquele 
exercido entre as linhas de negócios e seus clientes/consumidores. Desta 
forma, a tomada de decisão pelos executivos das entidades é exercida com 
mais consciência e objetividade, no sentido do binômio "lucro/superávit-
continuidade operacional”. 
 

Os indicadores de qualidade são ainda classificados por Toledo e Oprime 

(1996, p. 22) em outras duas categorias: 

 Qualidade do processo que é a capacidade que um processo possui 
para atender as especificações de projeto. Nesta categoria estão 
incluídas: taxa de defeitos, porcentagem de refugos, porcentagem de 
retrabalho, processo em estado de controle, processo com um índice de 
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capacidade (CPK) dentro de uma determinada faixa de reclamação do 
cliente ocasionada pela não conformidade às especificações do projeto. 

 Qualidade do produto que pode ser avaliado segundo várias categorias 
ou dimensões, com produtos diferenciados por desempenho, 
confiabilidade e durabilidade. 

 

Nesse sentido, o desempenho refere-se às características operacionais do 

produto, a confiabilidade é a probabilidade de o produto não falhar num determinado 

tempo e, condições de uso e durabilidade é a medida do tempo de vida do produto. 

Para Oliveira e Freitas (1996, p. 173), os indicadores podem referir-se à: 

não conformidade: enfoque dos indicadores – número de 
incompatibilidade entre projetos ou número de modificações nos projetos, e 

satisfação do usuário: enfoque dos indicadores – índice de reclamação do 
cliente ou nível de satisfação do cliente. 

 

b) Indicadores de Produtividade 

Eles medem o esforço para a realização de determinado acontecimento. 

Esses indicadores devem viabilizar uma coleta e análise de dados de forma simples 

e direta, com medições ordenadas e periódicas através de gráficos para melhor 

visualização. É de fundamental importância que os resultados obtidos sejam 

comunicados e acompanhados por todos na organização. 

Toledo e Oprime (1996, p. 25), destacam que “indicadores de produtividade é 

a relação entre os resultados (outputs) e os recursos utilizados (inputs)”. 

Já Hronec (1994, p. 32) defende que “medidas de desempenho de outputs 

relatam os resultados de um processo, em geral para a gerência, sendo usadas para 

controlar os recursos e monitorar resultados. As medidas de output podem ser 

financeiras ou não financeiras”. Afirma ainda o autor que as organizações, para 

gerenciar as expectativas e necessidades dos clientes (qualidade), as demandas 

sobre seus processos (tempo) e a economia da organização (custo), precisam de 

medidas de desempenho de outputs que tratem disso tudo ao mesmo tempo 

(qualidade, tempo e custo). 

Hronec (1994, p. 35) também assegura que 

Medidas de desempenho do processo monitoram as atividades de um 
processo e motivam as pessoas participantes. Elas controlam o processo, 
possibilitando a previsão e a resolução de problemas, como por exemplo, 
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tempo de setup, número de habilidades, tempo do ciclo, tempo de resposta 
ao cliente. 

 

Toledo e Oprime (1996) afirmam que os indicadores de produtividade podem 

ser classificados em duas categorias: 

 Produtividade técnica: medida de desempenho dos processos da 

empresa. Consideram os fatores de produção, analisados primeiro 

isoladamente (produtividade do trabalho, produtividade do equipamento), 

para, num momento posterior, analisá-los em conjunto (produtividade total 

dos fatores de produção). 

 Produtividade econômica: medida global da organização, relacionando 

lucro e capital investido, definido pela Teoria Econômica como 

rentabilidade. 

Hronec (1994, p. 54) enfatiza que  

[...] a melhoria real do processo é a chave para o desempenho a longo 
prazo. A empresa que pode fazer um produto melhor (mais adaptado às 
necessidades e aos desejos dos clientes), em menos tempo e com um 
custo menor está fadada ao sucesso. 

 

Utilizar corretamente as medidas de desempenho possibilita a melhoria 

contínua dos processos com o acompanhamento das atividades do mesmo, além de 

encorajar as pessoas a minimizarem, gradualmente, o número de etapas do 

processo, com o intuito de aumentar sua velocidade e flexibilidade. 

 

c) Indicadores Absolutos e Relativos 

Miranda e Silva (2002) consideram dois tipos de indicadores: 

 Absolutos: incluem as medidas absolutas, financeiras ou não financeiras. 

Por exemplo, o lucro é um indicador financeiro absoluto de desempenho 

da empresa. Já o volume de vendas é um indicador não financeiro 

absoluto de desempenho. 

 Relativos ou índices: são o resultado da comparação de duas medidas. 

Os índices relativos são muito utilizados na análise de balanços. 
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d) Indicadores segundo o ambiente onde são gerados 

Camargo (2000) avalia que ao se propor um modelo de gestão por 

indicadores é importante observar que eles podem ser reunidos de acordo com os 

ambientes onde foram gerados e, segundo aponta Paladini (1997), os ambientes 

são os produtivos (in-Line), os de suporte à produção (off-Line) e os de relações com 

o mercado (on-Line). De acordo com esses ambientes, Camargo (2000) classificou 

os indicadores pelos seguintes tipos: 

i) Indicadores de desempenho: referem-se ao processo produtivo, 

apresentando a qualidade in-line, sendo conhecidos como indicadores 

de produtividade. 

Esses indicadores se caracterizam por: 

 Enfatizar o processo produtivo. 

 Envolver procedimentos de gestão tática e operacional. 

 Referir-se às características potenciais da empresa. 

 Evidenciar fragilidades da empresa. 

 Avaliar o desempenho do processo. 

ii) Indicadores de suporte: referem-se à empresa como um todo, 

apresentando a qualidade off-line, sendo conhecidos como indicadores 

das ações de apoio. 

Esses indicadores se caracterizam por: 

 Enfatizar o suporte ao processo produtivo. 

 Envolver procedimentos de gestão tática e operacional. 

 Referir-se à agilidade da empresa. 

 Evidenciar deficiências da empresa. 

 Avaliar o desempenho das ações de suporte ao processo. 

iii) Indicadores da qualidade: referem-se às relações da empresa com o 

mercado, apresentando a qualidade on-line, sendo conhecidos como 

indicadores de sobrevivência. 

Esses indicadores se caracterizam por: 
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 Enfatizar as reações da empresa ao mercado. 

 Envolver procedimentos de gestão estratégica. 

 Referir-se às oportunidades da empresa no mercado. 

 Evidenciar ameaças externas à empresa. 

 Avaliar o impacto do processo (in-line) e do suporte a ele (off-line), 

no desempenho estratégico da empresa. 

 Ser indicadores mais abrangentes, que incluem os demais. 

 

e) Indicadores Estratégicos ou Operacionais 

Kaplan e Norton (1997) salientam que os indicadores podem ser de caráter 

estratégico ou operacional. Os indicadores estratégicos têm origem no nível mais 

alto da organização e se dividem em indicadores específicos de nível operacional. É 

desse modo que os esforços e iniciativas da organização se alinham aos processos 

necessários de transformação, onde melhorias localizadas se alinham aos objetivos 

globais da empresa, proporcionando uma conexão entre os processos internos, para 

que a alta administração compartilhe a visão com as demais áreas, transformando 

as metas estabelecidas em resultados positivos para a organização. 

Ainda de acordo com Kaplan e Norton (1997), um sistema de indicadores 

deve combinar medidas de resultados (indicadores de fatos) – consequência de 

esforços passados – e medidas de desempenho futuros (indicadores de tendência). 

 

f) Indicadores com foco na percepção do cliente 

Caribe (2009) relata outra consideração a ser feita com relação à 

classificação que enfoca a percepção do cliente com relação à organização, onde 

são avaliadas dimensões como: 

 Imagem: A organização busca o atendimento das necessidades dos 

clientes. 

 Produto: O produto ou serviço deve atender aos requisitos dos clientes. 

 Preço: O produto tem uma relação preço/benefício correspondente. 
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 Distribuição: O atendimento é bem localizado, a distribuição, ágil. 

 Serviço: O cliente terá um bom atendimento. 

 

g) Indicadores segundo a Eficiência, Produtividade e Eficácia 

Na classificação proposta por Niederauer (1998) e Schwartzman (1997) os 

principais indicadores de desempenho podem ser de eficiência, de produtividade e 

de eficácia. 

 Indicadores de eficiência: relacionam insumos e produtos, para a 

obtenção de uma combinação ótima de recursos para produzir um 

determinado produto ao menor custo. Os autores mencionam que por 

causa de inúmeros problemas, o uso destes indicadores deve ser feito de 

forma cautelosa, uma vez que não implica necessariamente em menor 

eficiência gastar mais para produzir um artigo de melhor qualidade. Da 

mesma forma, não implica em ineficiência gastar mais para produzir um 

produto ou serviço de melhor qualidade. 

 Indicadores de produtividade: usualmente eles são confundidos com 

indicadores de desempenho, não só do ponto de vista conceitual, como 

também pelo fato de utilizá-los no lugar dos indicadores de eficiência que 

são mais difíceis de serem construídos. 

 Indicadores de eficácia: mostram até que ponto os objetivos da 

instituição estão sendo atingidos. 

 

h) Indicadores Financeiros e Não Financeiros 

Miranda et al. (2002) dividem os indicadores em três grandes grupos: 

tradicionais, não financeiros tradicionais e não tradicionais (financeiros ou não), 

sendo considerado mais tradicional o grupo de indicadores financeiros. No passado, 

as empresas tomavam decisões baseadas apenas em informações financeiras, 

obtidas da contabilidade das empresas. De acordo com os autores, atualmente tem-

se evidenciado a utilização de indicadores não financeiros no processo decisório das 

empresas, uma vez que as tomadas de decisões envolvem um maior número de 

variáveis, exigindo uma grande preocupação por parte dos gestores com indicadores 
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como: satisfação de clientes, qualidade dos produtos, participação no mercado, 

retenção de clientes, fidelização dos clientes, inovação, habilidades estratégicas 

dentre outros. No que se refere aos indicadores não financeiros, há um grupo de 

indicadores que pode ser considerado tradicional, pois já estão presentes na 

literatura há muito tempo. O terceiro grupo composto pelos indicadores não 

tradicionais inclui medidas financeiras e não financeiras. Neste grupo estão os 

indicadores ainda não presentes na literatura, ou que só apareceram na literatura 

recentemente. 

Os autores salientam que a classificação de indicadores não tradicionais foi 

feita com base na literatura mais recente que trata da medição de desempenho. 

Vários estudiosos atestam que o novo conjunto de indicadores deve enfatizar os 

aspectos estratégicos da empresa e não tão somente os operacionais. Essa 

classificação tem a finalidade de identificar quais são os novos indicadores que 

estão sendo aplicados pelas organizações e de que forma eles estão sendo 

medidos. 

Morissete (1996) classifica os indicadores de desempenho em financeiros e 

não financeiros. Para o autor: 

 Indicador financeiro é uma medida quantitativa, expressa em valor 

monetário, resultante das ações tomadas pelas organizações. Têm-se 

como exemplos de indicadores financeiros: lucro e retorno sobre os 

investimentos. 

 Indicador não-financeiro é uma medida quantitativa que não será 

expressa em valor monetário, ou seja, o indicador não-financeiro é 

apresentado em uma métrica diferente de uma unidade monetária. Têm-se 

como exemplos de indicadores não financeiros: participação no mercado e 

evolução do volume de produção. 

Macedo e Silva (2005) ressaltam que os métodos que consideram aspectos 

financeiros e não financeiros tendem a assumir uma importância especial, já que o 

desempenho acaba por ser afetado por variáveis de ambas as naturezas. 

Na opinião de Banker, Potter e Srinivasan (2000) as medidas não financeiras 

são melhores indicadores de medidas de desempenho futuro que as medidas 

financeiras, uma vez que as medidas não financeiras auxiliam os gestores a focarem 

suas ações em perspectivas de longo prazo. 
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Segundo a visão de Machado et al. (2003), a utilização de indicadores não 

financeiros e financeiros permite que os gestores foquem suas ações em 

perspectivas de longo e curto prazos, possibilitando uma orientação no sentido de 

avaliar a direção a ser seguida pela organização em um ambiente competitivo. 

Kaplan e Norton (1997) consideram que os indicadores financeiros não são 

adequados para orientar e avaliar a trajetória da empresa em um ambiente 

competitivo, pois são indicadores de ocorrência, contam parte, mas não toda a 

história das ações passadas, bem como não fornecem orientações apropriadas para 

as ações que devem ser realizadas hoje e amanhã para a criação de valor financeiro 

futuro. 

Embora os indicadores financeiros tenham recebido críticas de estudiosos 

dedicados a este assunto, eles não devem ser esquecidos na avaliação de 

resultados e desempenhos, pois são provas concretas dos efeitos de todos os 

outros indicadores. 

Do que foi exposto, pode-se compreender a importância dos fatores 

financeiros e não-financeiros para a avaliação do desempenho das organizações, 

uma vez que ressaltar em demasia a obtenção de resultados financeiros pode 

induzir essas organizações a investirem excessivamente em soluções superficiais 

em detrimento da criação de valor. Outrossim, as medidas financeiras podem ser 

inadequadas para orientar e avaliar a organização em ambientes competitivos. 

 

i) Indicadores por perspectivas 

Conforme afirmam Wanderley et al. (2003), os métodos de avaliação do 

desempenho empresarial, que se baseiam apenas em indicadores contábeis e 

financeiros, estão cada vez mais se tornando insuficientes. É através dessa 

conjuntura que se pode explicar o aparecimento de diversos modelos de 

mensuração de desempenho, com a finalidade de gerenciar eficientemente as 

informações corporativas (financeiras e não financeiras) que dão suporte à tomada 

de decisões. Uma ampla variedade de organizações está buscando constantemente 

por tais sistemas, gerando assim a necessidade de maiores estudos sobre sistemas 

de medição de desempenho. 
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O Balanced Scorecard – BSC seria uma possível solução para esta questão, 

pois representa um sistema de mensuração com indicadores financeiros e não 

financeiros. Suas medidas enfocam o desempenho organizacional sob as quatro 

perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos e de aprendizado e 

crescimento; equilibrando-se entre medidas objetivas, de resultado e prontamente 

quantificáveis, e vetores subjetivos, até certo ponto arbitrários, das medidas de 

resultado (KAPLAN e NORTON 1997). 

 

j) Indicadores Simples e Compostos 

Na classificação proposta por Vaz (1994a, 1994b), os indicadores podem ser 

simples ou compostos. 

Os indicadores simples na maioria das vezes são auto-explicativos, ou seja: 

refletem um determinado aspecto da realidade ou apresentam uma relação entre a 

previsão e realização de ações. Eles são indicados para realizar avaliações setoriais 

e de cumprimento de pontos do planejamento estratégico, permitindo conclusões 

rápidas e objetivas (por exemplo, se a meta da organização é ampliar a rede de 

distribuição e esta se reduz, a avaliação da eficácia das ações no setor de 

distribuição é óbvia). 

Os indicadores compostos apresentam de forma sucinta, um conjunto de 

aspectos da realidade (por exemplo, o índice de inflação é um indicador que resume 

o aumento de preços de vários produtos). Estes indicadores reúnem, em um único 

número, vários indicadores simples, estabelecendo algum tipo de média entre eles. 

O autor ainda esclarece que é importante definir uma forma de ponderação, ou seja, 

dizer que os indicadores terão importância diferenciada (“peso”) para a 

determinação do resultado final. Em se tratando de avaliação da gestão, os 

indicadores compostos são essenciais porque permitem fazer comparações globais 

da situação da empresa e do desempenho da gestão. 

 

 

 

k) Indicadores de Qualidade, Tempo e Custo 



Inovação Tecnológica e Sistemas de Medição de Desempenho de Projetos de Pesquisa 
 

Dayse da Mata Oliveira Souza. Janeiro 2014 91 

Hronec (1994) classifica o que ele chama de “família de medidas” em três 

categorias: 

 Qualidade: mede a “excelência” do produto ou serviço. 

 Tempo: mede a “excelência” do processo. 

 Custo: mede o lado econômico da “excelência”. 

O autor ressalta ainda que em cada um dos casos, a “excelência” é 

determinada pela parte interessada. No que se refere à qualidade, é inicialmente o 

cliente quem a define; para o tempo, é a administração; e para o custo, são as 

partes interessadas (inclusive a administração e acionistas). 

O foco nessas três categorias ao mesmo tempo, fará com que a organização 

possa criar condições mais favoráveis para os resultados de seus processos, bem 

como da organização como um todo. 

 

l) Indicadores de Economicidade, Eficácia, Eficiência e Efetividade 

O Tribunal de Contas da União – TCU utiliza em sua auditoria operacional 

(termo usado como sinônimo de auditoria de desempenho – performance auditing) 

os documentos “Técnicas de indicadores de desempenho para auditorias” (Brasil, 

2011) e o “Manual de Auditoria Operacional do TCU” (Brasil, 2010), para análise e 

construção dos indicadores de desempenho: economicidade, eficácia, eficiência e 

efetividade, no exercício da fiscalização da gestão pública. 

O TCU ainda salienta que são usados os indicadores já existentes ou novos 

indicadores são elaborados pela equipe de auditoria. De acordo com Brasil (2011), 

os indicadores de desempenho podem ser assim descritos: 

1) Economicidade: mede o custo dos insumos e os recursos utilizados na 

execução de uma atividade, sem comprometer os padrões de qualidade. 

Refere-se à capacidade que uma instituição possui para gerir, de modo 

satisfatório, os recursos financeiros colocados à sua disposição. 

2) Eficácia: mede a quantidade de produto, o grau de alcance das metas 

programadas de entrega de bens e serviços em um determinado período 

de tempo, independentemente dos custos envolvidos (COHEN; FRANCO, 

2011). A definição de eficácia refere-se à competência da gestão em 
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executar objetivos imediatos, expressos em metas de produção ou de 

atendimento, isto é, a capacidade de fornecer bens ou serviços de acordo 

com o estabelecido no planejamento das ações. Ao se analisar a eficácia, 

deve-se avaliar os parâmetros praticados para definição da meta a ser 

alcançada. 

3) Eficiência: mede as relações entre a quantidade de produtos (bens e 

serviços) originados por uma atividade e os custos dos insumos utilizados 

para a produção em um determinado período de tempo, garantidos os 

padrões de qualidade. Cohen e Franco (2011) ressaltam que essa 

dimensão pode ser avaliada sob dois aspectos: levando-se em 

consideração a minimização do custo total ou dos meios essenciais para a 

consecução da mesma quantidade e qualidade de produto; ou otimização 

da adequação de insumos para maximizar o produto quando a despesa 

total está previamente fixada. Ela é medida quando se calcula e compara 

o custo unitário da produção de um bem ou serviço. 

4) Efetividade: mede o alcance dos objetivos finalísticos, traduzidos em 

solução ou diminuição de problemas sociais. Neste caso, refere-se à 

relação de uma ação ou programa, onde é preciso examinar os efeitos 

sobre a população alvo (impactos observados) e os objetivos pretendidos 

(impactos esperados), expressos pelos objetivos finalísticos da ação. Diz 

respeito à consecução dos resultados pretendidos a médio e longo prazo, 

indo além do cumprimento de objetivos imediatos ou específicos (COHEN; 

FRANCO, 2011). 

A figura 2.11 sumariza os aspectos da performance medidos pelos 

indicadores de desempenho. 
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Figura 2.11. Diagrama de insumo-produto e as principais dimensões de 

desempenho 

Fonte: Adaptado com base em Brasil (2010, p. 11; 2011 p. 12) e INTOSAI (2004, p. 

14) 

 

A partir da explanação e apresentação dos conceitos propostos em Brasil 

(2010, 2011), pode observar e resumir o processo de composição dos indicadores 

de desempenho em cinco passos conforme explicita a figura 2.12: 
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Figura 2.12. Processo de construção de indicadores de desempenho 

Fonte: Adaptado com base em Brasil (2011 p. 15) 

 

Passo 1 – Análise de objetivos e ações: perguntas e respostas devem ser 

estabelecidas pela equipe para a definição do que deve ser medido e com qual 

freqüência, ou seja: qual o problema a ser combatido ou quais objetivos devem ser 

atingidos (caracterizando a condição, inclusive com dados quantitativos); quem são 

os responsáveis pelas ações (quem deve ser consultado antes de determinada ação 

ou quem deve ser informado depois); quais os resultados esperados (intermediários 

e finais); como se pretende chegar aos resultados (quais as ações, evidenciando o 

vínculo de causa e efeito entre elas e os resultados desejados); como delimitar a 

população a ser atendida (qual o público alvo) e qual população deve ser alcançada 

(quem são os beneficiários); qual a região de abrangência; quanto custará as ações 

e quais as respectivas fontes de recursos. 

Passo 2 – Mapeamento de produtos: neste caso, a técnica do mapeamento 

de produtos precisará ser usada uma vez que, tanto os auditores quanto os 

auditados, deverão determinar os insumos, produtos-chave e resultados sobre os 

quais serão elaboradas perguntas sobre desempenho. 

Passo 3 – Formulação de perguntas sobre desempenho: quem estiver 

participando da construção dos indicadores deverá ser treinado para se colocar no 

lugar dos gestores da organização ou dos clientes para formular as perguntas para 

as quais gostariam de obter respostas. Posteriormente, os indicadores de 
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desempenho devem ser construídos e identificados para que forneçam a necessária 

informação no intuito de responder às perguntas. Em seguida, a equipe deve 

consolidar o trabalho em uma matriz de indicadores. 

Passo 4 – Verificação dos requisitos de qualidade: o critério para analisar 

indicadores existentes bem como para selecionar os melhores em um grupo maior, 

deverá, desejavelmente, levar em consideração qualidades tais como: validade, 

seletividade, comparabilidade, compreensão, estabilidade, completude, 

homogeneidade, economicidade, praticidade, acessibilidade, independência, 

tempestividade, confiabilidade, objetividade. 

Consideradas essas qualidades, os indicadores devem ser inequívocos ao 

explicitar dimensões quanto ao seu cálculo, isto é: base geográfica, grupo 

populacional, periodicidade, fontes de informação. 

Passo 5 – Seleção dos indicadores: a regra para determinar quais são os 

melhores indicadores deve ser definida pela equipe de auditoria e discutida com os 

gestores, buscando o consenso sobre os critérios que irão contribuir para que as 

conclusões acerca dos indicadores de desempenho sejam adequadas aos gestores. 

A mesma deve ser registrada em um relatório sem deixar margem às dúvidas. Não 

existe uma regra estabelecida para determinar o número de indicadores de 

desempenho porque este número deriva da complexidade do resultado a ser medido 

e da disponibilidade de recursos para controle e avaliação. É de fundamental 

importância buscar o comprometimento do gestor na construção dos indicadores de 

desempenho e avaliar se eles são úteis ao seu fim. 

Vale ainda destacar que as metas, cuja abrangência é avaliada pelos 

indicadores de desempenho, devem ser associadas aos objetivos e precisam ser 

específicas, mensuráveis, apropriadas, realistas, terem prazo determinado e serem 

desafiadoras. 

Uma avaliação crítica dos indicadores de desempenho é recomendável, 

mesmo tendo-se a precaução quando da sua elaboração, entendendo que eles 

sempre poderão ser aprimorados na medida em que forem utilizados pelos gestores 

e pelo controle. Em contrapartida, essa análise habitual deve observar algumas 

qualidades desejáveis tais como estabilidade e comparabilidades para os 

indicadores. 
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m) Outras formas de classificação dos indicadores 

Do mesmo modo como existe uma ampla quantidade de definições de 

indicadores de desempenho, há também uma variedade de tipos ou classificação 

para os mesmos e eles podem ser caracterizados pelo foco na organização ou no 

cliente, pelo controle dos recursos financeiros, tempo e precisão ou pelas 

expectativas, dentre outras. Autores como Tironi et al. (1991, 1992), Álvaro (2000), 

Stubbs (2004), Takashina e Flores (2005), Kardec, Flores e Seixas (2005), Caribe 

(2009), dentre outros, atestam várias maneiras de classificação, tipologia, 

disposição, visão e dimensionamento dos indicadores: 

 Desempenho: atributo básico e essencial da qualidade que está 

associado à finalidade do produto, ou seja, suas características 

operacionais principais. 

 Características secundárias: são os aspectos secundários para 

complementar o funcionamento básico do produto. Sob a ótica do cliente, 

esses atributos distinguem o seu produto com relação a seus 

concorrentes. 

 Confiabilidade: é a probabilidade de um produto desempenhar 

satisfatoriamente a função requerida, sob condições de operação, 

estabelecidas por um período de tempo predeterminado. 

 Conformidade: adequado grau de confiança em que as características 

operacionais de um produto estão de acordo com padrões estabelecidos 

previamente. 

 Durabilidade: é a medida da probabilidade de vida útil de um produto, 

levando-se em consideração duas dimensões: uma econômica (optar por 

nova aquisição e não consertar) e outra técnica (utilizar até a exaustão 

física). 

 Atendimento: inclui características de rapidez, cortesia e facilidades 

oferecidas ao cliente quando do conserto de um produto apresentando 

alguma anormalidade. Ele se constitui no principal fator de vantagem 

competitiva entre as instituições e começa com a identificação das 

necessidades e desejos dos clientes. 
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 Estética: dimensão extremamente subjetiva; se refere à percepção e 

interpretação que se tem do produto formada por julgamentos e 

preferências pessoais dos consumidores. 

 Qualidade percebida: se refere à reputação da marca do produto no 

mercado e diz respeito à percepção que o usuário tem da qualidade dessa 

marca, sendo sua imagem deduzida com base em diversos aspectos 

tangíveis e intangíveis do produto, refletindo a impressão/imagem que os 

consumidores têm dele. 

 Custo: corresponde ao custo final do produto ou serviço, incluindo os 

custos intermediários. 

 Moral: é o conjunto de crenças, costumes, valores e normas de uma 

pessoa ou de um grupo social, que funciona como um guia para agir. Esta 

característica mede o nível de satisfação de um grupo de pessoas que 

pode ser o grupo de empregados que desempenham uma tarefa. 

Baseado em estudos de autores que tratam da qualidade nas organizações, 

bem como na necessidade de se estabelecer parâmetros de medição e 

comparabilidade, Camargo (2000) reuniu os indicadores em nove grupos: 

 Indicadores tendo o cliente como referencial: medem a atitude dos 

clientes em relação aos produtos ou serviços oferecidos. Com relação à 

satisfação dos clientes, as medidas são subjetivas, e procuram enfocar a 

percepção e atitude do cliente, com um conhecimento mais amplo da 

atitude dos clientes em relação a produtos e serviços. Essas medidas 

subjetivas incluem pesquisa de satisfação dos clientes, para determinar 

sua percepção em relação à qualidade do produto ou serviço que 

receberam. 

 Indicadores centrados no projeto: medem a qualidade do projeto a partir 

da análise que se faz do produto em termos da qualidade, a partir da 

estruturação do projeto. A base da qualidade do projeto é a segmentação 

do mercado, ou seja, em que mercado o produto vai atuar, que, por sua 

vez, é realizada através de pesquisa junto ao cliente. 



Inovação Tecnológica e Sistemas de Medição de Desempenho de Projetos de Pesquisa 
 

Dayse da Mata Oliveira Souza. Janeiro 2014 98 

 Indicadores centrados no valor para o cliente: centram a qualidade no 

valor para o cliente, pois melhora os processos da organização, 

eliminando as atividades que não agregam valor. 

 Indicadores centrados no produto: realizam a medição a partir da 

quantidade de elementos ou atributos que o produto possui. É uma 

variável possível de medição, que não necessita de opiniões ou 

preferências. O consumidor, neste contexto, compra pelo que o produto 

tem, sem levar em consideração a marca do produto. 

 Indicadores centrados na organização: realizam medições capazes de 

aferir resultados e processos. Para tanto, podem ser enumerados diversos 

tipos de informações: relacionadas com funcionários, clientes, operações, 

mercado, concorrência, fornecedores, custos e dados financeiros. É por 

intermédio da análise dessas informações, que medem a satisfação do 

cliente bem como a melhoria operacional e financeira da organização, que 

se obtêm os fatores que também auxiliam nas mudanças de estratégias 

que podem apoiar da melhor forma as metas da organização. 

 Indicadores centrados no processo: baseiam-se em atividades que 

compõem um processo produtivo. Abrange o conceito de melhoria 

contínua, com vistas à correção e eliminação de erros e defeitos, 

retrabalho e minimização de custos. 

