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RESUMO

o desempenho da administração pública é um tema que tem recebido muita atenção
na literatura e por isso o objetivo deste trabalho é elaborar uma proposta de um
modelo de medição de desempenho para uma unidade de uma Instituição de Ensino
Superior. Primeiramente, foi realizada uma pesquisa teórica sobre organizações
públicas e em particular as Instituições de Ensino Superior, seguida de uma revisão
bibliográfica sobre medição e avaliação de desempenho. Nessa revisão são
apresentados alguns modelos de desempenho bastante frequentes na literatura:
Gestão da Qualidade Total (Total Quality Management - TQM e ciclo PDCA,
Sistema SMART, Balanced Scorecard e Modelo Quantum.
Com a finalidade de verificar a possibilidade de aplicar um modelo de medição de
desempenho para Instituições de Ensino Superior (IES), foi realizado um estudo de
caso em uma unidade de suporte de uma Universidade Federal, localizada na
cidade do Natal, RN, Brasil. O estudou procurou identificar os principais processos e
propôs a utilização do modelo Quantum com o objetivo de melhorar a gestão e a
operacionalização dos mesmos. O trabalho procura contribuir para o avanço do
conhecimento em medição e avaliação de desempenho em Instituições de Ensino
Superior sendo ainda escassa a produção científica do assunto quando comparada
com outras áreas. Este estudo além de identificar as boas práticas e as
oportunidades de melhoria nos processos espera determinar os indicadores de
desempenho que auxiliem o processo decisório da unidade.

Palavras-chave: Avaliação de desempenho, Indicadores, Instituições de Ensino
Superior, Gestão da Qualidade, Processo Decisório.



ABSTRACT

lhe public sector performance has received much attention in the literature and due
to that the purpose of this work is to develop a proposal for a model of performance
measurement for a higher education institution unit.
First, we performed a theoretical research on public organizations and private
institutions of higher education, followed by a literature review on performance
measurement and evaluation. This review presents some performance models that
are quite frequent in the literature: Total Quality Management (Total Quality
Management) - TQM and the PDCA cycle, SMART System, Balanced Scorecard and
Môdef Ouanturn.
In order to verify the possibility of implementing a performance measurement model
for Higher Education Institutions, it was conducted a case study in a support unit of a
University, located in the city of Natal, RN, Brazil. The study attempted to identify the
key processes of the unit and proposed by the use of Quantum model in order to
improve the management and operation of the same. The work aims to contribute to
the advancement of knowledge in measurement and performance evaluation in
higher education institutions that where still lacks scientific production of this subject
compared to other areas. This study also identifies better practices and opportunities
for improvement in processes to determine the expected performance indicators to
aid a decision-making unit.

Keywords: Performance evaluation, Indicators, Higher Education Institutions, Quality
Management, Decision Making.
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1. INTRODUÇÃO 

A administração pública moderna tem sofrido maior pressão resultado da 

evolução da consciência da sociedade quanto à necessidade de acompanhar a 

gestão pública e ação dos governantes.  Desde a década de 80 do século passado o 

setor público tem passado por grandes desafios para melhorar seu desempenho e 

demonstrar maior transparência e avaliação de resultados, o que levou a busca de 

melhorias em sua forma de operar.   

Numa organização, o sistema de administração adotado é um fator crucial na 

sua capacidade de resposta a mudanças no ambiente e às demandas da sociedade, 

porque determina o modo pelo qual a administração percebe os desafios ambientais, 

diagnostica seu impacto sobre a organização, decide o que fazer e coloca em 

prática suas decisões (ANSOFF, 1993). 

A maioria dos órgãos públicos, contudo, possui modelo de gestão sem 

fundamentos científicos e, muitas vezes, baseado na intuição dos seus gestores. 

Seu desempenho, em geral, não é monitorado ou o é sem sistemática. Nesse 

contexto, as organizações públicas vêm adotando várias estratégias de mudança: 

aprimoramento das técnicas de gestão e planejamento geralmente utilizando 

práticas gerenciais do setor privado, busca constante de inovação em seus 

processos utilizando-se de novas metodologias como ferramentas de melhoria de 

produção e de qualidade de serviços prestados aos seus clientes, objetivando 

alcançar a excelência em seu empreendimento (ALBANO, 2008). 

O setor público de educação superior no Brasil também foi afetado por esta 

realidade de maneira bem clara, visto que, nos últimos anos, vem sendo submetido 

a um grande processo de transformação, no qual se observam mudanças 

quantitativas e qualitativas. 

 A gestão de uma organização passa pela definição da estratégia que deve 

atender aos fatores críticos do negócio e também prospectar caminhos para a 

ampliação e qualificação das atividades desenvolvidas. O processo de tomada de 

decisão deve estar embasado em informações relevantes e que permitam avaliar as 

relações de causa-e-efeito relativas às decisões tomadas (SONNEBORN, 2004). 
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Sendo assim, as organizações necessitam realizar a medição de seu 

desempenho para que possam: identificar as atividades que agregam valor ao 

produto e/ou serviços desenvolvidos por ela, realizar comparações de desempenho; 

rever estratégias organizacionais para curto, médio e longo prazo na obtenção de 

resultados. 

A medição e avaliação de desempenho devem estar embasadas na indicação 

apontada por suas medidas de desempenho sendo assim, há necessidade real de 

aplicar diversos indicadores para atingir os mais variados aspectos nos quais a 

estratégia de negócio se realiza e para que se constituam em verdadeiros 

instrumentos eficazes de gestão. Nas Instituições de Ensino Superior (IES) constata-

se uma coerência na sistematização da teoria no sentido de instrumentalizar seus 

gestores a um planejamento e gerenciamento eficiente, eficaz e efetivo. 

As especificidades de uma IES não impedem que ela adote uma metodologia 

de gestão que lhe permita um processo decisório baseado em critérios que 

considerem as suas características e que, ao mesmo tempo, as pondere com 

indicadores claros e precisos relativos à sua missão como organização de ensino 

(MOÇO, 2007). 

As instituições de ensino fazem parte de uma cadeia de produção 

comparativamente a uma organização industrial ou comercial. Pelas características 

dos que produzem estas organizações, segundo os anais da Conferência Mundial 

do Ensino Superior da UNESCO (1998), estão situadas na origem de uma cadeia de 

suprimentos dedicadas ao fornecimento do saber. 

É neste cenário que o presente trabalho abordará a proposta de um modelo 

de medição de desempenho que possa dar suporte ao processo decisório e a 

melhoria da gestão de um órgão interno de uma IES.   

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Dado o contexto atual e considerando a questão que envolve o problema da 

unidade em estudo é: 

O modelo Quantum é adequado para medir e/ou avaliar o desempenho de um 

órgão no setor público? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O desempenho da Administração Pública é um tema que interessa a todos os 

cidadãos de um país. O bem estar social e o desenvolvimento econômico da 

sociedade são afetados pela eficiência, a quantidade e a qualidade dos bens e 

serviços produzidos pelos órgãos públicos. A sociedade brasileira vem 

demonstrando anseio por um país moderno com desenvolvimento socioeconômico 

sustentável. Isso cria um clima propício para aprofundar o debate sobre o 

desempenho da administração pública e principalmente da gestão administrativa das 

Instituições Ensino Superior. Neste contexto, busca-se contribuir com os gestores 

dessas Instituições, propondo um modelo de medição de desempenho que possa 

ser utilizado como ferramenta no processo de tomada de decisão. As Instituições 

Federais de Ensino Superior possuem características próprias e estão inseridas num 

ambiente muito abrangente e de competitividade difícil de mensurar, elas também 

sofrem pressão do mundo globalizado e da insuficiência de recursos disponibilizados 

pelo Governo. O desafio lançado é desenvolver uma proposta de modelo de 

medição de desempenho que possa ajudar os gestores a otimizar a utilização dos 

limitados recursos públicos destinados ao ensino, à pesquisa e à extensão. 

As Universidades Públicas diferem das Instituições Privadas pelas suas 

características e realidade; a sua gestão identifica-se pela origem orçamentária de 

recursos públicos e pela rigidez da estrutura administrativa e organizacional, o que 

dificulta, de certa forma, as ações voltadas à racionalização dos recursos. O controle 

de execução de orçamentos ainda é um objetivo predominante na gestão das 

Universidades Públicas brasileiras.  

No entanto, cumpre destacar as ações que vêm sendo realizadas que visam 

tornar as Instituições mais modernas, eficientes e competitivas, com o objetivo de 

corrigir as distorções do modelo de gestão existente, uma dessas ações é a adoção 

de modelos de medição e avaliação de desempenho.  

Através da pesquisa bibliográfica verifica-se que vários trabalhos ressaltaram 

a importância de indicadores em IES (KELM, 2003; LIMA, 2003; SILVA; MORGAN; 

COSTA, 2004, HÉKIS, 2004). 



20 
 

Segundo Tachizawa e Andrade (2002), a importância de indicadores no 

processo moderno de gestão universitária depende de medições, informações e 

análises. As medições precisam de uma decorrência da estratégia da instituição de 

ensino, abrangendo os principais processos, bem como resultados. 

As informações relacionadas com o cliente, o desempenho dos produtos, as 

operações o mercado, a concorrência, os fornecedores, os funcionários e os 

aspectos financeiros, entre outras são necessárias para a avaliação e melhoria do 

desempenho (MULLER, 2000). 

 A profissionalização dos gestores das organizações de ensino em conjunto 

com a qualidade do projeto pedagógico são fatores críticos de sucesso para o 

negócio. Questões como mercado, lucro e negócio, são conceitos que ainda não são 

bem compreendidos nas IES  privadas. Porém, o mercado não distingue o setor de 

atuação e nem a natureza das empresas; a ineficiência na gestão cobrará o seu 

preço. 

A gestão e o financiamento da Educação Superior requerem o 

desenvolvimento de capacidades e estratégias apropriadas de planejamento e 

análise de políticas a fim de garantir uma gestão devidamente racionalizada e o uso 

efetivo e financeiramente responsável dos recursos. As instituições de Educação 

Superior devem adotar práticas de gestão com uma perspectiva de futuro que 

responda às necessidades dos contextos. Os administradores da Educação Superior 

devem ser receptivos, competentes e capazes de avaliar permanentemente, por 

meio de mecanismos internos e externos, a eficiência dos procedimentos e 

regulamentos administrativos (ROSA, 2004). 

Nesse contexto, justifica-se a pesquisa na medida em que procura contribuir 

para o avanço do conhecimento em medição e avaliação de desempenho em uma 

unidade de uma Instituição de Ensino Superior. Tendo como base os vários modelos 

de medição existentes, a pesquisa propõe o modelo Quantum para avaliar o 

desempenho da Diretoria de Projetos e Obras da Superintendência de Infraestrutura 

da UFRN. 
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1.3 OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

Neste momento será traçado o objetivo geral principal e os objetivos 

específicos desse trabalho.  

 

1.3.1Objetivo geral 

Propor um modelo de medição e avaliação de desempenho para a Diretoria 

de Projetos e Obras da Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Descrever os principais modelos de medição e avaliação de desempenhos 

existentes na literatura; 

b) Estudar e compreender o funcionamento da Unidade estudada; 

c) Analisar os resultados das obras e serviços de engenharia finalizadas quanto 

aos quesitos custo e prazos; 

d) Identificar qual dos modelos estudados podem auxiliar a Unidade a avaliar o 

seu desempenho. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

A pesquisa está estruturada em 6 capítulos, nos quais os assuntos estão 

organizados de forma que possa ser compreendido o objetivo de cada capítulo, 

como também a essência de toda a pesquisa. 

Capítulo 1: Considerações iniciais- enfatiza as mudanças e as 

transformações que estão ocorrendo na administração pública. Contextualiza o 

assunto por meio da formulação do problema, da justificativa da pesquisa, assim 

como dos objetivos propostos. 
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Capítulo 2: Organização Pública - apresenta breve diferenciação entre 

organização pública e privada. Faz um breve histórico sobre a Administração Pública 

e descreve a origem e evolução das Instituições de Ensino Superior. Relata a 

evolução da educação superior no Brasil e apresenta a sua estrutura. Enfatiza a 

complexidade que envolve as Instituições de Ensino Superior. Explica a gestão nas 

IES brasileiras e introduz os conceitos pertinentes e as fases das obras públicas. 

Capítulo 3: Medição e avaliação de desempenho apresenta as definições de: 

desempenho, indicadores de desempenho e gestão e evolução de desempenho. 

Apresenta a evolução nos sistemas de medição. Aborda o processo de avaliação de 

desempenho enfatizando os papéis da mediçãoe as barreiras do processo. 

Apresenta os sistemas de medição, os principais modelos de medição e a avaliação 

de desempenho nas IES. 

Capítulo 4: Procedimentos Metodológicos- Classifica a pesquisa e apresenta 

os métodos de trabalho. Por fim, esclarece quais as delimitações do estudo. 

Capítulo 5: Estudo de caso: Apresenta a unidade objeto de estudo, o 

Modelo proposto e as suas fases de implementação. 

Capítulo 6: Resultados: tem como objetivo apresentar o diagnóstico da 

Unidade, avaliar as obras quanto aos quesitos prazo e custos e propor um modelo 

de avaliação de desempenho para a unidade. 

Capítulo 7: Considerações Finais e Sugestões- Apresenta as conclusões e 

observações permitidas em função do resultado da pesquisa. Ao mesmo tempo, 

formula algumas sugestões para trabalhos futuros que possam aperfeiçoar e 

aprofundar a pesquisa realizada.  
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2. A ORGANIZAÇÃO PÚBLICA 

As organizações públicas possuem características particulares que as diferem 

das organizações do setor privado, desde a gestão até o tipo de serviços oferecidos 

à população. Uma das características peculiares às organizações públicas é a sua 

eficiência geralmente estar vinculada ao alcance do atendimento de determinado 

serviço e não do rendimento financeiro que este serviço possa traduzir. 

 

2.1 DIFERENCIAÇÃO ENTRE ORGANIZAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA 

 

Segundo Pires e Macedo (2006), as organizações públicas são mais 

vulneráveis ao poder público e na medida em que são geridas por este sofrem a sua 

interferência, cabendo-lhes, ainda, a missão de prestar serviços à sociedade, 

aspecto este contraditório com a limitação de recursos que lhe é habitual.  

As organizações públicas mantêm as mesmas características básicas das 

demais organizações, no entanto, lhes são acrescidas algumas especificidades: 

apego às regras e rotinas, supervalorização da hierarquia, paternalismo nas 

relações, apego ao poder, entre outras. São sistemas complexos em razão do alto 

índice de burocracia estatal, já que seus dirigentes são responsáveis perante uma 

autoridade externa pela organização pública, gerando, assim, uma tendência para 

centralizar as decisões. Essas diferenças são importantes quando se busca definir 

processos internos, sua relação com inovação e mudança, formação dos valores, 

crenças organizacionais e, ainda, as políticas de recursos humanos. (CARBONE, 

2000). 

Diante deste cenário, a gestão é agora vista como insuficiente 

para responder individualmente às demandas de uma sociedade dinâmica ou lidar 

com a grande escala e rápida agenda de reformas. Os gerentes de serviços públicos 

devem continuar a prestar cada vez mais serviços de alta qualidade e confiabilidade. 

Esse dinamismo é reflexo não apenas do ritmo frenético e da escala de reformas do 

serviço públicos, mas também de mudanças na sociedade, acerca das expectativas 

do papel dos serviços e dos gestores públicos (HOGGETT, 2006).  
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Leite (1994) consolidou em um quadro os pontos que distanciam e/ou 

aproximam Estado e Empresa.  

Quadro 1- Diferenças e semelhanças entre Estado e Empresa 

 

Fonte: LEITE, 1994, p.26. 

 

Com o intuito de melhorar o gerenciamento no setor público, é necessário 

compreender como funcionam efetivamente os processos. Para aperfeiçoá-los é 

necessário adotar ferramentas que possibilitem uma compreensão completa de cada 

passo e de suas inter-relações. Uma das ferramentas mais comuns é o mapeamento 

do processo na forma de um fluxograma, que descreve graficamente um processo 

existente ou um novo processo proposto, identificando cada evento da sequência de 

atividades por meio de símbolos, linhas e palavras (HARRINGTON, 1991). Há, 

assim, a oportunidade de identificar circunstâncias de melhorar os serviços 

prestados pelo setor público. 

Na opinião de Main (1994), o governo age sempre contrário à maioria das 

empresas privadas. Enquanto o governo puxa o poder para o centro, as empresas 

descentralizam e empurram-no para baixo; enquanto o governo é guiado por regras, 

as empresas são guiadas por uma missão. O governo, normalmente, não tem como 

avaliar seu desempenho e quando os parâmetros de avaliação são incorretos, os 

incentivos também os são. Os representantes do governo são avaliados pelo tempo 
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de casa, pelo tamanho de seus staffs, pela soma de dinheiro que gastam. 

Raramente recebem critérios pela redução de gastos, economia ou satisfação do 

cliente.  

Para Ferreira (1999), fica nítida, portanto, a necessidade de conferir à 

administração pública o que há de bom e funcional no setor privado. E o que há de 

melhor na empresa é a relação com o cliente. Empresa que não trata bem a clientela 

é abandonada pelo cliente. A administração pública, assim, passaria a ser entendida 

como fornecedora de serviços, embora mantendo características próprias 

indispensáveis.  

As diferenças apresentadas permitem ainda a conclusão de que não se pode 

pensar em qualidade no serviço público da mesma forma que se pensa para o setor 

privado.  

 

2.2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A Administração Pública é, em sentido formal, o ―conjunto de órgãos 

instituídos para consecução dos objetivos do Governo; em sentido material, é o 

conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção 

operacional, é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços do 

próprio Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade. Numa visão 

global, a Administração Pública é, pois, todo o aparelhamento do Estado 

preordenado à realização de seus serviços, visando a satisfação das necessidades 

coletivas‖ (BRASIL, 2008). 

A gestão pública para ser excelente tem que ser legal, impessoal, moral, 

pública e eficiente. 

Legalidade: estrita obediência à lei; nenhum resultado poderá ser 

considerado bom, nenhuma gestão poderá ser reconhecida como de excelência à 

revelia da lei. 

Impessoalidade: não fazer acepção de pessoas. O tratamento diferenciado 

restringe-se apenas aos casos previstos em lei. A cortesia, a rapidez no 

atendimento, a confiabilidade e o conforto são requisitos de um serviço público de 
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qualidade e devem ser agregados a todos os usuários indistintamente. Em se 

tratando de organização pública, todos os seus usuários são preferenciais, são 

pessoas muito importantes. 

Moralidade: pautar a gestão pública por um código moral. Não se trata de 

ética (no sentido de princípios individuais, de foro íntimo), mas de princípios morais 

de aceitação pública. 

Publicidade: ser transparente, dar publicidade aos fatos e aos dados. Essa é 

uma forma eficaz de indução do controle social. 

Eficiência: fazer o que precisa ser feito com o máximo de qualidade ao 

menor custo possível. Não se trata de redução de custo de qualquer maneira, mas 

de buscar a melhor relação entre qualidade do serviço e qualidade do gasto 

(BRASIL, 2008). 

Do ponto de vista gerencial a administração pública possui três fases 

distintas: a Patrimonialista, a Burocrática e a Gerencial (SILVA, 2002). A 

Patrimonialista teve seu predomínio desde os tempos do Império até os anos de 

1930. Nesse modelo os cargos são distribuídos como prêmios, as relações com o 

poder público são permeadas pela corrupção e pelo nepotismo, havendo confusão 

da coisa pública com a daqueles que dominam o poder.  

A fase Burocrática surge a partir dos anos de 1930 como consequência das 

mudanças no papel do Estado e da necessidade de se alterar a forma de gerir as 

atividades de natureza pública, a fim de se contrapor aos vícios característicos da 

Administração Patrimonialista. Essa baseia-se na profissionalização, carreira, 

hierarquia funcional, pela impessoalidade, esquecendo-se e afastando-se da sua 

missão básica, que é a de servir à sociedade. Seu defeito, a ineficiência, a auto- 

referência, a impessoalidade e a incapacidade de voltar-se para o cidadão 

(OSBORNE; GAEBLER, 1995) 

A fase Gerencial surge em resposta ao aumento das funções econômicas e 

sociais do Estado em decorrência do desenvolvimento tecnológico e da globalização 

da economia, uma vez que o Estado mostrou-se ineficiente e incapaz de atender às 

demandas recentes ligadas à globalização da economia mundial. Essa 

administração gerencial está inserida no bojo da reestruturação do Estado Brasileiro, 

cujo início se dá na década de 1990, quando surge a necessidade do ―Estado 
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competitivo‖, administrado a partir de princípios consagrados na administração das 

empresas privadas, adaptados às pecularidades da gestão da coisa pública 

(OSORIO, 2003). 

Essa reestruturação buscava a redução da intervenção do Estado, a 

separação entre o público e o privado, o estabelecimento de controles, o aumento 

da autonomia da administração e a visão do cidadão como cliente e não mais como 

mero contribuinte. O modelo gerencial contemporâneo se fundamenta nos princípios 

de confiança e descentralização da decisão. Exigem formas flexíveis de gestão, 

horizontalização de estruturas, descentralização de funções, incentivo à criatividade, 

avaliação sistemática, recompensa pelo desempenho, capacitação permanente, 

princípios da orientação para o cidadão-cliente, controle por resultados e competição 

administrada. 

Dois aspectos se constituem traços marcantes da Administração Pública 

Gerencial: 

1. gerenciamento eficiente, eficaz e efetivo da coisa pública, traduzido em 

resultados. 

2. O cidadão é um contribuinte e um cliente do Estado. Os resultados têm que 

estar focados nele. 

A partir da promulgação da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

eficiência da gestão pública ganha o status de obrigação, abandonando a 

característica orientadora para firmar sua natureza determinadora. Não se admite 

mais a administração irresponsável dos interesses públicos, prejuízos, desperdícios, 

perdas incalculáveis causadas pelo mau gerenciamento, seja por incapacidade 

técnica ou moral do gestor.  

A Administração pública desempenha um papel fundamental, operando no 

sentido de proporcionar um ambiente estável para investimentos e crescimento 

econômico. Serviços como educação pública, saúde, conservação de estradas, 

abastecimento de água, cuidados com o meio-ambiente são necessários para que a 

economia sobreviva e a população prospere (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 

2011). 

Na atual ―sociedade do conhecimento‖, a educação e a produção do 

conhecimento ocupam um lugar estratégico na construção de sociedades mais 
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democráticas e igualitárias, com desenvolvimento socialmente justo e 

ambientalmente sustentável. Nesse contexto, as instituições de ensino superior se 

tornaram fundamental para a conquista e manutenção da hegemonia pelas classes 

sociais e blocos político-sociais. Nesse sentido é de fundamental importância 

abordar de forma mais detalhada essas instituições o que será feito no item a seguir. 

 

2.3 INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

2.3.1 A instituição de ensino superior- Origem e Evolução 

 

A instituição de ensino superior objetiva em última instância a formação de 

recursos humanos com elevada qualificação técnica e crítica, para com isso poder 

atingir e sustentar o desenvolvimento social e tecnológico do país (ROCHA e 

GRANEMANN, 2003). 

Segundo Rosa (2004) não há data precisa para marcar a origem das 

instituições de ensino superior. O que basicamente a literatura relata é que as 

primeiras instituições originaram-se da evolução corporativa das escolas religiosas 

medievais, principalmente para a formação intelectual do clero. 

Para Pessoa (2000, p.18), ―A origem da universidade situa-se historicamente 

na Idade Média, em decorrência da evolução organizacional das escolas 

catedralícias ligadas à Igreja‖. Campos et al. (2001,p.1) afirmam: ―A universidade 

surgiu entre os séculos XI e XV em plena Idade Média, graças à Igreja, que unificou 

o ensino superior, criando a universidade como objetivo maior de controlar a 

produção do conhecimento‖. 