 Indicadores centrados nos resultados: medem a qualidade que deve 

satisfazer os clientes internos e externos, acionistas e stakeholders. As 

organizações utilizam esses indicadores para comunicar as prioridades de 

curto e longo prazos, monitorar o real desempenho e dispor, de forma 

ordenada, do apoio para a melhoria da qualidade. 

 Indicadores centrados na responsabilidade pública e cidadania: 

medem atividades que demonstrem bom desempenho do ponto de vista 

da ética, saúde e segurança pública e do meio ambiente, o que significa 

analisar as leis e exigências municipais, estaduais e federais, tratando 

esses e outros requisitos relacionados como áreas de melhoria contínua. 

 Indicadores centrados nos recursos humanos: medem atividades 

relacionadas ao desenvolvimento e participação das pessoas na 
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organização. Eles podem ser utilizados como fator de motivação dos 

recursos humanos a partir do estabelecimento de metas de melhoria 

contínua desses indicadores e da definição de recompensas. 

Maskell (1991) propõe outra classificação para as medidas de desempenho, 

que segue os critérios competitivos da manufatura, podendo ser agrupadas nessas 

categorias: qualidade, tempo, entrega, flexibilidade, custo e inovação. 

Seja qual for a classificação a ser adotada, que vai depender do uso da 

medição de desempenho ou até mesmo do modelo adotado, é essencial considerar 

a necessidade de que as medidas de desempenho sejam desenvolvidas com um 

valor prático, de forma simples, semelhante às atividades, úteis e fáceis de serem 

implementadas (HRONEC, 1994; NEELY, 1998). Ademais, é indispensável 

compreender que, para objetivos diferentes, são necessárias medidas de 

desempenho diferentes, o que significa dizer que as medidas de desempenho 

devem seguir as mudanças ocorridas nos objetivos estratégicos, assim como serem 

aperfeiçoadas ou substituídas caso haja necessidade (NEELY, 1998). 

 

2.2.5 Construção dos Indicadores 

A construção de um indicador inicia-se pela análise da contribuição do mesmo 

na tomada de decisão, ao se observar que um indicador é um número que expressa 

o estado de alguma coisa que se considera relevante e importante para a instituição. 

A representatividade de um indicador está diretamente ligada à necessidade do 

gerenciamento da rotina para a empresa; Por conseguinte, é de vital importância a 

precisão na coleta e tratamento de dados que compõem a base para a formação de 

um indicador. 

Estudos de Camargo (2000) apontam que os indicadores devem apresentar 

credibilidade e serem originados através de critérios que garantam que os dados, 

bem como os resultados de maior relevância estejam disponíveis de maneira 

criteriosa, no menor tempo e com o menor custo, com base em dados confiáveis. 

Takashina e Flores (2005) salientam que os indicadores precisam atender a vários 

critérios, destacando-se entre eles a seletividade ou importância, simplicidade e 

clareza, abrangência, rastreabilidade e acessibilidade, comparabilidade, estabilidade 

e rapidez de disponibilidade, bem como baixo custo de obtenção. 
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À medida que os indicadores vão sendo determinados, esses critérios vão 

sendo incorporados, em virtude do desempenho deles e do entendimento de seus 

usuários acerca de sua importância, representatividade e relações de causa e efeito 

sobre a organização. 

É importante ressaltar que para construir um indicador ele precisa estar 

intrinsecamente atrelado ao processo ao qual ele está vinculado para que não haja 

erros de informação, uma vez que, medir dimensões diferentes implica em produzir 

dimensões diferentes que podem ocasionar, também, decisões diferentes. 

Fernandes (2004) argumenta que o marco temporal para a realização da 

coleta de dados bem como a adaptação dos indicadores às novas necessidades, 

está vinculada à coerência ocorrida nas melhorias postas em prática e dos recursos 

físicos e estruturais, quais sejam, pontos críticos e características inerentes a cada 

processo, para a realização da medição. 

A análise das ações executadas só é feita de acordo com o resultado 

proveniente de cada indicador. Se este indicador apresentar melhorias constantes, 

significa que a equipe está agindo de maneira correta com relação aos pontos 

críticos do processo. No caso do indicador mostrar situações onde os resultados 

ruins acontecem constantemente, isto pode indicar que os pontos críticos não estão 

sendo trabalhados acertadamente, ou não foram identificados adequadamente. 

Uma forma simples para a construção de um indicador está evidenciada na 

Figura 2.13, levando-se em consideração o que se espera medir e, por conseguinte, 

determinar o padrão e todo o processo de medição. Para se determinar o processo 

de medição, é necessária a definição dos dados importantes na formação do 

indicador, elaboração e teste da fórmula, definição dos responsáveis pela coleta de 

dados bem como da alimentação do banco de dados, em que períodos o indicador 

será atualizado, a maneira como ele será explicado e apresentado, dentre outros. O 

estabelecimento do padrão deve levar em consideração o que se está medindo, 

para apoiar a comparação a ser feita, tendo por base o negócio, tamanho da 

empresa, processo, atividade, dentre outras variáveis. (FERNANDES, 2004). 
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Figura 2.13. Diagrama para a construção de um indicador 

Fonte: Fernandes (2004, p. 6). 

 

De forma análoga, Alves (2010) faz referência à construção de um indicador 

partindo da premissa do que se pretende medir para então definir qual será o padrão 

de medição. 

A determinação do processo de medição baseia-se na definição dos dados 

necessários para compor o indicador, na elaboração e teste da fórmula e na 

definição dos responsáveis pela coleta dos dados. Além disso, uma atenção 

especial deve ser dada à freqüência com que é feita a atualização, na forma de 

apresentação, nas explicações necessárias, dentre outros. O padrão comparativo 

deve ser estabelecido como consequência do que se está medindo, com o propósito 

de manter uma relação próxima, de modo a dar respaldo para a comparação. 

A transparência do indicador é de primordial importância para o êxito de sua 

aplicação. Explicitar a sua fórmula, origem dos dados e o que se espera dele é fator 

primordial para o comprometimento das pessoas na organização. 

Takashina e Flores (2005), legitimam essa visão de transparência dos 

indicadores quando salientam alguns cuidados que se deve ter como a indicação da 

unidade de medida, o título, o método de cálculo e a origem dos dados. Outros 

cuidados devem ser acrescentados a esses como, por exemplo, o estabelecimento 

de referenciais comparativos e a descrição das metodologias de medição e análise. 
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Fernandes (2004) esclarece que os indicadores podem ter uma conotação 

positiva ou negativa. As vantagens de se ter uma conotação positiva podem ser 

vistas através da motivação e o prazer que os altos índices têm o poder de produzir, 

além do sentimento de recompensa pelo esforço empregado. Em contrapartida, a 

desvantagem apresentada é a de gerar acomodação, pois superar um valor elevado 

é bastante complicado e alcançar 100% de eficiência é utopia. 

Os indicadores com conotação negativa apresentam como vantagem a 

oportunidade de melhoria, no sentido de mostrar as pessoas que algo ainda pode 

ser feito com o propósito de minimizar os erros, conscientizando-as de que o zero 

defeito pode ser uma realidade. A desvantagem se apresenta quando a ênfase 

apenas no lado negativo desmotiva as pessoas, acarretando desestímulo ao 

apresentar altos índices, induzindo-as à aceitação e acomodação de que o 

processo, não obstante o esforço despendido, não consegue avançar positivamente. 

Decidir qual conotação deverá ser escolhida demanda uma análise sobre o 

que as outras organizações estejam realizando. Adotar a conotação utilizada pela 

maioria pode sugerir o caminho a ser seguido, mas ousar pode se transformar em 

um diferencial competitivo para a organização que aspira algo mais. 

Tironi et al. (1991, 1992) apresentam conceitos, critérios, características e 

procedimentos para a criação de indicadores de desempenho para o serviço público 

que podem ser disseminadas para outros setores. 

De acordo com os autores, os indicadores podem fazer referência à totalidade 

da população (censo) ou a grupos específicos (amostragem), dependendo do 

interesse da organização ou serem apresentados como taxas, proporções, médias, 

índices, distribuição por classes e também por cifras absolutas. Eles sugerem como 

unidades de medida de um indicador: 

 Proporção ou percentual: relação entre o número de ocorrências com 

falhas e ocorrências sem falhas, ou ainda o total de ocorrências 

acontecidas naquele período de tempo. 

 Tempo: tempo de espera de ocorrência ou de realização de um evento 

(atividade, processo etc.). 

 Número: número absoluto de ocorrências de um evento em um 

determinado período de tempo. 
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 Relação: relação entre insumos e produtos gerados. 

Conforme ainda relatam Tironi et al. (1991, 1992), é importante depreender 

que a decisão quanto ao que se quer medir decorre da definição de qualidade e 

produtividade. Ou seja, a definição de indicadores de desempenho exige um 

considerável esforço conceitual que permita a sua mensuração. Para a definição dos 

indicadores, são recomendadas as seguintes características: 

 Expressar de maneira fácil ao entendimento e compreensão das pessoas 

que participam do processo. 

 Apresentar um nível aceitável de cobertura ou representatividade das 

atividades e resultados gerados. 

 Ser calculado com dados disponíveis ou prontamente conseguidos e, 

sobretudo, confiáveis. 

 Citar, preferentemente, as principais etapas do processo, seja no sentido 

de serem críticas ao alcance dos resultados, ou quando forem interfaces 

de atendimento às necessidades do cliente. 

 Apresentar estabilidade, ou seja, subsistir ao longo do tempo, sendo 

produzido baseado em procedimentos de rotina, incorporados às 

atividades normais da organização. 

Outra característica do indicador é a sua rastreabilidade. Tironi et al. (1991, 

1992) enfatizam a importância de uma documentação apropriada de todos os 

procedimentos adotados na geração, cálculo e levantamento de dados para não 

comprometer a confiabilidade do indicador. 

Caribe (2009) também apresenta as características que um indicador deve 

possuir: 

 Representatividade. 

 Fácil entendimento. 

 Utilidade pela facilidade nas conclusões porque o está utilizando, pois ele 

é testado onde está sendo aplicado. 

 Só tem valor quando realmente se comprove o seu funcionamento. 

 Econômico. 
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 Facilidade nos cálculos para funcionamento. Indicadores que dão trabalho 

para serem calculados não funcionam. 

 Disponível a tempo e antes que a situação se altere uma vez que dados 

obsoletos não representam mais a situação presente. 

 Compatível com os métodos de coleta disponíveis. 

Com base em Kardec; Flores; Seixas (2005) pode-se verificar que os indicadores 

apontam problemas e oportunidades, ajudam a realizar avaliações, indicam 

possíveis soluções e comunicam, de forma qualificada, sobre processos como: 

 Indicar o aparecimento ou desaparecimento de um aspecto organizacional. 

 Mostrar a variação de um aspecto organizacional ao longo do tempo. 

 Mostrar as tendências de um processo. 

 Alertar sobre situações atingindo pontos críticos. 

 Apontar diferenças entre categorias comparáveis sejam elas de produtos, 

serviços, informações ou outras. 

 Avaliar disponibilidade, limitações e potencialidade de recursos. 

 Apoiar decisões estratégicas. 

 Avaliar o desenvolvimento de uma organização. 

Segundo Gil (1992), um indicador é composto por três características básicas: 

elemento, fator e métrica. A primeira se refere à determinação de um elemento para 

fazer parte do contexto ou na situação base para a caracterização da medição, por 

exemplo, quantidade de unidades produzidas, máquinas modernizadas, profissionais 

alocados. A segunda característica faz menção ao fator, significando a capacidade 

de poder combinar elementos tais como: peças produzidas por máquinas, unidades 

produzidas por funcionário, peças com defeitos por peças sem defeito. A terceira 

característica, definida como métrica, tem a ver com unidade ou a forma de medir os 

elementos e fatores tais como valor, percentual, quantidade, dentre outras. 

Ainda fazendo referência ao autor, ele reforça a necessidade de atualização 

de um indicador, visto que um indicador de desempenho que funcionou 

perfeitamente bem durante um longo período de tempo pode ficar desatualizado e 

perder a sua utilidade, não sendo capaz de descrever a realidade organizacional 
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pela evolução natural dos processos empresariais. Gil (1992) ainda complementa 

salientando a importância de estabelecer um ciclo de vida para o indicador de 

desempenho na sua construção, pois quando o mesmo estiver sendo medido e 

acompanhado ao longo do tempo, deve ser analisado quanto à capacidade de 

mensuração dos eventos a que se propõe. 

 

2.2.6 Importância dos Indicadores 

O uso de indicadores de desempenho possibilita à organização acompanhar 

diversos processos internos (produção, recebimento de matéria-prima, logística 

interna, composição dos pedidos, despacho de mercadorias) e externos (logística 

externa, tempo de entrega, flutuação de vendas). 

A utilização de indicadores proporciona aos gestores a possibilidade de 

analisar o comportamento dos processos e da empresa como um todo, auxiliando o 

mesmo a focar na qualidade do processo e, consequentemente, do produto que será 

entregue ao cliente. 

Fernandes (2004) argumenta que, analisar indicadores que revelem tão 

somente os resultados financeiros é importante, mas nem sempre eles mostrarão a 

dimensão real do que se pretende medir. Fazer um acompanhamento da entrega de 

valor significa analisar diversos processos e subprocessos, que, embora apresentem 

pouca facilidade de mensuração, contêm informações vitais para a empresa. A 

análise de indicadores que reproduzam atividades ou processos inerentes à cadeia 

produtiva, sem que haja uma relação direta com a questão financeira, se configura 

como uma ação pró-ativa de gerenciamento para a entrega de valor, de monitoração 

efetiva de desempenho, como asseveram Kaplan e Norton (1997, p.7), ao 

enfatizarem que “será impossível navegar rumo a um futuro mais competitivo, 

tecnológico e centrado nas competências monitorando e controlando apenas as 

medidas financeiras do desempenho passado”. 

No cenário de intensa competitividade que se configura nos dias atuais, o 

processo simultâneo da globalização econômica e as inovações tecnológicas 

representam um imperativo que não pode ser deixado de lado. Essa nova realidade 

está exigindo das empresas que querem permanecer atuantes no mercado, 

investimentos constantes em competitividade. São consideradas empresas 
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vitoriosas aquelas que estabeleceram como visão de futuro o foco em mudanças 

necessárias com vistas à satisfação dos clientes e não pequenas monitorações que 

representam uma visão meramente financeira. Durski (2003) afirma que as 

empresas devem analisar detalhadamente os seus processos e os processos dos 

concorrentes, para que se possa estabelecer um confiável sistema de comparação. 

Por conseguinte, ao se estabelecer indicadores que possam medir o nível de 

satisfação dos clientes, ações podem ser estabelecidas pelos gestores, pois os 

mesmos têm como embasar a tomada de decisão. Estando esses índices dentro da 

expectativa da empresa, eles podem ser utilizados como benchmarking para outros 

processos, aproveitando-se o aprendizado de todas as etapas para a consecução de 

resultados favoráveis. 

Caso algum indicador esteja abaixo do índice esperado, há indícios de que 

ocorreu algum problema em pelo menos uma das etapas, o que significa que o 

problema detectado, ou a conseqüência deste, só ocorreu quando da utilização do 

mesmo pelo cliente. Na existência de indicadores para cada etapa, é provável que o 

produto não saia da empresa ou até nem seja fabricado. 

A importância de um indicador que possibilita conferir o índice de satisfação 

dos clientes é fundamental, mas a existência de indicadores para acompanhamento 

dos processos e suas etapas é essencial quando do estabelecimento de ações 

preventivas para o sucesso da organização. 

Takashina e Flores (2005) enfatizam que os indicadores são a base do 

planejamento, pois se configuram como parte integrante e essencial do 

planejamento e controle dos processos organizacionais, uma vez que eles 

possibilitam verificar o cumprimento de metas e objetivos e o caminho a ser seguido 

pela organização. Os resultados proporcionados através dos indicadores são 

fundamentais para uma análise do desempenho da organização, principalmente 

para a tomada de decisões e planejamento. 

Ainda segundo Takashina e Flores (2005, p. 54), 

[...] os indicadores devem estar sempre associados às áreas do negócio 
cujos desempenhos causam maior impacto no sucesso da organização. 
Desta forma, eles dão suporte à análise crítica dos resultados do negócio, 
às tomadas de decisão e ao replanejamento. 
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Os indicadores permitem melhorias incrementais e radicais nos processos 

quando admitem, mediante valores comparativos, evidenciar o posicionamento dos 

processos e, por conseguinte, da organização no mercado em que atua. 

Desse modo, pode-se observar que os indicadores de desempenho atuam 

como instrumento de planejamento, gerenciamento e mobilização, uma vez que eles 

trabalham para tornar objetivos concretos, organizam ações e proporcionam 

visibilidade dos resultados obtidos, podendo apresentar medidas de produtividade, 

qualidade, resultados financeiros e vários outros aspectos essenciais à gestão 

organizacional (TAKASHINA; FLORES 2005). 

Algumas instituições ainda utilizam os indicadores financeiros como 

instrumentos principais de avaliação, mas é fundamental que também se faça uso 

de indicadores de desempenho de todas as áreas que constituem a organização 

para auxiliar na compreensão real do que está sendo considerado. Para conhecer 

uma organização é necessário que se tenha noção de aspectos intangíveis e não 

financeiros que até bem pouco tempo quase não eram levados em consideração e 

que atualmente propiciam vantagem competitiva no mercado. Por conseguinte, uma 

seleção e avaliação criteriosa de indicadores de desempenho é primordial para 

acompanhar o desempenho dos fatores críticos de sucesso, para que se possa 

obter uma contribuição positiva na construção do futuro da organização (MOREIRA, 

1996). 

Por ser constantemente monitorada e avaliada, a melhor maneira para se 

observar a melhoria da qualidade dos produtos e serviços ofertados pelas 

organizações é reproduzir quantitativamente as suas características através dos 

indicadores. 

Carregaro (2003) aponta o surgimento de uma nova demanda de indicadores 

de desempenho, onde é essencial o uso pelos gestores, de indicadores superiores 

que direcionem as estratégias e o desempenho dos negócios da organização. É 

necessário que sejam indicadores que ultrapassem os indicadores financeiros para 

estabelecer uma direção para as mudanças, aperfeiçoar os processos, tornar real a 

visão de futuro, assumindo uma posição competitiva para a organização. 

Não obstante a multiplicidade de modelos de avaliação do desempenho 

utilizados, ainda há uma complexidade na classificação, organização e mensuração 

dos indicadores de desempenho, uma vez que as modernas práticas de gestão 
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demandam decisões baseadas em fatos e dados e rejeitam julgamentos 

fundamentados em sentimentos. Outra grande barreira à implantação de indicadores 

de desempenho é o acesso restrito às informações estratégicas. 

A partir da definição de indicadores de desempenho que possibilitem a 

análise das causas e efeitos dos desvios entre o programado e o realizado, o 

acompanhamento do desempenho do planejamento é realizado para que os 

gestores possam corrigir distorções na execução do que foi planejado. Assim sendo, 

a dificuldade consiste em saber se as medidas de desempenho escolhidas são as 

mais apropriadas, se o objetivo está sendo alcançado e como saber se as melhorias 

implementadas estão tendo efeito. Normalmente, não existem informações 

suficientes ou necessárias para responder a essas questões. 

Um fator crítico para o sucesso de uma organização é a definição dos 

indicadores de desempenho visto que eles podem ser usados como ferramentas 

para desenhar estratégias em diferentes níveis ou departamentos de uma mesma 

organização. A dificuldade reside em como definir indicadores exatos para analisar a 

execução das rotinas bem como a melhoria das instituições nos diversos níveis de 

gerenciamento e como difundir seu uso por toda a organização. 

Meyer (1995) enfatiza que não se deve incorrer no fato de ter um grande 

número de indicadores, onde muitos podem estar contribuindo pouco para a 

consecução da estratégia traçada. Ele ressalta a importância da alta administração 

poder contar com todas as informações indispensáveis que são provenientes dos 

indicadores de desempenho, para uma rápida tomada de decisão com o propósito 

de uma mudança ou retomada de direção para o rumo antecipadamente traçado. Na 

maioria das vezes, o que acaba ocorrendo, é que a alta administração não toma 

parte da definição dos indicadores de desempenho que são realmente 

indispensáveis ao aperfeiçoamento de determinados processos de acordo com a 

estratégia traçada e, em decorrência, decisões erradas podem ser tomadas. 

Um erro cometido por diversos profissionais acontece na introdução de 

indicadores elaborados por (ou para) outras organizações ou definidos por normas 

internacionais, sem realizar uma análise crítica, sem verificar a sua conexão e 

aplicabilidade à realidade, sem verificar se estes indicadores atendem ou se estão 

relacionados com os processos e resultados desenvolvidos pela organização. Os 

indicadores devem ser projetados para atender a uma determinada organização. Ela 
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pode usar indicadores produzidos por (ou para) outras organizações apenas como 

subsídio, mas antes disso deve realizar uma análise criteriosa no sentido de verificar 

se esses indicadores atendem efetivamente as suas necessidades. 

 

2.3 Projetos de Pesquisa e Gerenciamento de Projetos 

Nos dias atuais, é essencial que as organizações possuam a necessária 

flexibilidade para adequação e implementação das estratégias, no intuito de 

viabilizar a entrega de produtos e serviços que atendam as necessidades e 

expectativas dos clientes. As organizações têm que acompanhar as mudanças 

acontecidas no ambiente e ser eficazes no sentido de absorver novos conceitos de 

um mercado em constante transformação. 

Mesmo com recursos escassos, as organizações necessitam ser 

competentes e buscar ferramentas imprescindíveis à sua sobrevivência de forma 

rápida e eficaz, por meio da inovação e gestão de projetos, gerindo as mudanças e 

transformando as oportunidades organizacionais em ações estratégicas 

necessárias, que podem ser traduzidas em projetos bem definidos. 

 

2.3.1 Projetos de Pesquisa 

Os projetos têm desempenhado um papel importante na gestão estratégica 

das organizações. São os projetos, e não as atividades operacionais rotineiras, que 

direcionam a inovação e as mudanças na organização, promovendo transformações, 

implementando estratégias, criando novas oportunidades ou ganhando vantagens 

competitivas (SHENHAR; DVIR, 2010). Dada a importância que o desenvolvimento 

de projetos tem para as organizações, é primordial o entendimento de como se 

define um projeto. 

No entendimento de Shenhar e Dvir (2010), projeto é um esforço temporário 

utilizado para criar algo singular e único que impulsiona a inovação e as mudanças 

da organização, por meio de um conjunto de atividades gerenciais necessárias para 

conduzir e concluir um projeto com sucesso. 

A origem de um projeto acontece a partir de uma idéia ou de um interesse em 

realizar algo; de uma identificação de oportunidade, nos mais diversos contextos; ou 
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ainda reativamente a partir de um problema (KISIL, 2004; ARMANI, 2006). Cleland 

(2006) argumenta que os projetos são os elementos executores de mudanças nas 

organizações, estimulando o seu crescimento e sobrevivência. 

O Guia PMBOK (2013) define projeto como “um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.” A natureza 

temporária de um projeto especifica que ele tem um início e um fim bem definidos. O 

termo exclusivo, por outro lado, caracteriza que não se trata de uma atividade 

repetitiva ou de produção em série. Para que um projeto chegue ao fim, seus 

objetivos devem ter sido alcançados ou quando se conclui que eles não poderão ser 

ser alcançados, o projeto for encerrado ou não for mais necessário. A referência ao 

termo temporário de um projeto não expressa a sua curta duração e nem se aplica 

ao produto, serviço ou resultado originado pelo projeto, uma vez que grande parte 

dos projetos geram resultados duradouros PMBOK (2013). 

Ainda segundo o PMBOK (2013), um projeto pode criar: 

 Um produto que pode ser um item final ou um item integrante de outro 

item. 

 Uma competência para a realização de um serviço, como funções de 

negócios que dão suporte à produção ou distribuição. 

 Uma consequência, seja um produto ou um documento. 

Já Valeriano (2005, p. 21), conceitua projeto como 

um conjunto singular de atividades coordenadas, com início e término 
definidos, empreendido por um indivíduo ou uma organização, para atingir 
objetivos específicos, com cronograma, custo e desempenho determinados. 

 

O autor ainda afirma que os projetos e as operações têm características 

diferenciadas, especialmente no fato de que as operações são contínuas e 

repetitivas, enquanto os projetos são temporários e exclusivos. Por apresentarem 

um caráter temporário, os projetos têm, necessariamente, início e fim bem 

determinados, o que não significa que eles sejam curtos ou longos, mas sim que têm 

um começo, desenvolvimento e uma conclusão, diferentemente de uma operação 

contínua. 
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Tuman (1983, p. 31) assim define projeto como 

[...] uma organização de pessoas dedicadas visando atingir um propósito e 
objetivo específico. Projetos geralmente envolvem gastos, ações únicas ou 
empreendimentos de altos riscos o qual tem que ser completado numa certa 
data por um montante de dinheiro, dentro de alguma expectativa de 
desempenho. No mínimo todos projetos necessitam de terem seus objetivos 
bem definidos e recursos suficientes para poderem desenvolver as tarefas 
requeridas. 

 

Não obstante a importância cada vez maior dos projetos nas organizações, a 

maioria não desempenha suas metas a contento. Ainda representa um desafio a ser 

superado pelas organizações conceber projetos que obedeçam às metas de prazo, 

custo e especificações planejadas, como também atendam aos objetivos de negócio 

que o justificaram (CHAOS REPORT, 1995; MARQUES JUNIOR, 2000; SHENHAR; 

DVIR, 2010). 

Para Marques Junior (2000), várias são as causas assinaladas para o não 

cumprimento das metas dos projetos e o autor aponta como causa recorrente em 

projetos de construção na área pública, os fatores ligados ao planejamento. Ainda 

sobre esse tema, Hartman e Ashrafi (2002) determinam como causas críticas: 

ausência de definição do que seja sucesso, falta de apoio da alta administração, 

falta de métricas para controle e falta de alinhamento dos interessados com critérios 

de sucesso. Por seu turno, realizando uma pesquisa com 70 engenheiros, Black 

(1996) indica como causa predominante de atrasos e estouros de orçamento, a falta 

de definição no início do projeto. 

Em um cenário onde se apresentam cada vez mais um declínio das taxas de 

sucesso em projetos, Marques Júnior e Plonski (2011), avaliam ser apropriado o 

questionamento sobre a abordagem predominante de gestão de projetos. Em uma 

revisão da literatura realizada pelos autores, os mesmos constataram que a 

abordagem predominante, também chamada de abordagem tradicional, está 

baseada no desenvolvimento de técnicas e ferramentas de planejamento e controle 

que racionalizam e normatizam a gestão dos projetos. Não obstante, alega-se que a 

utilização das referidas técnicas e ferramentas implica em uma situação constante e 

previsível, o que não é o caso, pois essas condições não mais se verificam no 

cenário atual de negócios, que apresenta características de instabilidade e 

imprevisibilidade, com projetos sofrendo influências em função da dinamicidade do 

ambiente, da tecnologia e dos mercados (MAYLOR, 2001; WILLIAMS, 2005). 
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A abordagem adaptativa vem contrapor a abordagem tradicional, onde 

alegações a favor desta abordagem dão conta de que os projetos devem ser 

encarados como diferentes entre si, com uma gestão para cada projeto adaptada 

para contemplar essas diferenças em relação aos seus objetivos, tarefas e 

ambiente. O argumento para tal procedimento seria o aumento da chance de 

sucesso para os projetos nas organizações. 

As duas abordagens, indubitavelmente, têm pontos a favor e contra. Por ser 

racional e normativa, a abordagem tradicional leva à padronização e simplificação. 

Em contrapartida, é discutível a sua aplicação a qualquer tipo de projeto, em função 

das diferentes complexidades e incertezas de cada projeto no cenário atual de 

negócios. Já a abordagem adaptativa ou contingencial pode funcionar de maneira 

eficaz em um cenário instável e imprevisível nos dias atuais, pois cada projeto tem 

sua estratégia de gestão adequada às suas particularidades. Todavia, para uma 

organização que possui um grande volume de projetos, pode ser impraticável utilizar 

uma solução para gestão de cada projeto. Há que se pensar também que a 

ausência de padronização pode inviabilizar melhorias nos processos de gestão de 

projetos (MARQUES JÚNIOR; PLONSKI, 2011). 

Ika (2009) e Kerzner (2011) defendem que o sucesso em projetos está 

associado ao conceito de sucesso ajustado entre as partes interessadas. Por 

conseguinte, para que se possa determinar o sucesso, é imprescindível que o 

método seja definido previamente e que os fatores críticos de sucesso sejam 

selecionados, assegurando-se que os stakeholders estejam de acordo com a 

definição para que ela possa ser utilizada durante a execução do projeto. 

Shenhar e Dvir (2010) sinalizam dois pontos principais no gerenciamento de 

projetos: (a) restrição tripla (prazo, escopo e custos) e (b) tamanho único (níveis 

similares de complexidade para projetos de tamanhos distintos), que não são mais 

suficientes no atual ambiente de negócios. Os autores, então, desenvolveram uma 

abordagem flexível e adaptada para o sucesso no gerenciamento de projetos. 

Shenhar e Dvir (2010, p. 23-24) assim se expressam sobre esse tema: 

[...] projetos são processos relacionados aos negócios que precisam 
atender resultados comerciais. Muitos projetos não são previsíveis ou 
certos. Eles envolvem muita incerteza e complexidade, e devem ser 
gerenciados de maneira flexível e adaptativa. (...), e a medida que o projeto 
avança, o replanejamento é muitas vezes apropriado ou mesmo inevitável. 
(...) Entretanto, nós não estamos sugerindo que se deva eliminar a 
abordagem tradicional. A abordagem adaptativa é construída sobre esta. 
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Nos últimos anos, diferentes pesquisadores nas mais diversas áreas, 

buscaram determinar elementos decisivos que identificassem o sucesso ou fracasso 

dos projetos (COOKE-DAVIES, 2002; CHAN; SCOTT; CHAN, 2004; JUGDEV; 

MÜLLER, 2005; RODRIGUEZ-REPISO; SETCHI; SALMERON, 2007; PINTO; 

SLEVIN, 2008; DENNI-FIBERESIMA; RANI, 2011; IKA; DIALLO; THUILLIER, 2012). 

Por serem diferentes, os projetos exprimem diferentes conjuntos de fatores de 

sucesso que podem variar em função dos contextos onde eles estão inseridos 

(BALACHANDRA; FRIAR, 1997; DVIR et al., 1998). Várias são as técnicas para 

viabilizar o sucesso de um projeto. Há que se ter o cuidado na aplicabilidade dessas 

técnicas devido às especificidades dos projetos, podendo contribuir para o insucesso 

dos mesmos (ATTARZADEH; OW, 2008). 

A partir de uma revisão da literatura, o quadro 2.6 reúne os fatores críticos de 

sucesso dos projetos e seus respectivos autores. 

Na visão de Bourne e Walker (2005), o sucesso ou fracasso de um projeto 

está associado à compreensão dos stakeholders sobre o valor gerado pelo projeto, 

assim como as características do relacionamento existente na equipe do projeto. No 

passado, o gerenciamento de projetos estava focado no desenvolvimento e controle 

de escopo, cronograma e orçamento. Atualmente, o que se vê é a necessidade de 

equilibrar o controle e a consolidação dos relacionamentos nos projetos, garantindo, 

dessa forma, o engajamento dos stakeholders para tornar real as oportunidades de 

sucesso dos projetos. 

Os projetos são divididos por Consalter (2007) em três categorias: projetos de 

pesquisa, direcionados para a solução de problemas e descoberta de respostas; 

projetos de financiamento, formatado para atender às instituições financeiras; e 

projetos de investimento, com o propósito, duração e tamanho determinado e 

estabelecido previamente. São decisões adotadas todos os dias no que se refere às 

aplicações de recursos próprios ou de terceiros. 
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Quadro 2.6. Fatores críticos de sucesso de projetos 

Autores Fatores críticos de sucesso de projetos 

Wit (1988) Distinção entre o sucesso do projeto e o sucesso 
do esforço de gerenciamento de projetos 

Wateridge (1995) Gerentes de projeto devem se concentram em 
atingir prazos e orçamentos, definir critérios de 
sucesso de forma clara e acordados por todas as 
partes no início e revistos no decorrer do projeto, se 
concentrar mais em critérios de sucesso 
relacionados aos usuários e patrocinadores 

Munns e Bjeirmi (1996) Considerar os diferentes sujeitos envolvidos, 
juntamente com os seus objetivos, expectativas e 
influências 

Tishler, Dvir, Shenhar e Lipovetsky 
(1996); Paté-Cornell e Dillon (2001) 

Simplificação, padronização, alocação de talentos 
na equipe e a qualificação dos membros da equipe 

Chua, Kog e Loh (1999) Características do projeto, arranjos contratuais, 
participantes do projeto e processos interativos na 
hierarquia 

Lim e Zain (1999) Compreensão das necessidades dos clientes 

Nellore e Balachandra (2001) Gerenciamento de aquisições 

Henderson (2004) Competência em comunicação 

Turner e Müller (2005) Estilo de liderança 

Bedingfield e Thal Junior (2008) Conscientização e abertura do gerente de projeto 

Malach-Pines, Dvir e Sadeh (2009) Ajuste entre o projeto, a personalidades dos 
gestores e as "personalidades" dos projetos 

Kuen, Zailani e Yudi (2009); Müller e 
Turner (2010); Suhonen e Paasivaara 
(2011) 

Competências e habilidades do gestores de 
projetos 

Jonas (2010) Envolvimento 

Love, Mistry e Davis (2010) Estabelecimento de confiança para o cliente, custo 
de execução realista, bem como um resultado 
inovador sustentável 

Hope e Amdahl (2011) Envolvimento do fornecedor no processo de 
desenvolvimento, participação do usuário no 
processo de design 

McHugh e Hogan (2011) Uso de uma metodologia internacionalmente 
reconhecida 

Savolainen, Ahonen e Richardson 
(2012) 

Benefícios de curto e longo prazos para o negócio 

Fonte: Elaboração própria 
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2.3.2 Gerenciamento de Projetos 

O gerenciamento de projetos envolve a utilização de conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas nas ações inerentes ao projeto para a 

consecução de seus requisitos. Este gerenciamento acontece de acordo com um 

ciclo de vida que compreende iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle e encerramento (PMBOK, 2013). 

Segundo Yassuda, Chagas Junior e Perondi (2013), a visão tradicional de 

gerenciamento de projetos leva em consideração pressupostos no que se refere à 

perspectiva de realização de projetos seguindo uma única abordagem. Partindo da 

idéia de que todos os projetos partilham das mesmas peculiaridades de gestão, essa 

visão é descrita pela expressão one size fits all (“tamanho único”), onde estudos de 

diversos autores constatam a necessidade e a relevância de se debater esta visão 

tradicional acerca da abordagem única do gerenciamento de projetos 

(BALACHANDRA; FRIAR, 1997; DVIR, et al., 1998; SHENHAR, 2001; CRAWFORD; 

HOBBS; TURNER, 2005; SHENHAR; DVIR, 2010; SAUSER; REILLY; SHENHAR, 

2009; HOWELL; WINDAHL; SEIDEL, 2009; ABDULLAH et al., 2010). 

Vieira (2003) alerta que não é factível o atendimento dos requisitos do 

gerenciamento de projetos caso não haja o controle, podendo ser essa a principal 

questão do conceito. Este gerenciamento tem por objetivo garantir o cumprimento do 

escopo, dos prazos, dos custos e da entrega dos produtos com a qualidade 

estipulada pelo cliente. 

Segundo o PMBOK (2013), o gerenciamento de projetos abrange nove áreas 

de conhecimento: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, 

comunicações, riscos e aquisições do projeto. Quatro áreas centrais são 

evidenciadas por serem ligadas com os objetivos do projeto: escopo, tempo, custo e 

qualidade. Quatro áreas são conhecidas como facilitadoras, por serem os meios de 

se alcançar os objetivos do projeto: recursos humanos, comunicação, riscos e 

aquisições do projeto, havendo também uma área integradora com a função de 

assegurar a integração das áreas como um todo, proporcionando a estruturação do 

projeto e garantindo que os envolvidos tenham as suas necessidades respeitadas, 

conforme explicitado na figura 2.14. 
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Figura 2.14. Relação das Áreas de Conhecimento do Gerenciamento de Projetos 

Fonte: PMBOK (2013) 

 

O sistema de gestão de projetos é formado por processos associados a nove 

áreas de conhecimento, que devem ser dominadas pelo gerente de projetos, 

associadas a características comportamentais tais como: liderança, comunicação 

interpessoal, gestão de conflitos, dentre outras, para atender às metas do projeto. 

Em consonância com o PMBOK (2013), essas nove áreas de gerenciamento de 

projetos são: 

 Gerenciamento de integração do projeto: abrange processos e 

atividades essenciais para identificar, definir, combinar, unificar e 

coordenar os diversos processos e atividades do gerenciamento de 

projetos. No âmbito do gerenciamento de projetos, integração engloba 

características de unificação, consolidação, articulação e ações 

integradoras que são fundamentais para a conclusão do projeto, com o 

propósito de gerenciar com sucesso as expectativas dos clientes e das 

partes interessadas assim como o atendimento aos requisitos. 

 Gerenciamento do escopo do projeto: refere-se a um processo que 

assegure que o projeto contenha todo o trabalho necessário, e tão 

somente ele, para o término do projeto com sucesso. Esse gerenciamento 

contempla, sobretudo, a definição e controle do que está e do que não 

está incluído no projeto. 



Inovação Tecnológica e Sistemas de Medição de Desempenho de Projetos de Pesquisa 
 

Dayse da Mata Oliveira Souza. Janeiro 2014 117 

 Gerenciamento do tempo: contém os processos necessários para 

realizar o término do projeto dentro do prazo. 

 Gerenciamento dos custos do projeto: compreende os processos 

envolvidos em estimativas, orçamentos e controle dos custos, de modo 

que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado. 

 Gerenciamento da qualidade do projeto: engloba os processos e as 

atividades da organização executora que determinam as políticas de 

qualidade, os objetivos e as responsabilidades, para que o projeto 

satisfaça às necessidades para as quais foi empreendido. O sistema de 

gerenciamento da qualidade é implementado por meio de políticas e 

procedimentos, com atividades de melhoria contínua de processos 

realizadas durante todo o projeto, conforme adequado. Em geral, o 

processo de planejar a qualidade acontece em paralelo com outros 

processos de planejamento e procura definir os padrões de qualidade que 

precisam ser seguidos. A consequência do planejamento da qualidade é 

um plano que especifica como a qualidade do projeto será garantida, 

como também quais atividades a equipe do projeto terá de realizar para 

atingir esse objetivo, os indicadores que serão monitorados e as metas 

que serão perseguidas. 

 Gerenciamento dos recursos humanos do projeto: envolve os 

processos que organizam e gerenciam a equipe do projeto, definindo 

funções, responsabilidades e hierarquia das pessoas para a conclusão do 

projeto. 

 Gerenciamento das comunicações do projeto: inclui os processos 

indispensáveis para garantir que as informações do projeto sejam 

geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e 

organizadas de modo oportuno e apropriado. O gerente de projeto utiliza-

se da comunicação para asseverar que a equipe do projeto trabalhe de 

forma integrada na resolução dos problemas do projeto, explorando suas 

oportunidades para que as comunicações sejam bem sucedidas. 

 Gerenciamento dos riscos do projeto: implica em processos de 

planejamento que tratam da identificação, análise, respostas, 

monitoramento e controle de riscos de um projeto. Essa área de 
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conhecimento tem o objetivo de aumentar a probabilidade e o impacto dos 

eventos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos 

negativos ao projeto. 

 Gerenciamento de aquisições do projeto: possibilita a inclusão de 

processos imprescindíveis à compra ou aquisição de produtos, serviços ou 

resultados externos à equipe do projeto. A organização pode ser tanto o 

comprador como o vendedor dos produtos, serviços ou resultados de um 

projeto. O gerenciamento das aquisições do projeto abrange os processos 

de gerenciamento de contratos e controle de mudanças que são 

fundamentais para o desenvolvimento e administração dos referidos 

contratos ou pedidos de compra, emitidos por integrantes autorizados da 

equipe do projeto. 

 

2.4 Indicadores de Desempenho para Projetos de Pesquisa 

Na implantação de um sistema de gestão, é importante que a organização 

assegure o controle dos seus diversos processos, incluindo o gerenciamento dos 

seus projetos. O desenvolvimento dos métodos de monitoramento e medição para o 

gerenciamento dos projetos se configura em uma tarefa de intensa complexidade 

para os gestores de projetos. 

Com o gerenciamento de projetos realizado por meio de indicadores, é 

possível conhecer a capacidade e os níveis de desempenho alcançáveis pela 

organização, além de conseguir informações fundamentais para o desenvolvimento 

de ações para a viabilização de recursos com o fim de atingir resultados positivos e 

esperados. 

Nesse sentido, os indicadores de desempenho como representação 

quantificável das características dos processos, podem ser empregados para 

monitorar e melhorar os resultados dos projetos em uma organização. Eles podem 

ser utilizados na medição de desempenho de atividades do projeto para saber se o 

que está sendo feito, encontra-se dentro dos padrões previamente estabelecidos e 

em conformidade com o que foi planejado. 
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Ao se avaliar um projeto no decorrer de seu ciclo de vida utilizando-se 

indicadores, é possível tomar decisões para mudar a diretriz do projeto ou mesmo 

para paralisá-lo, uma vez que os indicadores evidenciam a situação recente, bem 

como suas tendências. 

Segundo Borges e Carvalho (2011), os indicadores se caracterizam como um 

instrumento de avaliação do desempenho de um projeto, com medições comparadas 

com as metas previamente estabelecidas para tal projeto. Por conseguinte, não 

existe uma padronização dos mesmos, visto que suas metas, ou as da organização 

que o executa, não são absolutas para todos os empreendimentos. Em que pese 

não existir uma diferenciação dos tipos de indicadores discutidos, diferentes autores 

sugeriram encaminhamentos para a definição de sistemas de indicadores de 

desempenho para os projetos, assim como as características que eles devem 

apresentar. 

De acordo com Armani (2006), existem quatro tipos de indicadores de projeto: 

 de impacto: medem o objetivo geral do projeto com resultados em longo 

prazo e sua contribuição para a organização; 

 de efetividade: medem os resultados dos objetivos propostos em um 

determinado período de tempo; 

 de desempenho: evidenciam se os resultados planejados foram 

alcançados podendo-se utilizar indicadores como o ROI (Return of 

Investment), o CPI (Cost Performance Index) e o SPI (Schedule 

Performance Index) que são obtidos ao final do projeto; 

 operacionais: devem funcionar como ferramentas de monitoração dos 

projetos em seu dia a dia, sobretudo quanto ao orçamento e cronograma. 

Nesse caso, o CPI e o SPI podem ser utilizados. 

Na gestão de projetos, os indicadores ROI (Return of Investment), CPI (Cost 

Performance Index) e SPI (Schedule Performance Index), correspondem, na devida 

ordem a: uma compreensão dos custos e benefícios de um determinado projeto e 

seu impacto positivo na organização; índice de desempenho de custos em um 

projeto e; o índice de desempenho de cronograma no projeto, com base na 

execução de atividades e custos planejados/incorridos. 
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Barclay e Osei-Bryson (2010) sugerem uma metodologia para o 

desenvolvimento de uma estrutura que possa auxiliar no desempenho de projetos: 

 identificação dos stakeholders; 

 estruturação dos objetivos baseada nas perspectivas dos stakeholders 

relevantes; 

 priorização dos objetivos; 

 identificação de medidas que possam ser usadas para medir os objetivos 

do projeto. 

 

2.5 Síntese do Capítulo 2 

A proposta de um sistema de medição de desempenho observando essas 

orientações demonstra a importância das organizações compreenderem os 

requisitos para o desenvolvimento dos projetos e assim, encontrar medidas e 

indicadores adequados para a avaliação de seu desempenho. 

Os indicadores de desempenho são agrupados na literatura de diferentes 

formas como, por exemplo, no Balanced Scorecard, Performence Prism, Modelo de 

Desempenho Quantum, Performance Measurement Matrix, Strategic Measurement 

and Reporting Technique, Matriz de Resultados-determinantes, dentre outros. Vale 

ressaltar que muitos desses indicadores se configuram em indicadores de processo 

e de resultado. 

A partir do referencial teórico, serão sugeridos indicadores para a gestão de 

projetos, proporcionando às instituições um processo ordenado e padronizado de 

indicadores para avaliar os desempenhos e, ao mesmo tempo, contribuir na 

consecução de informações relevantes para as organizações. É importante 

mencionar que esses indicadores não foram testados, o que não invalida a sua 

aplicação, posto que em processos novos e recentes, as adequações são uma 

realidade quando da sua implantação. 

Vale também salientar que um sistema de indicadores de desempenho é 

característico a cada organização e, por conseguinte, deve ser elaborado levando-se 

em consideração os critérios de sucesso expressivos à mesma e que estejam 

ajustados à categoria de seus projetos e às expectativas de seus stakeholders.
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Capítulo 3: Método de Pesquisa 

Neste capítulo é apresentado o método de pesquisa adotado no estudo, 

caracterizando o método, o detalhamento das etapas de desenvolvimento, uma 

descrição do contexto, os procedimentos e o instrumental de coleta e análise de 

dados, bem como os recursos usados para maximizar a confiabilidade dos 

resultados. 

Existe uma grande diversidade de técnicas e/ou caminhos a serem escolhidos 

por um pesquisador para que sua pesquisa possa ser finalizada. O método de 

pesquisa em um trabalho científico orienta o pesquisador na busca de seus objetivos 

e constitui pressuposto fundamental do trabalho, sendo o responsável pela 

transparência e objetividade da pesquisa. É através do método que o pesquisador 

traduz a forma por meio da qual seus resultados foram obtidos, possibilitando que 

outros pesquisadores sigam seus passos ou avancem no caminho utilizado por ele. 

 

3.1 Caracterização do Método da Pesquisa 

A utilização do método científico, bem como suas técnicas, foi efetivada neste 

trabalho com o intuito de nortear a escolha do método e das técnicas de pesquisa 

mais adequados ao problema estudado, face às evidências impostas na busca por 

soluções para o problema ou aos recursos disponíveis à pesquisadora. 

Os trabalhos de pesquisa são orientados pelo método científico, que, em sua 

forma de pensar, representa um procedimento racional e ordenado, formado por 

instrumentos básicos, o que implica utilizar a reflexão e a experimentação, para 

alcançar ao longo do caminho, os objetivos preestabelecidos no planejamento da 

pesquisa. 

Marconi e Lakatos (2010, p. 83) assim descrevem o conceito de método: 

[...] conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 

economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros –, 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista. [...] Não há ciência sem o emprego de métodos científicos. 

Sendo os métodos caracterizados por uma abordagem mais ampla, em nível 

de abstração mais elevado dos fenômenos da natureza e da sociedade, eles são os 

responsáveis pela transparência e objetividade da pesquisa, conduzindo o 
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pesquisador ao seu objetivo e traduzindo a forma pela qual o mesmo obteve os seus 

resultados, possibilitando que outros pesquisadores possam trilhar por caminhos 

semelhantes. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2011), existe uma grande variedade de 

conceitos sobre pesquisa, visto que os estudiosos do tema ainda não chegaram a 

um pensamento comum a respeito do assunto em questão. As autoras conceituam 

pesquisa como “[...] um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, 

que requer tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade 

ou para descobrir verdades parciais” (MARKONI; LAKATOS, 2010, p. 155). 

Do ponto de vista de seus objetivos, as pesquisas podem ser classificadas 

em: exploratória, descritiva e explicativa (DENCKER, 2000; SAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO, 2006; ANDRADE, 2007; CERVO; BERVIAN; SILVA, 2010). 

Primeiro passo de todo o trabalho científico, a pesquisa exploratória busca 

investigar o conhecimento para uma questão sobre a qual as informações 

disponíveis são, ainda, insuficientes. É também igualmente importante acrescentar 

que, com relação à pesquisa descritiva, os fatos são observados, registrados, 

analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles. Ela 

expressa características de determinada população ou de determinado fenômeno. 

Nesse sentido, esta tese possui um caráter exploratório-descritivo envolvendo 

um levantamento bibliográfico no sentido de proporcionar maiores informações 

sobre o assunto abordado, aprimorando idéias, formulação de proposições do 

trabalho, possibilitando a proposta de um sistema de medição de desempenho para 

o objeto de estudo. 

No que se refere à sua natureza, autores como Cervo, Bervian e Silva (2010); 

Collis e Hussey (2005) classificam as pesquisas em básicas a aplicadas. Quanto à 

natureza da pesquisa, este trabalho caracteriza-se como sendo uma pesquisa 

aplicada, uma vez que objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à 

solução de problemas específicos, propondo melhorias para uma situação real, bem 

determinada (COLLIS; HUSSEY, 2005). O conhecimento gerado neste trabalho tem 

aplicação em uma instituição de ensino superior – a UFRN –, o que caracteriza uma 

situação real e atual. 

Como a problemática desta pesquisa procura propor um conjunto de 

indicadores de desempenho para os projetos de PD&I no setor de petróleo e gás 
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natural, a abordagem da pesquisa, conforme Bardin (2009) e Creswell (2010) é, 

predominantemente, qualitativa. Há, no entanto, a necessidade de se fazer 

referência ao uso, também, da pesquisa quantitativa quando do emprego de 

ferramentas estatísticas para a análise dos dados inerentes aos questionários 

aplicados. Nesse sentido é importante recorrer ao que argumenta Creswell (2010) 

quando faz referência à pesquisa de métodos mistos, utilizando a combinação de 

abordagens quantitativas e qualitativas. O emprego desse método misto utiliza os 

pontos fortes das pesquisas quantitativas e qualitativas, obtendo uma melhor 

percepção com a combinação dessas abordagens. 

Considerando o que foi exposto, pode-se classificar esta pesquisa como: 

 Qualitativa uma vez que ela utiliza depoimentos, análises de textos e 

comparações de informações. A maioria dos dados e textos analisados foi 

retirada de documentos de domínio público; os outros foram analisados 

com a aquiescência dos responsáveis pelos mesmos. A construção da 

fundamentação teórica teve como base a pesquisa bibliográfica, através 

da utilização de livros, artigos científicos, revistas científicas e sites 

disponíveis sobre o assunto abordado, dentre outros. 

 Quantitativa, pois ela está averiguando opiniões e atitudes explícitas e 

conscientes dos entrevistados, quando da utilização de instrumentos 

padronizados do tipo questionários, para saber o que deve ser perguntado 

e atingir os objetivos da pesquisa, fornecendo índices que podem ser 

comparados com outros. 

Quanto aos procedimentos técnicos, autores como Dencker (2000); Yin 

(2010); Markoni e Lakatos (2011) classificam as pesquisas em: bibliográfica, 

documental, de campo, levantamento (survey), estudo de caso, pesquisa-ação, 

participante, experimental e ex-post-facto. 

A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências 

teóricas publicadas em documentos, constituída fundamentalmente de livros, artigos 

de periódicos, informações disponibilizadas na internet, dentre outros. Ela tem por 

objetivo conhecer as diferentes contribuições científicas disponíveis sobre 

determinado tema. 

No que se refere à pesquisa documental, ela é elaborada a partir de materiais 

que não receberam tratamento analítico e assemelha-se muito à pesquisa 



Método de Pesquisa 

 

Dayse da Mata Oliveira Souza. Janeiro 2014 125 

bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. 

Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza, basicamente, das contribuições dos 

diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental utiliza-se de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem 

ser refeitos de acordo com os objetos da pesquisa. 

Este trabalho realizou uma pesquisa bibliográfica a partir do levantamento de 

referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 

como livros, artigos científicos, páginas de web sites, assim como de documentos 

existentes nas instituições integrantes do estudo. 

Ainda fazendo referência aos procedimentos técnicos, a pesquisa foi 

considerada como sendo de campo e utilizada com o objetivo de conseguir 

informações e conhecimentos sobre o problema para o qual se procura uma 

resposta, ou descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. Nesse sentido, o 

estudo utilizou como forma de pesquisa de campo o questionário e o focus group. 

O levantamento (survey) é um tipo de pesquisa que visa o estabelecimento de 

dados ou informações sobre características, ações ou opiniões a respeito de um 

grupo específico de pessoas, organizações, comunidades, projetos, aplicações ou 

sistemas, a fim de levantar as informações necessárias para esclarecer fenômenos 

ou fatos relacionados à pesquisa. Ele é indicado para representar uma população 

alvo através de um instrumento de pesquisa, como por exemplo, um questionário 

(BRYMAN, 1989; FREITAS et al., 2000; BABBIE, 2005). 

Autores como Pisonneault e Kraemer (1993) e Babbie (2005) classificam a 

pesquisa survey quanto à sua finalidade em: 

1) Descritiva: objetiva identificar quais situações, eventos, atitudes ou 

opiniões estão acontecendo a uma população ou subgrupos de uma 

população ou, ainda, faz uma comparação entre essas divisões. 

2) Exploratória: procura identificar conceitos iniciais acerca de um tópico, 

fornecendo um mecanismo de busca quando se está começando a 

investigação de algum tema, enfatizando quais conceitos devem ser 

medidos e de que forma. 

3) Explanatória: objetiva testar uma teoria e as relações causais entre as 

variáveis. 
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Este trabalho realizou uma interrogação direta aos coordenadores de projetos 

da UFRN, funcionários e assessores da PROPLAN, funcionários da FUNPEC e 

coordenadores da Petrobras, através da aplicação de questionários on line, 

envolvendo a coleta e quantificação de dados, com o intuito de conhecer o 

comportamento dos projetos no setor de petróleo e gás natural existentes no período 

de 1999 a 2012 se configurando, portanto, em um levantamento exploratório-

descritivo. 

Ainda sobre os procedimentos, este trabalho é classificado como um estudo 

de caso, pois segundo a abordagem de Yin (2010), o estudo de caso como 

ferramenta de investigação cientifica é utilizado para compreender processos na 

complexidade social nas quais estes se manifestam: seja em situações 

problemáticas, para analise dos obstáculos, seja em situações bem-sucedidas, para 

avaliação de modelos exemplares. 

Yin (2010) corrobora com Schramm (1971), quando este argumenta que “a 

essência de um estudo de caso é tentar esclarecer uma decisão ou um conjunto de 

decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e com 

quais resultados”. 

Em outras palavras, de acordo com Yin (2010), o estudo de caso como 

estratégia de pesquisa compreende um método que abrange tudo – tratando da 

lógica de planejamento, das técnicas de coleta de dados e das abordagens 

específicas à análise dos mesmos. O autor é enfático ao explicar que os estudos de 

caso estão muito longe de ser apenas uma estratégia exploratória e que, apesar da 

visão hierárquica de alguns autores sobre as estratégias de pesquisa, o estudo de 

caso pode ser aplicado também em casos descritivos e explicativos. 

Autores como (Meredith, 1998; Voss, Tsikriktsis e Frohlich, 2002; Eisenhardt e 

Graebner, 2007) atestam que são utilizadas diversas fontes em um estudo de caso. 

E uma das principais vantagens ao se utilizar essas múltiplas fontes está na 

possibilidade de desenvolver “linhas convergentes de investigação” (Yin, 2010, 

p.126), ou seja: usar diferentes fontes para confirmar um mesmo fato ou fenômeno – 

processo conhecido como triangulação de dados – definido por Denzin (2009) como 

a combinação de metodologias para o estudo de um mesmo fenômeno. Yin (2010, 

p. 126) ainda assevera que “qualquer descoberta ou conclusão em um estudo de 
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caso provavelmente será muito mais convincente e acurada se baseada em várias 

fontes distintas de informação”. 

As várias fontes de dados, assim como a análise da literatura disponível, 

procuram identificar abordagens, conceitos e discussões relacionadas ao tema 

central da pesquisa, no intuito de embasar todas as etapas dessa tese. 

Quanto ao gênero da pesquisa, Demo (2002, 2009), assinala quatro gêneros 

de pesquisa: teórica, metodológica, empírica e prática. O autor esclarece, ainda, que 

nenhum tipo de pesquisa é auto-suficiente, uma vez que ele pode ser combinado, 

com maior ou menor ênfase naquele tipo de pesquisa que se escolheu para 

trabalhar. 

No que se refere à pesquisa empírica, Demo (2009, p. 21) esclarece que ela 

se destina ao tratamento da “[...] face empírica e fatual da realidade; produz e 

analisa dados, procedendo sempre pela via do controle empírico e fatual”. É um tipo 

de pesquisa valorizado pela possibilidade de oferecer uma maior veracidade às 

argumentações. 