Como se pode observar não existe um consenso quanto à precisão das datas 

e locais do surgimento das primeiras Universidades, no entanto sabe-se que elas 

surgiram da evolução das escolas religiosas, cujo objetivo era a formação intelectual 

do clero. 

Souza (2009) registra que no final da idade média surgiram as primeiras 

universidades: Bolonha (1088); Paris (1150); Oxford/Cambridge (séc.XII); Pádua 

(1222); Nápoles (1224); Toulouse (1229); Orleans/ Praga (séc. XIII); Pisa (1343); 

Cracóvia (1364); Viena (1365); Heidelberg (1385); Efurt (1397); Colônia (1388). 
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2.3.2 A educação superior no Brasil 

A evolução foi dividida com base em momentos históricos importantes 

conforme demonstra a Figura 1, a seguir, o que facilita a compreensão dos 

diferentes contextos vivenciados pela Educação Superior Brasileira. 

Figura 1- A História do Ensino Superior no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: A história do ensino superior no Brasil 

Fonte: Dados primários (2005) 

 

 

 

Fonte: HAWEROTH et al., (2011). 

 

Segundo Oliveira (2004), nos quatro séculos de predomínio da economia 

agroexportadora, a educação brasileira voltou-se exclusivamente à formação das 

camadas superiores, no intuito de prepará-las para as atividades políticos 

burocráticas e das profissões liberais, a partir de um ensino humanístico e elitista — 

quase sempre a cargo ou sob a influência da ―iniciativa privada‖ religiosa. 

A educação superior no Brasil iniciou-se em 1808, com a chegada da Corte 

Portuguesa, quando surgiram as primeiras instituições, as quais foram organizadas 

como um serviço público e apresentavam um nítido caráter profissionalizante, 

destinadas à formação de cirurgiões e engenheiros militares (PESSOA, 2000). 
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Assim, embora existam algumas discordâncias por parte de alguns autores 

em relação a determinadas datas, é possível afirmar que as três primeiras 

universidades criadas no Brasil foram: a Universidade do Rio de Janeiro; a 

Universidade Federal de Minas Gerais; e a Universidade de São Paulo (QUILICI 

NETO, 2010). 

Em 1822, ano da independência do Brasil, o país contava apenas com três 

mil bacharéis, a maioria formada em escolas da Europa, nomeadamente - Portugal, 

França e Inglaterra (JORGE, LOTUFO, CORTEZ, 2009). A Constituição da 

República, de 1891, descentralizou o ensino superior, que era exclusivo do poder 

central, delegando-o para os governos estaduais e permitiu a criação de instituições 

privadas. Até 1900, não existiam mais do que 24 escolas de ensino superior no país. 

E, a partir desta data, as instituições particulares começaram a se consolidar no 

país, sendo que na década de 20 o sistema educacional já contava com quase 150 

instituições de ensino superior, boa parte delas privadas (SAMPAIO, 2000). 

Através do Decreto 19.851 de 11 de abril de 1931, foi feita a Reforma 

Francisco Campos, que tratou da organização do ensino superior no Brasil e instituiu 

o Estatuto das Universidades Brasileiras adotando, para o ensino superior, o regime 

Universitário. Esse estatuto foi um marco do ensino universitário no país, mas 

formulou os objetivos do ensino universitário de forma tão vasta e pretensiosa que 

denunciava claramente uma visão distorcida da realidade educacional da época. 

Para se constituir uma universidade era obrigatório ter pelo menos três dos 

seguintes cursos: Direito, Medicina, Engenharia e Educação, Ciências e Letras. Com 

isso consagrava-se a falta de diversificação do ensino superior e reforçava-se a 

velha concepção aristocrática do ensino, contrariando a realidade da vida política e 

social do país naquela época. No tocante à organização administrativa, o Estatuto 

previa a existência de órgãos e funções básicas, tais como a Reitoria, o Conselho 

Universitário, a Assembleia Universitária e a Direção de cada escola (ROMANELLI, 

2008). 

Apesar da deficiência do estatuto, há que se reconhecer que foi um avanço. 

Percebe-se que se iniciou nesse período a transição do modelo de gestão da 

universidade administrada de forma segmentada por faculdades isoladas e 

independentes para o modelo de gestão integrado através dos órgãos universitários, 

que culminou mais tarde no modelo de gestão por colegiados. 
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De 1937 até início dos anos 60, o movimento de expansão das universidades em 

diferentes  estados  da nação se acentuou de forma quantitativa, passando de quatro 

a quinze sem, no entanto ter havido nenhum esforço correspondente para 

reestruturação do ensino superior em novas bases (PESSOA, 2000). 

Os primeiros anos da década de 1960 foram marcados por um intenso 

movimento que visam a reforma do sistema universitário brasileiro. Governo, 

docentes, pesquisadores e o movimento estudantil se mobilizaram na direção da sua 

reformulação. Com o golpe de 1964, as reivindicações do movimento estudantil e 

dos professores mais progressistas, identificados com a reformulação estrutural da 

universidade e da sociedade brasileiras, foram distorcidas e absorvidas pelos 

técnicos do MEC e pelos consultores norte-americanos que os auxiliaram a reformar 

as nossas universidades. Após os Acordos MEC/USAID, respectivamente de 1965 e 

1967, e do Relatório Atcon, de 1966, a influência norte-americana sobre a 

universidade brasileira se faz sentir de forma mais acentuada (PAULA, 2009). 

A criação da Universidade de Brasília, em 1961, surge como uma nova 

concepção de universidade moldada de forma diferente, tendo uma nova 

organização estrutural Com a reforma de 1968, as universidades brasileiras tiveram 

uma alteração na estrutura organizacional, administrativa e acadêmica, extensa e 

profunda incorporando muitas das novas ideias modeladas segundo o padrão 

americano (ROMANELLI, 2008). A ideia de racionalização foi o princípio básico da 

Reforma de 68, dela derivando as demais diretrizes, todas embasadas em 

categorias próprias da linguagem tecnicista e empresarial: eficiência, eficácia, 

produtividade, etc. Isto porque o processo educacional foi associado à produção de 

uma mercadoria que, como todo processo econômico, implicava em um custo e um 

benefício. 

No modelo norte-americano, a instituição universitária procura associar 

estreitamente os aspectos ideais (ensino e pesquisa) aos funcionais (serviços), 

estruturando-se de tal maneira que possa ajustar-se às necessidades da 

massificação da educação superior e da sociedade de consumo. Uma boa parte das 

universidades, ao adotar a forma empresarial, procura atender aos interesses 

imediatos do setor produtivo, do Estado e da sociedade, produzindo especialistas, 

conhecimento tecnológico e aplicado, pesquisas de interesse utilitário, assim como 

serviços de uma maneira geral (PAULA, 2009; MARTINS, 2009). 
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A Lei nº 5.540/68, que instituiu a reforma universitária, foi extensa e profunda, 

rompendo com a estrutura vigente até então. Schwartzman (1990) esclarece que 

antes da reforma de 1968 a educação superior era organizada em escolas 

profissionais independentes e com pouca ênfase para a pesquisa.  Entre outras 

medidas, pode-se destacar a eliminação da cátedra; a criação do sistema de 

institutos básicos e instituição do departamento como unidade mínima de ensino e 

pesquisa; a alteração do vestibular, decretando o sistema de crédito e 

semestralidade. 

Conforme Martins (2009), a reforma de 1968 produziu efeitos paradoxais no 

ensino superior brasileiro. Por um lado, modernizou uma parte significativa das 

universidades federais e determinadas instituições estaduais e confessionais, que 

incorporaram gradualmente as modificações acadêmicas propostas pela reforma. 

Se de um lado a reforma criou as condições para modernizar as 

universidades públicas, por outro lado possibilitou que o antigo padrão brasileiro de 

escola superior proliferasse, caracterizado pelas instituições organizadas a partir de 

estabelecimentos isolados, voltados para a mera transmissão de conhecimentos de 

cunho profissionalizante e distanciados da atividade de pesquisa, que pouco 

contribuem com a formação de um horizonte intelectual crítico para a análise da 

sociedade brasileira e das transformações de nossa época (FERNANDES, 1975 

apud MARTINS, 2009). 

O modelo de ensino superior subjacente à reforma de 1968 experimentou um 

grande crescimento durante a década de 1970 suportado por um volume 

significativo de investimentos oficiais. A universidade consolidou-se como a principal 

fonte de desenvolvimento da atividade nacional de pesquisa e ensaiou os primeiros 

passos do processo de constituição da extensão como atividade própria da 

instituição de ensino superior. Nesse período a universidade brasileira mesmo sem 

instrumentos próprios e, sobretudo, sem uma clara concepção a respeito da 

natureza e modalidades de articulação com a sociedade da qual faz parte, limitou as 

atividades de extensão a responder a demandas pontuais do setor produtivo ou a 

implementar projetos de prestação de serviços no setor da saúde ou na formação e 

aperfeiçoamento de professores, aproveitando o estoque de recursos e de 

competências de que já dispunha nessas áreas (MACEDO et al., 2005). 
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No período 1964-1980, o número total de matrículas no ensino superior 

passou de cerca de 200.000 para 1,4 milhão, sendo os anos de 1968, 1970 e 1980 

os que apresentaram maiores taxas de crescimento. A expansão do setor privado de 

ensino superior nos anos 60 e 70 ocorreu de forma localizada e quase restrita às 

regiões Sudeste e Sul do país, influenciado pela expansão demográfica, expansão 

da escolarização do 2º grau, expectativas de promoção social e pela existência de 

uma demanda reprimida – os excedentes do ensino público (ROMANELLI, 2008).  

Nos centros urbanos maiores ou nas capitais dos estados, os estabelecimentos de 

ensino superior que estavam abrindo cursos seguiam três tendências (SAMPAIO, 

2000): 

i) Continuavam a tradição de escolas voltadas para a 

formação em profissões liberais, sobretudo nas áreas de saúde, como 

Odontologia e Medicina, para os quais, por insuficiência da rede 

pública e por sua tradição de prestígio social, sempre houve grande 

demanda; 

ii) Ampliavam o leque de cursos, pelas instituições já 

reconhecidas, com a finalidade de cobrir todas as áreas do 

conhecimento, ainda que fosse por meio da criação de cursos de 

licenciatura; 

iii) Visam a atingir segmentos mais jovens e de maior poder 

aquisitivo, por meio da criação de cursos diurnos. 

Para Ribeiro (2011), uma fase de forte expansão do sistema de ensino 

superior ocorre a partir de 1995. Essa intensa fase de crescimento do sistema de 

ensino superior brasileiro ocorre na vigência da Constituição de 1988 (BRASIL, 

1998), que consagrou os princípios da autonomia universitária e da 

indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão (art. 207), e fixou as normas básicas 

da participação do setor privado na oferta de ensino (art. 209), e da Lei nº. 9.394 

(BRASIL, 1996), que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. A nova 

Lei de Diretrizes e Bases - LDB -promoveu, por seus dispositivos, uma ampla 

diversificação do sistema de ensino superior, pela previsão de novos tipos de 

instituição (universidades especializadas, institutos superiores de educação, centros 

universitários), instituiu novas modalidades de cursos e programas, e estabeleceu os 
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fundamentos para a construção de um sistema nacional de avaliação da educação 

superior (MACEDO et al., 2005). 

Com base nesse arcabouço legal, complementado por um conjunto de leis, 

decretos, portarias e resoluções, o sistema nacional de ensino superior 

experimentou não apenas uma vigorosa expansão, mas também uma profunda 

diversificação dos tipos de instituições que o compõem e uma alteração significativa 

de sua composição. 

De acordo com Senhoras, Takeuchi e Takeuchi (2006), as transformações 

ocorridas no Ensino Superior Brasileiro diante das mudanças originadas pela nova 

LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) de 1996 e a consequente abertura de 

um mercado com uma elevada demanda reprimida criaram um ambiente de 

oportunidades no mercado de ensino superior que se tornou progressivamente 

competitivo no setor privado. A liberalização da regulamentação do ensino superior e 

o estímulo do governo, particularmente através do Plano Nacional de Educação, 

foram fatores determinantes para esta expansão.  

Quanto à natureza e categoria administrativa das instituições observa-se, por 

um lado, a consolidação da participação das universidades privadas no conjunto do 

sistema, fixando uma tendência já presente ao longo dos anos 1980 e, por outro, a 

rápida expansão dos Centros Universitários criados a partir de 1997. Em 1999 o 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos –INEP - registrava a existência de 39 

Centros Universitários que respondiam por 6,8% das matrículas. 

Nos anos iniciais do século XXI, em função do esgotamento da capacidade 

estatal de investimento, as instituições públicas respondiam, por menos de 30% das 

matrículas. Essa redução era ainda maior quando se analisa apenas o segmento 

federal de instituições públicas: sua participação no conjunto das matrículas passa 

de 20,8% em 1995 para 14,6% em 2003 (SEGENREICH; CASTANHEIRA, 2009). 

Nesse período, apesar dos Institutos Superiores de Educação e o Curso 

Normal Superior não prosperarem em função da falta de apoio da academia e de 

rejeição do seu público alvo, a educação tecnológica que, em função de ter sido 

elevada a condição de curso superior de graduação e da autonomia concedida aos 

Centros de Educação Tecnológica teve um crescimento notável (SGUISSARDI, 

2004). 
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Apesar das possibilidades abertas pela nova LDB, e de toda legislação 

complementar regulamentadora, não é possível afirmar que o país foi capaz de 

implementar uma verdadeira reforma da educação superior na década de 90 

(RISTOFF; GIOLO, 2006). 

Outra característica marcante dos anos 90 foi o aumento contínuo da 

educação à distância ancorada em ambientes interativos. O número de cursos de 

graduação a distância aumentou de maneira significativa nos últimos anos.  

Conforme o gráfico 1, o número de instituições com educação à distância em 2002 

representavam 0,2% do total e em 2009 este número aumentou para 14,1%. O 

número de matrículas no ensino superior por meio da Ead aumentou cerca de 70 

vezes neste período. 

 

Gráfico 1.  Evolução do número de matrículas na educação à distância.

 

 

Fonte: BRASIL, 2009 

 

O panorama da educação superior no Brasil de 2000 a 2009 é mostrado no 

gráfico 2.  
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Gráfico 2- Evolução do Número de IES-Brasil-2000-2009 

 

 

Fonte: BRASIL, 2009 

O número de instituições públicas cresceu de 176 em 2000 para 245 em 

2009 representando um aumento de 39,2% enquanto que o número de instituições 

privadas cresceu 106,1%. Apesar de ambas apresentarem a mesma tendência de 

crescimento, as instituições privadas continuam predominantes na educação 

superior com 89,4% do número total de IES. 

O esgotamento do modelo implantado com a reforma universitária de 1968 e 

a necessidade de repensar nossa política educacional evidenciam a necessidade de 

preparar as instituições de ensino superior para atender demandas da sociedade do 

conhecimento e de um mercado de trabalho globalizado, enfrentar o desafio de 

ampliar e democratizar o acesso à educação superior, definir e implementar novas 

políticas de financiamento de instituições, capazes de orientar a modernização de 

sua gestão, incentivar e avaliar a educação a distância, são problemas sérios cuja 

solução requer profunda revisão de objetivos, modelos, estruturas, mecanismos de 

funcionamento e de acompanhamento (FÁVERO, SEGENREICH, 2008). No final de 

2004 o Ministério da Educação assumiu essa responsabilidade e apresentou à 

discussão pública um anteprojeto de reforma da educação superior que se revelou 

extremamente polêmico, haja vista o volume e a diversidade das manifestações 

críticas e das propostas de modificação a que deu origem. 
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Se é verdade que o MEC teve a coragem e a iniciativa de enfrentar o 

problema, não é menos verdade que não teve a sensibilidade para desencadear o 

processo no momento oportuno com uma preparação prévia necessária para definir 

um projeto de reforma inovador, abrangente e que fosse ao encontro das 

necessidades da educação brasileira e das mais recentes tendências mundiais 

(MACEDO et al., 2005). 

 

2.3.3 Estrutura das Instituições de Ensino Superior no Brasil 

As instituições de ensino dos diferentes níveis, de acordo com a LDB, 

classificam-se nas seguintes categorias administrativas: públicas, assim entendidas 

as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público; privadas, 

assim entendidas a mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado conforme Figura 2. 

Figura 2- Organograma da organização administrativa 

 

Fonte: BRASIL, 2009 

As Instituições públicas de ensino classificam-se em Federal, Estadual e 

municipal enquanto que as instituições privadas classificam-se em Particular (em 

sentido estrito), Comunitária, Confessional e Filantrópica. 

Academicamente, as instituições de ensino superior do Sistema Federal de 

Ensino, classificam-se em: Universidades; Centros Universitários; e Faculdades 

Integradas, Faculdades, Institutos ou Escola Superiores (CASTILHO, 2006). 
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Assim, o sistema de ensino superior brasileiro é formado pelas instituições 

federais de educação superior e pelas instituições privadas (Figura 3), sendo de 

competência da União manter as instituições federais públicas, bem como regular o 

funcionamento das instituições privadas, de forma a garantir a qualidade da 

educação. 

 

2.3.4 Instituições de ensino superior como organizações complexas 

As organizações, indiferente de sua atividade e de seu objetivo fim são 

responsáveis pelo desenvolvimento da sociedade. É por meio das organizações 

que acontecemos fenômenos de desenvolvimento da humanidade causada pela 

evolução do conhecimento levando ao desempenho econômico, gerando riqueza, 

empregabilidade e por consequência melhor qualidade de vida para as pessoas, 

estejam elas envolvidas ou não em uma organização. 

Morgan evidencia que as organizações são ―fenômenos complexos e 

paradoxais que podem ser compreendidos de muitas maneiras diferentes‖, constrói 

uma imagem das organizações baseadas em metáforas que levam a ver e 

compreender as organizações de formas específicas, embora incompletas (1996, 

p.17). 

Clegg e Hardy (2007) evidenciam que as organizações são objetos 

empíricos, portanto são vistas de maneiras diferentes por pesquisadores. Enquanto 

alguns as vêem caracterizadas por dimensões como formalização, padronização e 

rotinização; outros as vêem com características de variação como a competição, os 

indivíduos, pela adequação às mudanças e pela sua cultura institucionalizada. 

Para Bryson (2004), a estrutura das IES é considerada uma questão política 

e de desafios que afetam a finalidade da organização, bem como a sua missão, 

seus produtos/serviços, seus clientes, seus aspectos financeiros e de organização. 

Meyer Junior (2007) cita que todos vivem numa sociedade de organizações 

e diante disto não basta apenas entendê-las, mas também gerenciá-las para torná-

las mais úteis, produtivas, eficientes e eficazes para desta forma cumprir sua 

missão, seja ela econômica, política, educacional, ou de qualquer outro fim. 

A Universidade é considerada uma organização complexa uma vez que é 
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composta por inúmeros subsistemas interligados mediante uma complexa rede de 

interações e que desempenham diferentes atividades com comportamentos 

imprevisíveis. Seus objetivos acabam por serem pouco definidos, complexos, 

mutáveis e contraditórios; as conexões entre meios e fins não são claras, 

tecnologias ou estratégias diversas produzem resultados similares, conexões entre 

entradas e saídas não são facilmente estabelecidas; as influências do ambiente 

impactam de modo desigual nas unidades internas; diferentes padrões de 

efetividade operam simultaneamente e podem, inclusive, interferir negativamente 

entre si. Além disso, as conexões entre a estrutura e os recursos utilizados com as 

atividades resultantes são ambíguas e fluidas. Suas funções de ensino, pesquisa e 

extensão, embora interdependentes, requerem uma organização diferenciada e se 

relacionam com o ambiente externo à universidade (MEYER JUNIOR, 2007; KELM, 

2003). Segundo Birnbaum (1988), ao contrário de muitas organizações, a 

universidade não consegue nunca avaliar seu desempenho de modo tão objetivo e 

cartesiano porque não tem na remuneração do capital investido o indicador que 

demonstre a efetividade do seu desempenho. 

Machado (2002) define a caracterização da universidade como organização 

complexa, numa forma de fácil compreensão: 

 Pela ambiguidade de objetivos, mesmo quando os objetivos formais 

normalmente girem em torno da geração e disseminação do conhecimento 

baseado no tripé do ensino, pesquisa e extensão. 

 Por um núcleo operacional altamente profissionalizado. 

 Por decisão colegiada que torna o processo decisório mais lento e 

conflituoso. 

 Pelo elevado grau de diversificação horizontal, baseado na diversidade de 

áreas do conhecimento. 

 Por um processo produtivo que envolve pessoas e não insumos. 

 Por uma forma ação política presente nas diversas coalizões internas de 

correntes, principalmente, do processo. 
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Outra característica de organizações complexas é sua vulnerabilidade ao 

ambiente. Todas as organizações interagem com seu ambiente social em alguma 

extensão. Nenhuma organização é completamente autônoma, e existem diferentes 

graus de liberdade de ação conforme as características intrínsecas das instituições. 

Isto pode ser fundamentado no fato de que, não obstante a instituição de ter os 

meios de ação sobre sua clientela, os currículos, programas e conteúdos são 

determinados por agentes e organizações externas a ela. Esses fatores acabam por 

elevar significativamente sua vulnerabilidade com relação ao ambiente, aumentando 

com isto os problemas de governança corporativa.  

Birnbaum (1988) destaca a existência de problemas de gestão ao identificar 

um dualismo de controle na dinâmica acadêmica. De um lado, existe uma estrutura 

administrativa, hierarquicamente estruturada, cuja autoridade respalda-se no 

sistema burocrático de delegação e responsabilização racionalmente concebido. Por 

outro lado, está a estrutura profissional, que tem sua fonte de autoridade no 

conhecimento e nas relações entre os pares dentro de cada área de conhecimento, 

muitas vezes também conflitante entre elas. 

As universidades possuem objetivos complexos e devido a esta 

característica adotam uma multiplicidade de critérios de estruturação tais como: 

estrutura tipo comissão ou colegiado, estrutura matricial, estrutura com base em 

projeto, estrutura por clientela, estrutura por base territorial, estrutura funcional e 

estrutura linha-staff (MACHADO; SILVEIRA, 1998). 

As IES são consideradas complexas por realizarem tarefas diversas–ensino, 

pesquisa e extensão, que impõem métodos de trabalhos diferentes dos outros tipos 

de organização. Tais diferenças estão na natureza dos trabalhos, na tecnologia 

utilizada, nas pessoas que trabalham na organização e em seus clientes. Essas 

organizações demonstram mecanismos burocráticos de centralização, controle, 

formalismo, objetivos pouco consensuais, tecnologia complexa e predominância da 

tomada de decisão autônoma na execução das ações pelos envolvidos. Além 

disso, a natureza intangível dos produtos quer exultam das suas atividades, a não 

linearidade de produção e a dificuldade de avaliar o valor agregado são um desafio 

à sua administração (MEYER JÚNIOR, 2007; KELM, 2003; BALDRIDGE, 1983). 

Pereira, Melo e Cunha (2008) acrescentam às características de Baldridge 

(1983) mais uma: a administração universitária. Evidenciam que: 
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A universidade é um sistema pluralista, dividido em linhas de disciplinas, 

subgrupos de professores, grupos de estudantes e, por fim, dividida entre 

administradores e professores.  

A estrutura de poder, às vezes, não tem definição clara. Os limites internos 

e/ou externos têm impedido a consolidação de um projeto universitário, 

aprofundando sua crise e estabelecendo descrédito junto à sociedade. Sendo assim, 

é preciso criar as condições necessárias para responder, de forma competente, aos 

limites que lhe são impostos (2008, p.133). 