Levando-se em consideração o gênero da pesquisa, este estudo classifica-se 

como pesquisa empírica, uma vez que ele trabalha com quadros de referência, 

condições explicativas da realidade, buscando informações efetivamente verificadas, 

por meio de uma amostragem determinada e uma análise dos dados sobre fatos. 

Quanto ao tipo de argumentação lógica, Triviños (2008); Markoni e Lakatos 

(2010) classificam os métodos em: indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo, dialético e 

fenomenológico. O método indutivo considera que o conhecimento é fundamentado 

na experiência, não levando em conta princípios predeterminados. Parte-se de algo 

particular para uma questão mais ampla e geral. No raciocínio indutivo, a 

generalização deriva de observações de casos da realidade concreta, levando a 

conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais se 

basearam (MARKONI; LAKATOS, 2010). 

Para este trabalho, o tipo de argumentação lógica se caracteriza como 

indutivo, uma vez que, pela revisão bibliográfica e pelas informações da pesquisa de 

campo, propõe-se um sistema de medição de desempenho para os projetos de 

pesquisa no setor de petróleo e gás natural. 
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O quadro 3.1 apresenta uma síntese do método de pesquisa adotado para o 

trabalho, levando-se em consideração as modalidades da pesquisa estabelecidas 

pelos autores e sua conseqüente classificação. 

 

Quadro 3.1. Síntese do método da pesquisa 

Modalidades da pesquisa 
Classificação/Tipo de 

pesquisa/método 
Escolha para o 

Trabalho 

Quanto à natureza da pesquisa (COLLIS; 
HUSSEY, 2005; CERVO; BERVIAN; SILVA, 
2010) 

Básica  

Aplicada  

Quanto ao gênero da pesquisa (DEMO, 2002, 
2009) 

Teórica  

Metodológica  

Empírica  

Prática  

Quanto ao tipo de argumentação lógica 
(TRIVIÑOS, 2008; MARKONI; LAKATOS, 2010) 

 

Indutivo  

Dedutivo  

Hipotético-dedutivo  

Dialético  

Fenomenológico  

Quanto à abordagem do problema (COLLIS; 
HUSSEY, 2005; BARDIN, 2009; CRESWELL, 
2010; YIN, 2010) 

Quantitativa  

Qualitativa  

QUALI/ Quantitativa  

QUANTI/ Qualitativa  

Quanto aos objetivos (DENCKER, 2000; COLLIS; 
HUSSEY, 2005; SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 
2006; CERVO; BERVIAN; SILVA, 2010; YIN, 
2010) 

Exploratória  

Descritiva  

Explicativa  

Quanto aos procedimentos técnicos (BRYMAN, 
1989; PISONNEAULT; KRAEMER, 1993; 
DENCKER, 2000; FREITAS et al., 2000; BABBIE, 
2005; YIN, 2010; MARKONI; LAKATOS, 2011) 

Bibliográfica  

Documental  

Levantamento (Survey)  

Estudo de caso  

Pesquisa-Ação  

Participante  

Experimental  

Fonte: Elaboração própria com base em González (2010, p. 23) 



Método de Pesquisa 

 

Dayse da Mata Oliveira Souza. Janeiro 2014 129 

3.2 Procedimento da Pesquisa 

A figura 3.1 esclarece as etapas do procedimento da pesquisa, desenvolvidas 

para a consecução desta tese. 

 

Figura 3.1. Etapas do procedimento da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 
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3.2.1 Etapa 1: Revisão Bibliográfica 

A etapa inicial consistiu de uma busca extensiva por trabalhos inerentes ao 

objeto de estudo, com o propósito de estabelecer um resultado diferente e inédito 

dos temas encontrados. Estabelecido o tema, buscou-se a delimitação do escopo da 

pesquisa através da definição de objetivos. Nesse sentido, foi realizada uma ampla 

pesquisa bibliográfica, no intuito de aprofundar o conhecimento das áreas a serem 

trabalhadas na tese, especificamente no que se refere à inovação tecnológica, 

sistemas de medição de desempenho, indicadores de desempenho e gestão de 

projetos. Nesta etapa, a fundamentação teórica foi efetivada por intermédio de 

pesquisas a sites eletrônicos como, Portal de periódicos da Capes, Scopus, 

ScienceDirect, Web of Science, SciELO, dentre outras bases de dados científicos, 

teses, dissertações, livros e acervo documental existente na FUNPEC no que 

concerne aos projetos e relatórios no setor de petróleo e gás natural existentes no 

período de 1999 a 2012. 

 

3.2.2 Etapa 2: Levantamento e Análise dos Registros dos Projetos 

Nesta segunda etapa, foi realizado o levantamento e análise dos registros dos 

projetos junto à FUNPEC, por meio de entrevistas com a gerente da Gerência 

Administrativa, a coordenadora do Controle Interno, a coordenadora de 

Acompanhamento e Administração de Projetos e o coordenador da Promoção e 

Desenvolvimento. Ademais, foi autorizado o acesso ao site da fundação para o 

levantamento das informações concernentes aos projetos de pesquisa do setor de 

petróleo e gás natural no período estabelecido pela tese. 

 

3.2.3 Etapa 3: Indicadores de Desempenho (1) 

A partir da revisão bibliográfica e da análise dos registros dos projetos de 

pesquisa do setor de petróleo e gás natural, foi mapeada na terceira etapa a 

primeira versão dos indicadores de desempenho (de forma agregada), totalizando 

22 indicadores os quais encontram-se no Apêndice A deste trabalho. 
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3.2.4 Etapa 4: Sessão Focus group 

Na quarta etapa foi realizado um focus group com representantes dos 

segmentos diretamente ligados aos projetos de pesquisa no setor de petróleo e gás 

natural, objetivando coletar informações e experiências desses profissionais, tanto 

da UFRN como da Petrobras. 

Uma das técnicas utilizadas para a coleta de dados, o focus group, conforme 

conceitua Parasuraman (1986, p. 245), é uma discussão objetiva, conduzida ou 

moderada que introduz um tópico a um grupo de respondentes e direciona o debate 

sobre o tema, de uma maneira não-estruturada e natural. Ele busca a interação do 

grupo com os participantes atuando por meio de respostas às ideias apresentadas 

durante a discussão, estimulados por comentários ou questões fornecidas pelo 

moderador (ou pesquisador). Os dados essenciais produzidos na reunião são 

transcritos, adicionados das anotações e reflexões do pesquisador. 

É importante esclarecer que Morgan (1997) estabelece uma diferenciação 

entre focus group e entrevista em grupo uma vez que não se analisa apenas uma 

seqüência de perguntas e respostas, pois se pressupõe a interação entre os 

participantes que, no decorrer da discussão, podem rever suas opiniões e refazer 

suas afirmações enquanto reorganizam seus pontos de vista. 

Buscando trabalhar a multiplicidade das ideias como forma de possibilitar um 

maior entendimento e aprofundamento ao pesquisador das respostas conseguidas, 

Powell e Single (1996) atestam que o focus group é composto por um grupo de 

pessoas selecionadas e convidadas por pesquisadores para debater e explanar um 

tema que seja objeto de pesquisa a partir de sua experiência pessoal. 

Sendo um método com conteúdo apropriado, o focus group foi usado no 

estudo para examinar novas ideias e questões de pesquisa bem conhecidas, 

estimulando o pensamento, conhecimentos, experiências e a interpretação da 

realidade a partir da perspectiva dos participantes. Por conseguinte, a utilização do 

focus group objetivou buscar a percepção e opinião sob o ponto de vista dos 

especialistas na área de projetos, mapeando outros indicadores de desempenho e 

gerando informações adicionais sobre o tema de interesse da pesquisa sobre 

indicadores de desempenho. 
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É importante destacar que Powell e Single (1996); Morgan (1997); Gatti 

(2005) e Martins (2008), recomendam que o moderador do focus group deve 

examinar análises e perspectivas tendo como foco os participantes e gerar 

pressupostos baseados na percepção dos mesmos. Além disso, eles recomendam 

que o moderador tenha como função moderar ou guiar a discussão, mantendo-se 

neutro, respeitando as opiniões e evitando introduzir qualquer idéia preconcebida na 

discussão. 

A realização do focus group foi dividida em três etapas: 

1) Planejamento: encarado como uma fase decisiva para o sucesso do 

focus group, levou-se em consideração a intenção da pesquisa e os 

usuários da informação, tendo sido desenvolvido um plano que norteou a 

seleção dos participantes e a elaboração de todo o processo. 

2) Condução da reunião: nesta fase, a reunião aconteceu com a moderação 

da pesquisadora e o seu co-orientador, encorajando a participação de 

todos na discussão dos aspectos relevantes ao tema proposto, 

salientando a importância dos participantes e o motivo da seleção dos 

mesmos por possuírem aspectos em comum, de especial interesse para a 

tese. Foi também destacada a experiência das pessoas convidadas com o 

intuito de partilhar suas percepções e ideias sobre o assunto. A 

pesquisadora assumiu uma conduta mais diretiva da reunião sem, 

contudo, expressar as suas opiniões próprias a respeito do tema em 

discussão, assumindo apenas o papel de facilitadora do fluxo de 

comunicação. 

3) Análise e interpretação dos resultados: após a reunião, as transcrições 

e análises dos dados foram realizadas para prosseguimento do estudo, 

dando origem à elaboração de questionários que foram aplicados aos 

grupos envolvidos na pesquisa. 

Martins (2008) expressa uma série de recomendações para a construção do 

focus group: 

a) O grupo deve ter entre seis e doze componentes, a serem escolhidos de 

acordo com os propósitos da pesquisa. 
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b) Cada participante deve ter algo a dizer sobre o assunto. 

c) Deve-se ter um grupo demograficamente heterogêneo, mas com nível 

cultural semelhante. 

d) O nível de envolvimento do moderador é variável, dependendo de como 

ele conduz as entrevistas e a interação entre as pessoas. 

e) Devem ser marcadas sessões de entrevistas, previamente planejadas e 

roteirizadas. 

f) A duração das sessões deve ser de uma a duas horas. 

g) O local das sessões deve ser confortável e é recomendável dispor os 

integrantes do grupo em forma de U, para que eles possam ver uns aos 

outros. Deve-se colocar em local visível o nome das pessoas para facilitar 

a interação. Se necessário, pode-se inclusive proceder às entrevistas em 

ambiente virtual (como numa sala de chat). 

h) O moderador não pode fazer juízos sobre as respostas e deve ter a 

capacidade de memorizá-las – ou então usar um assistente que as 

registre. 

i) As respostas devem ser consolidadas em categorias de análise que 

permitam consolidá-las em grupos semelhantes. 

Seguindo as recomendações de Martins (2008) para a construção da 

pesquisa por intermédio do focus group, o mesmo foi organizado como se segue: 

 A escolha dos participantes do estudo foi feita levando-se em 

consideração o propósito da pesquisa, buscando selecionar 

representantes dos segmentos envolvidos com os projetos de pesquisa. 

Os convites foram feitos por e-mail e confirmados por telefone. A seleção 

foi realizada da seguinte forma: 01 coordenadora de projetos de pesquisa 

no setor de petróleo e gás natural, 01 gerente de projetos também do 

referido setor, 01 professor pesquisador, 02 técnicas da Pró-Reitoria de 

Planejamento na área de projetos, 01 aluno da UFRN que desenvolve a 

sua monografia na área de projetos de pesquisa no setor de petróleo e 

gás natural, o co-orientador da tese e a pesquisadora. Os participantes 

não foram divididos em grupos, pois eles estavam envolvidos com o setor 

em questão, não havendo diferenciação significativa dos mesmos que 
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justificasse essa divisão. Como os participantes tinham a mesma 

perspectiva, a discussão foi bastante produtiva e forneceu informações 

expressivas. 

 O local disponibilizado para a realização da reunião levou em 

consideração o conforto necessário e bem estar dos participantes, 

dispostos espacialmente para que pudessem se observar uns aos outros. 

 A reunião foi marcada e o roteiro foi informado com antecedência aos 

participantes. A reunião teve duração de 2h30min, sendo oferecido um 

lanche aos participantes como forma de agradecer a participação de todos 

na reunião. 

 Inicialmente, foi apresentado o propósito da reunião que estava sendo 

realizada com o intuito de buscar informações que pudessem contribuir 

para o desenvolvimento da tese de doutorado. Evidenciou-se-se, ainda, o 

objetivo da reunião que era o de conhecer/mapear indicadores de 

desempenho dos projetos de pesquisa no setor de petróleo e gás natural 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aos participantes 

também foi feita uma exposição do contexto da pesquisa de trabalhar um 

sistema de medição de desempenho dos projetos de pesquisa no setor de 

petróleo e gás natural para os envolvidos: UFRN, PROPLAN, FUNPEC e 

patrocinadores (Petrobras e FINEP), levando-se em consideração temas 

tais como inovação tecnológica, gestão de projetos e sistemas de medição 

de desempenho de projetos de pesquisa existentes na literatura 

especializada, além de informações que foram coletadas nos projetos e 

relatórios arquivados na FUNPEC. 

 As discussões ocorreram em um clima de troca e geração de ideias e 

sugestões espontâneas, levando-se em consideração a experiência de 

cada participante, proporcionando uma riqueza, flexibilidade e rapidez na 

coleta de dados e elaboração dos questionários a serem aplicados. 

 A pesquisadora, juntamente com seu co-orientador, assumiu o papel de 

moderadora, dialogando com os participantes e realizando um brainstorm 

para a proposta de um sistema de medição de desempenho. 
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 O registro da reunião foi feito por meio de fotos e em vídeo, com 

observações escritas em quadro, tendo a mesma sido gravada com a 

aquiescência dos participantes. O registro desses momentos contou, 

também, com a participação do aluno, desempenhando o papel de 

assistente na reunião. 

 Os equipamentos utilizados na reunião consistiram de projetor de 

multimídia, notebook, máquina digital, gravador e quadro para registro das 

observações dos participantes. 

Após o término da reunião, foi feita a análise das sugestões e propostas dos 

participantes, sendo as mesmas agregadas aos registros já existentes, o que 

resultou em uma classificação dos indicadores em: de resultado e de processo, que 

serviram de base para estruturar os questionários, conforme Apêndices C, D, E e F. 

Como resultado, quatro questionários diferentes foram elaborados e encaminhados 

via e-mail, para avaliar o grau de importância dos indicadores, sendo aplicados: 

a) Aos coordenadores de projetos de petróleo e gás natural da UFRN. 

b) Aos técnicos da FUNPEC diretamente relacionados com os projetos de 

petróleo e gás natural da UFRN. 

c) Aos técnicos e assessores da Pró-Reitoria de Planejamento envolvidos 

com a área de projetos na UFRN. 

d) Aos coordenadores da Petrobras. 

Após as discussões, foi possível observar que a interação em grupo 

proporcionou uma construção mais sensata das opiniões, uma demonstração firme 

das ideias apresentadas pelos integrantes, uma maior reflexão, resultando em 

ganhos substanciais por meio da ajuda recíproca dos participantes. 

De acordo com Morgan (1997), um teste para ratificar o uso adequado do 

focus group como técnica de pesquisa, baseia-se em examinar se os participantes 

atuaram ativamente na discussão do tópico de interesse para a pesquisa. O 

resultado proveniente do focus group da pesquisa da tese foi levado a termo e 

comprovou ter sido uma escolha de técnica adequada, pois não houve a 

necessidade de aplicação de outras ferramentas de dinâmica de grupo para garantir 

uma participação mais efetiva dos respondentes. Todos os participantes se 

manifestaram, emitiram as suas opiniões e o debate fluiu de forma proveitosa. 
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Para a tese, o objetivo da utilização do focus group foi o de identificar 

percepções, sentimentos, atitudes e ideias dos participantes a respeito dos 

indicadores de desempenho para projetos de pesquisa, com o propósito de definir 

questões a serem postuladas pela tese. 

 

3.2.5 Etapa 5: Indicadores de Desempenho (2) 

Após a realização da sessão focus group, produziu-se nesta quinta etapa, o 

segundo mapeamento de indicadores de desempenho, levando-se em consideração 

os resultados obtidos na sessão, onde a lista encontra-se no Apêndice B desta tese. 

Em decorrência, chegou-se a três conjuntos de indicadores de resultado e três 

conjuntos de indicadores de processo. A lista contempla, ainda, outras sugestões 

dos participantes da sessão focus group. 

 

3.2.6 Etapa 6: Elaboração dos questionários e protocolos da 

pesquisa 

A sexta etapa foi composta de um levantamento dos dados e caracterização 

dos projetos a serem estudados junto à FUNPEC, tendo sido elaboradas e 

quantificadas planilhas dos projetos financiados existentes na fundação, para 

colaborar na preparação dos questionários, juntamente com os dados coletados no 

focus group e na revisão bibliográfica. 

Esta etapa dedicou-se à elaboração dos questionários on line para serem 

aplicados aos coordenadores dos projetos na UFRN, funcionários e assessores da 

Pró-Reitoria de Planejamento, funcionários da FUNPEC e coordenadores da 

Petrobras. 

 

3.2.6.1 Questionário 

Baseado na pesquisa bibliográfica e em temas a serem abordados no 

trabalho tais como inovação tecnológica e na identificação dos sistemas de 

indicadores de desempenho organizacional existentes na literatura especializada, 

nos indicadores de desempenho mapeados por esta tese e no mapeamento 
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resultante da sessão focus group, foram elaborados quatro questionários, com 

questões fechadas e algumas questões abertas, para dar subsídios à pesquisa, 

fornecendo as informações necessárias para a realização do estudo; informações 

essas coletadas nos projetos e relatórios arquivados na FUNPEC, assim como no 

focus group realizado. 

Os quatro questionários foram elaborados especialmente para quatro grupos 

de respondentes, conforme Apêndices C, D, E e F sendo estruturados em: perfil do 

respondente, indicadores para avaliação, indicadores globais do projeto e fatores 

que influenciam no atraso dos projetos. 

Como conseqüência, chegou-se ao total de 78 indicadores de desempenho, 

assim especificados: 

 25 indicadores de desempenho para projetos no setor de petróleo e gás 

natural da UFRN. 

 27 indicadores de desempenho para a PROPLAN. 

 14 indicadores de desempenho para FUNPEC. 

 12 indicadores de desempenho para a Petrobras. 

O questionário foi aplicado pela pesquisadora de forma on line, seguindo um 

roteiro com perguntas predeterminadas, para permitir uma análise estatística dos 

dados, onde o respondente do questionário expressava suas opiniões sobre as 

questões diretamente na internet, buscando evidenciar opiniões, atitudes, ideias, 

juízos a respeito do tema pesquisado. Esse tipo de técnica permitiu uma resposta 

mais rápida das pessoas pesquisadas. 

Aos respondentes que demandaram explicações, as dúvidas foram 

prontamente atendidas pela pesquisadora, sendo possível o esclarecimento de 

perguntas aos entrevistados quando necessário, não havendo risco de respostas 

incompletas como conseqüência da leitura inadequada do questionário. 

Quando da aplicação dos questionários e conseqüente avaliação dos 

indicadores, foi possível analisar o grau de importância de 78 indicadores de 

desempenho para compor a proposta objetivo desta tese de doutorado. 
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3.2.6.2 Pré-teste do questionário 

A primeira versão dos questionários foi testada para verificar a clareza das 

questões, a existência de perguntas desnecessárias e, principalmente, receber 

sugestões para melhorá-lo (TAGLIACARNE, 1978). Para a aplicação dos 

questionários, foi escolhida uma amostra piloto de 07 respondentes assim definidos: 

02 coordenadores de projetos de petróleo e gás natural da UFRN; 02 

funcionários/assessores da Pró-Reitoria de Planejamento da UFRN; 02 funcionários 

da FUNPEC e 01 coordenador da Petrobras. 

O pré-teste serviu para validar o instrumento de coleta de dados, pois foi por 

intermédio do preenchimento dos questionários que se verificou a necessidade (ou 

não) de adequar ou simplificar determinadas perguntas para melhor captar as 

informações que estavam sendo levantadas. Vale esclarecer que os questionários 

aplicados no pré-teste não precisaram ser modificados, pois os respondentes 

selecionados não sugeriram alteração no mesmo e o questionário aplicado no pré-

teste passou a ser a versão definitiva. 

 

3.2.6.3 Protocolo da pesquisa 

Quando a utilização do estudo de caso ou de uma pesquisa survey se 

configura como a abordagem mais adequada para a realização da pesquisa, seja 

pela natureza da pesquisa e pela realidade a ser investigada, Yin (2010) e Miguel 

(2007) recomendam que as mesmas sejam embasadas por um protocolo. Yin (2010) 

ainda salienta que o protocolo vai além de congregar o instrumento de coleta de 

dados – o questionário a ser utilizado – porque as regras e os procedimentos a 

serem seguidos ao se utilizar o instrumento fazem parte dele. 

Segundo Yin (2010), um protocolo de pesquisa é mais do que um 

instrumento, pois ele contempla os procedimentos e as regras gerais a serem 

seguidas quando da utilização do instrumento, aumentando a confiabilidade da 

pesquisa do estudo de caso e orientando o pesquisador na condução desse estudo 

de caso. 

Assim sendo, apoiada em Guerra (2012), esta pesquisa estabeleceu um 

protocolo, objetivando compreender um fenômeno contemporâneo incorporado a 
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algum contexto da vida real onde os limites entre ele e o seu contexto não estão 

claramente definidos. 

Antes de iniciar a aplicação do questionário, foram pesquisadas as 

informações necessárias dos entrevistados para fins de envio dos mesmos: os 

projetos e seus respectivos coordenadores, os funcionários e assessores envolvidos 

com os projetos e os coordenadores da instituição financiadora. Foi elaborada uma 

planilha com os e-mails de todos os respondentes e seus respectivos contatos 

telefônicos. 

É importante ressaltar que foi especificado aos respondentes que a sua 

identidade seria respeitada e mantida em sigilo. 

Quando da aplicação do questionário, foi informado ao entrevistado os 

principais dados da pesquisa, em especial, as contribuições resultantes do trabalho. 

A próxima fase do protocolo de pesquisa se referiu às instruções que 

deveriam ser seguidas durante a aplicação dos questionários. As explicações para 

cada questão estavam contidas nos questionários que possuíam questões fechadas, 

que ofereciam como resposta um determinado número de alternativas e que ele 

deveria escolher uma dentre elas. Também foi comunicado que havia questões 

abertas e que o entrevistado poderia usar seu conhecimento e experiência 

profissionais para emitir opiniões pessoais ao responder as perguntas. 

No que se refere aos termos utilizados nas perguntas dos questionários, para 

que não houvesse a possibilidade de o entrevistado ter alguma dúvida sobre o seu 

significado, alguns termos e seus respectivos significados foram explicitados, 

independentemente da possibilidade do mesmo já conhecê-los. 

A fase seguinte estabelecida no protocolo da pesquisa levou em consideração 

o questionário em si, através de ações tais como: 

 se o vocabulário utilizado nas questões estava adequado ou se as 

questões possuíam termos difíceis ou com dúbio significado; 

 a clareza das questões: se as questões admitiam mais de uma 

interpretação ou se o entrevistado concordaria com uma parte da questão 

e discordaria de outra; 

 se as questões deixavam claro o contexto em que deveriam ser 

respondidas; 
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 se seria melhor dividir alguma questão ou se seria melhor agrupar 

algumas das questões; 

 se a ordem das questões estaria adequada; 

 se os questionários estariam longos, curtos ou tediosos ou se os 

questionários criariam e manteriam o interesse e o envolvimento do 

entrevistado; 

 se os entrevistados estariam dispostos a responder as questões ou a 

fornecer os dados solicitados; 

 a adequação dos questionários ao público a que se destinavam 

(entrevistados). 

Ao finalizar o questionário, depois que a última questão foi respondida pelo 

entrevistado, o mesmo era remetido de volta e automaticamente tabulado em uma 

planilha. 

As anotações constantes do questionário foram interpretadas pela 

pesquisadora e estão em um formato textual para facilitar o processo de análise dos 

dados coletados. 

Quando do envio dos questionários on line pelos respondentes, a 

pesquisadora agradeceu a cada um dos entrevistados por e-mail e forneceu uma 

estimativa de quando a pesquisa seria encerrada e seus dados divulgados na 

defesa da tese. 

Diante do exposto, pode-se inferir que a utilização de um protocolo do estudo 

de caso exerce um papel substancial como meio pelo qual os dados fluem das 

fontes de evidência até o pesquisador, através do uso adequado dos recursos, bem 

como da consecução dos objetivos esperados com a pesquisa de campo. (YIN, 

2010). O protocolo, então, funciona como uma espécie de filtro onde, ao utilizá-lo de 

maneira inadequada, ele pode interferir na qualidade dos dados coletados; se 

programado e empregado de forma correta, ele aperfeiçoa o processo de coleta de 

dados, propondo novas formas à pesquisa. 

 

 

 



Método de Pesquisa 

 

Dayse da Mata Oliveira Souza. Janeiro 2014 141 

 

3.2.7 Etapa 7: Levantamento Survey 

Objetivando identificar e relacionar o que foi pesquisado na revisão 

bibliográfica e no focus group, foi realizado na sétima etapa um levantamento survey 

com 38 coordenadores de projetos do setor de petróleo e gás natural da UFRN; 10 

funcionários e assessores da PROPLAN; 13 funcionários da FUNPEC e 08 

coordenadores da Petrobras. 

 

3.2.7.1 População e Amostragem 

Conforme citado na etapa 7 (levantamento survey), a população alvo desse 

trabalho englobou os coordenadores de projetos de petróleo e gás natural da UFRN 

financiados pela Petrobras e Finep, os funcionários e assessores da PROPLAN, os 

funcionários da FUNPEC e os coordenadores da Petrobras. 

O levantamento de registros de projetos, da etapa 2 da pesquisa, realizado na 

FUNPEC registrou 293 projetos financiados no setor de petróleo e gás natural, com 

vigência para término de alguns projetos para o ano de 2016. Levando-se em 

consideração o período estabelecido por esse trabalho, que compreendeu 1999 a 

2012, a população considerada foi de 38 coordenadores responsáveis por 148 

projetos na UFRN. No que se refere aos 10 funcionários e assessores da PROPLAN 

e aos 13 funcionários da FUNPEC, estes foram escolhidos por estarem diretamente 

envolvidos com os projetos de pesquisa em seus setores. Já os coordenadores da 

Petrobras foram escolhidos seguindo o critério de terem coordenado mais de três 

projetos. 

É importante reiterar que a data de 1999 foi o início da parceria entre a UFRN 

e o CT-Petro quando do lançamento do primeiro edital para as pesquisas sobre 

novas tecnologias no setor de petróleo e gás natural. E a data de 2012 foi o final 

determinado pela pesquisa da tese para análise dos projetos encerrados. 

Ressalte-se novamente a importância da criação do CT-Petro em 1999 para 

incentivar a cadeia produtiva do setor de petróleo e gás natural, a formação e 

qualificação de recursos humanos e o desenvolvimento de projetos em parceria 

entre empresas e universidades, instituições de ensino superior ou centros de 

pesquisa do país. 
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3.2.7.2 Coleta de Dados 

Conforme explicitado anteriormente, inicialmente foi realizado um pré-teste do 

questionário com: dois coordenadores de projetos de petróleo e gás natural da 

UFRN, dois funcionários da PROPLAN, dois funcionários da FUNPEC e um 

coordenador da Petrobras. 

Depois, os questionários foram enviados por e-mail aos quatro grupos de 

respondentes e eles foram avisados por telefone do envio dos mesmos. Em alguns 

casos, o questionário precisou ser re-enviado e a confirmação por telefone foi 

novamente reiterada. Após o recebimento dos questionários era encaminhado um e-

mail de agradecimento ao respondente. 

Foram dois meses de pesquisa, com a aplicação de questionários on line 

diferenciados a esses segmentos, encaminhados via e-mail. 

Após a aplicação de cada questionário, os dados coletados foram tabulados 

para posterior análise. 

 

3.2.8 Etapa 8: Análise dos Dados 

A oitava etapa culminou com a análise e interpretação das informações 

obtidas, onde foi possível revisar as mesmas, para projetar o início do estudo de 

caso, com vistas à consecução da proposta de um sistema de medição de 

desempenho para os projetos de PD&I no setor de petróleo e gás natural. 