Meyer e Murphy (2003, p.182) comentam que a complexidade das IES requer 

um ―[...] novo tipo de administração, mais racional e que privilegie critérios de 

eficiência e de eficácia organizacionais, leveza estrutural, produtividade, 

competitividade, sem perder de vista o papel acadêmico e social das instituições.‖ 

Ainda lembramos três principais papéis da administração universitária que 

devem estar inter-relacionados: 1) acadêmico, proporcionando um ambiente propicio 

para o ensino e a pesquisa, sem maiores percalços administrativos ou 

organizacionais; 2) econômico- financeiro, pelo gerenciamento de captação e 

alocação de recursos, patrimônio e capital, de forma que haja condições suficientes 

para o desenvolvimento da instituição, e; 3) social, ao desenvolver projetos que 

atendam as necessidades da sociedade. 

 

2.3.5  A Gestão nas IES brasileiras 

As universidades, por sua natureza e função são radicalmente diferentes de 

uma empresa do mundo econômico. Essas instituições são dotadas de 

características peculiares que as diferenciam substancialmente das demais 

organizações, e por isso exigem que as propostas e/ou modelos de gestão que se 

pretenda aplicar a elas não ocorram sem que antes sejam consideradas tais 

particularidades (ANDRADE; NORILER, 2005; DIAS SOBRINHO, 2003).  Andrade 

(2003) cita as seguintes características peculiares: estrutura, organização de 

profissionais, objetivos e metas, tecnologia e tomada de decisão. O modelo de 

gestão de uma IES é definido de acordo com as características destas instituições e 

o ambiente em que atuam. 
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Para Tachizawa e Andrade (2006) o setor de ensino superior apresenta as 

seguintes características: 

a) Não há grande diversidade entre as tecnologias educacionais e de 

processos utilizados pelas instituições; 

b) Há existência de barreiras legais e governamentais à entrada de novas 

instituições; 

c) Elevada regulamentação 

d) Competição básica via lançamento de novos cursos; 

e) Significativo volume de investimentos e de capital 

f) Pouca diferenciação de produtos. 

As IES têm como principais objetivos ensino, pesquisa e extensão e como 

esses objetivos são complexos e com alto grau de incerteza é difícil definir o 

processo decisório da instituição (BALDRIDGE, 1982 apud MORAES, 2004).  

A gestão de uma Instituição de Ensino Superior (IES) é entendida por 

Tachizawa e Andrade (2006) como um conjunto de decisões assumidas a fim de 

obter um equilíbrio dinâmico entre missão, objetivos, meios e atividades acadêmicas 

e administrativas.   

A área da gestão universitária preocupa-se com a problemática da gestão 

organizacional em instituições de ensino superior. Geralmente, a gestão universitária 

é classificada em duas modalidades: os serviços administrativos e de infraestrutura 

(atividade meio) e a prática acadêmica que compreende laboratórios, prática de 

estágios, professor em sala de aula, etc. (atividade fim). Cada um desses setores da 

administração educacional constitui um campo específico de trabalho para o 

profissional da instituição cuja formação exige a aquisição de competências 

conceituais ou administrativas, técnicas e humanas, sendo que ambas devem 

caminhar juntas e não separadas (BROTTI, 2000). 
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Figura 3- Sistema Universitário 

 

Fonte: VOESE, (2005; p.66) 

Segundo Finger (1993) a administração universitária deve ser encarada como 

um ato pedagógico e não empresarial. A matéria-prima da universidade, seus 

objetivos educacionais e sociais não podem ser comparados ao de uma indústria, 

dela resgatando apenas os elementos para se conseguir uma melhor organização 

interna, uma melhor distribuição de recursos. 

Os princípios teóricos e tecnológicos empresariais, aplicados às funções da 

administração universitária funcionarão como elementos integradores e decisivos 

para desencadear e orientar o processo de mudança indispensável à renovação da 

administração da universidade brasileira. É evidente que as futuras modificações 

vão exigir condições estruturais diversas das existentes e, reajustamento nas 

atividades administrativas das organizações universitárias. 

As funções administrativas presidem às atividades de planejamento, 

organização, direção e controle da instituição universitária, distinguindo-se das 

funções técnicas ou operativas, relacionadas diretamente com a elaboração do 

produto final, embora ambas estejam tão intimamente interdependentes que, 

qualquer alteração no fluxo de uma delas acarreta consequências na outra.  

Para Tachizawa e Andrade (2006), o modelo de gestão da IES é composto 

por determinadas estratégias e instrumentos que são comuns a todas as instituições 

de ensino. Porém, há estratégias específicas e instrumentos particulares de gestão 

que variam de instituição para instituição. Assim, o modelo de gestão adotado pela 
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IES tem por objetivo o atingimento de estratégias comuns e específicas como 

podemos ver na Figura 4 abaixo.  

Figura 4- Modelo descritivo de gestão 

 

Fonte: adaptado de Tachizawa e Andrade (2006, p.63) 

Segundo Rosa (2004), o modelo genérico de gestão da IES representa a 

forma como a universidade pública brasileira desenvolve suas atividades 

administrativas e acadêmicas na busca de seus objetivos institucionais. Nesse 

sentido afirma Oliveira (2001, p. 67): ―Modelo de gestão é o processo estruturado e 

interativo de desenvolver e operacionalizar as atividades de planejamento, 

organização, direção e avaliação dos resultados, visando ao crescimento e ao 

desenvolvimento da organização‖. 

Genericamente o modelo de gestão de Souza é composto pelos seguintes 

componentes: missão, processo de gestão, com as fases: planejamento 

estratégico e operacional, execução e controle; sistema de informação e estrutura 

organizacional (Figura 5). 
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Figura 5- Modelo genérico de gestão da Universidade Pública Brasileira. 

 

Fonte: ROSA, (2004; p.49) 

As IES têm dificuldade de eficiência na sua gestão, por não possuírem fins 

lucrativos, seus produtos/serviços serem de interesse social e também por 

fundamentarem sua motivação nos valores associados a suas missões. Essa 

ineficiência na gestão gera limitações gerenciais que afetam o desempenho 

institucional impedindo o desafio da sustentabilidade (financeira) e da eficiência 

pelo cumprimento de sua missão (RODRIGUES, RISCAROLLI; ALMEIDA,  2008). 

Meyer Junior (2007) acrescenta que as instituições de ensino não têm tirado 

vantagem da tecnologia disponível, demonstrando dificuldades para se adaptar às 

mudanças impostas pelos novos tempos. 

Segundo Rizzati e Rizzati Junior (2004), a administração universitária, para 

melhor desempenhar sua missão, incorporou três novos instrumentos de gestão em 

seu campo de atuação: Qualidade Total, Avaliação Institucional e Planejamento 

Estratégico. A implementação dessas novas tendências administrativas reveste-se 

de importância, na medida em que essas tendências colocam em evidência uma das 

funções administrativas mais negligenciadas na administração de instituições de 

ensino superior: melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

As universidades públicas carecem de uma gestão estratégica eficaz capaz 

de aplicar, de modo coerente, os recursos que lhe são oferecidos em projetos de 
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melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como em 

processos que garantam o eficiente funcionamento dos órgãos responsáveis pela 

gestão e manutenção das atividades acadêmicas.  

Um sistema de gestão estratégica eficaz pressupõe que sejam definidas as 

relações entre a estratégia e o desempenho pretendido. Esse sistema depende de 

medição, informação e análise. As medições precisam ser uma decorrência da 

estratégia da instituição, abrangendo os principais processos, bem como seus 

resultados. As ações definidas com o desdobramento das estratégias exigem uma 

avaliação de desempenho. Este processo de medida de desempenho garantirá o 

apoio à tomada de decisão nos diversos níveis da organização, permitindo o 

acompanhamento de tendências, projeções e relações de causa e efeito, sendo a 

base para o planejamento, a análise de desempenho e a melhoria das atividades 

(CHIAVENATO; CERQUEIRA NETO, 2003; TACHIZAWA E ANDRADE, 2006). 

Assim sendo, as medidas de desempenho buscam assegurar uma relação de 

causa e efeito entre processo e resultado a fim de garantir os resultados esperados. 
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3. MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Este capítulo apresenta aspectos relacionados com as definições de 

desempenho, indicadores de desempenho, medição e avaliação de desempenho e 

também uma revisão de alguns modelos de sistemas de medição encontrados na 

literatura. Descreve, ainda, o processo de evolução desses sistemas assim como a 

avaliação de desempenho nas instituições de ensino superior.  

 

3.1 DEFINIÇÕES 

 

3.1.1 Desempenho  

 O termo Desempenho possui inúmeras variações semânticas e conceituais. 

No entanto, existem alguns consensos em torno de uma definição. Segundo uma 

abordagem mais abrangente, o desempenho pode ser entendido como esforços 

empregados na direção de resultados a serem alcançados. Numa equação 

simplificada o desempenho seria: desempenho = esforços + resultados; ou 

desempenho = esforços + resultados (BRASIL, 2009). 

Assim sendo, a definição sintética e ao mesmo tempo ampla é estabelecida 

pela atuação de um objeto (uma organização, projeto, processo, tarefa etc.) para se 

alcançar um resultado. Ou seja, o desempenho é um conceito peculiar, um construto 

específico, para cada objeto. 

O desempenho é o resultado das decisões tomadas pelos gerentes e 

diretamente relacionada à quantidade e qualidade das informações disponíveis 

(KAYDOS, 1991).  

Lebas (1995) entende que o desempenho é o potencial futuro da 

implementação bem sucedida de ações na tentativa de atingir os objetivos e metas. 

Sink e Tuttle (1993, p.2) definem o conceito de desempenho organizacional, 

“como um complexo inter-relacionamento de sete critérios genéricos: eficácia, 
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eficiência, qualidade, produtividade, qualidade de vida do trabalho, inovação e 

lucratividade”. 

O desempenho é a eficiência e eficácia da ação, sendo que a eficiência está 

relacionada ao atendimento dos requisitos do cliente. (NEELY et al., 2000) 

Segundo Souza et al. (1994) os indicadores consistem em expressões 

quantitativas que representam uma informação gerada, a partir da medição e 

avaliação de uma estrutura de produção, dos processos que a compõem e dos 

produtos resultantes. Dessa forma, os indicadores constituem-se em instrumentos 

de apoio à tomada de decisão com relação a uma determinada estrutura, processo 

ou produto.  

Lima (2005) coloca que, desta forma, “os indicadores constituem-se em 

instrumentos de apoio à tomada de decisão com relação a uma determinada 

estrutura, processo ou produto”. 

Segundo Neely et al. (2000) e Sink e Tuttle (1993), os indicadores de 

desempenho devem ser considerados parte integrante do processo de planejamento 

e controle, fornecendo meios de capturar dados que podem ser utilizados como 

informação na tomada de decisão. 

 

3.1.2 Gestão e medição de desempenho 

 

A medição do desempenho é o processo pelo qual uma organização 

estabelece os parâmetros dentro dos quais os programas, investimentos e 

aquisições estão a atingir o resultado desejado (BRUDAN, 2010). Neely, Adams e 

Crowe (2001) definem medição de desempenho como o processo de quantificação 

da eficiência e a eficácia das ações passadas, e uma medida de desempenho foi 

definida como um parâmetro utilizado para quantificar a eficiência e / ou a eficácia 

de ações passadas.  

Bititci et al. (2005) explicaram a distinção entre gestão  e medição de 

desempenho e definiu medição de desempenho como o processo de determinação 

de como as organizações ou pessoas bem sucedidas cumpriram os seus objetivos, 

enquanto a gestão de desempenho foi definida como um sistema de controle 
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fechado que implementa a política e estratégia, e obtém feedback de vários níveis, a 

fim de gerenciar o desempenho do sistema. O processo de medição de desempenho 

é geralmente determinado pela métrica de uma série de indicadores, que incluem 

tanto indicadores financeiros como não-financeiras. 

Segundo Brudan (2010) a gestão do desempenho é o processo geral que lida 

com o desempenho. É o reflexo da abordagem que uma organização tem com /para 

o desempenho e inclui sub-processos tais como: definição de estratégia 

(planejamento / definição de objetivos), a execução da estratégia, treinamento e 

avaliação de desempenho. Assim, a medição de desempenho é um processo 

secundário de gerenciamento de desempenho que se concentra na identificação de 

monitoramento e comunicação dos resultados de desempenho através da utilização 

de indicadores de desempenho.  A medição de desempenho trata da avaliação de 

resultados, enquanto a gestão de desempenho trata da tomada de açõescom base 

nos resultados da avaliação e garante que os resultados-alvo são alcançados. 

Os limites entre gestão e medição de desempenho não são claros, tanto 

quando sepesquisa sobre a gestão assim como nos critérios utilizados por vários 

autores para definir estes termos e até mesmo utilizá-los alternadamente. 

 

3.2 EVOLUÇÃO NOS SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Os sistemas de medição de desempenho foram desenvolvidos como forma de 

garantir e manter o controle da organização. Num contexto global, esses sistemas 

foram utilizados para garantir que a organização buscava atingir os objetivos que 

estivessem baseados na sua estratégia (PURBEY; MUKHERJEE; BHAR, 2007; 

JOVAN; ZORZUT, 2006). Os primeiros indicadores e procedimentos utilizados eram 

voltados ao controle de contabilidade e até 1980, existia uma predominância de 

utilização de medidas que buscavam medir o desempenho em termos de 

produtividade física ou finanças (por exemplo, custo e lucratividade) cuja 

preocupação principal era a eficiência técnica (GHALAYINI et al., 1997; BONELLI; 

FLEURY; FRITSCH, 1994). Segundo Bonelli, Fleury; Fritsch (1994), a predominância 

dos modelos taylorista e fordista com destaque para a produção em massa e 

eficiência justificam a utilização dessas medidas voltadas para a produção física e 

financeira durante esse período. 
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Os dados fornecidos pelos indicadores voltados ao modelo tradicional de 

contabilidade de custo eram inadequados às novas exigências do contexto atual de 

negócios que passaram a exigir produtos de maior qualidade e com menores 

tempos de entrega, além de não permitir avaliar o grau de competitividade das 

mesmas. (COSTA 2003).  Ghalayini, Noble e Crowe (1997) afirmam que essas 

medidas apresentam, também, elevado custo, rápida desatualização e dificuldades 

de quantificação das melhorias em termos monetários quanto à redução de lead 

time, satisfação do cliente e qualidade do produto.  As alterações na organização da 

produção, a introdução de conceitos voltados à flexibilidade com eficiência, redução 

de estoques, parcerias com fornecedores, foco nos requisitos dos clientes, surgiram, 

inicialmente, em empresas do Japão durante os anos 50, particularmente na Toyota 

Motors. Como conseqüência, algumas empresas observaram a necessidade de 

introduzir e implantar novas tecnologias e filosofias de gestão e produção (DIAZ, 

GIL; MACHUCA, 2005).  

A partir do final de 1980, começaram a surgir diversos estudos que buscavam 

o desenvolvimento de sistemas de medição que enfocavam tanto medidas 

financeiras quanto não financeiras, visando a fornecer às organizações informações 

para realização de previsões e tendências (BERLINER; BRIMSON, 1988, ; KAPLAN; 

NORTON, 1997; LYNCH; CROSS,1995).  

Nessa nova era competitiva, os sistemas de avaliação de desempenho estão 

sendo repensados, uma vez que os principais indicadores das organizações não 

podem limitar apenas aos dados financeiros tradicionais, já que medidas de 

qualidade, de satisfação dos clientes, de inovação e de participação de mercado 

também refletem o desempenho da empresa e são dimensões importantes que 

devem ser mensuradas. Sendo assim é importante que esses indicadores estejam 

distribuídos de forma uniforme nas diferentes dimensões citadas anteriormente. 

Desta maneira, os mesmo estarão representando o real desempenho da empresa 

uma que o foco será nos processos mais importantes da organização. (ALBANO, 

2008; COSTA, 2003). 
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3.3 O PROCESSO DE MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

  

A medição e a avaliação de desempenho exercem um papel importante nas 

organizações na medida em que representa um processo de acompanhamento e 

autocrítica das atividades, das ações e decisões que são tomadas durante sua 

execução. Torna-se fundamental conhecer onde se situam os pontos fortes e fracos 

da organização, pois não se pode gerenciar o que não se pode ou sabe medir. 

Portanto, a medição desempenha um papel chave nas atividades de melhoria da 

qualidade e produtividade (OHASHI; MELHADO, 2004). 

 Dentre as principais razões para medição encontram-se:· assegurar que os 

requisitos do cliente sejam atendidos;· estabelecer objetivos e respeitá-los;· 

proporcionar padrões para estabelecer comparações;· proporcionar visibilidade e um 

quadro de resultados para que as pessoas possam monitorar seus próprios níveis 

de desempenho; destacar problemas de qualidade e determinar áreas prioritárias e 

proporcionar uma retroalimentação para direcionar os esforços de melhoria. 

A medição de desempenho representa um processo de autocrítica e de 

acompanhamento das atividades e das ações e decisões que são tomadas durante 

sua execução, daí exercer um papel importante nas organizações. A partir do 

monitoramento de processos, produtos e serviços e da satisfação dos consumidores 

é que se pode buscar a melhoria contínua do sistema.  

Torna-se importante conhecer, na organização, onde se situam os pontos 

fortes e frágeis, enquanto parte do ciclo PDCA. A medição tem um papel 

fundamental nas atividades de melhoria da qualidade e produtividade. Os principais 

motivos para realizar essa atividade são: 

 Assegurar que os requisitos do consumidor sejam atendidos; 

 Ser capaz de estabelecer objetivos e respeitá-los; 

 Proporcionar padrões para estabelecer comparações; 

 Proporcionar visibilidade e um “quadro de resultados” para que as 

pessoas possam monitorar seus próprios níveis de desempenho;  

 Destacar problemas de qualidade e determinar áreas prioritárias; 

 Proporcionar uma retroalimentação para direcionar os esforços de 

melhoria. (NAJMI; KEHOE, 2001). 
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 Nesse sentido, o uso de indicadores se constitui uma das formas de se medir 

e avaliar a qualidade de produtos, processos e clientes, o que requer uma 

estruturação dos indicadores, da forma de coleta, processamento e análise, da mão-

de-obra e da utilização dos resultados. 

É de fundamental importância atentar para o fato de que é necessário que as 

medidas de desempenho tenham um valor prático (NEELY, 1998), ou seja, sejam 

simples, análogas às atividades, úteis e fáceis de serem implementadas (HRONEC, 

1994). Além disso, é importante saber que para objetivos diferentes são necessárias 

medidas de desempenho diferentes, ou seja, as medidas de desempenho devem ser 

coerentes com as mudanças realizadas nos objetivos estratégicos, devendo ser 

aprimoradas e substituídas quando houver necessidade (NEELY, 1998). 

   

3.3.1 Os papéis da medição de desempenho 

 

Na literatura encontram-se diversos papéis da medição de desempenho dos 

quais podemos citar: gerenciamento interno das empresas, tomada de decisões, 

comparação com a concorrência para informações a entidades governamentais, 

órgãos de financiamento e o público em geral, motivação das pessoas envolvidas no 

processo, etc. 

a) Gerenciamento interno das empresas: 

 Os gerentes têm necessidade de saber o que está acontecendo nas 

operações sob suas responsabilidades. Para isso, a utilização de indicadores de 

desempenho permite o acompanhamento da evolução do processo de gestão, onde 

as metas são numericamente determinadas. A comparação das metas com o 

resultado obtido servirá como orientação para o planejamento operacional do 

sistema, permitindo estabelecer prioridades em programas de melhoria, indicando os 

setores da empresa nos quais as intervenções são mais importantes ou viáveis. O 

controle operacional é um processo de fornecimento de feedback aos funcionários e 

gerentes, sobre a eficiência das atividades que estão sendo executadas, ou seja, é 

uma forma de avaliação de controle sob a perspectiva de melhoria do processo".  

Nesse caso, a medição visa controlar a variação do desempenho em relação 

aos padrões de comportamento previamente estabelecidos, identificando desvios e 
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corrigindo a tempo as causas dos mesmos ( ANDRADE, 2009). A medição pode 

também auxiliar a implantação das estratégias. O desenvolvimento de sistemas de 

medição ligado às metas, objetivos e estratégias direciona aqueles que devem fazer 

a implantação das estratégias a refletir sobre as relações de causa e efeito e de 

custo-benefício e também as implicações dessas estratégias (SINK; TUTTLE, 1993; 

SCHIEMANN, LINGLE, 1999).  

Além disso, os indicadores podem gerar informações para avaliar o 

posicionamento das empresas em relação ao seu ambiente interno e externo 

(ZILBER, FISCHMANN, 2002). 

b) Tomada de decisões: 

Os indicadores podem formar um banco de informações, útil na formulação de 

estratégias. Esse banco de informações pode ser utilizado para avaliar a situação 

atual, comparando com os objetivos de curtos e longos prazos estabelecidos pela 

alta administração. A medição também pode indicar sobre o que concentrar a 

atenção e onde os recursos devem ser disponibilizados para identificar as 

oportunidades de melhoria ou verificar o impacto das estratégias sobre o 

desempenho do processo da organização.  

c) Comparação com a concorrência: 

As diferenças entre os níveis de desempenho alcançados pela empresa e 

pelos seus concorrentes poderão ser identificadas e investigadas, para realização de 

uma análise em busca da determinação das causas destas diferenças. Takashina e 

Flores (2005) dizem que "a comparação pode ser feita em relação a indicadores 

compatíveis de outros produtos ou processos da organização, ou a indicadores de 

outras organizações; visando proporcionar parâmetros de referência para os 

resultados obtidos". 

d) Informações para entidades governamentais, órgãos de financiamento 

e público em geral: 

Os indicadores de desempenho podem servir como instrumento de 

divulgação dos resultados e progressos alcançados pela empresa, para órgãos de 

financiamento, entidades governamentais e o público em geral, com o intuito de 

justificar, perante toda a sociedade, a boa qualidade do desempenho operacional do 

sistema.  
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e) Motivação das pessoas envolvidas no processo 

 Schiemann e Lingle (1999) ressaltam que para a construção de um sistema 

de medição é necessário aumentar a participação das pessoas quanto ao 

entendimento e uso das informações através da organização. Nas empresas mais 

tradicionais, a função da medição de desempenho é o monitoramento, entretanto, 

em empresas gerenciadas a partir da medição, a sua função envolve o alinhamento 

com as estratégias e comportamentos, a integração do desempenho na organização 

e o desenvolvimento de mecanismos de auto-avaliação. 

 Assim, pode-se afirmar que os sistemas de medição de desempenho vêm 

ampliando seu papel nas organizações, incorporando-se cada vez mais ao 

gerenciamento do negócio. No passado, esses sistemas estavam voltados, 

principalmente, à contabilidade das empresas. Atualmente, os mesmos tornam-se 

parte integrante da implementação da estratégia e da avaliação de desempenho 

tanto de recursos humanos quanto da competitividade das empresas em relação aos 

seus mercados de atuação. Além disso, os indicadores vêm se tornando um dos 

principais instrumentos utilizados pelas empresas para auxiliar na tomada de 

decisão. Por fim, Lantelme (1999) aponta que a medição de desempenho assume 

novos papéis não só no monitoramento e controle de processos, mas também como 

facilitador da comunicação e da aprendizagem organizacional. 

Na literatura é possível encontrar diversas classificações para indicadores de 

desempenho. Tironi et al. (1991),destacam que os níveis  de  setorização  dos  

indicadores  são  determinados  em  função  do  processo,  ou  do produto, e dos 

níveis de controle e avaliação existentes. Assim, conforme as necessidades de 

informação da empresa e a sua estrutura de organização e decisão, as medidas de 

desempenho podem estar agregadas de diferentes maneiras. 