Sendo suas atividades distintas, a análise e a interpretação estão 

estreitamente relacionadas, envolvendo duas operações: análise ou explicação e 

interpretação. (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

A análise dos dados foi efetivada a partir do material coletado, tendo sido 

realizada uma seleção do mesmo, através de um exame criterioso para que a 

codificação fosse elaborada através de dados tabelados e calculados. Por fim, a 

tabulação foi efetuada através de análise estatística, para melhor sintetizar os dados 

observados. 

Uma vez considerados os dados para a obtenção dos resultados, passou-se a 

analisar e interpretar os mesmos para a consolidação da proposta. 
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3.2.9 Etapa 9: Consolidação da Proposta 

Com base na revisão bibliográfica e ainda nas respostas dos questionários da 

população considerada de coordenadores de projetos na UFRN, funcionários e 

assessores da PROPLAN, funcionários da FUNPEC e coordenadores da Petrobras, 

foi possível analisar o grau de importância de 78 indicadores de desempenho, assim 

distribuídos nos questionários: 

 Projetos no setor de petróleo e gás natural da UFRN: 25 indicadores de 

desempenho. 

 PROPLAN: 27 indicadores de desempenho. 

 FUNPEC: 14 indicadores de desempenho. 

 Petrobras: 12 indicadores de desempenho. 

Tabulados os dados dos quatro questionários, passou-se à elaboração dos 

gráficos e quadros referentes a cada um dos indicadores de desempenho estudados 

e perguntados quanto à sua importância para os respondentes. Todo o estudo está 

presente no Capítulo 5 – Análise Descritiva da Pesquisa. 

 

3.3 Síntese do Capítulo 3 

O método de pesquisa adotado para este trabalho, levando-se em 

consideração as modalidades da pesquisa estabelecidas pelos autores e sua 

conseqüente classificação, o caracterizou como uma pesquisa aplicada, com uma 

argumentação indutiva e uma abordagem quali/quantitativa, além de um caráter 

exploratório-descritivo, utilizando-se de procedimentos do tipo: bibliográfico, 

documental, levantamento survey e estudo de caso. 

A construção da fundamentação teórica teve como base a pesquisa 

bibliográfica, além do levantamento de registros de projetos de pesquisa financiados 

no setor de petróleo e gás natural. A realização de uma sessão focus group 

proporcionou o mapeamento de outros indicadores de desempenho que, agregados 

a outros já existentes oriundos do levantamento bibliográfico, resultou nos 

questionários para avaliar o grau de importância dos indicadores de desempenho.
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Capítulo 4: O caso UFRN 

Neste capítulo é evidenciada a descrição das instituições envolvidas com os 

projetos de pesquisa na área de petróleo e gás natural, como também a descrição 

dos projetos executados e classificação por tempo e/ou por valor. Ademais é 

descrito os fatores que influenciam no atraso dos projetos. 

 

4.1 Descrição das Instituições participantes dos Projetos de 

Pesquisa no setor de Petróleo e Gás Natural 

Esta tese procurou trabalhar com três instituições para a sua realização e nela 

são destacadas: a Universidade Federal do Rio Grande do Norte como instituição 

geradora do conhecimento científico e tecnológico necessários à consecução dos 

projetos de pesquisa, a FUNPEC como gerenciadora dos recursos financeiros 

provenientes desses projetos e a Petrobras como financiadora e usuária desse 

processo de geração do conhecimento. 

 

4.1.1 A UFRN 

Criada em 25 de junho de 1958, através de uma lei estadual, e federalizada 

em 18 de dezembro de 1960, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN, instituição federal de ensino superior, foi constituída pela unificação das 

faculdades e escolas de nível superior que existiam em Natal, tais como: Faculdade 

de Farmácia e Odontologia, Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Escola de 

Engenharia, dentre outras. Ela é uma instituição universitária de caráter público, 

organizada sob a forma de autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da 

Educação, com sede e foro na cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do 

Norte (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2013a). 

Com a reforma universitária a partir de 1968, a UFRN passou por um 

processo de reestruturação que evidenciou o fim das faculdades e a consolidação 

da atual estrutura, ou seja, a reunião de diversos departamentos que, dependendo 

da natureza dos cursos e disciplinas, organizaram-se em Centros Acadêmicos. 
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A construção do Campus Central da UFRN teve início na década de 70 e 

hoje, o Campus abriga atualmente um complexo arquitetônico, contornado por um 

anel viário que o integra à malha urbana da cidade de Natal. 

A estrutura em vigor hoje na Universidade advém de uma reforma do Estatuto 

da UFRN concluída em 1996, que acrescenta aos conselhos já existentes, o 

Conselho de Administração (CONSAD) e cria, na estrutura acadêmica, as Unidades 

Acadêmicas Especializadas e os Núcleos de Estudos Interdisciplinares. 

O Campus Central da UFRN possui, além dos diversos setores de aulas, 

laboratórios e bibliotecas, um Centro de Convivência com restaurante, agências 

bancárias, livrarias, galeria de arte e agência dos correios. No prédio da Reitoria 

funcionam o Gabinete do Reitor, as Pró-Reitorias e todos os setores da 

Administração Central. A estrutura da Universidade dispõe ainda de quatro hospitais, 

uma televisão, uma rádio, uma editora, três museus, tendo sido movimentada em 

2012, por um orçamento anual da ordem de R$ 1.416.000.950.075,89 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2013b). 

A UFRN recebeu em 2012, a melhor avaliação, alcançando o 1º lugar, dentre 

as instituições de Ensino Superior das regiões Norte e Nordeste, feita pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), através do 

Índice Geral de Cursos (IGC). Portanto, a UFRN se consolida como uma referência 

em educação não só no Estado do Rio Grande do Norte, como também nas regiões 

Norte e Nordeste. 

Atualmente, a UFRN oferece 120 cursos de graduação na modalidade 

presencial, com 27.482 alunos matriculados. A pós-graduação conta com 85 cursos 

stricto sensu, sendo 55 em nível de mestrado (com 2.890 alunos) e 30 em nível de 

doutorado (com 1.658 alunos), perfazendo 4.548 alunos matriculados. Nas 

residências médicas, conta com 35 programas e 5 multiprofissionais, e 235 alunos 

matriculados (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2013b). 

Na modalidade à distância em nível de graduação, a Universidade oferta 11 

cursos de graduação (licenciatura, bacharelado, tecnólogo) em 23 pólos de apoio 

presencial: 16 localizados no Rio Grande do Norte (sendo 6 da UFRN e 10 em 

convênio com prefeituras do Estado) e 7 em outros Estados: Paraíba, Pernambuco e 

Alagoas, totalizando 4.432 alunos matriculados. A pós-graduação à distância conta 

com 6 cursos, sendo 2 de mestrado e 4 de especialização. 
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Além dos mais de 37.000 estudantes na graduação e pós-graduação, a 

comunidade acadêmica é constituída por 3.264 servidores técnico-administrativos e 

2.129 docentes efetivos, além dos professores substitutos e visitantes. 

Há que se destacar o desempenho da Instituição no campo da pesquisa que 

atraiu para o Rio Grande do Norte institutos internacionais, como o Instituto do 

Cérebro, o Instituto Metrópole Digital e o Instituto Internacional de Física (IIF). 

Na área de petróleo e gás natural, a UFRN oferece cursos de graduação, 

especialização, mestrado e doutorado em parceria com a Petrobrás e a Agência 

Nacional de Petróleo (ANP), se destacando como uma das instituições líderes em 

pesquisa nessa área nas regiões Norte e Nordeste, especialmente em função do Rio 

Grande do Norte ser o maior produtor de petróleo do país em terra (ANP, 2013; 

BRASIL, 2013). Em decorrência da experiência desenvolvida, a UFRN firmou 

cooperações científicas e tecnológicas com o Centro de Pesquisas Leopoldo 

Américo Miguez de Mello (CENPES) – o Centro de Pesquisas da Petrobras –, tendo 

como objetivo ampliar e fortalecer as pesquisas em diversas áreas do conhecimento 

no setor, tais como: engenharias, geologia, química, física, matemática, informática, 

meio ambiente, dentre outras,  

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte a cada dia consolida a 

estrutura de pesquisa, ensino e extensão na área de petróleo e gás. Seus modernos 

laboratórios são considerados sistemas modelo nessa área e na interação 

universidade/empresa, colocando a UFRN em posição de destaque no cenário 

nacional. 

 

4.1.2 A FUNPEC 

Criada em 19 de outubro de 1978 por meio da Resolução nº 96 do CONSUNI, 

a Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) se constitui em 

uma entidade de direito privado sem fins lucrativos e com personalidade jurídica 

própria que apóia a UFRN. Sua origem resultou de um movimento nacional das 

Instituições Federais de Ensino Superior que procuravam uma forma de agilizar o 

processo burocrático nas universidades, apoiando e dando suporte gerencial aos 

projetos de interesse da comunidade acadêmica da UFRN. 
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Nos últimos trinta e cinco anos, a FUNPEC adquiriu experiência, 

conhecimento e profissionalização nos serviços ofertados à UFRN, estimulando e 

gerenciando atividades de ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento 

institucional geradas pela universidade, contribuindo para o crescimento de 

Programas de Pós-Graduação e atividades ligadas às bases de pesquisa da UFRN. 

A FUNPEC ao longo dos anos tem cada vez mais ampliado e diversificado o 

escopo de suas áreas de atuação, adotando iniciativas para apoiar e incentivar a 

investigação científica para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, 

desempenhando um papel significativo para o crescimento da UFRN, gerenciando 

os recursos com efetividade, além de proporcionar maior rapidez aos processos 

para benefício de todos. 

De acordo com o Relatório de Atividades 2012, a FUNPEC gerenciou 429 

projetos nas mais diversas áreas de atuação (projetos vigentes em 2012). O 

orçamento dos projetos vigentes em 2012 totalizou R$ 329.116.355,00, com ênfase 

nos projetos de pesquisa e desenvolvimento institucional, representando pouco mais 

de 89 % do orçamento total (FUNPEC, 2012). 

 

4.1.3 A Petrobras 

A utilização de energia é primordial para a maioria das atividades do ser 

humano, principalmente na sociedade moderna. Sua produção é apoiada na busca e 

exploração de recursos naturais, provocando uma série de mudanças no ambiente. 

A produção e o consumo de energia têm destaque no cenário mundial, uma vez que 

a necessidade de energia já se configurava como uma realidade desde que a 

sociedade começou a ser formada e se intensificou com a Revolução Industrial, 

baseada no uso intensivo de combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo. 

A revolução atingiu seu auge no século XIX ao utilizar, em larga escala, o petróleo e 

seus derivados tanto em processos industriais como em combustível para veículos. 

Após a segunda guerra mundial, aumentou a sua importância como recurso mais 

utilizado para gerar energia no mundo até os dias atuais. 

A exploração de petróleo teve início no Brasil na última década do século XIX, 

através do regime de livre iniciativa, mas a perfuração do primeiro poço de petróleo 

brasileiro data de 1939, em Lobato, na Bahia. Em 3 de outubro de 1953, é criada a 

Petrobras, se transformando na maior empresa do país (Farias, 2003; Lessa, 2005). 
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Estudos apontam que a busca por petróleo em território nacional se deveu, 

essencialmente, por uma afirmação de nacionalidade, uma discussão política ligada 

à necessidade de desenvolver e fazer crescer a economia brasileira, do que tão 

somente por uma necessidade econômica. Hoje se considera o Brasil auto-suficiente 

na produção de petróleo e gás natural e a expectativa é de que o país se torne um 

exportador do produto (SILVA et al., 2008). 

Desde a descoberta do petróleo em território nacional, a economia, a 

sociedade e o espaço brasileiro sofreram grandes transformações, especialmente 

nas últimas décadas, fornecendo divisas, energia e matéria-prima para o processo 

de industrialização, gerando não só crescimento econômico, como diversos 

problemas ambientais (MONIÉ, 2003). 

A criação da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras data de outubro de 1953, por 

meio da Lei nº 2.004 objetivando executar as atividades do setor petroleiro no Brasil. 

No decorrer da sua existência, a empresa tornou-se líder em distribuição de 

derivados no País, em um mercado competitivo fora do monopólio da União, 

estando entre as quinze maiores empresas petrolíferas avaliadas 

internacionalmente. Em 1997, o Brasil, por intermédio da Petrobras, passou a fazer 

parte do grupo de 16 países que produz mais de 1 milhão de barris de óleo por dia. 

O marco legal do setor de petróleo no Brasil é regulamentado pela Lei nº 

9.478/97 que institui o regime de concessão e dispõe sobre a política energética 

nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho 

Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, fornecendo apoio 

às pesquisas em petróleo e gás natural e definindo as participações governamentais 

nos contratos de concessão de produção (POLETTO, 2011). 

Conforme destaca ainda Poletto (2011), em 2006 a Petrobras fez uma 

descoberta de petróleo a aproximadamente 300 km do litoral de São Paulo abaixo 

de uma densa camada de sal, mais antiga que o sal, daí a denominação de pré-sal. 

O pré-sal brasileiro corresponde a um extenso reservatório de petróleo e gás natural 

considerado de alta qualidade, localizado nas Bacias de Santos, Campos e Espírito 

Santo (região litorânea entre os estados de Santa Catarina e o Espírito Santo). Estas 

reservas estão localizadas abaixo da camada de sal a cerca de 5 a 7 mil metros 

abaixo do nível do mar. 
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Com relação ao pré-sal e suas descobertas, existe um marco legal próprio, 

gerido pela Lei nº 12.351/2010 e evidenciado por um regime de partilha da 

produção. A lei dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural 

e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha de produção, em áreas 

do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o Fundo Social (FS) e dispõe sobre sua 

estrutura e fontes de recursos; altera dispositivos da Lei nº 9.478. (BRASIL, 1997, 

2010.) 

Entender a história do petróleo e gás no Brasil passa pela compreensão da 

criação da Petrobras, da interação das inúmeras organizações com a estatal, maior 

operadora no país e que detém as maiores áreas sob concessão no pré-sal 

brasileiro. 

Não se pode deixar de fazer menção, mais uma vez, à importância do CT-

Petro, primeiro fundo setorial a ser implantado. Desde o início, a Petrobras participou 

dos editais do CT-Petro e, como muitos dos seus editais exigiam a formação de 

redes, investiu no desenvolvimento de parcerias e capacitações. 

Foram então criadas as Redes Cooperativas de Pesquisas, Inovação e 

Transferência de Tecnologia nas regiões Norte/Nordeste (Redes N/NE), por meio do 

apoio a projetos de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. 

Os desafios foram inúmeros, pois deveria ser criado um ambiente de 

pesquisa conjunta com instituições que possuíam, em geral, pouca ou nenhuma 

experiência com interações mais formalizadas entre integrantes da própria 

academia, e, com o setor produtivo. Havia, também, a necessidade de preparar, 

equipar e capacitar essas instituições de ensino e pesquisa, para que elas 

pudessem estabelecer relações com novas áreas e demandas de pesquisas; 

incentivar empresas a participar dessa construção conjunta; idealizar uma cultura de 

cooperação; trabalhar com uma nova estrutura (de uma forma mais horizontal) 

exigindo uma coordenação e gestão diferenciada; e lidar com controles de 

instituições financiadoras diferentes, com “times” também diferenciados e 

sobrecarga de trabalho por parte de todas as instituições envolvidas. 

Em que pese sua vasta experiência em projetos cooperativos, a Petrobras 

jamais havia executado ações mais horizontalizadas com um grande número de 

universidades das regiões Norte/Nordeste, com pouca ou nenhuma experiência 

nesse tipo de relação. 
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Passados alguns anos, constata-se que a disponibilidade de recursos, a 

participação da Petrobras desde o início no CT-Petro, o caráter inovador e a 

complexidade envolvida na gestão de redes, tanto pelo formato como pela 

diversidade de instituições participantes, provocaram transformações importantes 

aos atores desse processo. As Redes N/NE ocasionaram várias transformações, 

especialmente em função de, nessas regiões, ter acontecido a interação entre as 

universidades e seus pares, a Finep (representando o governo) e o setor produtivo, 

(historicamente receoso quanto à agilidade e eficácia de soluções vindas da 

universidade). Há que se destacar, também, a complexidade em agrupar um 

extenso número de relacionamentos nunca visto antes com instituições de ensino e 

pesquisa heterogêneas, em diferentes níveis de capacidades, competências e 

infraestrutura, na busca de objetivos estabelecidos em conjunto. 

Segundo estimativas do Relatório Tecnologia Petrobras (2012), a demanda 

por energia no Brasil deve ter um crescimento de 3,1% ao ano entre 2010 e 2030, 

em média, quase três vezes maior que a média mundial (1,3% ao ano). Investir em 

inovação, com base técnica e científica, seja internamente ou em parceria com 

universidades e empresas, é fator primordial para a Petrobras superar seus 

desafios. Na última década, os investimentos da Petrobras em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) cresceram 22,7% ao ano (PETROBRAS, 2012). 

A Petrobras aplicou em 2012 recursos equivalentes a R$ 2,2 bilhões em 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Esses recursos foram gerenciados pelo Centro 

de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES – 

Centro de Pesquisas da Petrobras). 

O relatório ainda esclarece que a Petrobras mantém parcerias com 

aproximadamente 122 universidades e institutos de pesquisa brasileiros, 

organizados, sobretudo através das Redes Temáticas – modelo que fomentou o 

aumento das parcerias entre a Petrobras e o meio acadêmico brasileiro. 

Foram efetivamente aplicados em 2012, recursos da ordem de US$ 300 

milhões em universidades e instituições de ciência e tecnologia nacionais, 

destinados à realização de projetos de PD&I, qualificação de técnicos e 

pesquisadores e ampliação da infraestrutura laboratorial. 

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), a produção exclusiva de petróleo no Brasil até outubro de 
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2013 atingiu o volume de 632.374.317 barris equivalentes de petróleo (bep). (Dados 

atualizados em dezembro de 2013 – site da ANP). O volume de gás natural 

produzido pela empresa no país foi de 23.273.461 (103 m3) (ANP, 2013; BRASIL, 

2013). 

Com relação ao Rio Grande do Norte, o petróleo é hoje, fator importante na 

economia do estado, colocando-o em uma posição de destaque dentro do país. O 

Rio Grande do Norte é o maior produtor nacional de petróleo em terra e o quinto no 

mar, com uma produção total diária de cerca de 80 mil barris. É, ainda, o segundo 

produtor de gás natural do Nordeste, com 75 milhões de metros cúbicos/ano (ANP, 

2013). 

Os relatos da existência de petróleo no Rio Grande do Norte – RN 

começaram muito antes da Petrobras existir, com os registros do padre Florêncio 

Gomes, em 1853. Entretanto as primeiras atividades de pesquisa iniciaram-se em 

1943. O primeiro poço perfurado em solo potiguar data de 1956, na cidade de 

Grossos. Contudo, o grande impulso às atividades petrolíferas no RN ocorreu e a 

viabilidade técnica e econômica do petróleo tornou-se uma realidade, com o início 

da produção do campo de Ubarana em 1976 e do campo terrestre de Mossoró em 

1979. Foi na região oeste do Estado que surgiram os maiores campos de produção 

em vários municípios. 

Atualmente a produção em terra e reservas do estado tem estado em declínio 

e esforços estão sendo envidados no sentido da retomada da produção em campos 

maduros. A Petrobras vem investindo em perfuração de novos poços, na injeção de 

água e vapor, mas não há grande crescimento da produção. A curva de produção 

dos últimos anos no RN reflete o declínio natural da maioria dos campos da região, 

que começaram a produzir em 1976. Para reverter este quadro, a Petrobras está 

investindo em exploração e produção na Bacia Potiguar, com vistas à otimização da 

produção e perfuração de novos poços. 

Diante do que foi explicitado com relação às instituições integrantes do 

processo de viabilização e gerenciamento dos projetos de petróleo e gás natural, 

mesmo assim é importante registrar um quadro promissor ao se observar os 

resultados das parcerias entre a Petrobras e as universidades de um modo geral e, 

mais especificamente, com a UFRN por meio da criação e ampliação da 

infraestrutura laboratorial e da manutenção e qualificação de pesquisadores novos e 
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já existentes, assim como a geração de conhecimento novo aplicável em outras 

empresas do setor. 

 

4.2 Descrição e Classificação dos Projetos Executados 

Conforme relatado e explicado anteriormente, o período utilizado por esse 

trabalho compreendeu 1999 a 2012 e, segundo pesquisas empreendidas na 

FUNPEC para identificação dos projetos de pesquisa no setor de petróleo e gás 

natural, chegou-se à tabela 4.1, com recursos financiados no período da ordem de 

R$ 89.443.950,65. 

 

Tabela 4.1. Total dos recursos financiados para a UFRN no período de 1999 a 2012 

Recursos dos projetos financiados para a UFRN 

Ano Nº de projetos Valor dos projetos (R$) 

1999 12 19.837.841,00 

2000 25 7.165.185,58 

2001 46 19.946.530,48 

2002 8 965.913,47 

2003 21 7.095.331,20 

2004 22 7.454.277,17 

2005 19 12.501.070,42 

2006 5 5.737.954,48 

2007 4 2.518.134,88 

2008 5 3.816.474,21 

2009 1 410.256,00 

2010 2 1.860.792,41 

2011 1 134.189,35 

2012 ─ ─ 

Total geral de 1999 a 2012 89.443.950,65 

Fonte: Elaboração própria, com base em documentação da FUNPEC 
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Dos 171 projetos com vigência de 1999 a 2012, foram objeto de análise da 

tese 148 projetos; e dos 53 coordenadores de projetos, foram aplicados 

questionários a 38 coordenadores, conforme as razões que se seguem: 22 projetos 

deixaram de ser analisados em função de motivos tais como: aposentadoria dos 

coordenadores, transferência dos coordenadores para outras IES, coordenadores 

vinculados a outras IES, falecimento de coordenador. 

Foi igualmente importante realizar um levantamento sobre os departamentos 

da UFRN os quais o coordenador estava vinculado para viabilizar a comunicação 

com os mesmos. O quadro 4.2 especifica os treze departamentos de lotação dos 

trinta e oito coordenadores. 

Quadro 4.1. Departamento dos Coordenadores de Projeto da UFRN 

Ordem Departamento dos coordenadores da UFRN 
Total por 

Departamento 

01 Deptº de Engª da Computação e Automação 05 

02 Deptº de Engª de Materiais 01 

03 Deptº de Engª Mecânica 01 

04 Deptº de Engª do Petróleo 02 

05 Deptº de Engª Química 06 

06 Instituto de Química 06 

07 Deptº de Geologia 11 

08 Deptº de Geofísica 01 

09 Museu Câmara Cascudo 01 

10 Deptº de Informática e Matemática Aplicada 01 

11 Deptº de Matemática 01 

12 Deptº de Oceanografia e Limnologia 01 

13 Deptº de Serviço Social 01 

Total geral 38 

Fonte: Elaboração própria 



O caso UFRN 

 

Dayse da Mata Oliveira Souza. Janeiro 2014 155 

 

Na PROPLAN, foram três os setores vinculados aos projetos de pesquisa, 

com um total de dez respondentes ao questionário. 

 

Quadro 4.2. Setor dos Funcionários/Assessores da PROPLAN 

Ordem 
Setor dos funcionários/assessores da 

PROPLAN 
Total por Setor 

01 Coordenação de Convênios 02 

02 Coordenação de Avaliação Institucional 07 

03 Coordenação de Orçamento 01 

Total geral 10 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na FUNPEC foram listados quatro setores diretamente vinculados aos 

projetos de pesquisa, com um total de 13 funcionários que responderam o 

questionário. 

 

Quadro 4.3. Setor dos Funcionários da FUNPEC 

Ordem Setor dos funcionários da FUNPEC Total por Setor 

01 REDIC / LAUT 01 

02 Coordenadoria de Controle Interno 01 

03 Setor de Acompanhamento e Administração 
de Projetos 

08 

04 Promoção e Desenvolvimento 03 

Total geral 13 

Fonte: Elaboração própria 
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Os setores de lotação dos coordenadores da Petrobras foram: 

 

Quadro 4.4. Setor dos Coordenadores da Petrobras 

Ordem Setor dos coordenadores da Petrobras Total por Setor 

01 Engenharia de Produção 01 

02 UO-RNCE 02 

03 Refinaria Potiguar Clara Camarão – RPCC 01 

04 CENPES 04 

Total geral 08 

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir do levantamento efetuado, foi possível delimitar o universo de 

coordenadores, funcionários e assessores a serem pesquisados para a aplicação 

dos questionários, assim como conhecer, na opinião dos coordenadores de projetos 

da UFRN, quais fatores influenciam no atraso do projeto. 

 

4.3 Fatores que Influenciam no Atraso do Projeto 

Um aspecto importante com relação aos projetos de pesquisa da UFRN se 

refere aos fatores que influenciam no atraso desses projetos, tendo como foco o 

ponto de vista dos coordenadores de projetos da UFRN. 

Foi demandado ao entrevistado(a) que, pela sua experiência em projetos 

executados pela UFRN, ele(a) avaliasse os fatores que causassem atrasos de 

acordo com a escala: [0-1] = Sem nenhuma influência; [2-4] = Pouca Influência; [5-7] 

= Média Influência e [8-10] = Forte Influência. Foram feitos os seguintes 

questionamentos: 

1) Com relação ao planejamento do projeto, a figura 4.1 apresenta os 

seguintes resultados: 
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Figura 4.1. Planejamento do Projeto – Coordenador da UFRN 

Fonte: Elaboração própria 

 

O tempo de tramitação nos setores da UFRN (72%) foi considerado pelos 

coordenadores como de forte influência no atraso dos projetos. Os outros dois 

fatores: falta de informações/conhecimento sobre propostas de projetos de pesquisa 

e falta de informações/conhecimento sobre alocação de orçamento de recursos 

tiveram percentuais próximos em valores e equidistantes em grau de influência. Isto 

significa esclarecer que: 38% consideraram falta de informações/conhecimento 

sobre alocação de orçamento de recursos com forte influência no atraso dos 

projetos, enquanto que 22% consideraram sem nenhuma influência no atraso do 

planejamento dos projetos. 

Pode-se afirmar, portanto, que o tempo de tramitação dos projetos nos 

setores da UFRN exerce uma forte influência no atraso ao se planejar os projetos. 

 

2) Com relação à execução do projeto, a figura 4.2 mostra que: 
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Figura 4.2. Execução do projeto – Coordenador da UFRN 

Fonte: Elaboração própria 

 

A avaliação dos fatores que influenciam no atraso do projeto agora é 

realizada na execução do projeto, ou seja: as aquisições de equipamentos/máquinas 

(81%), têm forte influência no atraso do projeto em função do processo muitas vezes 

demorado de compras. Do mesmo modo, a construção de prédios (66%) também 

tem forte influência no atraso do projeto. No atraso no repasse dos recursos, 47% 

dos coordenadores consideraram que ele exercia forte influência no atraso do 

projeto ou muita influência (25%). Pouco mais da metade dos respondentes 

considerou a mudança na equipe de trabalho como capaz de influenciar o atraso na 

execução dos projetos. 

Por conseguinte a maior parte dos respondentes considerou que os 

fatores causadores de atraso exerciam uma forte influência na execução do projeto. 

Por fim, a mudança na equipe técnica foi considerada por mais da metade de 

respondentes como influenciando fortemente (28%) ou muito fortemente (38%) o 

atraso na execução dos projetos. 

O capítulo seguinte trata da análise descritiva da validação dos indicadores de 

desempenho.
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Capítulo 5: Análise Descritiva da Pesquisa 

Neste capítulo apresenta-se a análise descritiva da pesquisa, onde foi 

possível discutir os diversos aspectos que envolvem as respostas dos diversos 

atores. 

O capítulo encontra-se dividido em seis seções: na seção 1 se apresenta a 

análise dos coordenadores dos projetos de petróleo e gás natural da UFRN; na 

seção 2 são expressas as avaliações dos funcionários e assessores envolvidos com 

projetos na PROPLAN; na seção 3 são mostradas as respostas dos funcionários da 

FUNPEC que estão diretamente envolvidos com os projetos de pesquisa; na seção 

4, são evidenciadas as respostas dos coordenadores da Petrobras; na seção 5 são 

destacadas as sugestões de indicadores dos respondentes, sendo feita uma síntese 

na seção 6. 

 

5.1 Questionário dos Coordenadores dos Projetos de Petróleo e 

Gás Natural da UFRN 

Foram selecionados 38 coordenadores de projetos de pesquisa no setor de 

petróleo e gás natural. Do universo pesquisado, 32 coordenadores responderam ao 

questionário, o que corresponde a 84% do total de respondentes. 