Maskell (1991) sugere uma classificação que segue os critérios competitivos 

da manufatura, ou seja, qualidade, tempo, entrega, flexibilidade, custo e inovação.  

Segundo Souza et al.(1994), os indicadores de desempenho podem ser 

divididos em indicadores de  qualidade e em indicadores  de  produtividade.  Os 

indicadores de qualidade “são os que medem o desempenho de um produto ou 

serviço, relativos às necessidades dos clientes internos ou externos” enquanto que 

os indicadores de produtividade “são os que medem o desempenho dos processos, 

através de relações elaboradas a partir dos recursos utilizados e respectivos 
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resultados atingidos”. 

 Moreira (1996) considera que os indicadores de desempenho podem ser 

divididos em 6 grandes grupos: Utilização de recursos; Qualidade; Tempo; 

Flexibilidade; Produtividade; Capacidade de inovação. 

Macário (2005) classifica os indicadores nos seguintes tipos: 

 Indicadores de recursos, cobrindo as entradas do sistema, fornecendo 

informações sobre recursos financeiros, humanos, materiais, 

organizacionais e regulatórios; 

 Indicadores de processos, que cobrem a eficiência e eficácia dos 

processos organizados para transformar entradas em saídas; 

 Indicadores de saída, que cobrem resultados obtidos; 

 Indicadores de resultado, que medem os efeitos para os beneficiários e 

prejudicados; 

 Indicadores de impacto, que representam conseqüências além dos 

efeitos diretos e indiretos sobre todos aqueles afetados pelo sistema. 

Deve contemplar impactos positivos e negativos. 

 

Lantelme (1994) classifica os indicadores de desempenho em específicos e 

globais. Os indicadores de desempenho específicos fornecem informações para o 

gerenciamento global da empresa e seus processos individualmente. Estes índices 

estão relacionados às estratégias e atividades específicas da empresa. Suas 

informações são utilizadas para planejamento, controle e melhoria. Os indicadores 

de desempenho globais têm como objetivo demonstrar o desempenho de uma 

empresa, ou setor, em relação ao ambiente em que se inserem, devendo possuir um 

caráter mais homogêneo para permitir comparações. Segundo Costa (2003), estes 

indicadores podem ser voltados à empresa ou podem ser setoriais, contribuindo 

para a avaliação do desempenho do setor como um todo. 

Na literatura aparecem também os termos: 

 Indicadores estratégicos: relacionados aos objetivos estratégicos da 

organização; 

 Indicadores-chave de desempenho (KPI – Key performance indicators): de 

mais alto nível, cobrindo os principais objetivos da organização; 
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 Indicadores de capacidade: medem a capacidade de resposta de um 

processo através da relação entre as saídas produzidas por unidade de 

tempo. 

 

Kaplan e Norton (1997) por sua vez, classificam os indicadores de 

desempenho específicos em indicadores de resultado e vetores de desempenho. Os 

autores colocam que os índices de resultado são aqueles que atendem os objetivos 

relacionados ao plano estratégico. Já os vetores de desempenho refletem a 

singularidade da estratégia e fornecem informações para a empresa sobre 

tendências de uma determinada unidade de negócios da organização. 

Costa (2003) propõe uma classificação para a utilização de indicadores de 

desempenho específicos: (a) indicadores estratégicos e operacionais, utilizados para 

vinculação com as estratégias da empresa; (b) indicadores de produto ou de 

processo, para vinculação da avaliação do desempenho do produto ou do próprio 

processo gerencial; (c) indicadores principais ou secundários, para classificar o nível 

de importância do indicador em relação a sua incorporação nos processos 

gerenciais. Os indicadores denominados como principais são os que controlam e 

monitoram processos críticos da empresa, necessitando ser disponibilizados para 

toda a organização, sendo suas informações utilizadas no auxílio à tomada de 

decisão estratégica ou gerencial. Os indicadores secundários, por sua vez, 

controlam ou monitoram processos de apoio da empresa, e o conteúdo das 

informações é utilizado diretamente pelos envolvidos ao processo medido. 

Alárcon et al. (2001) elaboraram uma classificação dos indicadores 

relacionada à prática do benchmarking: a) indicadores de resultado: os que apontam 

o nível de êxito atingido pelo empreendimento; b)  indicadores de processo: 

objetivam medir o desempenho dos processos mais relevantes da empresa e do 

empreendimento; c) variáveis: indicam as decisões estratégicas e decisões que não 

se referem aos processos, mas que afetam o desempenho da organização ou do 

empreendimento. 

Lantelme e Formoso (2001) também classificam os indicadores em 

indicadores de produto e em indicadores de processo. Os indicadores de produto 

são aqueles que avaliam se as características do produto atendem aos requisitos 
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previamente estabelecidos pelo cliente. E os indicadores de processo avaliam se as 

características do processo atendem às necessidades do cliente. 

 As diferentes classificações propostas vão depender do uso da medição de 

desempenho ou até mesmo do modelo adotado. Essas classificações referem-se, 

essencialmente, à finalidade de informação produzida. 

 

3.3.2 Barreiras do processo de medição 

 

Existem diversas barreiras para a concepção, implementação e uso dos 

sistemas de indicadores de desempenho que podem dificultar a melhoria contínua 

do desempenho das empresas ( SCHIEMANN; LINGLE, 1999; SINK; TUTTLE, 

1993; LANTELME, 1999). 

Bourne et al. (2000) apontaram diferentes dificuldades no processo de 

desenvolvimento de um sistema de indicadores. As principais barreiras foram 

resistência à medição, dificuldade de incorporação e adaptação dos procedimentos 

de coleta, processamento e análise dos dados na fase de implantação e a falta de 

comprometimento da alta gerência. Este, é um dos que mais influenciam no sucesso 

da implementação do sistema de indicadores. Os autores destacam que o 

comprometimento gerencial é uma variável dependente e dinâmica que requer 

análise para identificação de fatores que influenciam o comportamento da gerência.  

Na fase de concepção e na de implantação das medidas ocorreram 

problemas relacionados à resistência e à medição (BOURNE et al.,2000). 

Sink e Tuttle (1993) também afirmam que a medição de desempenho é, em 

algumas organizações, um mecanismo de controle e punição, sendo utilizada para 

identificar as pessoas que não tiveram um bom desempenho, contribuindo, assim, 

para a criação de um clima de intimidação. Neste sentido o uso da medição como 

uma ameaça tende a promover um ambiente de resistência ao desenvolvimento do 

sistema de indicadores e a inclusão do mesmo na rotina de trabalho. É necessário, 

portanto, criar uma cultura de medição como uma oportunidade de melhoria 

(LANTELME; FORMOSO, 2001). 

Uma das causas mais comuns para o fracasso de um sistema de indicadores 
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é a má definição das medidas do sistema. Se o conjunto de indicadores não auxilia 

os funcionários, esses têm dificuldades para compreender os objetivos da 

organização. Em relação aos problemas encontrados na análise dos dados, 

constata-se que os gerentes muitas vezes não conhecem as ferramentas e técnicas 

que podem ser utilizadas para melhor compreensão das informações geradas pelos 

indicadores. (BOURNE, 1999). 

Segundo Mintzberg (1986 apud Costa 2003), para muitos gerentes a medição 

não é uma grande prioridade, preferindo agir com intuição, impulso e experiência ao 

invés de trabalharem para a melhoria da qualidade de seus sistemas de informação. 

Geralmente, a visão dos gerentes é de curto prazo, fator este que contribui para 

dificuldades e desmotivação dos mesmos, uma vez que, os resultados do processo 

de implementação e avaliação de um sistema de indicadores ocorre a longo prazo 

(LANTELME; FORMOSO, 2001).  

Segundo Sink e Tuttle (1993) algumas organizações usam um único indicador 

de avaliação desempenho para e medir e explicar o desempenho da organização. O 

uso de apenas um indicador único dificulta a identificação de problemas importantes 

em processos específicos e não estimula uma visão sistêmica da organização, além 

de dificultar o entendimento das interações entre as partes. 

Alárcon et al. (2001) afirmam que medidas isoladas não são suficientes para 

melhorar o desempenho, faz-se necessário analisar um conjunto de indicadores com 

a fim de detectar as causas dos problemas. Assim, algumas organizações usam um 

número mais elevado de indicadores para avaliar o desempenho da organização. No 

entanto, deve-se ter atenção, pois um número excessivo de indicadores pode 

impedir o entendimento das pessoas em relação ao que deve ser prioridade na 

analise, além de gastar uma quantidade maior de recursos para a coleta e o 

processamento dos dados. O foco não deve ser o vínculo dessas medidas com 

aspectos importantes, como as estratégias, as necessidades do mercado e as 

expectativas dos clientes e não o número de medidas, (SCHIEMANN; LINGLE; 

1999; MANOOCHEHRI, 1999). 

O uso de medidas voltadas para resultados passados leva à desmotivação 

das pessoas envolvidas no processo de coleta e análise, já que esses resultados 

não ajudam na melhoria do desempenho dos processos, e essas pessoas coletam 

os dados apenas por exigência da direção. O uso de medidas que possibilitam 
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identificar resultados futuros objetiva a revisão das estratégias e a identificar se os 

resultados atingidos correspondem aos esperados (SCHIEMANN; LINGLE, 1999). 

Quando entre a coleta e a análise dos dados decorre muito tempo isso pode 

se constituir numa das barreiras no processo de medição de desempenho, já que o 

retorno dos dados assume um caráter histórico não permitindo a realização de 

intervenção para melhoria do processo. Nesse sentido, há necessidade de maior 

celeridade no processamento da informação (LANTELME, 1999).  

A centralização do processo de medição também dificulta o envolvimento das 

pessoas que estão diretamente envolvidas nas atividades avaliadas. O 

processamento de dados deva ser feito de forma descentralizada e perto do local de 

trabalho, a fim de dar visibilidade e permitir que os resultados sejam analisados 

pelos seus usuários. Torna-se importante que a informação seja apresentada de 

uma forma clara para permitir uma melhor e mais rápida interpretação dos dados, 

com o uso de padrões, cores, gráficos e símbolos para facilitar a comunicação. 

(LANTELME, 1999). 

Sink e Tuttle (1993) afirmam que uma boa maneira de incorporar a medição 

nos processos é o desenvolvimento de sistemas de apoio gerencial, já que muitas 

ações e decisões são tomadas sem o uso das informações fornecidas pelos 

sistemas já existentes.  

Para Schiemann e Lingle (1999), uma das mais complexas barreiras para a 

implementação de sistemas de medição de desempenho é o comportamento de 

decisão dos gerentes. Este é diretamente relacionado a forma como percebem os 

problemas, capturam, analisam e compartilham informações, envolvendo aspectos 

relativos à liderança e à tomada de decisão. Para esses autores, a eficácia dos 

sistemas de medição está relacionada a procedimentos que facilitam o 

compartillhamento das informações e a tomada de decisão mais participativa. 

Kaplan e Norton (1997) e Olve, Roy e Wetter (1999) destacam que é preciso 

o envolvimento de todos os níveis da organização, uma vez que a participação das 

pessoas envolvidas diretamente no processo possibilita a discussão e reflexão sobre 

a influência e a contribuição das operações diárias para atingir os objetivos 

estratégicos da organização. 

Para Oliveira (1999), a associação do principio de transparência com o modo 
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como as informações são organizadas e compartilhadas se constitui uma boa prática 

para uma maior participação e autonomia dos trabalhadores e a descentralização da 

tomada de decisão. 

Lantelme (1999) destaca que há vinculação dos sistemas de medição de 

desempenho com os sistemas de avaliação de desempenho dos recursos humanos 

fato esse observado nas organizações, inclusive as da construção civil. Algumas 

empresas têm procurado estabelecer sistemas de recompensa que vinculem o 

desempenho das pessoas ao desempenho dos negócios.  

 

3.4 SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Um sistema de medição de desempenho deve possibilitar que decisões sejam 

executadas e ações sejam tomadas porque ele quantifica a eficiência e eficácia de 

ações passadas por meio da aquisição, coleta, classificação, análise, interpretação e 

disseminação de dados apropriados (MARTINS et al, 2001). 

Neely (1998) afirma que um sistema de medição de desempenho possibilita 

que decisões sejam executadas e ações sejam tomadas porque ele quantifica a 

eficiência e eficácia de ações passadas por meio da aquisição, coleta, classificação, 

análise, interpretação e disseminação de dados apropriados (apud MARTINS et al, 

2001). 

Para Kennerley e Neely (2003) um sistema de medição de desempenho 

consistem três elementos inter-relacionados: 

a) medidas individuais que quantificam a eficiência e eficácia das ações; 

b) um conjunto de medidas para avaliar o desempenho da organização como 

um todo; 

c) uma infraestrutura de apoio que permita a aquisição, coleta, classificação, 

análise, interpretação e disseminação dos dados. 

Lantelme (1994) define que os sistemas de medição constituem um conjunto 

de medidas integradas a vários níveis de agregação e associados a programas de 

melhoria desenvolvidos na organização. 
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É, portanto, inegável a importância de se entender como estão os processos, 

produtos e serviços o que possibilita identificar os problemas e deficiências atacar e, 

baseando-se nos resultados, poder tomar as ações necessárias para melhoria e 

controle da qualidade. 

Vários autores sugerem algumas perguntas que devem ser respondidas para 

desenvolver um sistema de medição de desempenho eficaz (KUTUCUOGLU et al, 

2001): 

 Por que se medir? (propósito);  

O que deve ser medido? (Encontrar fatores importantes); 

Como deve ser medido? (Métodos); 

Quando deve ser medido? (Duração e cronograma); 

Quem deve medir? (Responsável pelo processo x agente externo); 

Como o resultado deve ser usado? (Avaliação, melhoria); 

 Esses questionamentos indicam que numa estrutura de um sistema de 

medição, se deve ter em mente quais os objetivos da medição, quais processos ou 

produtos devem ser medidos, quais os métodos que serão utilizados, o período de 

tempo de coleta, quem será o responsável, e onde e como os dados serão aplicados 

para melhoria dos processos e do produto. 

Ghalayini, Noble e Crowe  et al (1997) e Manoochehri (1999) abordam a 

integração da melhoria contínua, bem como a necessidade de dinamismo dos 

sistemas de medição. Para esses autores, os sistemas devem ser dinâmicos ao 

ponto de permitir as revisões sistemáticas de áreas críticas, medidas de 

desempenho, dados históricos, decisões e resultados. Indicam, ainda, necessidade 

de que essas medidas sejam selecionadas de forma a dar as informações 

preventivas, ao invés de concentrarem em resultados já alcançados.   

 Segundo Sink e Tuttle (1993), gerenciar desempenho significa criar 

visões do futuro; planejar (avaliar o status organizacional criando de estratégias e 

baseando-se em pontos fortes); projetar, desenvolver e implementar intervenções de 

melhorias; projetar, reprojetar, desenvolver e implementar sistemas de avaliação e 

medição; assegurar o uso de sistemas de recompensa. 
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Sink e Tuttle (1993) utilizaram o modelo de sistema de medição apresentado 

na figura 6, para descrever o processo de medição de desempenho denominado 

Análise de Sistemas Gerenciais. Destacam que o sistema envolve a coleta, o 

processamento e a avaliação dos dados. 

 

Figura 6- Modelo de sistema de medição  

 

Fonte: COSTA et al., 2005, adaptado de SINK; TUTTLE, 1993 

 

No modelo os dados são transformados em informação e processados de 

forma significativa para as pessoas que fazem parte do processo, comum valor real 

ou interpretativo para as atuais e futuras decisões ( COSTA, 2003). 

A primeira fase tem como objetivo compreender o sistema organizacional (ou 

processo) denominado, pelos autores, de “sistema alvo” com duas estratégias: a) 

parte-se da maior unidade de análise, que é separada em unidades menores e b) 

foca-se nos sistemas organizacionais com maior necessidade de melhoria.  

Definido o sistema alvo, deve-se buscar compreendê-lo da forma mais 

completa possível, analisando-se os objetivos a curto, médio e longo prazo, seus 

problemas internos, as atividades envolvidas, finalidade do sistema organizacional e 

seus níveis atuais de desempenho. 

A segunda etapa do modelo concentra-se em analisar o sistema de medição 

em toda a organização e identificar os meios para melhorar o desempenho do 
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sistema organizacional que está sendo analisado. A terceira etapa do modelo 

concentra-se em determinar o que medir, identificando as necessidades de 

informação de cada equipe gerencial, dependendo do sistema específico. 

A fase seguinte tem como finalidade a determinação dos dados para a criação 

das medidas ou indicadores elencados na terceira etapa. Os autores chamam a 

atenção para o fato de que esta é uma etapa difícil, já que deve existir preocupação 

com a acessibilidade, disponibilidade, qualidade e confiabilidade dos dados. A 

identificação das fontes de dados, procedimentos de coleta, método de 

armazenamento e recuperação dos dados são aspectos que devem ser destacados. 

A última etapa do modelo objetiva transformar os dados em informações, o 

que requer a definição de um conjunto de ferramentas e técnicas adequadas ao 

sistema organizacional.  

Na literatura existem diversos modelos de medição de desempenho que se 

caracterizam por ressaltar o entendimento das estratégias da organização para a 

concepção de sistemas de indicadores de desempenho (MARTINS; MARINI, 2010). 

Pode-se citar alguns deles já consolidados e testados em diversos contextos e 

organizações tais como: 

 Gestão da Qualidade e Ciclo PDCA; 

 SMART ou Pirâmide de desempenho; 

 Balanced Scorecard (BSC); 

 Modelo Quantum; 

 Bain & Company; 

 Prisma de desempenho (ênfase em stakeholders); 

 Hoshin Kanri (ênfase nas diretrizes); 

 Rummler & Brache (variáveis de desempenho em objetivos, projeto e 

gestão); 

 Cadeia de Valor de Porter; 

 Gestão de Projetos – PMBOK (áreas de conhecimento e ciclo de vida do 

projeto); 

 Cadeia de Suprimento (Supply Chain) – Desempenho Logístico (redes e 

integração dos processos corporativos); 

 Planejamento Estratégico Situacional (PES); 
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 Valor Público; 

 

 Dentre esses modelos existem uns mais abrangentes, que se posicionam na 

perspectiva da organização como um todo, e modelos mais focados em dimensões 

específicas do desempenho organizacional, tais como finanças, marketing, 

operações e logística. Em seguida serão detalhados alguns desses modelos. 

 

3.5 MODELOS DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

 

3.5.1 Gestão da Qualidade Total e Ciclo PDCA 

A Gestão da Qualidade Total (Total Quality Management – TQM) preocupa-se 

com o atendimento das necessidades e das expectativas dos clientes, sejam eles 

internos ou externos. Para isso, ressalta principalmente as pessoas e os elementos 

da qualidade. 

Nesse sentido, o conceito da qualidade no tempo possui, segundo vários 

estudiosos, diferentes conotações, tais como: Ishikawa (ênfase nos custos da 

qualidade); Juran (ênfase na ausência de defeitos [defeito zero] e, posteriormente, 

na adequação ao uso); Crosby (ênfase na conformidade do produto às suas 

características); e Deming (ênfase no atendimentos às especificações dos clientes). 

O conceito de TQM, segundo Creech (1995), tornou-se mais abrangente com 

o tempo, compreendendo o conhecimento dos objetivos da organização, a melhoria 

dos processos e o lado humano da qualidade, uma vez que considera os 

colaboradores fatores-chave para o alcance da excelência no foco do cliente. 

A abordagem de desempenho, segundo o TQM, é realizada por três 

elementos principais: i) foco no cliente (objetiva atender aos requisitos de 

conformidade e de necessidade dos clientes); ii) melhoria dos processos ( ausência 

de retrabalho e erros); e iii) lado humano da qualidade (conhecimento dos objetivos 

da organização e diferenciação das atividades com menor divisão dos trabalhos). 
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Nesse modelo, o processo de implantação da mensuração de desempenho 

se dá por meio do estabelecimento de indicadores para cada um dos elementos 

supracitados com base em procedimentos e ações contínuas de melhoria. 

O processo contínuo de melhoria, segundo os padrões da qualidade, é obtido 

por meio do modelo clássico de planejamento, execução, controle/avaliação e 

reorientação (o PDCA). A metodologia do PDCA foi desenvolvida por Walter A. 

Shewhart na década de 1930 e popularizado por W. Edwards Deming (PEREIRA; 

MELO; CUNHA,  2008; BONDUELLE, 2010). É uma metodologia que visa controlar 

e conseguir resultados eficazes e confiáveis no desenvolvimento de atividades. Tem 

como função básica o auxílio no diagnóstico, análise e prognóstico de problemas 

organizacionais, sendo de importância fundamental para a solução de problemas. 

Pode ser utilizado para manter e melhorar as diretrizes de controle de processos e 

de qualidade e pode ser aplicado em todos os níveis de uma organização. Se for 

aplicado continuamente levará ao aprimoramento das tarefas, dos processos e das 

pessoas. Este método de melhoria contínua é um dos poucos que se mostram tão 

efetivos para a busca do aperfeiçoamento, tendo em vista que ele conduz a ações 

sistemáticas que agilizam a obtenção de melhores resultados, com a finalidade de 

garantir a sobrevivência e o crescimento das organizações (PACHECO, 2009). 

O Ciclo PDCA tem como essência a ideia de que as saídas de um processo 

geralmente serão parte das entradas do processo subsequente, formando um 

circuito de realimentação de informações para a tomada de decisões sobre o 

controle da qualidade do processo (MELO, 2000). Este ciclo é composto de quatro 

passos básicos realizados na seguinte sequência: Plan (planejar), Do (executar), 

Check (verificar) e Act (atuar corretivamente).  

Ao girar o PDCA deve-se coletar dados, medir resultados, compará-los com a 

meta prevista e adotar as medidas corretivas mais adequadas. Para isso, será 

necessária a utilização de ferramentas para a coleta, o processamento e a 

disposição de dados a fim de que sejam tomadas as devidas ações corretivas. 

Sendo baseado nos dados fornecidos e nos resultados obtidos é fácil 

perceber a importância que tem as medições realizadas para que os dados 

coletados sejam confiáveis, para que se possa garantir que as ações tomadas a 

partir da análise dos dados coletados sejam realmente adequadas. Desta forma, 

podemos garantir uma previsibilidade nos processos, pois quando a melhoria é bem 
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sucedida, adota-se o método planejado, padronizando-o; caso contrário, volta-se ao 

padrão anterior e recomeça-se a girar (ROCHA, 2007). 

Neste contexto o ciclo PDCA é um método gerencial de tomada de decisões 

que visa garantir o alcance das metas necessárias e pode auxiliar na transição para 

uma administração voltada para a melhoria contínua.   

 

3.5.2 Sistema SMART ou Pirâmide de desempenho 

Cross e Lynch desenvolveram o modelo denominado Strategic Measurement 

and Reporting Technique (SMART). O sistema foi concebido em um trabalho no 

Wang Laboratories em Massachusetts, Estados Unidos, devido ao 

descontentamento dessa organização com os modelos tradicionais de medição de 

desempenho.  Posteriormente, o sistema foi revisado e denominado de Performance 

Pyramid (Pirâmide de Desempenho) (LYNCH; CROSS, 1995). 

Essa pirâmide é constituída de quatro níveis de objetivos e medidas 

estabelecendo uma estrutura de ligação entre a estratégia da organização e as 

operações. A relação é verificada na transmissão dos objetivos estratégicos, que é 

feita do nível superior para o inferior e dos indicadores, do nível inferior para o 

superior (Figura 7). 

Figura 7- Modelo da pirâmide de desempenho  

 

Fonte: LYNCH; CROSS, 1995 
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3.5.3 Balanced Scorecard 

Kaplan e Norton desenvolveram em 1992, o modelo denominado Balanced 

Scorecard (BSC), com a finalidade de traduzir a visão e a estratégia da organização 

em ações concretas, através do estabelecimento de metas e indicadores de 

desempenho. A abordagem vem sendo aplicada em diversas organizações desde 

sua concepção (COSTA, 2003). 