O questionário aplicado aos coordenadores dos projetos da UFRN foi 

composto por três grupos de questionamentos: 

I. O PERFIL DO ENTREVISTADO(A): buscou-se caracterizar o perfil do 

coordenador(a) do projeto. A figura 5.1 descreve o perfil dos entrevistados. 

Para o perfil dos coordenadores levou-se em consideração: 

1) O tempo de experiência em projetos: 91% dos coordenadores (a quase 

totalidade) afirmaram possuir acima de 9 anos de experiência. 

2) Número de projetos dos quais participou: nessa questão, 72% respondeu 

ter participado de mais de 9 projetos. 

3) Número de projetos dos quais coordenou: nesse caso, 59% afirmou ter 

coordenado mais de 9 projetos 
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Pode-se analisar o perfil dos respondentes como experiente, tanto em 

participação quanto na coordenação dos projetos. 

 

 

Figura 5.1. Perfil do entrevistado(a) – Coordenador da UFRN 

Fonte: Elaboração própria 

 

II. INDICADORES A SEREM AVALIADOS: neste grupo solicitou-se que 

fosse analisado o conjunto de indicadores encontrados na literatura e no focus group 

realizado com especialistas, avaliados em uma escala de 0 a 10, sendo: [0-1] = Sem 

importância; [2–4] = Pouco importante; [5-7] = Importante e [8-10] = Muito 

importante. Foram analisadas duas categorias de indicadores: 

a) Indicadores de resultado 

1) Com relação à infraestrutura resultante do projeto, a figura 5.2 mostra a 

avaliação dos coordenadores. 

 

 

 



Análise Descritiva da Pesquisa 

 

Dayse da Mata Oliveira Souza. Janeiro 2014 162 

 

Figura 5.2. Infraestrutura resultante do projeto – Coordenador da UFRN 

Fonte: Elaboração própria 

 

A grande maioria dos respondentes avaliou os indicadores que levavam em 

consideração o valor da construção de laboratórios/prédios; dos 

equipamentos/máquinas adquiridas; e da manutenção de 

equipamentos/máquinas/prédios como muito importante. Pode-se, portanto, inferir 

que a infraestrutura resultante do projeto é um legado fundamental para a evolução 

da universidade. 

 

2) Com relação à produção acadêmica dos projetos, os resultados são 

encontrados na figura 5.3 

No que se refere à produção acadêmica, os coordenadores consideraram 

como muito importante os indicadores relacionados ao número de pesquisadores 

envolvidos; número de teses/dissertações/monografias geradas e o número de 

artigos aprovados/publicados. Mas um percentual de 31% avaliou como sem 

importância o número de prêmios resultantes dos projetos de pesquisa. Quanto ao 
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número de visitas técnicas realizadas, esse indicador foi considerado como 

importante ou muito importante por quase a totalidade dos respondentes. 

Constata-se, na visão dos coordenadores de projetos de pesquisa que o 

conhecimento gerado pelos projetos é um fator de desenvolvimento para a 

universidade. 

 

 

Figura 5.3. Produção acadêmica dos projetos – Coordenador da UFRN 

Fonte: Elaboração própria 

 

3) Com relação ao impacto sócio econômico do projeto, pode-se observar 

os resultados na figura 5.4 

No que se refere ao impacto sócio econômico do projeto, os indicadores 

relativos ao número de bolsas para os pesquisadores e valor das bolsas de pesquisa 

foram respectivamente avaliados como muito importante (81% e 69%). Com relação 

ao número de pessoas beneficiadas diretamente com o projeto, pouco menos da 

metade (47%) o considerou como muito importante. Há que se registrar um 

percentual de 38% de respondentes que considerou os indicadores número de 

empresas spinoffs (novas empresas resultantes do projeto) geradas e número de 
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softwares/patentes/registros de marca, como sem importância para a avaliação dos 

projetos de pesquisa. 

Nesse sentido, pode-se entender que os indicadores alusivos às bolsas de 

pesquisa têm um peso substancial no impacto sócio econômico do projeto. 

 

 

Figura 5.4. Impacto sócio econômico do projeto – Coordenador da UFRN 

Fonte: Elaboração própria 

 

4) Com relação à excelência do projeto, esse item é referenciado na 

figura 5.5 

A avaliação feita por 94% dos respondentes considerou como sendo muito 

importante um indicador que salientasse a excelência do projeto, isto indicando o 

nível de satisfação do patrocinador, o que leva a demonstrar que o projeto atingiu o 

seu objetivo. 
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Figura 5.5. Excelência do projeto – Coordenador da UFRN 

Fonte: Elaboração própria 

b) Indicadores de processo 

1) Com relação ao tempo de negociação e planejamento do projeto, o 

resultado é mostrado na figura 5.6 

 

Figura 5.6. Tempo de negociação e planejamento do projeto – Coordenador da 

UFRN 

Fonte: Elaboração própria 
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Para o tempo de negociação e planejamento do projeto, mais da metade dos 

coordenadores considerou o indicador de desempenho como muito importante 

(50%) ou importante (28%), o que leva a ressaltar ser esse um momento 

indispensável para viabilizar a otimização do tempo de tramitação dos projetos nos 

setores da UFRN. 

 

2) Com relação à execução do projeto, as respostas são indicadas na 

figura 5.7 

 

Figura 5.7. Execução do projeto – Coordenador da UFRN 

Fonte: Elaboração própria 

 

A quase totalidade dos respondentes (91%) afirmou ser muito importante que 

o percentual dos repasses dos recursos do patrocinador fosse obedecido em 

observância ao calendário previsto, assim como o tempo de execução do projeto 

(81%). A metade dos coordenadores (50%) considerou o número de aditivos de um 

projeto como muito importante, o que leva a concluir que a execução de um projeto 

responde positivamente ao viabilizar essas ações. 
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3) Com relação ao encerramento do projeto, o resultado é apresentado na 

figura 5.8 

 

Figura 5.8. Encerramento do projeto – Coordenador da UFRN 

Fonte: Elaboração própria 

 

É importante esclarecer que o encerramento do projeto refere-se à 

prestação de contas do mesmo. 

A análise quanto ao encerramento do projeto atenta para que uma série de 

itens aconteça conforme os padrões estabelecidos. Nesse sentido, observando-se 

as respostas dos coordenadores, quase todos os itens foram avaliados como muito 

importante: percentagem alcançada de cada meta (88%); percentagem do valor de 

construção real VS planejado (75%); percentagem de aquisição de 

equipamentos/máquinas real VS planejado e percentagem das bolsas real VS 

planejado, ambos com (72%). Já o indicador percentagem de recursos devolvidos 

pelo coordenador foi considerado como pouco importante (31%) ou sem importância 
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(28%). Pode-se observar que os itens que levam em consideração o encerramento 

do projeto (à exceção do item percentagem de recursos devolvidos pelo 

coordenador) foram considerados de grande relevância pelos coordenadores para a 

efetiva viabilização do planejamento do projeto. 

 

5.2 Questionário dos Funcionários e Assessores da PROPLAN 

Do universo pesquisado de dez funcionários e assessores envolvidos com 

projetos na PROPLAN, foram aplicados dez questionários o que corresponde a 

100% do universo estudado. 

O questionário aplicado aos funcionários e assessores envolvidos com a área 

de projetos da UFRN foi composto por três grupos de questionamentos: 

 

I. O PERFIL DO ENTREVISTADO(A): buscou-se caracterizar o perfil do 

funcionário(a)/assessor(a) envolvido(a) com o setor de projetos, conforme indicado 

na figura 5.9 

 

Figura 5.9. Perfil do entrevistado(a) – PROPLAN 

Fonte: Elaboração própria 
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O público alvo selecionado para a aplicação dos questionários levou em 

consideração os funcionários e assessores da Pró-Reitoria de Planejamento da 

UFRN que estão diretamente vinculados aos projetos de pesquisa da universidade, 

perfazendo um total de dez pessoas, sendo caracterizadas como técnicos(as) na 

área em questão. É importante destacar que 100% dos questionários foram 

respondidos. 

O perfil dos respondentes foi dividido em duas categorias: 

1) Tempo de experiência no setor: 10% dos técnicos(as) pesquisados tinham 

menos de 1 ano, 2, 4 ou 5 anos de experiência nas atividades ligadas à 

análise de projetos. 60% responderam que sua experiência estava acima 

de 9 anos. 

2) Tempo de experiência como assessor(a), chefe de setor ou 

coordenador(a) do setor: com relação a esse questionamento, 30% tinham 

menos de 1 ano como chefe e 10% estavam entre 2 e 7 anos em uma 

chefia. Por fim, 50% respondeu que estava à frente de uma chefia ou 

coordenação de setor há mais de 9 anos. 

Do universo pesquisado (100%), pode-se observar que, no que tange à 

experiência, os técnicos(as) da PROPLAN podem ser considerados como 

conhecedores do processo em si de avaliação dos projetos de pesquisa. 

II. INDICADORES A SEREM AVALIADOS: o conjunto de indicadores 

encontrados na literatura e no focus group realizado com especialistas foram 

avaliados em uma escala de 0 a 10, sendo: [0-1] = Sem importância; [2–4] = Pouco 

importante; [5-7] = Importante e [8-10] = Muito importante. Foram analisadas duas 

categorias de indicadores: 

a) Indicadores de resultado 

1) Com relação à infraestrutura resultante do projeto, evidenciam-se na 

figura 5.10 os resultados 

A totalidade dos respondentes (100%) avaliou os indicadores que levavam em 

consideração o valor da construção de laboratórios/prédios e o valor dos 

equipamentos/máquinas adquiridas como muito importante, seguido de 70% 

considerando também como muito importante o valor da manutenção de 

equipamentos/máquinas/prédios. 
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Portanto, do ponto de vista dos funcionários e assessores da PROPLAN, a 

infraestrutura é fator essencial para o desenvolvimento da universidade. 

 

 

Figura 5.10. Infraestrutura resultante do projeto – PROPLAN 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

2) Com relação à produção acadêmica dos projetos, os resultados podem 

ser expressos na figura 5.11 

 

A totalidade dos respondentes avaliou os indicadores como muito importantes 

ou importantes, revelando que o conhecimento gerado pelos projetos é um fator de 

desenvolvimento para a universidade conforme atestado nas respostas dos 

coordenadores. 
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Figura 5.11. Produção acadêmica dos projetos – PROPLAN 

Fonte: Elaboração própria 

 

3) Com relação ao impacto sócio econômico do projeto, esse item é 

evidenciado na figura 5.12 

 

Os entrevistados emitiram a sua opinião como muito importante em relação 

aos indicadores atinentes ao número de pessoas beneficiadas com o projeto 

(100%); número de softwares/patentes/registros de marca (90%); número de 

empresas spinoffs (novas empresas resultantes do projeto) geradas (80%). O 

número de bolsas para professor/técnico/alunos da UFRN assim como o valor das 

bolsas de pesquisa pelo valor do projeto foi considerado como muito importante 

(50%) ou importante (40%). 
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Figura 5.12. Impacto sócio econômico do projeto – PROPLAN 

Fonte: Elaboração própria 

 

4) Com relação à excelência do projeto, a figura 5.13 especifica os 

resultados 

 

Figura 5.13. Excelência do projeto – PROPLAN 

Fonte: Elaboração própria 
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A avaliação realizada por 80% dos respondentes considerou como sendo 

muito importante um indicador que evidenciasse o nível de satisfação do 

patrocinador, demonstrando, consequentemente, que o projeto atingiu o seu 

objetivo. 

 

b) Indicadores de processo 

1) Com relação ao tempo de negociação e planejamento do projeto, as 

respostas podem ser observadas na figura 5.14 

 

 

Figura 5.14. Tempo de negociação e planejamento do projeto – PROPLAN 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para o tempo de negociação e planejamento do projeto, 70% dos funcionários 

considerou o indicador de desempenho como muito importante ou importante (30%), 

o que leva a destacar ser esse um momento indispensável para viabilizar a 

otimização do tempo de tramitação dos projetos nos setores da UFRN. 
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2) Com relação à execução do projeto, os resultados são apontados pela 

figura 5.15 

 

Figura 5.15. Execução do projeto – PROPLAN 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com relação ao tempo de execução do projeto e o percentual dos repasses 

dos recursos do patrocinador obedecido em observância ao calendário previsto, os 

respondentes afirmaram ser muito importante (50%) ou importante (50%) e o 

número de aditivos de um projeto como muito importante (40%) ou importante 

(40%). Por conseguinte é importante que esses indicadores sejam levados em 

consideração na execução do projeto. 

 

3) Com relação ao encerramento do projeto, os resultados avaliados 

pelos funcionários e assessores da PROPLAN são mostrados na figura 

5.16 

Os indicadores avaliados tiveram percentuais expressivos na avaliação dos 

funcionários e quase todos os itens foram analisados como muito importante ou 

importante, sendo fundamental destacar o cumprimento de todos eles no 
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encerramento do projeto. Destaque-se aqui a avaliação como muito importante da 

percentagem alcançada de cada meta (90%), o tempo real do projeto VS planejado, 

a percentagem de recursos devolvidos e a percentagem de aquisição real VS 

planejado, esses três indicadores com (80%), o que confirma ser o planejamento 

fator essencial para a consecução de um projeto. 

 

 

Figura 5.16. Encerramento do projeto – PROPLAN 

Fonte: Elaboração própria 

 

III. INDICADORES GLOBAIS DE PROJETO: aqui foi demandado ao 

entrevistado(a) que, considerasse o conjunto de indicadores encontrados na 

literatura e no focus group realizado com especialistas, avaliando em uma escala de 

0 a 10, sendo: [0-1] = Sem importância; [2–4] = Pouco importante; [5-7] = Importante 

e [8-10] = Muito importante. Foram analisadas duas categorias de indicadores. 

a) Indicadores de resultado são mostrados na figura 5.17 

100% dos respondentes avaliaram como muito importante o número de 

projetos com prestação finalizada, enquanto a percentagem de novos 

coordenadores de projetos foi considerada como muito importante (60%) ou 
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importante (20%). A opinião dos entrevistados é favorável ao aparecimento de novos 

coordenadores de projetos, assim como a visualização de projetos finalizados em 

seus devidos prazos. 

 

 

Figura 5.17. Novos coordenadores e projetos finalizados – PROPLAN 

Fonte: Elaboração própria 

 

b) Indicadores de processo são evidenciados pela figura 5.18 

 

O tempo de duração da tramitação dos projetos nos setores foi considerado 

como muito importante (80%) ou importante (20%), enquanto que o número de 

projetos de editais VS por encomenda foi avaliado como muito importante (50%) ou 

importante (40%). Esses indicadores demonstram a importância de se otimizar a 

tramitação dos projetos nos setores da UFRN, o que incidiria em mais 

coordenadores tendo acesso a mais editais e, consequentemente, mais projetos 

para a UFRN. 
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Figura 5.18. Projetos de editais/por encomendas e Tempo de tramitação – 

PROPLAN 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.3 Questionário dos Funcionários da FUNPEC 

Foram selecionados treze funcionários da FUNPEC que estão diretamente 

envolvidos com os projetos de pesquisa e aplicados treze questionários o que 

corresponde a 100% do universo estudado. 

O questionário aplicado aos funcionários da FUNPEC que trabalham 

diretamente com a área de projetos foi composto por três grupos de 

questionamentos: 

 

I. O PERFIL DO ENTREVISTADO(A): buscou-se caracterizar o perfil do 

funcionário(a) que trabalha diretamente com o setor de projetos, encontrado na 

figura 5.19 
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Figura 5.19. Perfil do entrevistado(a) – FUNPEC 

Fonte: Elaboração própria 

A aplicação dos questionários levou em consideração um público alvo de 

treze funcionários(as) da FUNPEC que trabalham com projetos de pesquisa, sendo 

também, caracterizados como técnicos(as) na área em questão. Dos treze 

questionários enviados, 100% dos mesmos foram respondidos. 

O perfil das pessoas que responderam ao questionário foi dividido em duas 

categorias: 

1) Tempo de experiência no setor: 15% dos técnicos(as) pesquisados 

possuíam pouca experiência, ou seja, menos de 1 ano. Também 15% dos 

técnicos(as) responderam que sua experiência se encontrava entre 7 e 

acima de 9 anos. Em 8% dos pesquisados, a experiência se encontrava 

entre 2, 3, 5 e 8 anos. 23% dos respondentes mencionou que estava há 4 

anos trabalhando com projetos de pesquisa na fundação. 

2) Tempo de experiência como servidor(a), chefe de setor ou 

coordenador(a): no que concerne a essa questão, 31% tiveram respostas 

diametralmente opostas, ou seja, menos de 1 ano de experiência e mais 
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de 9 anos como chefe ou coordenador de setor. Sobre essa experiência, 

8% afirmaram estar há 4 ou 8 anos à frente do setor e 23% há 6 anos. 

Pode-se considerar que, avaliando o universo pesquisado (100%) dos 

técnicos(as) da FUNPEC, é possível constatar que os mesmos possuem experiência 

necessária para lidar com trâmites inerentes aos projetos de pesquisa nos setores 

da fundação aos quais estão vinculados. 

 

II. INDICADORES A SEREM AVALIADOS: neste grupo foi pedido aos 

funcionários que avaliassem o conjunto de indicadores encontrados na literatura e 

no focus group realizado com especialistas, avaliando em uma escala de 0 a 10, 

sendo: [0-1] = Sem importância; [2–4] = Pouco importante; [5-7] = Importante e [8-

10] = Muito importante. Foram feitos os seguintes questionamentos: 

1) Com relação à excelência em gestão do projeto, a figura 5.20 expressa os 

resultados 

 

Figura 5.20. Excelência em gestão do projeto – FUNPEC 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os funcionários analisaram como sendo muito importante um indicador que 

salientasse a excelência na gestão do projeto (54%) e importante (46%). Isto indica 

que o nível de satisfação do coordenador do projeto deve ser alcançado para que o 

projeto atinja o seu objetivo. 
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2) Com relação ao tempo de negociação e planejamento do projeto, os 

resultados são apontados pela figura 5.21 

 

Figura 5.21. Tempo de negociação e planejamento do projeto – FUNPEC 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para o tempo de negociação e planejamento do projeto, 62% dos 

respondentes considerou o indicador de desempenho como muito importante e 38% 

como importante, o que implica em otimizar o tempo de tramitação dos projetos nos 

setores da UFRN. 

 

3) Com relação à execução do projeto, os resultados podem ser observados 

pela figura 5.22 

Referente ao quesito execução do projeto, 85% dos funcionários afirmou ser 

muito importante que o percentual dos repasses dos recursos do patrocinador fosse 

obedecido em observância ao calendário previsto. O tempo de execução do projeto 

foi considerado como muito importante (54%) ou importante (38%), enquanto que os 

respondentes avaliaram que o número de aditivos de um projeto seria importante 

(46%) ou pouco importante (38%). 

Ao se observar esses indicadores, especialmente os dois primeiros, entende-

se que eles devam estar funcionando para a viabilização do projeto. 
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Figura 5.22. Execução do projeto – FUNPEC 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

4) Com relação ao encerramento do projeto, a figura 5.23 evidencia os 

resultados 

 

Analisando as respostas dos indicadores inerentes ao encerramento do 

projeto, verifica-se que quase todos foram considerados como muito importantes ou 

importantes, o que significa que todos eles precisam estar presentes e fazerem parte 

do encerramento do projeto. 
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Figura 5.23. Encerramento do projeto – FUNPEC 

Fonte: Elaboração própria 

 

III. INDICADORES GLOBAIS DE PROJETO: aqui foi demandado ao 

entrevistado(a) que, considerasse o conjunto de indicadores encontrados na 

literatura e no focus group realizado com especialistas, avaliando em uma escala de 

0 a 10, sendo: [0-1] = Sem importância; [2–4] = Pouco importante; [5-7] = Importante 

e [8-10] = Muito importante. Foram analisados três indicadores de desempenho, 

conforme apresentado na figura 5.24. 

 

O conjunto de indicadores globais de projetos que leva em consideração o 

nível de satisfação dos coordenadores; o número de projetos com prestação 

finalizada; e o número de instituições financiadoras foi considerado como muito 

importante ou importante por todos os respondentes. Portanto, eles são essenciais à 

consecução dos projetos vigentes e viabilização dos projetos futuros 
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Figura 5.24. Indicadores globais de projetos – FUNPEC 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.4 Questionário dos Coordenadores da Petrobras 

Foram selecionados oito coordenadores da Petrobras diretamente envolvidos 

com os projetos de pesquisa junto à UFRN e aplicados oito questionários o que 

corresponde a 100% do universo estudado. 

O questionário foi aplicado aos coordenadores da Petrobras, sendo composto 

por dois grupos de questionamentos. 

 

I. O PERFIL DO ENTREVISTADO(A): buscou-se caracterizar o perfil dos 

coordenadores da Petrobras conforme está explicitado na figura 5.25. 

A aplicação dos questionários levou em consideração um público alvo de oito 

coordenadores da Petrobras. Dos oito questionários enviados, 100% dos mesmos 

foram respondidos. 

O perfil dos coordenadores que responderam ao questionário foi dividido em 

duas categorias e levou-se em consideração: 
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1) O tempo de experiência em projetos: 50% dos coordenadores afirmaram 

possuir acima de 9 anos de experiência. 37,5% responderam ter 3 anos de 

experiência no setor e 12,5% com 2 anos. 

2) Número de projetos dos quais participou: nessa questão, 62,5% 

respondeu ter participado de mais de 9 projetos, 12,5 % participaram de 6 

projetos, enquanto que 25% participaram de 2 projetos. 

3) Número de projetos dos quais coordenou: nesse caso, 25% afirmaram ter 

coordenado mais de 9 projetos ou 1 projeto. Outros coordenaram dentre 2, 

3, 5 e 6 projetos. 

 

Avaliando o universo pesquisado, verifica-se que metade dos coordenadores 

possui experiência necessária na coordenação de projetos ou pouco mais da 

metade quanto à participação em projetos. 

 

 

 

Figura 5.25. Perfil do entrevistado(a) – Coordenador da Petrobras 

Fonte: Elaboração própria 
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II. INDICADORES A SEREM AVALIADOS: neste grupo o respondente foi 

convidado a opinar sobre o conjunto de indicadores encontrados na literatura e no 

focus group realizado com especialistas, avaliando em uma escala de 0 a 10, sendo: 

[0-1] = Sem importância; [2–4] = Pouco importante; [5-7] = Importante e [8-10] = 

Muito importante. Foram analisadas duas categorias de indicadores. 

a) Indicadores de resultado: foram avaliados cinco indicadores de 

desempenho, de acordo com a figura 5.26. 

1) Número de funcionários da sua empresa envolvidos no projeto: 37% 

consideraram como muito importante e 25% como importante ou sem 

importância. 

2) Número de prêmios resultantes do projeto de pesquisa: 50% 

analisaram esse indicador como sem importância e 12,5% como de 

pouca importância, enquanto que 37,5% o consideraram importante. 

3) Número de alunos participantes do projeto, contratados pela sua 

empresa ou seus terceirizados: 50% dos coordenadores consideraram 

esse indicador como pouco importante ou sem importância (25%). 

4) Número de funcionários qualificados pelo projeto: esse foi outro 

indicador considerado sem importância (37,5%) ou pouco importante 

(25%). 

5) Número de softwares/patentes/registro de marcas gerado: nesse 

quesito, pouco mais da metade de coordenadores o considerou muito 

importante (37,5%) ou importante (25%). Contudo, há que se registrar 

a avaliação de 50% de respondentes que o consideraram pouco 

importante ou sem importância (25%). 

 

Do ponto de vista dos coordenadores da Petrobras os indicadores (1) número 

de prêmios resultantes do projeto de pesquisa e (2) número de alunos participantes 

do projeto, contratados pela sua empresa ou seus terceirizados, foi considerado 

como não tendo importância para os projetos financiados. 
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Figura 5.26. Indicadores de resultado – Coordenador da Petrobras 

Fonte: Elaboração própria 

 

b) Indicadores de processo: foram avaliados três grupos de indicadores de 

desempenho 

 

1) Com relação ao tempo de negociação e planejamento do projeto, a figura 

5.27 mostra os resultados 

 

Os coordenadores avaliaram o tempo de negociação e planejamento do 

projeto como muito importante (50%) ou importante (25%). Isso denota que a 

empresa considera esse indicador relevante para o desenvolvimento da parceria. 
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Figura 5.27. Tempo de negociação e planejamento do projeto – Coordenador da 

Petrobras 

Fonte: Elaboração própria 

 

2) Com relação à execução do projeto a figura 5.28 reproduz a resposta dos 

coordenadores 

 

Na opinião dos respondentes, os indicadores: prazo de entrega dos 

relatórios dos projetos, qualidade dos relatórios do projeto e tempo (meses) de 

execução do projeto foram avaliados como muito importante, com um percentual de 

62,5% cada um. O número de aditivos de um projeto foi considerado como muito 

importante (50%). 

Nesse caso, pode-se observar que a empresa valoriza as respostas 

advindas dos projetos financiados e a clareza dos relatórios que servirão de base 

para tomada de decisões a serem implementadas, assim como o número de aditivos 

de um projeto é importante na visão empresarial. 
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Figura 5.28. Execução do projeto – Coordenador da Petrobras 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

3) Com relação ao encerramento do projeto a figura 5.29 apresenta os 

resultados 

 

O indicador percentagem alcançada de cada meta foi considerado muito 

importante (75%) assim como o tempo real do projeto VS planejado (62,5%). Ainda, 

25% dos coordenadores avaliaram esses dois indicadores como importante. 

Isso corrobora o que foi analisado anteriormente uma vez que a empresa, 

na visão atual, prioriza os “entregáveis” ou os produtos “usáveis”, o que significa 

buscar resultados quando das parcerias e financiamentos efetivados. 
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Figura 5.29. Encerramento do projeto – Coordenador da Petrobras 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.5 Sugestões de Indicadores de Desempenho dos Respondentes 

Além das respostas quantitativas advindas dos questionários aplicados, os 

respondentes propuseram sugestões de indicadores de desempenho ou 

expressaram opiniões sobre os projetos no espaço reservado às questões abertas 

constante do questionário. Vale ressaltar que a maioria desses indicadores já estava 

contemplada na proposta inicial. Dentre opiniões e propostas de indicadores, foram 

obtidas: 

 18 propostas/opiniões dos coordenadores de projetos de pesquisa de 

petróleo e gás natural da UFRN. 

 05 propostas/opiniões dos funcionários da FUNPEC envolvidos 

diretamente com a área de projetos. 

 03 propostas/opiniões dos coordenadores da Petrobras. 
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As recomendações de indicadores de desempenho sugeridas pelos 

respondentes da pesquisa foram: 

 Percentagem de quanto o que foi previsto no começo do projeto foi 

executado igual sem alterações. 

 Tempo de duração da tramitação na FUNPEC. 

 Tempo de duração da tramitação na PROPLAN. 

 Tempo de duração na Procuradoria. 

 Tempo de duração na PROPESQ. 

 Valor financeiro do projeto. 

 Trâmite do projeto na UFRN versus tempo de execução do projeto. 

 Atraso decorrente da burocracia na importação de equipamentos. 

 Atraso no atendimento das análises e envio das solicitações aos órgãos 

competentes financiadores. 

 Demora nas licitações. 

 Falta de compromisso de alguns membros da equipe no desenvolvimento 

das atividades propostas no projeto. 

 

5.6 Síntese do Capítulo 5 

Efetuadas as análises dos gráficos, a proposta de um sistema de medição de 

desempenho para os projetos de petróleo e gás natural foi efetivada no capítulo 6. 

Conforme explicitado no capítulo 3, os indicadores de desempenho aqui 

analisados foram avaliados anteriormente em um pré-teste pelos quatro grupos de 

respondentes: dois coordenadores de projetos de petróleo e gás natural da UFRN, 

dois funcionários da PROPLAN, dois funcionários da FUNPEC e um coordenador da 

Petrobras. 

Na visão dos quatro grupos de respondentes, todos os indicadores foram 

avaliados percentualmente como muito importantes ou importantes. Isto leva à 
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decisão de considerar todos para a proposta do sistema de medição de 

desempenho para projetos no setor de petróleo e gás natural. 

Outro ponto a destacar quanto ao perfil dos entrevistados foi a experiência de 

trabalhos com projetos de pesquisa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

Capítulo 6 

 

Sistema de Medição de 

Desempenho para 

Projetos de PD&I 

_________________________________ 
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Capítulo 6: Sistema de Medição de 

Desempenho para Projetos de 

PD&I 

Este capítulo apresenta a proposta do Sistema de Medição de Desempenho 

para projetos de PD&I em uma universidade pública. Inicialmente se descreve a 

visão geral do SMD e posteriormente explicita-se a descrição de indicadores de 

processo, indicadores de resultado e indicadores globais. 

A figura 6.1 expressa a visão geral do sistema de medição de desempenho, 

em observância à proposta de Neely; Gregory e Platts (2005) que consideram 

medidas de desempenho individuais integradas formando um sistema de medição 

de desempenho. 

 

 

Figura 6.1. Visão Geral do Sistema de Medição de Desempenho para projetos de 

PD&I no setor de petróleo e gás natural 

Fonte: Elaboração própria com base em Neely; Gregory e Platts (2005) 

 

É importante esclarecer que, nos projetos de pesquisa do setor de petróleo e 

gás natural, participam uma universidade pública, uma fundação de apoio à 

pesquisa e a empresa patrocinadora da pesquisa. 
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A interação das ações entre esses três atores (observado na figura 6.1 como 

a área da interseção) se configura como foco principal do sistema de medição de 

desempenho proposto. 

A estrutura do sistema de medição de desempenho é apresentada na figura 

6.2 onde se considera que os conjuntos de indicadores estão agrupados em três 

grandes blocos: 17 indicadores de processo, 23 indicadores de resultado e 06 

indicadores globais, os quais devem ser acompanhados e aprimorados por meio de 

uma coordenação. 

 

 

Figura 6.2. Estrutura do Sistema de Medição de Desempenho 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os indicadores de processo contemplam a medição de desempenho na 

execução das atividades do projeto, como por exemplo: Tempo de Duração da 

Tramitação nos Setores, Tempo de Execução do Projeto, Percentagem Alcançada 

das Metas, dentre outros. Nos indicadores de resultado, a medição foca, por 

exemplo, a infraestrutura resultante do projeto, assim como a produção acadêmica 

gerada por meio de indicadores tais como: Valor da Construção de 
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Laboratórios/Prédios, Valor dos Equipamentos/Máquinas Adquiridas, Número de 

Teses/Dissertações/Monografias Geradas, dentre outros. No que se refere aos 

indicadores globais, estes medem o desempenho do conjunto de projetos de PD&I, 

como por exemplo: Projetos com Prestação Finalizada, Nível de Satisfação dos 

Coordenadores de Projetos por Ano, Número de Novas Instituições Financiadoras 

de Projetos. 

Considera-se de fundamental importância que o conjunto desses indicadores 

de desempenho seja monitorado e atualizado ao longo do tempo por uma 

coordenação. 

A partir do caso estudado, verificou-se a necessidade de eleger um setor para 

coordenar o acompanhamento e aprimoramento do sistema de medição de 

desempenho e, dessa forma, dentro da proposta, a PROPLAN seria o setor mais 

adequado para essa coordenação, dado que o citado setor é o responsável pelo 

acompanhamento dos projetos de pesquisa da UFRN junto às organizações 

externas. É importante ressaltar que cabe à coordenação o papel de elaborar uma 

base de dados com informações para o acompanhamento do sistema de medição 

de desempenho. 

Conforme mencionado anteriormente e, levando-se em consideração a 

perspectiva de observação e entendimento dos quatro grupos de respondentes, 

onde todos os indicadores foram avaliados percentualmente como muito importantes 

ou importantes, se decidiu que todos os indicadores iriam compor a proposta do 

sistema de medição de desempenho para projetos no setor de petróleo e gás 

natural. 

Os indicadores propostos podem ser traduzidos como informações que 

possibilitam reproduzir, categorizar, organizar, comparar ou quantificar de forma 

sistematizada a dimensão real daquilo que se quer medir e que atenda às 

expectativas de quem toma as decisões. 

É fundamental entender que as medidas por si só não expressam nada; é 

necessário reuni-las estrategicamente em um sistema de medição de desempenho 

para que os gestores das instituições possam ser eficazes na consecução dos 

objetivos estabelecidos. 

Harbour (2009) afirma que não é fácil medir o desempenho das organizações, 

enquanto Harrington (1993) salienta que decisões acertadas só poderão ser 
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tomadas caso elas se baseiem em medições corretas. Na opinião dos autores, 

algumas perspectivas devem ser levadas a termo para uma medição efetiva nas 

organizações. 

Considerando as abordagens desses autores, esse trabalho buscou 

responder a questionamentos tais como: o que medir? como medir? quando medir?, 

para realizar o mapeamento dos indicadores visando a composição do sistema de 

medição de desempenho para projetos de PD&I. 

Consoante o que foi registrado previamente, a estrutura do sistema de 

medição de desempenho desta tese reúne os indicadores de desempenho em três 

grandes blocos: indicadores de processo, indicadores de resultado e indicadores 

globais os quais serão detalhados na sequência. 

 

6.1 Indicadores de Processo 

Os indicadores de processo medem a performance das atividades envolvidas 

durante todo o ciclo de vida do projeto de pesquisa, incluindo desde a etapa de 

negociação até o encerramento do mesmo. 

Após a aplicação dos questionários, foram mapeados e contabilizados 17 

indicadores de processo. 

Com relação ao tempo de negociação e planejamento do projeto, foram 

elaborados questionamentos para os projetos de petróleo e gás natural, sendo 

proposto cinco indicadores de desempenho: tempo de duração da tramitação na 

FUNPEC; tempo de duração da tramitação na PROPESQ; tempo de duração da 

tramitação na PROPLAN; tempo de duração da tramitação na Procuradoria Jurídica; 

e tempo de duração da tramitação do coordenador do projeto. 

 

 

 

6.1.1 Tempo de Duração da Tramitação nos Setores: FUNPEC, 

PROPESQ, PROPLAN, Procuradoria Jurídica e do 

Coordenador do Projeto 



Sistema de Medição de Desempenho para Projetos de PD&I 
 

Dayse da Mata Oliveira Souza. Janeiro 2014 197 

Esses indicadores têm um valor relativo, sendo medido percentualmente. 

Aqui se espera poder conhecer o tempo do projeto em tramitação e compará-lo com 

o tempo do projeto como um todo. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Tempo de duração da tramitação na FUNPEC / Tempo total de tramitação) x 

100 = % 

(Tempo de duração da tramitação na PROQPESQ / Tempo total de 

tramitação) x 100 = % 

(Tempo de duração da tramitação na PROPLAN / Tempo total de tramitação) 

x 100 = % 

(Tempo de duração da tramitação na Procuradoria / Tempo total de 

tramitação) x 100 = % 

(Tempo de duração da tramitação do Coordenador do projeto / Tempo total 

de tramitação) x 100 = % 

 

Com relação à execução do projeto, foram propostos cinco indicadores de 

desempenho: tempo de execução do projeto; número de aditivos de um projeto; 

percentagem de repasse dos recursos do patrocinador conforme calendário previsto; 

qualidade dos relatórios do projeto; e prazo de entrega dos relatórios dos projetos. 

 

6.1.2 Tempo de Execução do Projeto 

A medição desse indicador deve ser feita de forma relativa, sendo necessária 

a informação do tempo em que o projeto foi executado e do tempo total do projeto. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Tempo de execução do projeto / Tempo total do projeto) x 100 = % 

 

6.1.3 Número de Aditivos de um Projeto 

O aditivo é uma alteração do projeto seja por força de uma modificação no 

projeto, nas especificações, forma de pagamento, prorrogação de prazo de 

execução, dentre outras. 
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Esse indicador tem um valor absoluto, valendo salientar que quanto menor for 

o número de alterações no projeto mais se saberá que os imprevistos serão 

minimizados. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

Número de aditivos de um projeto = número 

 

6.1.4 Percentagem de Repasse dos Recursos do Patrocinador 

Conforme Calendário Previsto 

O repasse é feito pelo patrocinador para a efetiva execução do projeto. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Número de parcelas repassadas conforme calendário previsto / Número total 

de parcelas) x 100 = % 

 

6.1.5 Qualidade dos Relatórios do Projeto 

Esse indicador estabelece se o que foi definido foi realizado. 

 

Um relatório de boa qualidade é de extrema importância na execução de 

projetos de pesquisa. Portanto, há necessidade de elaborar e utilizar os relatórios de 

forma simples, objetiva e eficaz. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Número de relatórios sem devolução / Total de relatórios) x 100 = % 

 

6.1.6 Prazo de Entrega dos Relatórios dos Projetos 

Neste indicador é preciso verificar se o prazo de entrega foi cumprido. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Número de relatórios entregues conforme prazo de entrega / Número total de 

relatórios conforme prazo de entrega) x 100 = % 
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Com relação ao encerramento do projeto, foram propostos sete indicadores 

de desempenho: tempo real do projeto VS planejado; percentagem alcançada de 

cada meta; percentagem de recursos devolvidos pelo coordenador; percentagem de 

aquisição de equipamentos/máquinas real VS planejado; percentagem do valor de 

construção real VS planejado; número de remanejamentos de recursos; e 

percentagem das bolsas real VS planejado. 

 

6.1.7 Tempo Real do Projeto VS Planejado 

Para esse indicador é gerado um número relativo, sendo expresso 

percentualmente para comparar se o tempo de duração do projeto se equiparou ao 

tempo de planejamento do mesmo. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Tempo real do projeto / Tempo planejado) x 100 = % 

 

6.1.8 Percentagem Alcançada das Metas 

As metas são resultados parciais a serem atingidos e saber percentualmente 

se elas estão sendo alcançadas conforme o planejado é fundamental para o 

desenvolvimento do projeto. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Número de metas alcançadas / Número de metas do projeto) x100 = % 

 

6.1.9 Percentagem de Recursos Devolvidos Pelo Coordenador 

Nesse caso, o indicador mede percentualmente os recursos devolvidos do 

projeto. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Recurso devolvido / Recurso total do projeto) x 100 = % 

 

6.1.10 Percentagem de Aquisição de Equipamentos/Máquinas Real 

VS Planejado 
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Aqui é medido se a aquisição de equipamentos/máquinas foi efetuada de 

acordo com o que foi planejado no projeto. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Valor de aquisição real de equipamentos e máquinas / Valor planejado) x 100 

= % 

 

6.1.11 Percentagem do Valor de Construção Real VS Planejado 

Esse indicador mede de forma relativa e estabelece percentualmente se o 

valor de construção real está de acordo com o que foi planejado, sendo necessária a 

informação do valor absoluto do que foi construído e do valor que foi planejado. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Valor de construção real / Valor planejado) x 100 = % 

 

6.1.12 Número de Remanejamentos de Recursos 

Esse indicador quantifica, por meio de um valor absoluto, os remanejamentos 

de recursos que foram efetuados para adequar eventuais mudanças ocorridas no 

projeto. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

Número de remanejamentos de recursos = número 

 

6.1.13 Percentagem das Bolsas Real VS Planejado 

É um indicador para determinar percentualmente o valor das bolsas utilizadas 

no projeto. Aqui são necessárias as informações dos valores das bolsas 

efetivamente pagas e os valores planejados. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Valor das bolsas real / Valor planejado) x 100 = % 

 

6.2 Indicadores de Resultado 
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Os indicadores de resultados apresentam o que foi alcançado pela instituição 

em função de ações passadas, sinalizando para o resultado da organização. As 

suas medidas apontam os benefícios resultantes das ações empreendidas na 

instituição. Foram mapeados e contabilizados 23 indicadores de resultado. 

 

Com relação à infraestrutura resultante do projeto, foram elaborados 

questionamentos para os projetos de petróleo e gás natural, sendo propostos três 

indicadores de desempenho: valor da construção de laboratórios/prédios; valor dos 

equipamentos/máquinas adquiridas; e valor da manutenção de 

equipamentos/máquinas/prédios. 

 

6.2.1 Valor da Construção de Laboratórios/Prédios 

Esse indicador é medido, de forma relativa, sendo necessária a informação do 

valor absoluto investido e do valor total do projeto. 

Quanto maior for a percentagem do indicador, maior é o benefício trazido para 

a universidade. 

A construção de laboratórios e prédios objetiva atender demandas técnicas e 

de pesquisa para o desenvolvimento da universidade. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Valor da construção de prédios e laboratórios / Valor do projeto) x 100 = % 

 

6.2.2 Valor dos Equipamentos/Máquinas Adquiridas 

Com esse indicador espera-se conhecer o percentual do valor aplicado na 

aquisição dos equipamentos e máquinas. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Valor das máquinas e equipamentos / Valor do projeto) x 100 = % 

 

6.2.3 Valor da Manutenção de Equipamentos/Máquinas/Prédios 
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Esse indicador representa, em termos percentuais, o que está sendo utilizado 

para a manutenção de equipamentos/máquinas/prédios. É importante para o bom 

desempenho da manutenção. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Valor da manutenção / Valor do projeto) x 100 = % 

 

Com relação à produção acadêmica dos projetos, foram propostos nove 

indicadores de desempenho: número de professores da UFRN envolvidos; número 

de técnicos da UFRN envolvidos; número de alunos de pós-graduação da UFRN 

envolvidos; número de alunos de graduação da UFRN envolvidos; número de 

teses/dissertações/monografias geradas; número de artigos aprovados/publicados 

(congressos e revistas qualificadas); número de prêmios resultantes do projeto de 

pesquisa; número de visitas técnicas realizadas; e número de funcionários da 

empresa (Petrobras) envolvidos no projeto. 

No que se refere a esse conjunto de indicadores, é importante destacar a 

vantagem competitiva da universidade em relação a outras instituições de produção 

do conhecimento, em função da movimentação contínua de admissão, graduação e 

pós-graduação de alunos. A universidade é estimulada a organizar e oferecer aos 

seus professores, alunos e funcionários, especializações profissionais consideradas 

estratégicas e imprescindíveis ao desenvolvimento do setor de petróleo e gás 

natural no país, visando um alto índice de empregabilidade, como também a 

formação de profissionais que atendem aos perfis das vagas atualmente previstas 

na indústria do petróleo, dentre outras ações. O conhecimento gerado está 

explicitado nos indicadores de desempenho 6.2.8; 6.2.9; 6.2.10; e 6.2.11. 

 

6.2.4 Número de Professores da UFRN Envolvidos 

Esse indicador representa a percentagem de professores envolvidos no 

projeto. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Número de professores envolvidos / Total de participantes) x 100 = % 
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6.2.5 Número de Técnicos da UFRN Envolvidos 

Com esse indicador tem-se conhecimento do número de técnicos envolvidos 

com o projeto. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Número de técnicos envolvidos / Total de participantes) x 100 = % 

 

6.2.6 Número de Alunos de Pós-Graduação da UFRN Envolvidos 

Aqui também é conhecido o número de alunos de pós-graduação integrantes 

do projeto. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Número de pesquisadores envolvidos / Total de participantes) x 100 = % 

 

6.2.7 Número de Alunos de Graduação da UFRN Envolvidos 

Igualmente aqui é conhecido o número de alunos de graduação vinculados ao 

projeto. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Número de pesquisadores envolvidos / Total de participantes) x 100 = % 

 

6.2.8 Número de Teses/Dissertações/Monografias Geradas 

Esse indicador reflete a qualificação dos recursos humanos integrantes do 

projeto por meio de um valor absoluto. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

Número de teses/dissertações/monografias geradas = número 

 

 

6.2.9 Número de Artigos Aprovados/Publicados (Congressos e 

Revistas Qualificadas) 
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Esse indicador explicita de maneira absoluta a quantidade de artigos 

aprovados/publicados pelo projeto. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

Número de artigos aprovados/publicados = número 

 

6.2.10 Número de Prêmios Resultantes do Projeto de Pesquisa 

Com esse indicador é possível quantificar os prêmios oriundos do projeto. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

Número de prêmios resultantes do projeto = número 

 

6.2.11 Número de Visitas Técnicas Realizadas 

Aqui também é medida de forma absoluta, a quantidade de visitas técnicas 

realizadas, visando um maior conhecimento por parte dos envolvidos no projeto, 

sobre os temas tratados no mesmo. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

Número de visitas técnicas realizadas = número 

 

6.2.12 Número de Funcionários da Empresa Financiadora 

Envolvidos no Projeto 

Pretende-se nesse indicador, medir o número de funcionários da empresa 

financiadora, que estão vinculados ao projeto. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Número de funcionários da empresa envolvidos no projeto / Total de 

participantes) x 100 = % 

 

Com relação ao impacto sócio econômico do projeto, foram propostos nove 

indicadores de desempenho: número de empresas spinoffs (novas empresas 

resultantes do projeto) geradas; número de pessoas (sociedade) beneficiadas 

diretamente com o projeto; número de softwares/patentes/registros de marca; 
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número de bolsas para professor da UFRN; número de bolsas para técnico da 

UFRN; número de bolsas para alunos da UFRN; valor das bolsas de pesquisa pelo 

valor do projeto; número de alunos participantes do projeto contratados pela 

empresa financiadora ou seus terceirizados; e número de funcionários (da 

Petrobras) qualificados pelo projeto (com dissertações/teses). 

 

6.2.13 Número de Empresas Spinoffs (Novas Empresas 

Resultantes do Projeto) Geradas 

Com esse indicador é possível determinar as empresas resultantes do 

projeto. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

Número de empresas spinoffs = número 

 

6.2.14 Número de Pessoas (Sociedade) Beneficiadas Diretamente 

Com o Projeto 

Esse indicador mensura a quantidade de pessoas beneficiadas pelo projeto. 

Há que se relatar que, embora seja considerada a utilidade desse indicador, 

porém a sua mensuração é avaliada como bastante complexa. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

Número de pessoas beneficiadas diretamente com o projeto = número 

 

6.2.15 Número de Softwares/Patentes/Registros de Marca 

Aqui é gerado um valor absoluto para identificar o número de softwares/ 

patentes/registros de marca resultantes do projeto. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

Número de softwares/patentes/registros de marca = número 

 

6.2.16 Valor de Bolsas para Professor/Técnico/Alunos da UFRN 
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Esse indicador mensura as bolsas para professores/técnicos/alunos da 

UFRN. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Valor de bolsas para professor / Valor total de bolsas) x 100 = % 

(Valor de bolsas para técnico / Valor total de bolsas) x 100 = % 

(Valor de bolsas para aluno / Valor total de bolsas) x 100 = % 

 

6.2.17 Valor das Bolsas de Pesquisa Pelo Valor do Projeto 

É gerado um valor relativo apresentado percentualmente, sendo necessário o 

valor das bolsas utilizadas e o valor do que foi planejado. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Valor das bolsas de pesquisa / Valor do projeto) x 100 = % 

 

6.2.18 Alunos Participantes do Projeto, Contratados Pela Empresa 

ou seus Terceirizados 

Esse indicador mostra os alunos que estiveram envolvidos no projeto e que 

foram contratados pela empresa financiadora. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Número de alunos contratados / Número total de alunos participantes do 

projeto) x 100 = % 

 

6.2.19 Número de Funcionários (da Petrobras) Qualificados Pelo 

Projeto (com dissertações/teses) 

Aqui um número absoluto é gerado para mensurar quantos funcionários da 

empresa financiadora foram qualificados pelo projeto. 

 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

Número de funcionários (da Petrobras) qualificados pelo projeto = número 
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Com relação a excelência do projeto, foram propostos dois indicadores de 

desempenho: nível de satisfação do patrocinador (quem financiou o projeto); nível 

de satisfação do coordenador do projeto. 

A escala para medir o nível de satisfação é: [1-2] = Muito insatisfeito; [3-4] = 

Pouco insatisfeito; [5] = Indiferente; [6-7] = Pouco satisfeito; [8-9] = Satisfeito e [10] = 

Muito satisfeito. 

 

6.2.20 Nível de Satisfação do Patrocinador 

Esse indicador mede o quão o patrocinador está satisfeito com o projeto. A 

escala para a medição desse indicador encontra-se mencionada acima. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

Nível de satisfação do patrocinador = escala (conforme citado anteriormente) 

 

6.2.21 Nível de Satisfação do Coordenador do Projeto 

A escala para a medição desse indicador está explicitada acima. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

Nível de satisfação do coordenador do projeto = escala (conforme citado 

anteriormente) 

 

6.3 Indicadores Globais 

Os indicadores globais representam no sistema de medição de desempenho 

proposto, a avaliação do conjunto de projetos de pesquisa executados. Para isso se 

deve escolher um período como base. 

Foram mapeados e contabilizados 06 indicadores globais. 

 

6.3.1 Número de Projetos de Editais VS por Encomenda 
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Esse indicador compara o número de projetos de editais e por encomenda 

com o número total de projetos executados em um período. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Número de projetos de editais / Número total de projetos executados em um 

período) x 100 = % 

(Número de projetos por encomenda / Número total de projetos executados 

em um período) x 100 = % 

 

6.3.2 Percentagem de Novos Coordenadores de Projetos 

Em termos relativos, esse indicador mede o acesso de novos coordenadores 

participando dos projetos. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Novos coordenadores de projetos / Total de coordenadores) x 100 = % 

 

6.3.3 Projetos com Prestação Finalizada 

Esse indicador busca identificar e quantificar os projetos finalizados. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Número de projetos com prestação finalizada / Total de projetos) x 100 = % 

 

6.3.4 Nível de Satisfação dos Coordenadores de Projetos por Ano 

Esse indicador busca medir por meio de uma escala, o nível de satisfação dos 

coordenadores dos projetos ao término de cada exercício. 

A escala para medir o nível de satisfação é: [1-2] = Muito insatisfeito; [3-4] = 

Pouco insatisfeito; [5] = Indiferente; [6-7] = Pouco satisfeito; [8-9] = Satisfeito e [10] = 

Muito satisfeito. 

 

A escala para a medição desse indicador encontra-se mencionada 

anteriormente. 
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A fórmula de cálculo correspondente é: 

Média do nível de satisfação dos coordenadores de projetos por ano = escala 

(conforme já citado anteriormente). 

 

6.3.5 Número de Novas Instituições Financiadoras de Projetos 

Aqui é mensurado o número de novas instituições financiadoras de projetos, 

se configurando como um importante indicador para uma maior interação da 

universidade com outras empresas. 

A fórmula de cálculo correspondente é: 

(Número de novas instituições financiadoras de projetos / Total de 

instituições) x 100 = % 

 

É importante explicar que, nos questionários aplicados aos quatro grupos de 

respondentes, havia indicadores comuns a esses grupos. Conforme mencionado no 

capítulo 3, o total de indicadores pesquisados foi de 78 indicadores de desempenho. 

Da análise realizada no capítulo 5, foram efetivamente contabilizados 46 

indicadores de desempenho em função das razões acima citadas, ficando assim 

distribuídos e já definidos os indicadores integrantes da proposta do sistema de 

medição de desempenho, conforme mostrado na figura 6.2: 

 Indicadores de processo: 17 indicadores de desempenho 

 Indicadores de resultado: 23 indicadores de desempenho 

 Indicadores globais: 06 indicadores de desempenho. 

 

6.4 Síntese do Capítulo 6 

Com base no referencial bibliográfico estudado, no focus group e no 

levantamento survey realizado, este trabalho elegeu os indicadores de resultado, de 

processo e globais a serem trabalhados na proposta de um sistema de medição de 

desempenho para projetos de pesquisa em uma universidade pública. 
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O quadro 6.1 que se segue, apresenta os indicadores de desempenho 

avaliados pelos quatro grupos de respondentes. 

 

Quadro 6.1. Indicadores do Sistema de Medição de Desempenho 

Indicadores do Sistema de Medição de Desempenho 

Indicadores de Processo 

1. Tempo de Duração da Tramitação na FUNPEC 

2. Tempo de Duração da Tramitação na PROPESQ 

3. Tempo de Duração da Tramitação na PROPLAN 

4. Tempo de Duração da Tramitação na Procuradoria Jurídica 

5. Tempo de Duração da Tramitação do Coordenador do Projeto 

6. Tempo de Execução do Projeto 

7. Número de Aditivos de um Projeto 

8. Percentagem de Repasse dos Recursos do Patrocinador 
Conforme Calendário Previsto 

9. Qualidade dos Relatórios do Projeto 

10. Prazo de Entrega dos Relatórios dos Projetos 

11. Tempo Real do Projeto VS Planejado 

12. Percentagem Alcançada das Metas 

13. Percentagem de Recursos Devolvidos Pelo Coordenador 

14. Percentagem de Aquisição de Equipamentos/Máquinas Real 
VS Planejado 

15. Percentagem do Valor de Construção Real VS Planejado 

16. Número de Remanejamentos de Recursos 

17. Percentagem das Bolsas Real VS Planejado 

Indicadores de Resultado 

1. Valor da Construção de Laboratórios/Prédios 

2. Valor dos Equipamentos/Máquinas Adquiridas 

3. Valor da Manutenção de Equipamentos/Máquinas/Prédios 

4. Número de Professores da UFRN Envolvidos 

5. Número de Técnicos da UFRN Envolvidos 

6. Número de Alunos de Pós-Graduação da UFRN Envolvidos 
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7. Número de Alunos de Graduação da UFRN Envolvidos 

8. Número de Teses/Dissertações/Monografias Geradas 

9. Número de Artigos Aprovados/Publicados (Congressos e 
Revistas Qualificadas) 

10. Número de Prêmios Resultantes do Projeto de Pesquisa 

11. Número de Visitas Técnicas Realizadas 

12. Número de Funcionários da Empresa Financiadora 
Envolvidos no Projeto 

13. Número de Empresas Spinoffs (Novas Empresas Resultantes 
do Projeto) Geradas 

14. Número de Pessoas (Sociedade) Beneficiadas Diretamente 
Com o Projeto 

15. Número de Softwares/Patentes/Registros de Marca 

16. Número de Bolsas para Professor da UFRN 

17. Número de Bolsas para Técnico da UFRN 

18. Número de Bolsas para Alunos da UFRN 

19. Valor das Bolsas de Pesquisa Pelo Valor do Projeto 

20. Número de Alunos Participantes do Projeto, Contratados Pela 
Empresa financiadora ou seus Terceirizados 

21. Número de Funcionários (da Petrobras) Qualificados Pelo 
Projeto (com dissertações/teses) 

22. Nível de Satisfação do Patrocinador (quem financiou o 
projeto) 

23. Nível de Satisfação do Coordenador do Projeto 

Indicadores Globais 

1. Número de Projetos de Editais 

2. Número de Projetos por Encomenda 

3. Percentagem de Novos Coordenadores de Projetos 

4. Número de Projetos com Prestação Finalizada 

5. Nível de Satisfação dos Coordenadores de Projetos por Ano 

6. Número de Novas Instituições Financiadoras de Projetos 

Fonte: Elaboração própria 

 

O conjunto de indicadores de desempenho apresentado visa o conhecimento 

e análise dos projetos de pesquisa no setor de petróleo e gás natural para a 

conseqüente proposta de um sistema de medição de desempenho. Por conseguinte, 
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cada indicador deve retratar a real situação da organização, devendo ser melhorado 

continuamente para que a análise possa ser a mais acurada possível. 

Independente da sua dimensão, é importante que os indicadores sejam 

elaborados de maneira compreensível, mensurável e atingível e que estejam 

completamente adequados à atividade a ser mensurada. 

Vale destacar que a interação entre a universidade pública, a fundação de 

apoio à pesquisa e a empresa patrocinadora da pesquisa, participantes dos projetos 

de pesquisa do setor de petróleo e gás natural se caracteriza como foco principal do 

sistema de medição de desempenho proposto, composto por três grupos de 

indicadores de desempenho: indicadores de processo, indicadores de resultado e 

indicadores globais. 

Por fim, é igualmente importante lembrar que os indicadores propostos podem 

expressar as informações necessárias para a medição concreta do que se quer 

medir e para apoiar os tomadores de decisão. Para tanto, é fundamental reuni-los 

estrategicamente em um sistema de medição de desempenho para que os gestores 

das instituições possam ser eficazes na consecução dos objetivos estabelecidos. 
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Capítulo 7: Considerações Finais e 

Recomendações 

Neste capítulo apresentam-se as considerações finais desta tese. 

Primeiramente serão discutidos os principais resultados e as contribuições da 

pesquisa, em seguida as limitações encontradas por esse estudo e, por fim, as 

recomendações para futuros trabalhos. 

 

7.1 Resultados e Contribuição da Pesquisa 

O objetivo dessa pesquisa foi propor um sistema de medição de desempenho 

para os projetos de PD&I no setor de petróleo e gás natural para uma universidade 

pública. 