Nesse modelo, os objetivos e medidas decorrem da visão estratégica da 

organização. O sistema de medição deve apresentar um conjunto balanceado de 

medidas financeiras, vinculadas a quatro perspectivas: finanças, clientes, processos 

internos, aprendizagem e crescimento (Figura 8). 

 

Figura 8- Perspectivas do Balanced Scorecard  

 

 

Fonte: KAPLAN;NORTON,1997 

 

A perspectiva financeira estabelece os objetivos e metas financeiras da 

empresa a longo prazo. Os demais objetivos e perspectivas devem estar focados no 

desempenho financeiro como meta principal a ser atingida. 

A perspectiva dos clientes avalia a capacidade da empresa em produzir 

produtos e serviços que atendam as necessidades dos clientes. O foco desta 

perspectiva é identificar os segmentos dos clientes e mercado nos quais se deseja 

competir. Segundo Kaplan e Norton (1997) as medidas devem estar vinculadas a 

resultados relacionados aos clientes, tais como, satisfação, fidelidade, captação, 
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retenção e lucratividade. 

A perspectiva de processos internos busca identificar os processos 

críticos em que se deve buscar a excelência. Kaplan e Norton (1997) recomendam 

que seja elaborada uma cadeia de valor dos processos internos, identificando-se as 

necessidades de melhoria, desenvolvendo um processo de inovações, seguido dos 

processos de operações através da entrega de produtos e serviços aos clientes, 

concluindo como serviço de pós-venda. 

A perspectiva de aprendizagem e crescimento foca o desenvolvimento de 

objetivos e medidas orientadas para o aprendizado e o crescimento organizacional a 

longo prazo. A decisão de onde a empresa deve se destacar para obter um 

excelente desempenho, parte dos objetivos estabelecidos nas três perspectivas 

anteriores. Nesta perspectiva analisam-se os seguintes aspectos: capacitação dos 

recursos humanos, qualidade dos sistemas de informação, motivação, tecnologias e 

capacidade para mudança e inovação. 

Segundo Kaplan e Norton (1997), não existe uma fórmula que defina o 

número de perspectivas que se apliquem ao BSC, os autores destacam que estas 

perspectivas podem variar de acordo com as estratégias individuais da organização, 

ou setor que a mesma se insere.  Porém, os autores enfatizam  que o sistema de 

medição deve  tornar explícita as relações entre os objetivos e medidas nas várias 

perspectivas. 

Desta forma, o sistema deve estar reequilibrado em suas medidas, 

traduzindo a missão e a estratégia da unidade de negócios em objetivo se medidas 

alcançáveis. Estas medidas representam o equilíbrio entre os indicadores externos e 

internos dos processos críticos de negócios, inovação, aprendizado e crescimento. 

 

3.5.4 Modelo Quantum  

No Modelo Quantum de Medição de Desempenho tem-se uma abordagem 

sistemática, lógica, coerente e abrangente para desenvolvimento, implementação e 

utilização das medidas de desempenho” (HRONEC, 1994). O modelo é composto 

por quatro elementos: os geradores, os facilitadores, o processo e a melhoria 

contínua sendo a sua estrutura mostrada na Figura 9.  
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Figura 9- Modelo Quantum de medição de desempenho  

 

 

Fonte: HRONEC, 1994 

 

Os elementos geradores dos indicadores de desempenho estão vinculados a 

estratégia da empresa. Estes elementos procedem de três fontes: liderança da 

empresa, os interessados (clientes internos e externos) e as melhores práticas do 

ambiente (concorrência, regulamentação, disponibilidade de recursos, e de 

mercado, etc.). Desta forma, os indicadores bem estruturados irão traduzir os 

princípios estratégicos da organização. 

Os elementos facilitadores auxiliam a organização a desenvolver, 



70 
 

implementar e utilizar com êxito os indicadores de desempenho. Os elementos 

facilitadores devem estar presentes em todo o sistema de medição, e são 

representados pela comunicação, pelas recompensas, pelo treinamento, e pelo 

benchmarking. 

O elemento processo identifica os processos críticos a serem analisados pela 

empresa, objetivando o entendimento e a melhoria da organização como um todo. 

Através deste processo de análise, a empresa deve estabelecer as prioridades de 

desenvolvimento, implementação e utilização dos indicadores de desempenho nas 

áreas críticas da organização. 

O elemento de melhoria contínua, como o próprio nome diz, está vinculado ao 

processo de constante revisão e melhoria dos indicadores de desempenho. A Figura 

9 mostra que o processo de melhoria contínua retroalimenta a estratégia da 

empresa, fazendo com que seja alterada quando necessário. Desta forma, 

proporcionando modificações em todas etapas do modelo. 

Na estrutura do modelo, a base é representada pela estratégia da empresa, 

que dissemina-se por toda organização através das medidas de desempenho. Na 

sequência, os facilitadores possuem o papel de aplicar e apoiar o processo de 

implementação das medidas de desempenho, que deve ser acompanhado por 

mudanças na organização. 

A próxima etapa constitui-se no estabelecimento das metas, onde se deve ter 

a participação da administração da organização na elaboração destas diretrizes, a 

partir dos objetivos e do processo de benchmarking. As metas estabelecidas 

representam os resultados do desempenho desejado para o futuro, e os 

responsáveis pelos processos devem buscar alcançar os resultados estipulados. O 

desempenho Quantum representa a meta global de desempenho da organização 

(HRONEC, 1994). 

A etapa de definição dos processos críticos auxilia na definição dos 

indicadores de desempenho prioritários a serem implementados pela organização. 

Nesta fase, o estabelecimento das metas faz com que as mesmas sirvam de 

sustentação das estratégias da empresa. 

As medidas de output são geralmente definidas nas dimensões de qualidade, 

tempo e custo. Estas medidas têm o papel de controlar o desempenho individual dos 
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processos e são utilizadas para controlar recursos. 

A definição dos processos críticos, utilizando-se de ferramentas de gestão e 

planejamento constitui-se segundo Hronec (1994), na etapa crucial para a 

integridade do processo ou de seu output. 

Após as definições anteriormente citadas, é possível estabelecer as medidas 

de desempenho, que tem a finalidade de controlar as atividades-chave do processo. 

A etapa final é a implementação de todos indicadores de desempenho. A partir disto, 

o modelo segue o constante processo de melhoria contínua. 

O modelo Quantum de Medição de Desempenho destaca relevante 

importância ao foco no cliente, ao processo de mudança e a melhoria contínua que 

deve existir na organização. Segundo Lima (2005), o modelo Quantum deixa claro 

quais os elementos que a empresa deve priorizar para obtenção do desempenho 

desejado. 

 

3.6 DISCUSSÃO SOBRE OS MODELOS DESCRITOS 

Considerando que um dos objetivos secundários era identificar um modelo 

melhor aplicável à avaliação de desempenho da Unidade conclui-se a partir da 

bibliografia o que segue: 

Pode-se observar em todos os modelos apresentados, que os mesmos 

buscam suprir a necessidade de medição de desempenho não só de caráter 

financeiro, mas também direcionados a aspectos relacionados aos processos 

internos da empresa, à satisfação dos clientes tanto internos quanto externos e à 

qualidade. 

Um outro ponto comum aos modelos, é que eles abordam a estratégia da 

empresa ou da unidade de negócio na etapa inicial, assim, a estratégia se torna 

ponto de partida para a concepção de sistemas de medição de desempenho. Além 

disso, há uma preocupação também, nos quatro modelos, de fornecer uma visão 

geral de toda a organização e buscando também a melhoria contínua dos 

processos. 

Embora sejam reconhecidos como bons exemplos de sistemas de medição 

de desempenho, também apresentam falhas. Dos sistemas apresentados, os dois 
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mais criticados são o SMART ou Pirâmide de Desempenho (Lynch; Cross, 1995) e o 

Balanced Scorecard (Kaplan; Norton). Entretanto, essas críticas não desmerecem os 

modelos, mas chamam a atenção para alguns pontos importantes. 

 Segundo Ghalayini et al. (1997, p.209), o ponto forte do SMART é a 

sua tentativa de integrar objetivos corporativos com indicadores operacionais. 

Entretanto, para os referidos autores, esse sistema não fornece um mecanismo para 

identificar indicadores-chave de desempenho e também não integra explicitamente o 

conceito de melhoria contínua. 

Quanto ao Balanced Scorecard (BSC), Costa (2003) afirma que o ponto 

crucial do BSC é a ligação das medidas das quatro perspectivas em uma cadeia 

causal que atravessa toda a empresa.  

Por sua vez, Muller (2003) afirma que apesar do modelo Quantum ter como 

desvantagem resumir o seu desempenho somente em três dimensões apresenta 

como benefícios do Quantum: o seu procedimento passo-a-passo e poder ser 

aplicado a um nível operacional.  

 

3.7 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

Desde 1980 que o setor público tem sofrido maior pressão para melhorar seu 

desempenho e demonstrar maior transparência e avaliação de resultados, isto 

resultou na busca de melhorias em sua forma de operar.  

A medição de desempenho nos Serviços Públicos não é uma ideia nova e 

Públicos trata-se de um conceito conhecido e oficializado há muitos anos numa boa 

parte das administrações públicas de vários países. Segundo vários autores têm 

contribuído para o alcance de múltiplos objetivos, dentre eles a transparência de 

custos e de resultados, a melhoria da qualidade dos serviços prestados, a motivação 

dos funcionários, sendo um dos pilares mais importantes da nova administração 

pública. (BEHN, 1995;  PACHECO,  2009). Para seus críticos, no entanto, trata-se 

de uma transposição indevida de um instrumento desenvolvido para a gestão 

empresarial, que gera graves distorções quando aplicado ao setor público 

(DUNLEAVY; HOOD, 2006; HOOD, 2007). 
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Deve-se notar, porém, que existem várias características específicas do setor 

público que dificultam a utilização da medição de desempenho com a mesma 

objetividade e aplicabilidade do setor privado.  Essas características tais como a 

existência de hierarquias rígidas, a cultura própria do setor, mudanças periódicas de 

direção política, entre outras evidenciam a necessidade de se adotar programas de 

mudança específicos para o setor público, em vez de simplesmente serem aplicados 

modelos desenvolvidos para o setor privado (GULLEDGE; SOMMER, 2002). Além 

disso, o setor público não possui um único objetivo (no setor privado, o lucro), mas 

uma miríade de objetivos tangíveis e intangíveis mais difíceis de serem 

operacionalizados.  

Nos últimos anos, a medição de desempenho adquiriu uma renovada 

importância, não só em termos de necessidade crucial da sua implementação nos 

serviços públicos, mas também no que diz respeito aos novos conceitos, 

abordagens, metodologias e instrumentos, entretanto desenvolvidos, que facilitam 

essa implementação com maior taxa de sucesso. 

Nos últimos anos, o desenvolvimento da economia mundial e as mudanças na 

sociedade e nas organizações, alteraram completamente a visão geral e as 

expectativas sobre o que deve ser o desempenho dos serviços públicos. 

Atualmente, a sociedade espera e exige da administração pública melhores 

serviços, prestados com maior eficiência. Os serviços públicos têm que estar 

disponíveis, ser facilmente acedidos e ter elevada qualidade. Têm também que ser 

flexíveis, com uma adaptação constante às necessidades efetivas dos cidadãos e às 

mudanças que vão ocorrendo na sociedade.  

Os serviços públicos, para responderem a este nível de exigência e 

dinamismo da sociedade, não podem continuar a escolher soluções que aumentem 

a despesa pública. A solução é melhorar a eficiência na utilização dos recursos. 

Neste contexto, o conceito de medição de desempenho representa uma resposta 

para os desafios que a generalidade dos serviços públicos enfrenta atualmente 

(REGINA, 2009). 

As instituições públicas têm adotado várias estratégias que são utilizadas pelo 

do setor privado. No caso de instituições ensino superior (IES) brasileira existe a 

necessidade de observação das normas associadas aos orçamentos públicos, que 

incluem a efetividade e a eficiência organizacionais, a visibilidade social e o controle 
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governamental e social. Marinho (1998) ressalta que a integração da avaliação de 

desempenho de universidades públicas com o processo orçamentário 

governamental é um tema de grande importância, dado que o governo enfrenta 

drásticas restrições orçamentárias (BIAZZI; MUSCAT; BIAZZI, 2009). Sendo assim, 

a utilização de modelos de medição de desempenho, gerenciamento por processos, 

assim como a elaboração de indicadores consistentes de desempenho proporciona, 

certamente, uma substancial melhoria do modelo atual. 

Outros trabalhos também ressaltam a importância da busca da eficiência e a 

necessidade de indicadores de desempenho em IES (SILVA, MORGAN; COSTA, 

2004; FAÇANHA e MARINHO, 2001). Há evidências de que os modelos de medição 

de desempenho devem ser adaptados ao contexto do setor público, como apontam 

alguns autores (KOBS; REIS; KOVALESKI, 2006, SOLE; SCHIUMA, 2010). 

Entretanto, a quantidade de pesquisas sobre este tema processos direcionadas ao 

setor público ainda é bem menor do que os estudos semelhantes no setor privado. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste item apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados para a  

estruturação da pesquisa: classificação da pesquisa, definição da unidade de 

estudo, o universo e amostra, a coleta e análise dos dados e a delimitação do 

estudo. Esta pesquisa tem como objetivo explorar a temática da medição e 

avaliação de desempenho nas Instituições de Ensino Superior, por meio de um 

estudo de caso. 

A pesquisa teórica tinha como objetivo atingir o conhecimento necessário 

para dar suporte e orientar a pesquisa empírica, por meio da formação de conceitos 

que servissem para identificar possíveis respostas à pergunta do problema desta 

pesquisa.  

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa é um processo formal e sistemático do desenvolvimento do 

método científico na qual o interesse e a curiosidade do homem buscam níveis 

diferentes de aprofundamentos e enfoques específicos, conforme o objeto de 

estudo. Pode ser entendida como uma atividade racional que visa proporcionar 

respostas a problemas propostos e que é desenvolvida mediante o concurso dos 

conhecimentos disponíveis e o uso criterioso de métodos, técnicas e outros 

procedimentos científicos (ANDRADE, 2006; GIL, 2002). 

Gil (2002) apresenta a seguinte classificação das pesquisas: 

a) Classificação com base nos objetivos - pesquisas exploratórias, 

pesquisas descritivas e pesquisas explicativas.  

b) Classificação com base nos procedimentos técnicos-pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, pesquisa ex-post-facto, 

levantamento, estudo de caso e pesquisa-ação.  

Do ponto de vista dos objetivos, esta pesquisa é exploratória, uma vez que 

este tipo de pesquisa geralmente proporciona maior familiaridade com o problema, 

ou seja, tem o intuito de torná-lo mais explícito. Seu principal objetivo é o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Na maioria das vezes a 

pesquisa exploratória envolve: pesquisa bibliográfica ou estudo de caso e análise de 
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exemplos que “estimulem a compreensão” (GIL, 2002). Neste trabalho, o objetivo da 

pesquisa tem caráter exploratório por exigir do pesquisador, a familiarização com a 

realidade pesquisada e porque tem a finalidade de tratar o problema com maior 

visibilidade com vista a auxiliar na construção de hipóteses. Ainda de acordo com 

Cervo e Bervian (2002), recomenda-se o estudo exploratório quando há poucos 

conhecimentos sobre o problema a ser estudado. 

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa de cunho quali-quantitativa. 

As técnicas de pesquisa foram a observação e a análise documental, estas 

qualitativas. Um dos objetivos da pesquisa incluiu verificar o desempenho das obras 

nos quesitos prazo e custo, a medição e o eventual controle destas variáveis 

exigiram o uso de técnicas quantitativas, tais como a tabulação de dados de 

desempenho disponíveis nos arquivos da organização. 

 

4.2 ESTUDO DE CASO  

De acordo com Gil (2002), “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permite o seu amplo 

e detalhado conhecimento”. Para Yin (2005, p. 87) o estudo de caso é “uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos”. Ainda segundo o autor o estudo de caso é 

a melhor estratégia de investigação quando se quer saber o “como” e o “porquê” de 

fenômenos atuais sobre os quais o pesquisador tem pouco ou nenhum controle.  

A elaboração de um estudo de caso deve ser feita em estreita colaboração 

com o objeto de estudo, visando apresentar uma situação problema que exija 

tomada de decisão, pois é necessário o levantamento de dados que somente serão 

obtidos no objeto pesquisado (FARINA; BECKER, 1997). Dentro dessa concepção, 

iniciou-se o estudo realizando uma pesquisa exploratória utilizando-se do 

levantamento bibliográfico dos temas relacionados ao setor público, instituições de 

ensino superior e medição e avaliação de desempenho tanto em nível teórico, como 

empírico. 
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4.2.1 Seleção do caso e unidade de estudo 

Esta pesquisa é caracterizada por um caso único incorporado, em que a 

unidade de caso é a Diretoria de Projetos e Obras da Superintendência de 

Infraestrutura da UFRN.  

 

4.2.2 Universo e Amostra  

O universo de dados deste estudo de caso são as métricas de controle, as 

planilhas, tabelas, dados estatísticos e os gráficos utilizados para a medição do 

desempenho da DPO.  

A população amostral ou amostra é determinada como um conjunto de 

elementos, tais como: empresas, produtos e pessoas entre outros, que possuem as 

características para ser um objeto de estudo.  Representa a parte do todo escolhida 

para ser analisada sob um critério de representatividade. Existem dois tipos de 

amostra: a probabilística, que se baseia em métodos estatísticos que podem ser por 

método aleatório simples, estratificado ou conglomerado e a não probabilística, 

destacando-se o método por acessibilidade ou tipicidade (VERGARA, 2003). 

Para este trabalho foi escolhida a amostra não probabilística por 

acessibilidade ou conglomerado composta por todas obras finalizadas no 2008 a 

2010 com dados completos disponíveis no sistema.  A amostra é composta por 9 

obras e foram criados 18 indicadores, dos quais quatro são referentes ao setor de 

Arquitetura, quatro referentes ao setor de Engenharia, quatro referentes ao setor de 

Orçamento e seis referentes ao setor de Fiscalização.   

 A amostra foi constituída pela escolha dos setores foco de estudo como 

mostra a Tabela 1 e por gráficos resultantes de planilhas e tabelas.  

Tabela 1 - Composição Total da Amostra 

 

Setor

Quantidade de 

Indicadores de 

Desempenho

Representatividade 

do total da amostra

Arquitetura 4 22,22%

Engenharia 4 22,22%

Orçamento 4 22,22%

Fiscalização 6 33,33%

Total 18 100,00%
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4.2.3 Coleta e Análise dos Dados 

Para a realização do presente estudo, efetuou-se a revisão da bibliografia 

existente relacionada ao tema de setor público, instituições de ensino superior, 

medição e avaliação de desempenho. Em razão da Superintendência se tratar de 

um órgão de apoio de uma IES muitas informações estão disponíveis no sistema, 

além disso, também foram consultados os relatórios de gestão e de atividades desse 

órgão. Os dados foram coletados através de pesquisa documental do Sistema 

Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos. 

 Para completar a fundamentação teórica deste estudo, foram consultados 

alguns livros e periódicos que abordavam os assuntos estudados. Da posse dos 

dados, foi realizada a análise dos mesmos de acordo com os objetivos do trabalho. 

A coleta dos dados foi realizada de forma que a sistematização das 

informações fosse facilitada para sua análise posterior. Os dados foram coletados 

por ano e agrupados nas seguintes categorias: modalidades de licitação, local, valor 

contratado, valor dos serviços extraordinários, valor total, status da obra, prazo de 

execução e aditivos de prazos. É importante definir os conceitos envolvidos nessas 

categorias: 

 modalidade de licitação- é a forma específica de conduzir o 

procedimento licitatório, a partir de critérios definidos em lei. O valor estimado para 

contratação é o principal fator para escolha da modalidade de licitação que pode ser: 

concorrência, tomada de preços e convite.  

 valor contratado- diz respeito ao valor contratado da obra. 

 valor dos serviços extraordinários- refere-se aos serviços extras e 

excedentes que foram realizados na obra. 

 valor total- corresponde ao somatório do valor contratado com o valor 

dos serviços extraordinários. 

 prazo de execução- diz respeito ao prazo determinado para a execução 

da obra ( em dias). 

 aditivos de prazos-  diz respeito ao total de dias que foram aditados 

para a execução da obra.  
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4.2.4 Delimitação do estudo 

De acordo com Rockzanski (2009) a pesquisa pode ser limitada em relação a 

vários aspectos tais como: o assunto a ser tratado, à extensão que pode ser 

abrangida pela pesquisa, o limite de tempo e de espaço, fatores humanos e 

econômicos. Esta pesquisa possuiu as seguintes limitações: 

O estudo foi realizado na Superintendência da Infraestrutura da UFRN. A 

escolha da organização obedeceu ao critério da conveniência, uma vez que a 

pesquisadora trabalha neste órgão sendo possível ter acesso aos dados com maior 

facilidade. Para o desenvolvimento do estudo utilizou-se entrevistas, observação, 

relatórios de atividades e de gestão, informações no sistema informatizado. A 

disponibilidade dos gestores e servidores em viabilizar a realização do trabalho por 

meio da disponibilização das informações necessárias permitiu que os vieses 

fossem reduzidos.  

Os dados foram obtidos por meio do SIPAC, o que pode ter alguma 

discrepância em relação ao status das obras uma vez que a implementação do 

sistema foi feita durante o período analisado.  

Para a análise foram apenas consideradas as obras finalizadas no sistema 

uma vez que os aditivos de serviços e de prazos podiam ser alterados durante a 

pesquisa o que poderia prejudicar o resultado da mesma. 

O tema sobre medição e avaliação de desempenho não é recente, mas 

quando comparou-se a publicação acadêmica que existe sobre o setor privado e o 

público verificou-se que este último, ainda é bastante inferior. 

Os dados coletados na Instituição estudada não poderão, em princípio, serem 

extrapolados para as demais Instituições de Ensino Superior do país, mas podem 

servir de base para interpretação, conclusões e recomendações de tendências, de 

cunho geral por ser um estudo de caso. 

Ainda, destaca-se que neste trabalho, não serão abordados todos os modelos 

de avaliação de desempenho existentes na literatura. Serão analisados o ciclo 

PDCA, Sistema SMART, Modelo Balanced Scorecard e Modelo Quantum. A 

aplicação do modelo Quantum exige que o planejamento estratégico seja traçado, 

para que o mesmo possa ser desdobrado para o nível de processos e indicadores. 
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Por último, destaca-se que não foram levantados os custos de implantação do 

modelo. 

Por fim, a limitação imposta pelo tempo impede que todos os indicadores de 

desempenho desenvolvidos possam ser devidamente aplicados até o encerramento 

desta pesquisa. 

Este capítulo procurou enfatizar o método escolhido para a condução da 

pesquisa. Entendeu-se que a aplicação do estudo de caso é o meio mais adequado 

para analisar as dificuldades encontradas em um ambiente real em comparação com 

a teoria desenvolvida a fim de evitar problemas comuns que podem ser encontrados 

em todos os tipos de organizações. 

No próximo capítulo serão apresentados o estudo de caso e a proposta do 

modelo Quantum de desempenho para a unidade em estudo. 
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5. ESTUDO DE CASO  

 

Este capítulo aborda um breve histórico da UFRN, a apresentação da 

Superintendência de Infraestrutura, caracterização da Diretoria de Projetos e Obras, 

análise das obras e serviços de engenharia e a proposta do modelo de medição e 

avaliação de desempenho para a Unidade.  

 

5.1 UFRN: BREVE HISTÓRICO 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte origina-se da Universidade 

do Rio Grande do Norte, criada em 25 de junho de 1958, através de lei estadual, e 

federalizada em 18 de dezembro de 1960. Em 21 de março de 1959, a Universidade 

do Rio Grande do Norte foi formada a partir de faculdades e escolas de nível 

superior já existentes em Natal, como a Faculdade de Farmácia e Odontologia; a 

Faculdade de Direito; a Faculdade de Medicina; a Escola de Engenharia; entre 

outras.  

A partir de 1968, com a reforma universitária, a UFRN passou por um 

processo de reorganização que marcou o fim das faculdades e a consolidação da 

atual estrutura, ou seja, o agrupamento de diversos departamentos que,dependendo 

da natureza dos cursos e disciplinas, organizaram-se em centros acadêmicos.  

Nos anos de 1970, teve início a construção do Campus Central, numa área de 

123 hectares. O Campus abriga atualmente um arrojado complexo arquitetônico, 

circundado por um anel viário que o integra a malha urbana da cidade de Natal. 

Hoje, a UFRN está presente em 2 campi em Natal – Campus Central e Campus da 

Saúde - e 5 campi no interior: Campus de Caicó – CERES; Campus de Currais 

Novos – CERES; Campus do Cérebro – Instituto do Cérebro; Campus de Macaíba – 

Escola Agrícola de Jundiaí e Campus de Santa Cruz – Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairi, em 62 municípios com ações de extensão universitária e em 20 

pólos presenciais de apoio à educação a distância, 12 localizados no Rio Grande do 
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Norte e 8 em outros estados: Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A UFRN também 

oferece educação básica e ensino infantil.  

Atualmente, a UFRN conta com 78 cursos de graduação, sendo 71 na 

modalidade presencial e 7 cursos na modalidade a distância. Atualmente existem 74 

pós-graduação strito sensu, sendo 46 em nível de mestrado, 28 em nível de 

doutorado. 

Em relação às áreas de pesquisa e de pós-graduação, a UFRN coordena o 

maior grupo de projetos de pesquisa e de cursos de pós-graduação no estado do 

Rio Grande do Norte, sendo responsável por 45% das matrículas no Ensino Superior 

e por 92% das matrículas nos cursos de pós-graduação stricto sensu. Conta, ainda, 

com 4 hospitais universitários, “Hospital Universitário Onofre Lopes- HUOL”, 

“Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC”, «Hospital de Pediatria Heriberto 

Bezerra - HOSPED” e “Hospital Universitário Ana Bezerra - HUAB”, que se tornaram 

referências no atendimento de média e alta complexidade para a população de mais 

de 3 milhões de habitantes no estado do Rio Grande do Norte, fornecendo suporte 

às atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

A UFRN desenvolveu e mantém sistemas integrados de informação de última 

geração, para atender às áreas acadêmica, administrativa e de recursos humanos – 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), Sistema Integrado 

de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) e Sistema Integrado de Gestão, 

Planejamento e de Recursos Humanos (SIGPRH). Esses sistemas são importantes 

ferramentas na modernização da gestão e no processo de planejamento e são 

compartilhados por um número crescente de outras IFES e outros órgãos federais, 

como o Ministério da Justiça e as Polícias Federal e Rodoviária Federal. 

 

5.2 APRESENTAÇÃO DA SIN 

 

A Superintendência de Infraestrutura da UFRN foi criada no ano de 1999 e é 

resultado da fusão de dois órgãos extintos: o Escritório Técnico-Administrativo - ETA 

e Prefeitura do Campus Universitário - PCU. Dentre as suas atribuições destacam-

se: executar projetos e obras de reforma, de restauração, de reparo, de modificação, 

de paisagismo e de manutenção dos prédios da Universidade; administrar e operar 
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os serviços referentes às instalações elétricas, hidráulicas e mecânicas; administrar 

e operar os serviços técnicos de comunicação; conservar as áreas verdes e 

logradouros; manter a fiscalização das obras e serviços, implementar a política 

ambiental, etc.  

Atualmente a Superintendência de Infraestrutura conta com 166 servidores, 

265 terceirizados e 41 estagiários. 

A unidade é formada por três Diretorias, quatro comissões, uma gerência 

administrativa, duas assessorias e um almoxarifado de materiais de manutenções de 

bens imóveis conforme mostra o organograma abaixo. 

Figura 10- Organograma da Superintendência de Infraestrutura 

 

 

 

As Diretorias são as seguintes: Diretoria de Projetos e Obras (DPO), Diretoria 

de Manutenção (DIMAN) e Diretoria de Meio Ambiente (DMA). 

O trabalho foi realizado na Diretoria de Projetos e Obras (DPO) devido ao 

volume de recursos gerenciados por esta como se pode ver na Tabela 2.  
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Tabela 2- Percentual de recursos contratados por Diretorias 

 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS 

 

A atual Diretoria de Projetos e Obras desenvolve suas atividades em quatro 

grupos de serviços especializados:  

 Setor de Arquitetura, responsável pelos projetos arquitetônicos; 

 Setor de Engenharia, responsável pelos projetos complementares, 

dentre estes estão: projetos elétricos, hidráulicos, estruturais, etc.; 

 Setor de Orçamento, onde são elaborados os orçamentos referentes 

às obras; e 

 Setor de Fiscalização, cujas responsabilidades referem-se à 

fiscalização da execução das obras.  

 

Por fim integra-se a DPO também a secretaria, que além das atividades 

comuns da função, atua no atendimento às empresas e auxilia nos assuntos 

referentes à parte de licenciamento de obra. 

Atualmente a DPO possui um quadro de 40 servidores distribuídos entre 

todas as divisões. Além disso, conta com cerca de 20 estagiários e 6 terceirizados 

divididos entre engenheiros e técnicos. 

As principais atribuições da diretoria de Projeto e Obras são: coordenar o 

planejamento, a execução e a avaliação das atividades de Projetos e Obras; 

elaborar projetos de arquitetura, em que são elaborados os estudos preliminares, 

anteprojetos e projetos arquitetônicos, elaborar projetos de engenharia, onde são 

feitos os projetos complementares, como os hidráulicos, elétricos, estrutural, entre 

outros; elaborar planilhas orçamentárias referentes aos projetos de obra; 

desenvolver o Projeto Básico para iniciar as licitações de Obras; promover a 

Diretoria 
% de recursos 

contratados 

DPO 98,60

DIMAN 1,28

DMA 0,12

TOTAL 100,00
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abertura de obras; acompanhar e fiscalizar a realização das obras pelas empresas 

contratadas e por fim, dar a obra como concluída permitindo a ocupação. Com base 

nisso é importante definir o conceito de obra pública e as fases que a compõem: 

A obra pública é considerada toda construção, reforma, fabricação, 

recuperação ou ampliação de bem público. Ela pode ser realizada de forma direta, 

quando a obra é feita pelo próprio órgão ou entidade da Administração, por seus 

próprios meios, ou de forma indireta, quando a obra é contratada com terceiros por 

meio de licitação sendo neste caso, autorizados diversos regimes de contratação 

(BRASIL, 2009). 

A conclusão de obra pública é evento que depende de uma série de etapas, 

que se iniciam muito antes da licitação propriamente dita e se constituem em passos 

fundamentais para a garantia de sucesso do empreendimento. O cumprimento 

ordenado dessas etapas leva à obtenção de um conjunto de informações precisas 

que refletirão em menor risco de prejuízos à Administração. 

Na figura 11 apresentam-se as etapas a serem realizadas para a adequada 

execução indireta de uma obra pública. 

Figura 11- Fluxograma de Procedimentos 
 

 
 

 
 

Fonte: BRASIL, 2009 
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a) Fase preliminar de licitação 

As etapas incluídas na fase preliminar à licitação são de fundamental 

importância para a tomada da decisão de licitar, apesar de, muitas vezes, serem 

menosprezadas. Elas têm o objetivo de identificar necessidades, estimar recursos e 

escolher a melhor alternativa para o atendimento dos anseios da sociedade local. 

Passar para as demais fases de uma licitação sem a sinalização positiva da 

viabilidade do empreendimento – obtida na etapa preliminar – pode resultar no 

desperdício de recursos públicos pela impossibilidade de execução da obra, por 

dificuldades em sua conclusão ou efetiva futura utilização. 

Antes de se tomar a decisão de iniciar novo empreendimento, é importante 

lembrar o que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece no artigo a seguir: 

Art. 45. [...] a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos 

projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as 

despesas de conservação do patrimônio público [...]. 

 

b) Fase interna da licitação 

 

Definido o empreendimento, é necessário iniciar os preparativos para a 

contratação, que deve ocorrer, usualmente, por meio de licitação. As etapas 

preparatórias para a publicação do edital de licitação constituem a fase interna do 

certame. 

É nesta fase que se especifica detalhadamente o objeto a ser contratado – 

por meio da elaboração do projeto básico – e se definem os requisitos para o 

recebimento de propostas dos interessados em contratar com a Administração, 

observadas regras que possibilitem a máxima competitividade entre os participantes, 

com o fim de obter a proposta mais vantajosa para a Administração. A fase interna 

da licitação é uma etapa de fundamental importância para o sucesso do 

empreendimento. 
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c) Projeto básico 

O projeto básico é o elemento mais importante na execução de obra pública. 

Falhas em sua definição ou constituição podem dificultar a obtenção do resultado 

almejado pela Administração. 

O projeto básico deve ser elaborado anteriormente à licitação e receber a 

aprovação formal da autoridade competente. Ele deve abranger toda a obra e 

possuir os requisitos estabelecidos pela Lei das Licitações: 

 possuir os elementos necessários e suficientes para definir e caracterizar o 

objeto a ser contratado; 

 ter nível de precisão adequado; 

 ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares que assegurem a 

viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento; 

 possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos executivos 

e do prazo de execução. 

O Estatuto das Licitações determina, ainda, que o projeto básico contenha, 

entre outros aspectos: 

 a identificação clara de todos os elementos constitutivos do empreendimento; 

 as soluções técnicas globais e localizadas; 

 a identificação e especificações de todos os serviços, materiais e 

equipamentos a incorporar à obra; 

 orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativo 

de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 

É importante lembrar que a inconsistência ou inexistência dos elementos que 

devem compor o projeto básico poderá ocasionar problemas futuros de significativa 

magnitude, tais como: 

 falta de efetividade ou alta relação custo/benefício do empreendimento, 

devido à inexistência de estudo de viabilidade adequado; 

 alterações de especificações técnicas, em razão da falta de estudos 

geotécnicos ou ambientais adequados; 

 utilização de materiais inadequados, por deficiências das especificações; 
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 alterações contratuais em função da insuficiência ou inadequação das plantas 

e especificações técnicas, envolvendo negociação de preços. 

Essas consequências podem acabar por frustrar o procedimento licitatório, 

dadas as diferenças entre o objeto licitado e o que será efetivamente executado, e 

levar à responsabilização daqueles que aprovaram o projeto básico que se 

apresentou inadequado. 

 

d) Projeto executivo 
 
Após a elaboração do projeto básico, a Administração deve providenciar o 

projeto executivo, que apresentará os elementos necessários à realização do 

empreendimento com nível máximo de detalhamento de todas as suas etapas. Para 

a execução desse projeto, deve-se ter pleno conhecimento da área em que a obra 

será executada e de todos os fatores específicos necessários à atividade de 

execução. 

A Lei nº 8.666/1993 estabelece que o projeto executivo seja elaborado após a 

conclusão do projeto básico e previamente à execução da obra, mas, 

excepcionalmente, permite que ele seja desenvolvido concomitantemente à 

realização do empreendimento. Nesse caso, deve haver a autorização expressa da 

Administração. É importante salientar, entretanto, que, caso a Administração decida 

licitar com a utilização do projeto básico, esse deve corresponder exatamente ao 

que determina o art. 6º, inciso IX, da Lei das Licitações. Deve ser, portanto, 

completo, adequado e suficiente para permitir a elaboração das propostas das 

empresas interessadas no certame licitatório e a escolha da proposta mais vantajosa 

para a Administração. 

e) Recursos orçamentários 

 

É fundamental que o órgão contratante preveja os recursos orçamentários 

específicos que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou 

serviços a serem executados no curso do exercício financeiro, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro presente no projeto básico. 

Além disso, somente podem ser autorizados serviços para os quais existam 

os créditos orçamentários correspondentes, devidamente empenhados, em 

conformidade com os arts. 58, 59 (caput) e 60 (caput) da Lei nº 4.320/1964. 
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f) Edital de licitação 
 
 
O edital de licitação é o documento que contém as determinações e posturas 

específicas para determinado procedimento licitatório, obedece à legislação em 

vigor. O art. 40 da Lei nº 8.666/1993 relaciona os elementos e as informações que 

devem constar deste documento. 

As informações contidas no edital devem ser perfeitamente estudadas e 

justificadas, pois, alterações posteriores à sua publicação exigirão ampliação dos 

prazos, de forma a permitir que os licitantes façam os devidos ajustes em suas 

propostas. Além disso, é fundamental que a documentação e os aspectos 

concernentes ao processo de licitação sofram análise bastante criteriosa, visto que 

decisões tomadas nessa fase influenciarão em muito o modo de conduzir o 

empreendimento até sua conclusão. 

O edital deve ser elaborado de modo a afastar as empresas sem condições 

técnicas e financeiras de executar a obra, mas evitar restringir o número de 

concorrentes. 

É importante observar que a minuta do edital de licitação, bem como as do 

contrato, acordo, convênio ou ajuste, devem ser previamente examinadas e 

aprovadas pela assessoria jurídica da Administração. 

 

g) Fase externa da licitação 

 

Esta fase começa com a publicação do edital de licitação e termina com a 

assinatura do contrato para execução da obra. 

 

h) Publicação do edital 

 

Para atender ao princípio da publicidade e com o objetivo de alcançar o maior 

número de licitantes, a Lei das Licitações estabelece a necessidade de publicação 

de avisos com o resumo dos editais das concorrências, tomadas de preços, 

concursos e leilões, com antecedência. A Administração pode utilizar-se de outros 
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meios de divulgação com o objetivo de ampliar a área de competição dependendo 

do vulto da licitação. 

No caso dos convites, a Administração deve afixar, em local apropriado, cópia 

do instrumento convocatório. 

 

i) Comissão de licitação 
 

A Comissão de Licitação tem como objetivo promover o processo licitatório 

em todas as suas fases, elaborando, publicando e divulgando o edital de licitação 

prestando esclarecimentos aos licitantes, recebendo e analisando as propostas. 

Ela pode ser permanente ou especial, mas deve ser composta por, no 

mínimo, três membros, sendo pelo menos dois deles servidores qualificados 

pertencentes aos quadros permanentes do órgão responsável pela licitação. No 

caso de convite, a comissão poderá, excepcionalmente, ser substituída por servidor 

formalmente designado pela autoridade competente. 

 

j) Recebimento das propostas 

 

O § 2º do art. 21 da Lei das Licitações estabelece os prazos mínimos para o 

recebimento das propostas dos licitantes, os quais se encontram resumidos no 

quadro a seguir: 

Figura 12- Prazo para o recebimento de propostas 

 

Fonte: TCU, 2009 
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É importante lembrar que alterações posteriores à publicação do edital 

exigirão ampliação nos prazos para que os licitantes possam fazer os devidos 

ajustes em suas propostas. 

No caso de convite, existe entendimento do TCU que determina: [...] na 

hipótese de não ser atingido o mínimo legal de três propostas válidas quando da 

realização de licitação na modalidade „convite‟, justifique expressamente, nos termos 

do art. 22, § 7°, da Lei n° 8.666/93, as circunstâncias impeditivas da obtenção do 

número de três licitantes devidamente qualificados sob pena de repetição do 

certame com a convocação de outros possíveis interessados. 

 

k) Habilitação das propostas 

 

A habilitação das propostas consiste na avaliação da observância dos 

requisitos do edital pelos licitantes. 

No exame dessa documentação, a Comissão de Licitação deve atentar para a 

validade das certidões apresentadas e para a existência de indícios de fraudes ou 

pré-ajustamento entre as empresas. 

No que tange à vistoria técnica do local da obra, deve-se evitar reunir os 

licitantes em data e horário marcados capazes de dar-lhes conhecimento prévio 

acerca do universo de concorrentes. Recente acórdão do TCU concluiu ser 

suficiente a entrega, por parte do licitante, de declaração de que conhece as 

condições locais para a execução do objeto. 

Propostas que não atendam às condições do edital de licitação devem ser 

desclassificadas. 

 

l) Fase contratual 

 

Esta fase começa com a assinatura do contrato e a emissão da ordem de 

serviço e se encerra com o recebimento da obra. Após deliberação da autoridade 

competente quanto à homologação e adjudicação do objeto de licitação, é celebrado 

o contrato administrativo para a realização da obra. É importante destacar que a 
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Administração não pode celebrar contrato sem observar a ordem de classificação 

das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de 

nulidade do contrato. 

 

m) Contrato 

 

Considera-se contrato administrativo todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 

entidades da Administração e particulares, em que haja um acordo de vontades para 

a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, sejam qual for a 

denominação utilizada. 

Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para 

sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da 

proposta a que se vinculam. 

O art. 55 da Lei nº 8.666/1993 relaciona as cláusulas obrigatórias em todos os 

contratos administrativos. Importa salientar que, nos contratos celebrados pela 

Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas 

domiciliadas no exterior, deverá constar cláusula que declare competente o foro da 

sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual. 

Todo contrato deve mencionar, também, os nomes das partes e de seus 

representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do 

processo da licitação, dispensa ou inexigibilidade, e a sujeição das partes às normas 

da Lei nº 8.666/1993 e às cláusulas contratuais. Concluída a licitação, a 

Administração convocará o licitante vencedor para assinar o contrato, o que deve 

ocorrer dentro do prazo e das condições estabelecidas. O prazo para assinatura 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que por motivo justificado 

e aceito pela Administração. 

Caso o vencedor do certame não atenda à convocação para assinatura do 

contrato, a Lei das Licitações faculta à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
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atualizados de conformidade com o ato convocatório. Se for do seu interesse, a 

Administração pode revogar a licitação. 

No caso de se passarem sessenta dias da entrega da proposta e não haver 

convocação para contratação, os participantes da licitação ficam liberados dos 

compromissos assumidos. 

 

n) Fiscalização 

 

Fiscalização é a atividade que deve ser realizada de modo sistemático pelo 

contratante e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das 

disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos tais 

como: questões relativas ao projeto básico, preços referenciais, critérios de 

aceitabilidade de preços, requisitos de habilitação, previsão de recursos 

orçamentários, forma de execução, modalidade de licitação, dentre outras. 

O contratante manterá, desde o inicio dos serviços até o recebimento 

definitivo, profissional ou equipe de fiscalização constituída de profissionais 

habilitados, os quais deverão ter experiência técnica necessária ao 

acompanhamento e controle dos serviços relacionados com o tipo de obra que está 

sendo executada. Os fiscais poderão ser servidores do órgão da Administração ou 

pessoas contratadas para esse fim. No caso da contratação da fiscalização, 

supervisão ou gerenciamento da execução da obra, essas atividades podem ser 

incluídas no edital de elaboração do projeto básico. 

A empresa contratada para execução da obra deve facilitar, por todos os 

meios ao seu alcance, a ação da fiscalização, permitir o amplo acesso aos serviços 

em execução e atender prontamente às solicitações que lhe forem dirigidas. 

 

o) Recebimento da obra 

 

Após a execução do contrato, a obra será recebida provisoriamente pelo 

responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até quinze dias da comunicação 

escrita do contratado de que a obra foi encerrada. 
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Após o recebimento provisório, o servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, receberá definitivamente a obra, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso de prazo de observação 

hábil, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 

ficando o contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados. 

Previamente ao recebimento da obra, a empresa responsável por sua 

execução deve providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no 

projeto – água, esgoto, gás, energia elétrica e telefone. Está também a seu cargo o 

agendamento, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias 

de serviços públicos, de vistoria com vistas à obtenção de licenças e regularização 

dos serviços e obras concluídos – Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc. 

Conforme estipulado no edital de licitação e no contrato, o contratado deverá 

entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervenções a título de 

manutenção ou reformas. 

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço executado em 

desacordo com o contrato e com a legislação pertinente. 

 

p) Fase posterior à contratação 

Após o recebimento definitivo do empreendimento, inicia-se a fase relativa à 

sua utilização, onde estão incluídas a sua operação e as intervenções necessárias à 

manutenção das condições técnicas definidas em projeto, de modo que sua vida útil 

e, consequentemente, seus benefícios, sejam prolongados o mais possível. 

 

5.4 SÍNTESE DA OPERAÇÃO DA UNIDADE 

 

As atividades realizadas por esta Diretoria se iniciam com uma requisição 

realizada por algum centro ou setor vinculado à Universidade. Essa necessidade 
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gera uma requisição de obra conforme mostra o macrofluxograma de obras na figura 

13. 

Figura 13- Macrofluxograma de Obras 

 

Fonte: UFRN, 2008. 

Esse solicitante tem um papel fundamental para os processos de elaboração 

dos projetos porque além de ser a principal fonte de informações também pode ser 

uma das causas de dificuldades para a elaboração dos projetos. 

Passando para a etapa de elaboração de projetos, o solicitante vai fornecer 

as informações para a elaboração do Programa de Necessidades, documento base 
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paraa elaboração dos projetos arquitetônicos que contém dados tais como as 

características físicas do edifício a ser construído. Geralmente após a apresentação 

do estudo preliminar e o Anteprojeto, o solicitante faz modificações nas fases finais 

de elaboração dos projetos arquitetônicos afetando o processo de conclusão dos 

projetos complementares. Estas modificações obedecem a mudanças na preferência 

do solicitante e não a aspectos técnicos ou de orçamento. Esta prática é a principal 

causa dos retrabalhos acarretando em gargalos nas outras etapas do processo e por 

isso uma maior demora nos procedimentos da diretoria.  

Outro aspecto, diz respeito aos recursos destinados às obras que dependem 

dos órgãos financiadores podendo surgir a necessidade de redimensionar a obra 

caso exista diferenças entre o valor solicitado e o disponibilizado.   

A elaboração de um projeto de obra passa basicamente por três grandes 

etapas distintas: os projetos arquitetônicos, os projetos complementares e os 

orçamentos da obra.  

Existe uma grande interdependência entre estas etapas na elaboração de um 

projeto de obra e verificou-se diversos problemas relacionados à integração entre os 

processos e produtos destes setores tais como a não integração entre essas áreas e 

a comunicação pouco frequente. Estes problemas resultam na necessidade mais 

uma vez que fazer ajustes, ou seja, retrabalho.   

Outro problema identificado foram as reclamações, principalmente, oriundas 

do Setor de Orçamento, no que se refere aos erros ou até a falta de especificações 

sobre as características físicas da obra projetada. Este fato obriga aos engenheiros 

de orçamento, a buscar os responsáveis pelos projetos e em outros casos estimar 

valores. Essa estimativa de valores acarreta um elevado volume de pedidos de 

aditivos de serviços extraordinários. 

O repasse de documentos de forma inadequada entre os setores foi outro 

problema identificado. Foram relatados casos em que haveria falhas neste processo 

de repasse dedocumentos, em que os setores subsequentes recebiam o conjunto 

incompleto dedocumentos necessários. Este procedimento errado pode 

impossibilitar os setores que necessitam dos documentos de darem continuidade ao 

processo de finalização dos projetos ou, no mínimo, gera um tempo de espera pela 
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informação que está faltando, o que se reflete diretamente na duração total dos 

serviços da DPO. 