A partir da averiguação do estado da arte nos temas atinentes a essa 

pesquisa, se buscou: empreender um extenso levantamento bibliográfico sobre 

inovação tecnológica, sistemas de medição de desempenho, indicadores de 

desempenho e gestão de projetos de pesquisa; analisar os projetos de pesquisa do 

setor de petróleo e gás natural, executados e finalizados em um período 

preestabelecido; realizar um focus group e um levantamento survey, para identificar 

os indicadores de desempenho para os projetos de PD&I para o setor de petróleo e 

gás natural de uma universidade pública, com o propósito de mapear indicadores de 

desempenho com vistas à consecução de um sistema de medição de desempenho a 

ser utilizado em projetos de pesquisa no setor de petróleo e gás natural por uma 

universidade pública. 

Os principais modelos de Sistemas de Medição de Desempenho encontrados 

na literatura foram: 

(1) Performance Measurement Matrix (KEEGAN; EILER e JONES, 1989). 

(2) Strategic Measurement and Reporting Technique – SMART (CROSS; 

LINCH, 1990). 

(3) Matriz de Resultados-determinantes (FITZGERALD et al. 1991). 

(4) Balanced Scorecard (KAPLAN; NORTON, 1992, 1993, 1997). 

(5) Modelo de Desempenho Quantum (HRONEC, 1994). 
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(6) Performance Prism (NEELY; ADAMS, 2000; NEELY; ADAMS; CROWE, 

2001; NEELY; ADAMS; KENNERLEY, 2002). 

Esses modelos, conforme foram apresentados no capítulo 2, serviram como 

base para a proposta neste trabalho, com predominância para o Performance Prism. 

O levantamento e analise documental auxiliou para que se obtivesse uma 

melhor informação do objeto em estudo e contribuiu para a eficácia da proposta 

inicial dos indicadores de desempenho. 

O focus group e o survey foram importantes, pois validaram as informações 

encontradas no levantamento bibliográfico e na pesquisa dos projetos de PD&I, o 

que permitiu a esse estudo contribuir e chegar a termo quanto ao seu objetivo. 

De uma maneira geral, os indicadores de desempenho selecionados 

apresentaram-se viáveis de serem medidos, uma vez que foram na sua totalidade, 

considerados como muito importantes ou importantes pelos grupos de respondentes 

deste trabalho. 

Outro ponto a ressaltar refere-se à necessidade de uma coordenação para o 

Sistema de Medição de Desempenho proposto, reiterando que esse sistema deve 

ser revisado ao longo do tempo para viés de aprimoramento. 

 

7.2 Limitações Encontradas pela Pesquisa 

Uma das limitações deste trabalho é que a proposta está baseada em um 

estudo de caso único. Porém, considera-se esse caso como relevante devido à forte 

parceria de longa duração entre a universidade estudada e a empresa financiadora, 

sendo reconhecida pela confiança gerada entre as instituições. 

 

7.3 Conclusões 

 O Sistema de Medição de Desempenho proposto requer uma 

coordenação para o seu acompanhamento. No caso estudado, sugere-se 

a Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 
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 A extensa revisão bibliográfica, juntamente com a análise dos documentos 

provenientes do levantamento de registros de projetos executados, 

perfazendo um total de 293 projetos financiados no setor de petróleo e gás 

natural, influenciou de forma positiva para que os indicadores de 

desempenho propostos nas primeiras versões fossem validados no 

levantamento survey como “muito importante” ou “importante” pelos 

respondentes. 

 No caso estudado, onde participaram da pesquisa representantes da 

empresa, UFRN, FUNPEC e PROPLAN, registrou-se em alguns poucos 

indicadores, a discordância com relação a sua importância, uma vez que 

cada representante, por meio de sua opinião, demonstrou o que era mais 

relevante para a sua organização/setor. Como exemplo, podem ser 

citados os indicadores de desempenho (1) número de prêmios resultantes 

do projeto de pesquisa e (2) número de alunos participantes do projeto, 

contratados pela sua empresa ou seus terceirizados, que foram 

considerados como não tendo importância para os projetos financiados. 

 O objetivo geral desta tese “Propor um sistema de medição de 

desempenho para os projetos de PD&I no setor de petróleo e gás natural 

para uma universidade pública” foi alcançado ao apresentar o Sistema de 

Medição de Desempenho (figura 6.2) que contempla três grupos de 

indicadores de desempenho perfazendo um total de 46 indicadores 

descritos. 

 

7.4 Recomendações 

Quanto às recomendações para futuros trabalhos, essa pesquisa sugere: 

 Desenvolver mecanismos para viabilizar a efetivação e a aplicação de 

sistemas de medição de desempenho para a universidade. Um setor, no 

caso a PROPLAN, seria aconselhável para coordenar a implantação e 

aplicação do sistema de medição de desempenho. 

 Elaborar um manual contendo informações teóricas e metodológicas sobre 

sistema de medição de desempenho, a ser trabalhado com os diversos 

atores para conhecimento e uma melhor interação. 
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 Criação de softwares de gestão para facilitar a manutenção do sistema de 

medição de desempenho e que consigam agrupar todas as informações 

em bases únicas ou com grande alcance para troca de informações. 
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Apêndices 

 

Apêndice A 

 

Lista dos Indicadores de Desempenho resultante da pesquisa 

bibliográfica e do registro dos projetos de pesquisa na FUNPEC 

Fonte: Elaborado neste estudo 

 

 

UFRN 

 Infraestrutura (física) 

 Máquinas e equipamentos adquiridos 

 Capacitação (professores, alunos e funcionários) 

 Publicação de artigos 

 Teses, dissertações e monografias 

 Bolsas de pesquisa (professores, alunos e funcionários) 

 Propriedade intelectual 

 Visitas técnicas 

 Prêmios resultantes da pesquisa 

 Recursos do projeto 

 Satisfação do patrocinador 

 Pontualidade do repasse dos recursos 
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FUNPEC 

 Abertura de novos financiamentos para pesquisa 

 Acompanhamento do projeto 

 Satisfação do coordenador do projeto 

 

 

PETROBRAS 

 Prazo do projeto 

 Resultado do projeto (software, propriedade intelectual, etc.) 

 Qualidade dos relatórios 

 Qualificação de funcionários (teses, dissertações e monografias) 

 Alunos participantes do projeto que foram contratados para estágio e outros 

 Tempo de tramitação/negociação do projeto 

 Satisfação do Coordenador da Petrobras 
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Apêndice B 

 

Lista dos Indicadores de Desempenho resultante do Focus Group 

Fonte: Elaborado neste estudo 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

 Infraestrutura (construção, equipamentos, manutenção) 

 Produção Acadêmica 

 Formação de RH 

 Produção Técnico científica 

 Produtos 

 Artigos Científicos 

 Novos coordenadores 

 Impacto Socioeconômico 

 Spinoffs 

 População beneficiada 

 IDH 

 Novos produtos 

 Novos processos 

INDICADORES DE PROCESSO 

 Negociação e Planejamento 

 Numero de projetos de edital VS encomenda 

 Tempo de responsabilidade do setor 

 Tempo de resposta do coordenador 
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 Execução e Controle 

 Tempo de execução do projeto 

 Numero de aditivos do projeto 

 Fatores que influenciam o atraso do projeto 

 

 Encerramento 

 Tempo real do projeto VS planejado 

 Porcentagem alcançada de cada meta 

 Numero de projetos com prestação finalizada 

 Porcentagem de recursos devolvidos 

 Porcentagem de aquisição real VS planejado 

 Numero de remanejamento de recursos 

 Porcentagem das bolsas real VS planejado 

 

Sugestões (anotações): 

 Fatores que impedem o bom desempenho do processo 

 Quantos projetos foram aplicados efetivamente 

 

Observar Indicadores de desempenho do TCU 

 Eficiência 

 Eficácia 

 Efetividade 

 Economicidade 

 

Empresa 

 Inovações geradas com o projeto 
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Apêndice C 

 

Questionário dos Coordenadores da UFRN 

Fonte: Elaborado neste estudo 

Questionário – Pesquisa sobre Indicadores de desempenho 
para Projetos de pesquisa na área de petróleo e gás natural 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo da UFRN 

 
*Obrigatório 

Caro(a) Professor(a), 

O questionário que se segue integra o trabalho de pesquisa de doutorado 
intitulado: “Indicadores de desempenho para projetos de PD&I na área de 
petróleo e gás natural: estudo de caso na UFRN”, realizado no Programa de 
Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo da UFRN, de autoria da 
aluna Dayse da Mata Oliveira Souza, professora do Departamento de 
Engenharia de Produção da UFRN, sob a orientação dos respectivos 
orientador Prof. Dr. Djalma Ribeiro da Silva e co-orientador Prof. Dr. Mario 
Orestes Aguirre González. O objetivo do trabalho é propor um conjunto de 
indicadores de desempenho para os projetos de PD&I na área de petróleo e 
gás natural. Todas as informações obtidas neste questionário terão caráter 
estritamente confidencial, e os dados obtidos serão utilizados exclusivamente 
para a pesquisa, não sendo necessária a identificação do respondente. 1ª 
Parte - Perfil do entrevistado, 2ª Parte - Indicadores a serem avaliados na 
escala de 0 (sem importância) a 10 (muito importante), 3ª Parte - Fatores que 
influenciam o atraso no projeto a serem avaliados na escala de 0 (sem 
nenhuma influência) a 10 (forte influência). O tempo médio de resposta é 10 
minutos. Agradecemos a sua atenção e disponibilidade em respondê-lo. Favor, 
ao final deste questionário, clicar em ENVIAR  

I. PERFIL DO ENTREVISTADO(A) 

1. Departamento de lotação – Centro * 

 
Esta pergunta é obrigatória 
2. Tempo de experiência em projetos * 

 

Menos 
de 1 
ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Acima 
de 9 
anos 

Tempo 
(em 
anos) 

          

Esta pergunta é obrigatória 
3. Número de projetos dos quais participou * 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Acima 
de 9 
projetos 

Número 
de 
projetos 

         

Esta pergunta é obrigatória 
4. Número de projetos dos quais coordenou * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Acima 
de 9 
projetos 

Número 
de 
projetos 

         

Esta pergunta é obrigatória 

II. INDICADORES A SEREM AVALIADOS 

Solicitamos que nos ajudem a avaliar o conjunto de indicadores encontrados 
na literatura e no focus group realizado com especialistas avaliando em escala 
de 0 a 10, sendo: [0-1] = Sem importância; [2–4] = Pouco importante; [5-7] = 
Importante e [8-10] = Muito importante  
INDICADORES DE RESULTADO * 
Com relação à infraestrutura resultante do projeto: 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Valor (R$) da construção 
de laboratórios/prédios            

2. Valor (R$) dos 
equipamentos/máquinas 
adquiridas            

3. Valor (R$) da manutenção 
de 
equipamentos/máquinas/pré
dios 

           

Esta pergunta é obrigatória 
* 
Com relação à produção acadêmica dos projetos 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Número de pesquisadores 
envolvidos 
(professores/técnicos/alunos 
da UFRN) 

           

2. Número de 
teses/dissertações/monograf
ias geradas            

3. Número de artigos 
aprovados/publicados 
(congressos e revistas)            
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Número de prêmios 
resultantes do projeto de 
pesquisa            

5. Número de visitas 
técnicas realizadas            

Esta pergunta é obrigatória 
* 
Com relação ao impacto sócio econômico do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Número de empresas 
spinoffs (novas empresas 
resultantes do projeto) 
geradas 

           

2. Número de pessoas 
(sociedade) beneficiadas 
diretamente com o projeto            

3. Número de 
softwares/patentes/registro
s de marca            

4. Número de bolsas para 
professor/técnico/alunos 
da UFRN            

5. Valor (R$) das bolsas 
de pesquisa pelo valor 
(R$) do projeto            

Esta pergunta é obrigatória 
* 
Com relação à excelência do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Nível de 
Satisfação 
do 
patrocinador 
(quem 
financiou o 
projeto) 

           

Esta pergunta é obrigatória 
INDICADORES DE PROCESSO * 
Com relação à negociação e planejamento do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tempo de 
duração da 
tramitação 
nos setores: 
Funpec, 
Propesq, 
Proplan, 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procuradoria 

Esta pergunta é obrigatória 
* 
Com relação à execução do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tempo 
(meses) de 
execução do 
projeto  

           

2. Número 
de aditivos 
de um 
projeto 

           

3. 
Percentagem 
de repasse 
dos recursos 
do 
patrocinador 
conforme 
calendário 
previsto 

           

Esta pergunta é obrigatória 
* 
Com relação ao encerramento do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tempo real do projeto 
VS planejado            

2. Percentagem 
alcançada de cada meta            

3. Percentagem de 
recursos devolvidos 
pelo coordenador 

           

4. Percentagem de 
aquisição de 
equipamentos/máquinas 
real VS planejado 

           

5. Percentagem do 
Valor de construção real 
vs planejado 

           

6. Número de 
remanejamentos de 
recursos 

           

7. Percentagem das 
bolsas real VS 
planejado 

           

Esta pergunta é obrigatória 
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Caso tiver sugestão de indicadores descrever abaixo: 

 
Esta pergunta é obrigatória 

III. FATORES QUE INFLUENCIAM NO ATRASO DO PROJETO 

Pela sua experiência em projetos executados pela UFRN solicitamos avaliar os 
fatores que causam atrasos de acordo com a escala: [0-1] = Sem nenhuma 
influência; [2-4] = Pouca Influência; [5-7] = Média Influência e [8-10] = Forte 
Influência 
* 
Com relação ao planejamento do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tempo de tramitação 
nos setores            

2. Falta de 
informações/conheciment
o sobre propostas de 
projetos de pesquisa 

           

3. Falta de 
informações/conheciment
o sobre alocação de 
orçamento de recursos 

           

Esta pergunta é obrigatória 
* 
Com relação à execução do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Aquisições de 
equipamentos/máquinas            

2. Construção de 
prédios            

3. Atraso no repasse 
dos recursos            

4. Mudança na equipe 
técnica            

Esta pergunta é obrigatória 
Caso tiver outros fatores que causam uma forte influência no atraso do projeto 
descrever abaixo: 
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Esta pergunta é obrigatória 
 

Enviar
 

Nunca envie senhas em formulários do Google. 
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Apêndice D 

 

Questionário dos Funcionários e Assessores da Proplan 

Fonte: Elaborado neste estudo 

Questionário – Pesquisa sobre Indicadores de desempenho 
para Projetos de pesquisa na área de petróleo e gás natural 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo da UFRN 

 
*Obrigatório 

Caro(a) Servidor(a), 

O questionário que se segue integra o trabalho de pesquisa de doutorado 
intitulado: “Indicadores de desempenho para projetos de PD&I na área de 
petróleo e gás natural: estudo de caso na UFRN”, realizado no Programa de 
Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo da UFRN, de autoria da 
aluna Dayse da Mata Oliveira Souza, professora do Departamento de 
Engenharia de Produção da UFRN, sob a orientação dos respectivos 
orientador Prof. Dr. Djalma Ribeiro da Silva e co-orientador Prof. Dr. Mario 
Orestes Aguirre González. O objetivo do trabalho é propor um conjunto de 
indicadores de desempenho para os projetos de PD&I na área de petróleo e 
gás natural. Todas as informações obtidas neste questionário terão caráter 
estritamente confidencial, e os dados obtidos serão utilizados exclusivamente 
para a pesquisa, não sendo necessária a identificação do respondente. 1ª 
Parte - Perfil do entrevistado, 2ª Parte - Indicadores a serem avaliados na 
escala de 0 (sem importância) a 10 (muito importante), 3ª Parte - Indicadores 
globais de projeto a serem avaliados na escala de 0 (sem importância) a 10 
(muito importante) O tempo médio de resposta é 10 minutos. Agradecemos a 
sua atenção e disponibilidade em respondê-lo. Favor, ao final deste 
questionário, clicar em ENVIAR 

I. PERFIL DO ENTREVISTADO(A) 

1. Setor de lotação * 

 
Esta pergunta é obrigatória 
2. Tempo de experiência no setor * 

 

Menos 
de 1 
ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Acima 
de 9 
anos 

Tempo 
(em 
anos) 

          

Esta pergunta é obrigatória 
3. Tempo de experiência como assessor(a)/chefe de setor/coordenador(a) * 
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Menos 
de 1 
ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Acima 
de 9 
anos 

Tempo 
(em 
anos) 

          

Esta pergunta é obrigatória 

II. INDICADORES A SEREM AVALIADOS 

Solicitamos que nos ajudem a avaliar o conjunto de indicadores encontrados 
na literatura e no focus group realizado com especialistas avaliando em escala 
de 0 a 10, sendo: [0-1] = Sem importância; [2–4] = Pouco importante; [5-7] = 
Importante e [8-10] = Muito importante 
INDICADORES DE RESULTADO * 
Com relação à infraestrutura resultante do projeto: 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Valor (R$) da 
construção de 
laboratórios/prédios 

           

2. Valor (R$) dos 
equipamentos/máquinas 
adquiridas 

           

3. Valor (R$) da 
manutenção de 
equipamentos/prédios 

           

Esta pergunta é obrigatória 
* 
Com relação à produção acadêmica dos projetos 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Número de 
teses/dissertações/monograf
ias geradas            

2. Número de artigos 
aprovados/publicados 
(congressos e revistas)            

3. Número de prêmios 
resultantes do projeto de 
pesquisa            

4. Número de visitas 
técnicas realizadas            

Esta pergunta é obrigatória 
* 
Com relação ao impacto sócio econômico do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Número de empresas 
spinoffs (novas empresas 
resultantes do projeto)            
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

geradas 

2. Número de pessoas 
beneficiadas diretamente 
com o projeto            

3. Número de 
softwares/patentes/registro
s de marca            

4. Número de bolsas para 
professor/técnico/alunos 
da UFRN            

5. Valor (R$) das bolsas 
de pesquisa pelo valor 
(R$) do projeto            

Esta pergunta é obrigatória 
* 
Com relação à excelência do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Nível de 
Satisfação 
do 
patrocinador 
(quem 
financiou o 
projeto) 

           

Esta pergunta é obrigatória 
INDICADORES DE PROCESSO * 
Com relação à negociação e planejamento do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tempo de 
duração da 
tramitação 
nos setores: 
Funpec, 
Propesq, 
Proplan, 
Procuradoria 

           

Esta pergunta é obrigatória 
* 
Com relação à execução do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tempo 
(meses) de 
execução do 
projeto  

           

2. Número 
de aditivos 
de um 
projeto 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. 
Percentagem 
de repasse 
dos recursos 
do 
patrocinador 
conforme 
previsto 

           

Esta pergunta é obrigatória 
* 
Com relação ao encerramento do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tempo real 
do projeto VS 
planejado 

           

2. Percentagem 
alcançada de 
cada meta 

           

3. Percentagem 
de recursos 
devolvidos 

           

4. Percentagem 
de aquisição 
real VS 
planejado 

           

5. Número de 
remanejamentos 
de recursos 

           

6. Percentagem 
das bolsas real 
VS planejado 

           

Esta pergunta é obrigatória 
Caso tiver sugestão de indicadores descrever abaixo: 

 
Esta pergunta é obrigatória 

III. INDICADORES GLOBAIS DE PROJETOS 

Solicitamos que nos ajudem a avaliar o conjunto de indicadores encontrados 
na literatura e no focus group realizado com especialistas avaliando em escala 
de 0 a 10, sendo: [0-1] = Sem importância; [2–4] = Pouco importante; [5-7] = 
Importante e [8-10] = Muito importante 
INDICADORES DE RESULTADO * 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Percentagem 
de novos 
coordenadores 
de projetos 

           

2. Número de 
projetos com 
prestação 
finalizada 

           

Esta pergunta é obrigatória 
INDICADORES DE PROCESSO * 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Número 
de projetos 
de editais 
VS por 
encomenda 

           

2. Tempo 
de duração 
da 
tramitação 
nos setores 

           

Esta pergunta é obrigatória 
Caso tiver sugestão de indicadores descrever abaixo: 

 
Esta pergunta é obrigatória 
 

Enviar
 

Nunca envie senhas em formulários do Google. 
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Apêndice E 

 

Questionário dos Funcionários da FUNPEC 

Fonte: Elaborado neste estudo 

Questionário - Pesquisa sobre Indicadores de desempenho 
para Projetos de pesquisa na área de petróleo e gás natural 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia do Petróleo da UFRN 

 
*Obrigatório 

Caro(a) Servidor(a), 

O questionário que se segue integra o trabalho de pesquisa de doutorado 
intitulado: “Indicadores de desempenho para projetos de PD&I na área de 
petróleo e gás natural: estudo de caso na UFRN”, realizado no Programa de 
Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo da UFRN, de autoria da 
aluna Dayse da Mata Oliveira Souza, professora do Departamento de 
Engenharia de Produção da UFRN, sob a orientação dos respectivos 
orientador Prof. Dr. Djalma Ribeiro da Silva e co-orientador Prof. Dr. Mario 
Orestes Aguirre González. O objetivo do trabalho é propor um conjunto de 
indicadores de desempenho para os projetos de PD&I na área de petróleo e 
gás natural. Todas as informações obtidas neste questionário terão caráter 
estritamente confidencial, e os dados obtidos serão utilizados exclusivamente 
para a pesquisa, não sendo necessária a identificação do respondente. 1ª 
Parte - Perfil do entrevistado, 2ª Parte - Indicadores a serem avaliados na 
escala de 0 (sem importância) a 10 (muito importante), 3ª Parte - Indicadores 
globais de projeto a serem avaliados na escala de 0 (sem importância) a 10 
(muito importante) O tempo médio de resposta é 10 minutos. Agradecemos a 
sua atenção e disponibilidade em respondê-lo. Favor, ao final deste 
questionário, clicar em ENVIAR 

I. PERFIL DO ENTREVISTADO(A) 

1. Setor de lotação * 

 
Esta pergunta é obrigatória 
2. Tempo de experiência no setor * 

 

Menos 
de 1 
ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Acima 
de 9 
anos 

Tempo 
(em 
anos) 

          

Esta pergunta é obrigatória 
3. Tempo de experiência como servidor(a)/chefe de setor/coordenador(a) * 
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Menos 
de 1 
ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Acima 
de 9 
anos 

Tempo 
(em 
anos) 

          

Esta pergunta é obrigatória 

II. INDICADORES A SEREM AVALIADOS 

Solicitamos que nos ajudem a avaliar o conjunto de indicadores encontrados 
na literatura e no focus group realizado com especialistas avaliando em escala 
de 0 a 10, sendo: [0-1] = Sem importância; [2–4] = Pouco importante; [5-7] = 
Importante e [8-10] = Muito importante 
* 
Com relação à excelência em gestão do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Nível de 
Satisfação 
do 
coordenador 
do projeto 

           

Esta pergunta é obrigatória 
* 
Com relação à negociação e planejamento do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tempo de 
duração da 
tramitação 
nos setores: 
Funpec, 
Prospesq, 
Proplan, 
Procuradoria 

           

Esta pergunta é obrigatória 
* 
Com relação à execução do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tempo 
(meses) de 
execução do 
projeto 

           

2. Número 
de aditivos 
de um 
projeto 

           

3. 
Percentagem 
de repasse 
dos recursos 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

do 
patrocinador 
conforme 
previsto 

Esta pergunta é obrigatória 
* 
Com relação ao encerramento do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tempo real 
do projeto VS 
planejado 

           

2. Percentagem 
alcançada de 
cada meta 

           

3. Percentagem 
de recursos 
devolvidos 

           

4. Percentagem 
de aquisição 
real VS 
planejado 

           

5. Número de 
remanejamentos 
de recursos 

           

6. Percentagem 
das bolsas real 
VS planejado 

           

Esta pergunta é obrigatória 
Caso tiver sugestão de indicadores descrever abaixo: 

 
Esta pergunta é obrigatória 

III. INDICADORES GLOBAIS DE PROJETOS 

Solicitamos que nos ajudem a avaliar o conjunto de indicadores encontrados 
na literatura e no focus group realizado com especialistas avaliando em escala 
de 0 a 10, sendo: [0-1] = Sem importância; [2–4] = Pouco importante; [5-7] = 
Importante e [8-10] = Muito importante 
* 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Nível de 
satisfação dos            
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

coordenadores 
de projetos por 
ano 

2. Número de 
projetos com 
prestação 
finalizada 

           

3. Número de 
instituições 
financiadoras 
de projetos 

           

Esta pergunta é obrigatória 
Caso tiver sugestão de indicadores descrever abaixo: 

 
Esta pergunta é obrigatória 
 

Enviar
 

Nunca envie senhas em formulários do Google. 
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Apêndice F 

 

Questionário dos Coordenadores da Petrobras 

Fonte: Elaborado neste estudo 

Questionário - Pesquisa sobre Indicadores de desempenho para Projetos de 
pesquisa na área de petróleo e gás natural 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo da UFRN 

 
*Obrigatório 

Caro(a) Respondente, 

O questionário que se segue integra o trabalho de pesquisa de doutorado 
intitulado: “Indicadores de desempenho para projetos de PD&I na área de 
petróleo e gás natural: estudo de caso na UFRN”, realizado no Programa de 
Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo da UFRN, de autoria da 
aluna Dayse da Mata Oliveira Souza, professora do Departamento de 
Engenharia de Produção da UFRN, sob a orientação dos respectivos 
orientador Prof. Dr. Djalma Ribeiro da Silva e co-orientador Prof. Dr. Mario 
Orestes Aguirre González. O objetivo do trabalho é propor um conjunto de 
indicadores de desempenho para os projetos de PD&I na área de petróleo e 
gás natural. Todas as informações obtidas neste questionário terão caráter 
estritamente confidencial, e os dados obtidos serão utilizados exclusivamente 
para a pesquisa, não sendo necessária a identificação do respondente. 1ª 
Parte - Perfil do entrevistado, 2ª Parte - Indicadores a serem avaliados na 
escala de 0 (sem importância) a 10 (muito importante) O tempo médio de 
resposta é 10 minutos. Agradecemos a sua atenção e disponibilidade em 
respondê-lo. Favor, ao final deste questionário, clicar em ENVIAR 

I. PERFIL DO ENTREVISTADO(A) 

1. Setor de lotação * 

 
Esta pergunta é obrigatória 
2. Tempo de experiência em projetos * 

 

Menos 
de 1 
ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Acima 
de 9 
anos 

Tempo 
(em 
anos) 

          

Esta pergunta é obrigatória 
3. Número de projetos dos quais participou * 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Acima 
de 9 
projetos 

Número 
de 
projetos 

         

Esta pergunta é obrigatória 
4. Número de projetos dos quais coordenou * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Acima 
de 9 
projetos 

Número 
de 
projetos 

         

Esta pergunta é obrigatória 

II. INDICADORES A SEREM AVALIADOS 

Solicitamos que nos ajudem a avaliar o conjunto de indicadores encontrados 
na literatura e no focus group realizado com especialistas avaliando em escala 
de 0 a 10, sendo: [0-1] = Sem importância; [2–4] = Pouco importante; [5-7] = 
Importante e [8-10] = Muito importante 
INDICADORES DE RESULTADO * 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Número de funcionários 
da sua empresa 
envolvidos no projeto            

2. Número de prêmios 
resultantes do projeto de 
pesquisa            

3. Número de alunos 
participantes do projeto, 
contratados pela sua 
empresa ou seus 
terceirizados 

           

4. Número de funcionários 
qualificados pelo projeto 
(com dissertações/teses)            

5. Número de 
softwares/patentes/registr
o de marcas gerados            

Esta pergunta é obrigatória 
INDICADORES DE PROCESSO * 
Com relação à negociação e planejamento do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tempo 
de 
duração 
da 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tramitação 
dos 
setores da 
UFRN 

Esta pergunta é obrigatória 
* 
Com relação à execução do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tempo 
(meses) de 
execução 
do projeto 

           

2. Número 
de aditivos 
de um 
projeto 

           

3. 
Qualidade 
dos 
relatórios 
do projeto 

           

4. Prazo de 
entrega 
dos 
relatórios 
dos 
projetos 

           

Esta pergunta é obrigatória 
* 
Com relação ao encerramento do projeto 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tempo 
real do 
projeto VS 
planejado 

           

2. 
Percentagem 
alcançada de 
cada meta 

           

Esta pergunta é obrigatória 
Caso tiver sugestão de indicadores descrever abaixo: 

 
Esta pergunta é obrigatória 
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Enviar
 

Nunca envie senhas em formulários do Google. 

 

 

 

 

 