A falta de definição de prazos e a dependência das etapas seguintes que só 

podem começar quando a anterior finalizar suas atividades, fato identificado nos 

processos atuais da DPO, tornam estes processos “amarrados” entre si e muito 

dispersos em relaçãoao tempo de elaboração. Neste caso, se houver um atraso 

individual de um setor acarretará um atraso no tempo total da elaboração dos 

projetos. 

Este fato traduz-se na DPO em acúmulo de trabalho para determinados 

setores, que por sua vez se traduzirá em novos atrasos individuais desses setores, 

causados pela sobrecarga de trabalho. 

Nota-se que este problema é um agente causador de diversos outros 

problemas relacionados às atividades de trabalho da DPO. Por exemplo, a 

sobrecarga de trabalho poderá se refletir na baixa qualidade dos projetos. Este fato 

é um agravante no qual impulsiona os setores a procedimentos errados como o 

repasse incompleto de documentos, projetos com especificações erradas, entre 

outros. 

A atual remuneração oferecida aos servidores da Superintendência de 

Infraestrutura é outro problema. Foi relatado que a remuneração não condiz com a 

real carga de trabalho destes profissionais, sendo muito abaixo da realidade 

praticada no mercado. Este fato desestimula a dedicação dos profissionais, 

resultando em falta de compromisso e baixa motivação por parte de alguns. 

Verificou-se a necessidade de oferecer aos funcionários cursos de 

capacitação em ferramentas específicas, por exemplo, o Revit para os membros do 

corpo de arquitetos. Foi mencionado, que em alguns setores os atuais componentes 

não estão familiarizados com o desenvolvimento de atividades específicas, tais 

como a elaboração dos orçamentos dos projetos elétricos, pelo pessoal do setor de 

orçamento.  

Não existe nenhuma avaliação sobre o desempenho do setor, no entanto, o 

sistema disponibiliza os seguintes relatórios: 

• Obras por origem • Obras por contrato 
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• Obras por status 

• Relatório de andamento da 

obra 

• Resumo de obras 

• Quadro notificação por 

empresas 

• Obras por fiscal  

• Obras por modalidade 

• Resumo de obras por 

empresa 

• Controle fiscal e prazo de 

execução de obras

 

Dentro desse contexto apresenta-se em seguida a Proposta para medição e 

Avaliação de desempenho da Diretoria de Projetos e Obras baseado no Modelo 

Quantum. 

 

5.5 O MODELO PROPOSTO 

 

Para propor o modelo de desempenho Quantum segue-se a estrutura 

proposta por Hronec (1994). 

O modelo Quantum de desempenho é constituído de quatro elementos 

distintos e oito etapas gerais. Os elementos são (1) os geradores de desempenho – 

estratégia, liderança, interessados e melhores praticas -, (2) os facilitadores do 

desempenho – treinamento, comunicação, benchmarking e recompensas -, (3) o 

processo de medição em si e (4) a melhoria continua. As oito etapas são descritas 

na sequência.  

 

1- Geradores 

A primeira etapa do modelo implica a definição de estratégia organizacional, a 

qual deriva do staff de liderança da organização, dos seus diversos interessados e 

das melhores práticas. Estas, então, constituem as principais fontes de geração da 

estratégia, a qual, por sua ordem, vem a ser o principal gerador do modelo 

Quantum. 
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A unidade atualmente utiliza a estratégia definida pelo Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UFRN. O processo de planejamento da UFRN se 

estrutura em três níveis hierárquicos: (1) planejamento em longo prazo no que diz 

respeito ao todo da instituição, formalizado no PDI e no plano de gestão; (2) em 

nível intermediário, há os planos de ação dos centros acadêmicos e dos hospitais 

universitários; (3) em nível operativo, os planos trienais dos departamentos 

acadêmicos, os projetos pedagógicos dos cursos e os projetos de pesquisa e 

extensão. Apesar de todo o suporte ao processo de planejamento, como os 

sistemas integrados acadêmicos e administrativos, além da avaliação institucional, 

falta uma cultura de processo de planejamento para acompanhar e controlar, a qual 

integre todas as informações em torno de uma visão global da instituição e supere a 

visão fragmentada das partes. 

Para a formulação da estratégia da unidade deve-se definir a sua identidade 

organizacional que explicita a visão geral da unidade em termos de propósito e 

conduta como mostra a Figura 14.  

Figura 14- Componentes da Identidade Organizacional. 

 

Fonte: KIYAN, 2001. 

A definição do negócio envolve a explicitação do âmbito de atuação da 

unidade. Focaliza as competências fundamentais e reflete os elos comuns que dão 

coerência e um caráter especial à unidade.   

A Missão Organizacional esclarece o compromisso e dever da unidade para 

com a sociedade. Essencialmente, ela estabelece o que a unidade faz, dentro do 

seu negócio, é a proposta para a qual, ou razão pela qual a unidade existe. 
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Os Princípios/ Valores são guias para o processo decisório e para o 

comportamento da empresa no cumprimento da Missão e na busca da Visão de 

Futuro. 

A Visão de Futuro envolve a construção de cenários e objetivos a serem 

buscados pela unidade em um futuro de médio prazo, considerando as atuais 

tendências e influencias, visando a sua competitividade. 

No caso da Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, a identidade organizacional não está definida então nesse 

sentido, propõe-se a criação dos itens acima considerando estes serem a base do 

modelo proposto. A proposta elaborada pela autora encontra-se no quadro seguinte.  

 

Quadro 2- Proposta da identidade Organizacional 

Itens Proposta 

Negócio Infraestrutura 

Missão 

A Superintendência de Infraestrutura da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte tem como missão executar 

obras de ampliação e reforma, manutenção e conservação 

dos prédios, planejar e executar serviços de meio ambiente 

em conformidade com os preceitos legais existentes que 

atendam a necessidade e ao crescimento da Universidade. 

Princípios/ valores 

Respeito às pessoas 

Ética e transparência 

Eficiência e efetividade 

Profissionalismo 

Visão de futuro 

Ser reconhecida como referência de excelência na execução 

de obras e serviços de engenharia, manutenção e meio 

ambiente, pela comunidade acadêmica e pela sociedade em 

geral. 
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2- Facilitadores 

Os facilitadores visam auxiliar a empresa no desenvolvimento e implantação 

da medição de desempenho. São quatro os principais facilitadores: treinamento, 

comunicação, benchmarking e recompensas.  

Um treinamento bem planejado e orientado pode-se tornar um dos 

instrumentos mais valiosos na solução de muitos problemas ocorridos tais como: 

atrasos e faltas no trabalho; conflitos internos; gastos inúteis de materiais; 

acomodação; perda da motivação de buscar novos conhecimentos; diminuição da 

capacidade produtiva; perda da qualidade; falta de sintonia com os avanços 

científicos e tecnológicos; lentidão na execução das tarefas; mau atendimento ao 

público. 

O ato de treinar o funcionário pode trazer outras vantagens a organização 

como: aumento de produtividade; redução de custos; melhoria da qualidade; 

flexibilidade dos empregados; entrosamento; equipe auto-gerenciada; velocidade no 

ritmo das tarefas; busca de aperfeiçoamento contínuo; descobertas de novas 

aptidões e habilidades. 

Com o objetivo principal de facilitar a adoção do modelo na organização é 

necessário a realização de um treinamento com a participação de todos. A abertura 

do treinamento deve ser feita pelo Superintendente com uma breve explanação 

sobre o projeto a ser desenvolvido. A participação da diretoria é muito importante na 

promoção deste evento, dando apoio e prestígio ao projeto que está sendo 

desenvolvido. 

No treinamento devem ser brevemente discutidos os seguintes conceitos: 

 Processo de medição de desempenho, destacando a importância da 

medição para o processo de gestão; 

 O contexto da medição de desempenho em instituições federais; 

 Principais barreiras ao processo de medição;  

 Apresentação do modelo Quantum de desempenho; 

 Apresentação dos indicadores propostos  

 

 Esse treinamento vai contribuir de forma muito positiva junto aos 
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participantes para maior compreensão da importância da medição de desempenho 

para o processo de gestão. 

A comunicação é um item de extrema importância para o desenvolvimento do 

negócio, criando na organização um dos maiores desafios ao gestor. A boa 

comunicação é muito importante para a integração de qualquer grupo de trabalho 

por isso é necessário que a organização proporcione uma comunicação clara e 

precisa ter decisões rápidas, visão e ação integral, iniciativa própria e informação 

plena do negócio da empresa. Uma situação de risco para as empresas é quando 

ocorrem as falhas de comunicação do seu pessoal. Muitos dos problemas existentes 

numa organização podem ser oriundos da falta de comunicação (má comunicação) 

ou das distorções nelas contidas. 

Ao tratar da comunicação estamos solucionando, em muitos casos, antigos e 

persistentes problemas, que podem dar lugar a pessoas e ambientes mais leves e 

motivados, proporcionando mais e melhor de si, com produtividade e desenvoltura 

de quem percebe que é possível crescer e gerar crescimento consequente. 

A comunicação dos resultados dos indicadores para toda a organização será 

fundamental para o desenvolvimento do modelo proposto e para a avaliação do 

desempenho da Unidade para isso sugere-se a realização de reuniões mensais em 

que serão apresentados os resultados dos setores envolvidos.  

O benchmarking pode ser definido como uma técnica voltada para a 

identificação e implementação de boas práticas de gestão cujo propósito é 

determinar, mediante comparações de desempenho e de boas práticas, se é 

possível aperfeiçoar o trabalho desenvolvido em uma organização. O benchmarking 

pode ajudar na identificação de oportunidades de melhorar a eficiência e 

proporcionar economia. 

Os órgãos públicos têm a transparência a seu favor e não têm a competição 

como obstáculo por isso a troca de experiências é favorecida. Se, então, a 

transparência facilita o “benchmarker” (aquele que aplica a ferramenta) a encontrar 

boas referências, a ausência de um contexto de competição facilita a que o 

“benchmark” (a própria referência) compartilhe os detalhes de sua(s) experiência(s). 

Ou seja, são dois fatores que se complementam. Uma análise breve do setor público 

no Brasil mostra que o benchmarking não chega às etapas mais importantes, de 
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efetiva replicação das experiências. Em geral, passa-se a conhecer e reconhecer os 

casos de sucesso, e só. O esforço de adaptar esses casos são menos frequentes. 

As semelhanças de desafios e rotinas, porém, justificam e muito o 

benchmarking na gestão pública. As dificuldades relacionadas a processos 

licitatórios, por exemplo, são as mesmas na maioria dos órgãos, pois todos precisam 

respeitar as rígidas determinações da Lei 8.666. Porém, se um órgão consegue 

iniciar um processo licitatório e entregar uma obra em um tempo 50% menor do que 

outro nada impede este último de entender o contexto e os fatores que levaram à 

eficiência daquele órgão.  

É fácil se perceber que, às vezes, pequenas práticas e poucos fatores 

explicam diferenças enormes de qualidade e eficiência de determinados processos 

ou serviços. Práticas essas que podem, sem nenhum problema, serem aplicadas em 

outros contextos.  

Foi observado na organização “lócus” do estudo que inexistem práticas 

internas e externas de comparação de resultados. Nesse sentido, esta constatação 

pode-se constituir numa possibilidade de melhoria identificada com o objetivo de 

promover um ambiente de aprendizagem organizacional e maior competitividade 

através da medição de desempenho com a incorporação da prática do 

benchmarking.  

Na década atual, um dos grandes desafios na gestão de pessoas está 

relacionado com a remuneração. A grande competitividade existente entre as 

organizações faz com que adotem mecanismos de remuneração e recompensa mais  

voltadas para as necessidades individuais dos funcionários transmitindo aos 

gestores e empregados, uma visão mais integrada. Nesse sentido implantam 

sistemas onde  os resultados de cada membro em particular ou da equipe em geral 

é fundamental para o sucesso de uma organização e  serve como reforço positivo do 

comportamento. Essess sistemas não se constituem um modelo fixo, devem ser 

acompanhados na sua articulação com os outros elementos organizacionais, 

garantindo assim o cumprimento dos objetivos estabelecidos , por parte daqueles 

que dela fazem parte. Os sistemas de recompensas se compõem da combinação de 

três componentes, a saber: Remuneração Básica – Salário, Incentivos Salariais e 

Benefícios  que estão ligados ao desempenho individual ou em grupo e benefícios, 
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que segundo Milkovick e Boudreau (2000), representam os aspectos indiretos da 

remuneração fora do trabalho.  

A noção de Administração Pública pode ser vista em sentido amplo ou em 

sentido restrito, porém, antes é importante destacar que, o significado da palavra 

administrar é gerir os serviços públicos e não somente prestar serviços, executá-los, 

controlá-los, como também dirigir, governar, exercer a vontade com o objetivo de 

obter um resultado útil. 

Em sentido amplo, se refere tanto a função pública, que estabelece as 

diretrizes governamentais, quanto à função política de governar, de fixação de 

planos e diretrizes governamentais, mas tão somente a função propriamente 

administrativa, de execução de atividades administrativas. 

No âmbito remuneratório, a compreensão dos processos de determinação 

dos salários dos trabalhadores da administração pública requer um quadro 

relativamente diferente daquele considerado para o setor privado da economia. 

A gestão da remuneração nas organizações do setor público ressalta Bergue 

(2005), possui particularidades que a distingue dos modelos geralmente utilizados 

na esfera privada. A existência das diferenças é causada tanto pelos aspectos 

culturais e a natureza dos envolvimentos do poder existente, quanto, principalmente, 

em razão da definição de parâmetros previstos no plano constitucional, legais e 

doutrinários, sendo a Constituição a mais rigorosa, apesar de ter sofrido recentes e 

significativas transformações. Essas proporcionaram condições para o 

desenvolvimento de novos sistemas de remuneração no setor público. Ainda no 

aspecto legal, a constituição assegura aos trabalhadores do setor privado as 

seguintes garantias: salário mínimo, décimo terceiro salário, salário família, repouso 

semanal remunerado, licença a gestante, sem prejuízo do emprego e salário, 

proteção do mercado de trabalho da mulher, redução de riscos inerentes ao 

trabalho, entre outros. Vale ressaltar que esses mesmos direitos são oferecidos 

também aos servidores públicos. 

Bresser Pereira faz uma comparação entre o mercado de trabalho privado e 

público afirmando que no primeiro há um leque salarial maior, inexiste a estabilidade 

no emprego, estimulando o trabalho e a produtividade. No entanto, o mercado de 
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trabalho público apresenta salários menores, mas com estabilidade dos funcionários, 

fator esse decisivo para a baixa produtividade do setor público ( 1997). 

Um dos desafios imposto ao gestor público é a criação de um sistema de 

recompensas capaz de promover a justiça remuneratória  cuja efetivação é bastante 

complexa na medida em que  envolve um conjunto de variáveis, políticas, 

econômicas, comportamentais e culturais. 

O fato de se tratar de uma instituição pública implica em definir de forma 

concreta como será o sistema de recompensas, uma vez que a administração 

pública se pauta por outros critérios, sendo este aspecto  bastante importante para a 

motivação dos funcionários. 

3- Metas  

A terceira etapa geral do modelo Quantum inicia o processo de medição de 

desempenho propriamente dito, a partir do estabelecimento de metas. “Metas são 

resultados de desempenho desejado para o futuro; elas “operacionalizam” a 

estratégia da empresa” (HRONEC, 1994, p. 85). 

As metas da unidade já se encontram estabelecidas pelo PDI 

Meta 14. EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA INSTALADA, 

ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA, EM 29,6%, passando de 245.457 m2 em 2009 

para 318.232 m2 em 2014, dando suporte às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Meta 15. REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE 

ATENDIMENTO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS, com aumento de leitos de 

internação geral em 43,1%, passando de 339 em 2009 para 485 em 2014 e de leitos 

de internação intensiva (UTI) em 175%, passando de 32 em 2009 para 88 em 2014, 

de modo a permitir o desempenho pleno das suas funções em relação às dimensões 

de ensino, pesquisa e extensão e à dimensão da assistência de média e alta 

complexidade ao Sistema Único de Saúde. 

4- Processos Críticos 

Esta etapa requer a identificação dos processos críticos. Para tanto, 

primeiramente é necessário identificar os processos em geral, classificando-os de 

acordo com a categoria a que pertencem. 
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 A identificação e classificação dos processos críticos da Unidade foram 

realizadas por uma consultoria externa no ano de 2008. Essa análise teve como 

resultado um relatório técnico no qual foram identificados vinte e sete processos e 

realizado o mapeamento dos mesmos. No ano de 2010, com a realização deste 

estudo, os processos mapeados foram analisados um a um pela pesquisadora e por 

alguns responsáveis dos setores e classificados nas seguintes categorias:  

 Atualizado- processo que sofreu modificações  

 Sem alterações- processo mantido conforme mapeado pela consultoria 

 Excluído- processo que deixou de ser realizado. 

A análise contou com a colaboração e interação dos funcionários para o 

levantamento de informações e o resultado desse trabalho é demonstrada na Tabela 

3.  

Tabela 3- Mapeamento dos processos da DPO  

Fluxogramas Setor Situação do 
mapeamento do 
processo 

Nível 1 Macrofluxograma de Projetos e Obras 
 

DPO Atualizado 

Nível 2 
 

Projeto Arquitetônico 
Projetos de Engenharia 
Elaboração de orçamento 
Elaboração de Projeto Básico 
Licitação 
Abertura de Obra 
Regularização de Obra 
Acompanhamento de Obra 
Conclusão de Obra 

Arquitetura 
Engenharia 
Orçamento 
Secretaria 
CEL 
Secretaria 
Secretaria 
Fiscalização 
Secretaria 

Atualizado 
Sem alterações 
Atualizado 
Sem alterações 
Atualizado 
Sem alterações 
Atualizado 
Atualizado 
Sem alterações 

Nível 3 Pareceres Técnicos e Projetos de Arquitetura 
Avaliação de Imóveis 
Pareceres Técnicos e Projetos de Engenharia 
Consulta de quantitativo de Projeto e do Arquiteto 
Fiscalização da Obra 
Orçamento 
Levantamento de dados 
Composição de Preços 
Análise de Propostas 
Análise do Processo Licitatório 
Análise de Orçamento de Unidades Externas 
Análise de Aditivos de Serviços Extraordinários 
Solicitação de Aditivo de Prazo 
Solicitação de Aditivo de Serviço Extraordinário 
Recebimento Provisório 
Recebimento Definitivo 
Medição 

Arquitetura 
Arquitetura 
Engenharia 
Engenharia 
Fiscalização 
Orçamento 
Orçamento 
Orçamento 
Orçamento 
Orçamento 
Orçamento 
Orçamento 
Secretaria  
Secretaria  
Secretaria 
Secretaria  
Secretaria 

Sem alterações 
Sem alterações 
Atualizado 
Sem alterações 
Sem alterações 
Sem alterações 
Excluído 
Excluído 
Atualizado 
Atualizado 
Atualizado 
Atualizado 
Atualizado 
Sem alterações 
Sem alterações 
Sem alterações 
Atualizado 
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A tabela 3 mostra os processos que envolvem a Diretoria analisada. Com o 

estudo realizado foi possível verificar que dos procedimentos inicialmente levantados 

pela consultoria: 7% foram excluídos, 45% não sofreram alterações e 48% foram 

atualizados, ou seja, foi necessário fazer alguma alteração no procedimento 

existente.  

Os procedimentos de levantamento de dados e de composição de preços 

realizados pelo setor de orçamento foram excluídos uma vez que agora são 

efetuados automaticamente por um software não sendo mais necessário este 

procedimento ser realizado pelos servidores do setor e contribuindo para a agilidade 

dos processos. 

Finalizada a classificação, devem ser selecionados os processos críticos, os 

quais se referem àqueles processos que causam impacto direto sobre a consecução 

da estratégia e das metas da organização. A organização selecionou quatro 

processos críticos:  

 Projeto arquitetônico 

 Projetos de Engenharia 

 Elaboração de orçamento 

 Fiscalização da obra 

 

5- Medidas de desempenho do output 

Uma vez selecionados os processos críticos, deve-se determinar formas de 

medir seus resultados, a partir da definição das medidas do output (saída). Este tipo 

de medida serve não somente para relatar os resultados do processo global, mas 

também para controlar o uso de recursos. As medidas do output devem permitir 

medir custo, qualidade e tempo. 

O mapeamento detalhado dos processos facilitou a identificação dos pontos 

críticos dos processos relacionados, pois forneceu dados sobre as atividades, 

documentos e situações existentes. A construção de indicadores de desempenho se 

faz necessária, principalmente pelo fato de que ao contrário do setor privado, onde a 

avaliação de desempenho é uma tradição, no setor público é pouco difundida. Essa 

limitação levou à construção de indicadores específicos como estratégia para a 
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redução de perda de dados importantes e a implantação da avaliação de 

desempenho. Os indicadores de desempenho sugeridos se encontram no Quadro 3 

e a sua construção foi adaptada de Boffi (2007).  

Quadro 3- Proposta de indicadores de Processos 

 

 

Indicador A1 - Indicador de Eficiência da Arquitetura  

Sua função é analisar a eficiência do setor de Arquitetura em relação ao prazo 

destinado a determinado grau de avanço das atividades executadas, estabelecido 

durante a execução de cada projeto em andamento.  

Descrição Sumária- quando é autorizado um projeto de arquitetura deve ser 

estabelecido um prazo para o cumprimento das atividades. Ultrapassar esse valor 

significa que o setor não está sendo eficiente, isto geralmente ocorre devido à 

necessidade de fazer um projeto num curto espaço de tempo para concorrer a uma 

fonte de recursos ou aproveitar um saldo existente em algum convênio.  Neste caso, 

somente não haverá problemas se esse atraso for absorvido nas fases 

subsequentes tais como: Engenharia, Orçamento, Projeto Básico e Licitação. 

Identificação da unidade de medida- nome do projeto e respectivo 

responsável, quantidade de dias orçados e gastos no período e grau de avanço das 

atividades realizadas.  

Definição do objetivo do indicador – verificar se a quantidade de dias 

gastos para o respectivo grau de avanço está de acordo com o planejado.  

Estabelecimento de metas- deve ser menor ou igual a um, para garantir a 

realização das atividades conforme o prazo. 

Metodologia do indicador – Coletar o prazo orçado para as atividades e 

Área Indicador Cálculo Periodicidade

Arquitetura A1- Eficiência da Arquitetura Qtd. dias/grau de avanço mensal

Engenharia E1- Eficiência da Engenharia Qtd. dias/grau de avanço mensal

Orçamento O1- Eficiência do Orçamento Qtd. dias/grau de avanço mensal

Fiscalização F1-Eficiência da Fiscalização Qtd. dias/grau de avanço mensal



109 
 

verificar as tarefas já realizadas e avanço, calcular a diferença entre o prazo gasto 

em relação ao orçado e após em relação ao respectivo grau de avanço, conforme a 

Equação 5.1.  

A1= 

                       
                         

               
         (5.1) 

 

 Periodicidade - mensal. 

 

Indicador E1- Indicador de Eficiência da Engenharia 

Sua função é analisar a eficiência do setor de Engenharia em relação ao 

prazo destinado a determinado grau de avanço das atividades executadas, 

estabelecido durante a execução de cada projeto em andamento.  

Descrição Sumária- após a execução de um projeto de arquitetura é 

necessário fazer os projetos de engenharia, que são chamados de projetos 

complementares. Esses projetos se dividem nas seguintes áreas: estrutural, elétrica, 

dados e telefonia, mecânica, instalações hidrossanitárias, drenagem de águas 

pluviais e combate a incêndios. Assim, quando é autorizado um projeto de 

engenharia deve ser estabelecido um prazo para o cumprimento das atividades. 

Ultrapassar esse valor significa que o setor não está sendo eficiente, isto geralmente 

ocorre devido a necessidade de fazer um projeto num curto espaço de tempo para 

concorrer a uma fonte de recursos ou aproveitar um saldo existente em algum 

convênio.  Neste caso, somente não haverá problemas se esse atraso for absorvido 

no Orçamento.  

 Identificação da unidade de medida- nome do projeto e respectivo 

responsável, quantidade de dias orçados e gastos no período e grau de avanço das 

atividades realizadas.  

Definição do objetivo do indicador – verificar se a quantidade de dias 

gastos para o respectivo grau de avanço está de acordo com o planejado.  

Estabelecimento de metas- deve ser menor ou igual a um, para garantir a 

realização das atividades conforme o prazo. 

Metodologia do indicador – Coletar o prazo orçado para as atividades e 
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verificar as tarefas já realizadas e avanço, calcular a diferença entre o prazo gasto 

em relação ao orçado e após em relação ao respectivo grau de avanço, conforme a 

Equação 5.2.  

E1= 

                       
                         

               
        (5.2) 

 Periodicidade - mensal. 

 

Indicador O1- Indicador de Eficiência do Orçamento  

Sua função é analisar a eficiência do setor de Orçamento em relação ao 

prazo destinado a determinado grau de avanço das atividades executadas, 

estabelecido durante a execução de cada projeto em andamento.  

Descrição Sumária- após a execução dos projetos arquitetônicos e de 

engenharia é necessário fazer os orçamentos para a realização desses projetos. 

Assim, quando é autorizado um orçamento deve ser estabelecido um prazo para o 

cumprimento das atividades. Ultrapassar esse valor significa que o setor não está 

sendo eficiente, o que pode acarretar a necessidade de fazer novos orçamentos ou 

solicitar aditivos de serviços extras para a execução das obras contratadas.   

Identificação da unidade de medida- nome do projeto e respectivo 

responsável, quantidade de dias orçados e gastos no período e grau de avanço das 

atividades realizadas.  

Definição do objetivo do indicador – verificar se a quantidade de dias 

gastos para o respectivo grau de avanço está de acordo com o planejado.  

Estabelecimento de metas- deve ser menor ou igual a um, para garantir a 

realização das atividades conforme o prazo. 

Metodologia do indicador – Coletar o prazo orçado para as atividades e 

verificar as tarefas já realizadas e avanço, calcular a diferença entre o prazo gasto 

em relação ao orçado e após em relação ao respectivo grau de avanço, conforme a 

Equação 5.3. 

O1= 

                       
                         

               
        (5.3)  
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 Periodicidade - mensal. 

 
Indicador F1- Indicador de Eficiência da Fiscalização 

Sua função é analisar a eficiência do setor de Fiscalização em relação ao 

prazo destinado a determinado grau de avanço das atividades executadas, 

estabelecido durante a execução de cada obra em andamento.  

Descrição Sumária- quando uma obra é contratada é estabelecido o prazo 

para execução das atividades. Ultrapassar esse valor significa que o cronograma 

físico- financeiro da obra não está sendo eficiente, o que pode acarreta um atraso no 

prazo de entrega da obra.  

Identificação da unidade de medida- nome da obra e respectivo 

responsável, quantidade de dias orçados e gastos no período e grau de avanço das 

atividades realizadas.  

Definição do objetivo do indicador – verificar se a quantidade de dia gastos 

para o respectivo grau de avanço está de acordo com o planejado.  

Estabelecimento de metas- deve ser menor ou igual a um, para garantir a 

realização das atividades conforme o prazo. 

Metodologia do indicador – Coletar o prazo orçado para as atividades e 

verificar as tarefas já realizadas e avanço, calcular a diferença entre o prazo gasto 

em relação ao orçado e após em relação ao respectivo grau de avanço, conforme a 

Equação 5.4.  

F1= 

                       
                         

               
        (5.4) 

 Periodicidade - mensal. 

 

6- Atividades-chave 

Nesta etapa, os processos críticos devem ser mapeados, sendo desdobrados 

em atividades. Neste momento, é importante a participação não apenas do pessoal 

envolvido diretamente com o processo objeto do mapeamento, mas também clientes 

(internos e externos) e fornecedores. A partir da análise, deve-se obter um mapa 

identificando as atividades-chave, que compreendem as atividades cruciais para a 



112 
 

integridade do processo. O mapeamento dos processos críticos selecionados será 

apresentado a seguir. Conforme visto anteriormente, o modelo Quantum possui três 

dimensões: Custo, Qualidade e Prazo e como estamos analisando as atividades de 

uma unidade de um órgão público foi dada maior ênfase às atividades gargalo 

dentro de cada processo. Primeiramente, começamos com o mapeamento do 

processo- Elaboração do projeto arquitetônico que será mostrado na Figura 15.  

Figura 15- Elaboração do Projeto Arquitetônico 

 

Fonte: UFRN, 2008. 

Na análise do fluxograma de Elaboração do Projeto Arquitetônico, um grupo 

formado por alguns servidores do setor chegou ao acordo que a atividade-chave é a 
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elaboração dos documentos uma vez que é a que mais interfere na dimensão 

Tempo do modelo Quantum. A elaboração dos documentos consiste na elaboração 

do Projeto Executivo,  Arquitetônico, Projeto Complementar de Acessibilidade (PCA), 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Relatório de Impacto na Vizinhança 

(RIV), Memorial descritivo da obra e do Projeto Complementar de Acessibilidade 

além de requerimentos a SEMURB para regularização da obra. Em seguida será 

apresentado o mapeamento do processo: Elaboração de Projetos de Engenharia. 

Figura 16- Elaboração de Projetos de Engenharia 

 

Fonte: UFRN, 2008. 

Na análise do fluxograma de Elaboração de Projetos de Engenharia foi 

definida pela equipe de servidores que a atividade-chave é a elaboração dos 

projetos uma vez que é a que mais interfere na dimensão Tempo do modelo 
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Quantum. Os projetos dividem-se nas seguintes áreas: estruturas, instalações 

hidrossanitárias, drenagem de águas pluviais, combate a incêndios, elétricas, 

telefônicas, dados ou lógica e mecânica. Cada área do projeto é desenvolvida por 

um profissional diferente e fatores como a complexidade do objeto, área a ser 

construída, especificações técnicas vão interferir diretamente na dimensão Tempo. 

O próximo processo a ser analisado é Elaboração do Orçamento mostrado na figura 

seguinte. 

Figura 17- Elaboração do Orçamento 

 

Fonte: UFRN, 2008. 

Na análise do fluxograma do processo de Elaboração de Orçamento, a equipe 

do setor definiu que a atividade-chave é a determinação dos quantitativos uma vez 

que é a que mais interfere na dimensão Tempo do modelo Quantum. Essa atividade 
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depende diretamente da complexidade dos projetos elaborados pelos setores de 

Arquitetura e Engenharia. Quando esses projetos possuem serviços que já foram 

especificados em outros orçamentos fica mais fácil realizar a atividade porque só 

precisam ser modificados os quantitativos, caso contrário é necessário especificar o 

serviço orçado o que pode ser mais complicado de detalhar quando, por exemplo, se 

trata de uma ala hospitalar ou de um laboratório de pesquisas moderno. O próximo 

processo a ser analisado é o Acompanhamento de Obra mostrado na figura 

seguinte. 

Figura 18- Acompanhamento da Obra 
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Fonte: UFRN, 2008. 

Na análise do fluxograma do processo Acompanhamento de Obra a atividade-

chave definida pelo setor foi a Fiscalização Periódica da Obra uma vez que é a partir 

dessa que todas as atividades dos fiscais são desenvolvidas.  

  A Fiscalização Periódica da Obra é uma atividade técnica exercida para 

verificar as conformidades das obras e serviços executados com as exigências 

contratuais e com as normas e especificações aplicáveis. A fiscalização será 
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exercida através de vistorias que envolverão os aspectos técnicos e administrativos 

da execução das obras e serviço  

 

7- Medidas de desempenho do processo 

Identificadas as atividades-chave de cada processo critico, passa-se então a 

definir as medidas de performance para cada uma delas. Esta definição 

normalmente é realizada em seis tempos: (1) volta-se a atenção às metas da 

empresa; (2) determina-se as medidas em termos de custo, qualidade e tempo; (3) 

seleciona-se as medidas que suportam as metas; (4) define-se o que e como medir; 

(5) determina-se os tipos de medidas (de atributos ou variáveis); (6) valida-se, então, 

as medidas de desempenho do processo. 

Quadro 4. Proposta de indicadores de atividades 

 

 

Dimensão Indicador Área Unidade de medida Periodicidade

A2- Custo por projeto Arquitetura

Custo mão de obra xhoras 

trabalhadas mensal

E2- Custo por projeto Engenharia

Custo mão de obra xhoras 

trabalhadas mensal

O2- Custo por orçamento Orçamento

Custo mão de obra xhoras 

trabalhadas mensal

F2- Desvio de Custo da obra Fiscalização Unidade monetária mensal

F3- Custo por m2 Fiscalização Unidade monetária mensal

A3- Eficácia da Arquitetura Arquitetura

Projetos de arquitetura dentro 

do prazo mensal

E3- Eficácia da Engenharia Engenharia Projetos de Engenharia mensal

O3- Eficácia do Orçamento Orçamento Unidade monetária mensal

F4- Eficácia da Fiscalização Fiscalização N° de obras dentro do prazo mensal

A4- Tempo para elaboração de projetos Arquitetura

Projetos de arquitetura por 

categorias mensal

E4- Tempo para elaboração de projetos Engenharia

Projetos de engenharia por 

categorias mensal

O4- Tempo para elaboração de orçamentos Orçamento Orçamentos por categorias mensal

F5- Desvio de prazo da obra Fiscalização Dias gastos mensal

F6- Produtividade diária Fiscalização m2/dias mensal

Custo

Qualidade

Tempo
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Na análise dos indicadores propostos para a dimensão Custo foi verificado 

que os custos dos setores de Arquitetura, Engenharia e Orçamento não são 

significativos para análise uma vez que o custo deste corpo técnico é fixo e é muito 

inferior ao valor da obra contratada. Além disso, fica muito complicado precisar o 

número de horas gastas para a elaboração de um projeto uma vez que estes 

profissionais trabalham em vários projetos ao mesmo tempo e ainda dividem o 

tempo com outras atividades complementares como visitas técnicas, reuniões, etc. 

Por estas razões, será apenas levado em consideração o indicador F2- Desvio de 

Custo da obra.   

 

Indicador F2- Desvio de Custo da obra 

 Sua função é analisar o valor real da obra em relação ao valor contratado.  

Descrição Sumária- quando uma obra é contratada, a empresa entrega o 

cronograma físico- financeiro planejado para execução da obra. Quando esse valor 

é ultrapassado significa que ocorreram serviços extras e/ou excedentes, na obra.  

Esse indicador permite identificar o quanto o valor real divergiu do valor inicialmente 

contratado.  

Identificação da unidade de medida- nome da obra e respectivo 

responsável, custo final e custo contratado da obra. 

Definição do objetivo do indicador – verificar se o valor final gasto com a 

obra está de acordo com o planejado.  

Estabelecimento de metas- deve ser zero ou o mais próxima de zero. 

Quanto menor o valor do indicador, menor o valor de serviços adicionados aos 

serviços inicialmente contratados.  

Metodologia do indicador – Coletar o custo real da obra e o custo 

contratado, calcular a diferença entre o custo real e o custo contratado em relação 

ao custo contratado, conforme a Equação 5.5.  

F2= 
                           

                  
          (5.5) 

 

Periodicidade - mensal. 
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Indicador F3- Custo por m2 

 Sua função é analisar o custo por m2 da obra.  

Descrição Sumária- os custos unitários de construção dependem da 

quantidade de área construída e da qualidade dos materiais especificados, 

especialmente aqueles referentes aos itens instalações e acabamento.  

Identificação da unidade de medida- valor gasto por m2. 

Definição do objetivo do indicador – verificar se o valor gasto por m2 está 

de acordo com o tipo de edificação construída. 

Estabelecimento de metas- conforme estabelecido pela tabela do SINAPI.  

Metodologia do indicador – Coletar o custo real da obra em relação a área 

total, conforme a Equação 5.6.  

F3= 
          

                  
         (5.6) 

 

Periodicidade - mensal. 

 

Indicador A3- Eficácia da Arquitetura  

 Sua função é analisar a eficácia da Arquitetura na execução de suas 

atividades de projeto.  

Descrição Sumária- quando um projeto de arquitetura é designado a um 

profissional é definido um prazo para a sua execução. Esse valor mostra o resultado 

alcançado pelo setor frente ao que foi planejado.  

Identificação da unidade de medida- Projetos de arquitetura dentro do 

prazo. 

Definição do objetivo do indicador – quantificar quantos projetos foram 

executados dentro do prazo planejado.   

Estabelecimento de metas- deve ser cem ou o mais próxima de cem. 

Quanto maior o valor do indicador, maior a quantidade de projetos que cumpriram o 

prazo estabelecido.   
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Metodologia do indicador – Coletar a quantidade de projetos que foram 

executados dentro do prazo em relação ao total de projetos elaborados, conforme a 

Equação 5.7.  

A3= 
                               

                          
         (5.7) 

Periodicidade - mensal. 

 

Indicador E3- Eficácia da Engenharia 

 Sua função é analisar a eficácia da Engenharia na execução de suas 

atividades de projeto.  

Descrição Sumária- quando um projeto de engenharia é designado a um 

profissional é definido um prazo para a sua execução. Esse valor mostra o resultado 

alcançado pelo setor frente ao que foi planejado.  

Identificação da unidade de medida- projetos de engenharia dentro do 

prazo. 

Definição do objetivo do indicador – quantificar quanto projetos foram 

executados dentro do prazo planejado.  

Estabelecimento de metas- deve ser cem ou o mais próxima de cem. 

Quanto maior o valor do indicador, maior a quantidade de projetos que cumpriram o 

prazo estabelecido.   

Metodologia do indicador – Coletar a quantidade de projetos que foram 

executadas dentro do prazo em relação ao total de projetos elaborados, conforme a 

Equação 5.8.  

E3= 
                                

                          
         (5.8) 

Periodicidade - mensal. 

 

Indicador O3- Eficácia do Orçamento  

 Sua função é analisar a eficácia do Orçamento na execução de suas 

atividades.   
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Descrição Sumária- Uma vez definido o objeto que se quer contratar, é 

necessário estimar o valor total da obra ou do serviço a ser licitado, mediante 

realização de pesquisa de mercado. O orçamento deve ser elaborado com base na 

sequência executiva apresentada no memorial descritivo e considerar as 

especificações técnicas. Todos os itens apresentados devem ser passíveis de 

verificação de quantitativos e de custos unitários. O valor determinado no orçamento 

vai servir de parâmetro para a contratação da empresa que vai executar a obra e/ou 

serviço de engenharia. Se o valor final da obra ultrapassar o valor orçado é 

necessário analisar os fatores que levaram a divergência.  

Identificação da unidade de medida- nome do projeto e respectivo 

responsável, custo real da obra, custo orçado da obra. 

Definição do objetivo do indicador – verificar se o valor da final da obra 

está de acordo com o valor orçado.  

 Estabelecimento de metas- deve ser o mais próxima de cem. Quanto maior 

o valor do indicador, menor a diferença entre o que foi orçado e o que foi executado.  

Metodologia do indicador – Coletar o custo orçado da obra em relação ao 

custo final da obra, conforme a Equação 5.9.  

O3=
                   

                     
           (5.9) 

Periodicidade - mensal. 

 

Indicador F4- Eficácia da Fiscalização 

 Sua função é analisar a eficácia da Fiscalização na execução de suas 

atividades.  

Descrição Sumária- quando uma obra é designada a um profissional, já foi 

previamente estabelecido o prazo para a sua execução. Esse valor mostra o 

resultado alcançado pelo setor frente ao que foi planejado.  

Identificação da unidade de medida- obras e serviços de engenharia dentro 

do prazo. 

Definição do objetivo do indicador – quantificar o número de obras e 

serviços de engenharia dentro do prazo planejado, apurar seus motivos e analisar 
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seu impacto na área da Fiscalização. 

 Estabelecimento de metas- deve ser o mais próxima de cem. Quanto maior 

o valor do indicador, maior a quantidade de obras e serviços de engenharia que 

cumpriram o prazo estabelecido.   

Metodologia do indicador – Coletar a quantidade de obras e serviços de 

engenharia que foram executadas dentro do prazo em relação ao total de obras e 

serviços de engenharia elaborados, conforme a Equação 5.10.  

F4=
                                                       

                                                 
             (5.10) 

Periodicidade - mensal. 

Indicador A4- Tempo médio para elaboração de cada categoria de 

projeto de Arquitetura 

 Sua função é analisar o tempo médio gasto pela Arquitetura na elaboração 

de cada categoria de projeto.  

Descrição Sumária- no desenvolvimento de um projeto de arquitetura 

existem vários fatores que interferem no tempo de elaboração tais como: área, tipo, 

padrão e complexidade da edificação a ser projetada. Este indicador busca 

identificar um tempo médio para o desenvolvimento de um projeto de arquitetura 

desde a solicitação inicial até a apresentação e aprovação final do projeto.  

Identificação da unidade de medida- quantidade de dias utilizados pelos 

profissionais para o desenvolvimento do projeto.  

Definição do objetivo do indicador – verificar se a quantidade de dias 

gastos para o desenvolvimento de um projeto é igual dentro da mesma categoria.  

Estabelecimento de metas- 80% de realização conforme o planejado  

Metodologia do indicador – Coletar a quantidade de dias utilizados para a 

elaboração de projetos da mesma categoria em relação ao total de projetos 

elaborados da mesma categoria, conforme a Equação 5.11.  

A4=
                                

                                       
            (5.11) 

Periodicidade - mensal. 
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Indicador E4- Tempo médio para elaboração de cada categoria de 

projeto de Engenharia 

 Sua função é analisar o tempo médio gasto pela Engenharia na elaboração 

de cada categoria de projeto.  

Descrição Sumária- o desenvolvimento de um projeto de engenharia é 

influenciado pelos seguintes fatores: área, tipo, padrão e complexidade da edificação 

a ser projetada. Este indicador busca identificar um tempo médio para o 

desenvolvimento de um projeto de engenharia desde a solicitação até a aprovação 

final.  

Identificação da unidade de medida- quantidade de dias utilizados pelos 

profissionais para o desenvolvimento do projeto.  

Definição do objetivo do indicador – verificar se a quantidade de dias 

gastos para o desenvolvimento de um projeto é igual dentro da mesma categoria.  

Estabelecimento de metas- 80% de realização conforme o planejado 

Metodologia do indicador – Coletar a quantidade de dias utilizados para a 

elaboração de projetos da mesma categoria em relação ao total de projetos 

elaborados da mesma categoria, conforme a Equação 5.12.  

E4= 
                                

                                        
            (5.12) 

Periodicidade - mensal. 

 

Indicador O4- Tempo médio para elaboração de cada categoria de 

orçamento  

 Sua função é analisar o tempo médio gasto pelo Orçamento na elaboração 

de cada categoria de orçamento.  

Descrição Sumária- a elaboração de um orçamento para uma obra ou 

serviço de engenharia vai depender de diversos fatores como: área, tipo, padrão e 

complexidade da edificação, características do terreno, materiais e acabamentos 

especificados, etc. Este indicador busca identificar um tempo médio para a 

elaboração de um orçamento desde a solicitação até a elaboração da planilha 

orçamentária.   
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Identificação da unidade de medida- quantidade de dias utilizados pelos 

profissionais para o desenvolvimento da planilha orçamentária.  

Definição do objetivo do indicador – verificar se a quantidade de dias 

gastos para o desenvolvimento de um orçamento é igual dentro da mesma 

categoria.  

Estabelecimento de metas- 80% de realização conforme o planejado  

Metodologia do indicador – Coletar a quantidade de dias utilizados para a 

elaboração de orçamentos da mesma categoria em relação ao total de orçamentos 

elaborados da mesma categoria, conforme a Equação 5.13.  

A4= 
                                

                                         
            (5.13) 

Periodicidade - mensal. 

 

Indicador F5- Desvio de prazo da obra 

 Sua função é analisar se o tempo real de execução da obra está de acordo 

com o tempo planejado.  

 Descrição Sumária- para a execução de uma obra é feita um planejamento 

do seu prazo de execução através do cronograma físico-financeiro. O cronograma 

deve prever o tempo total para execução da obra, inclusive com a contagem dos 

dias sem produção. Quando esse valor é ultrapassado significa que ocorreram 

aditivos de prazo para que a obra seja concluída.  Esse indicador permite identificar 

o quanto o prazo real de execução divergiu do prazo inicialmente contratado.   

Identificação da unidade de medida- nome da obra e respectivo 

responsável, prazo real e prazo contratado da obra  

Definição do objetivo do indicador – verificar se o prazo real da obra está 

de acordo com o planejado.  

Estabelecimento de metas- deve ser zero ou o mais próxima de zero. 

Quanto menor o valor do indicador, menor o número de dias aditivados.  

Metodologia do indicador – Coletar o prazo real de execução da obra e o 

prazo contratado, calcular a diferença entre o prazo real e o prazo contratado em 
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relação ao prazo contratado, conforme a Equação 5.14.  

F5=  
                           

                 
                 (5.14) 

Periodicidade - mensal. 

 
Indicador F6- Produtividade diária 

 Sua função é analisar o desempenho da empresa na execução do serviço 

contratado.  

Descrição Sumária- A comparação da produtividade diária e cumulativa para 

diferentes obras define o nível de desempenho atual quanto aos serviços em 

avaliação, bem como permite a detecção dos fatores que fazem tal desempenho 

variar de um dia para outro em uma mesma obra.  

Identificação da unidade de medida- nome da obra e respectivo 

responsável, área construída/ prazo de construção. 

Definição do objetivo do indicador – verificar o desempenho da empresa 

na execução das suas atividades.   

Estabelecimento de metas- de acordo com o tipo de obra a ser executada.  

Metodologia do indicador – Coletar a área total construída em relação ao 

prazo contratado, conforme a Equação 5.15.  

F6=  
            

                 
               (5.15) 

Periodicidade - mensal. 

 
8- Implementação e melhoria continua 

Esta ultima etapa refere-se à implementação do modelo Quantum e à continua 

revisão para seu aprimoramento. Tal qual a etapa anterior, esta também 

normalmente é realizada em seis tempos: (1) validação da rotina dos relatórios; (2) 

obtenção do endosso da alta administração; (3) submissão das medidas de 

performance aos interessados afetados; (4) captação, monitoramento, analise e 

divulgação das medidas; (5) avaliação da efetividade de sua implementação; (6) 

revisão para melhorar continuamente. 
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Um exemplo prático de aplicação deste modelo será estabelecido no capítulo 

6 deste trabalho e pode servir como referência para a implantação e validação do 

mesmo. Pode-se tomar por base também, toda a sistemática para análise dos 

indicadores propostos e a  forma de análise da comparação de resultados para fins 

de validação.  
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6. RESULTADOS 

 

O presente capítulo tem como objetivo estabelecer uma avaliação 

experimental do modelo Quantum proposto. A análise dos dados permite apresentar 

os resultados obtidos por meio da comparação entre as nove obras analisadas e os 

indicadores propostos pelo modelo que podem ser avaliados com as informações 

atualmente disponíveis.   

 

6. 1  AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DO MODELO QUANTUM   

Para efeitos de validação do modelo os indicadores que foram utilizados 

encontram-se apresentados de forma resumida a seguir.  

O Indicador F2- Desvio de Custo da obra tem a função gerencial de verificar o 

cumprimento do valor do contrato estabelecido para cada obra. Quando uma obra é 

contratada, a empresa entrega o cronograma físico- financeiro planejado para 

execução da obra. Quando esse valor é ultrapassado significa que ocorreram 

serviços extras e/ou excedentes, na obra. Esse indicador permite identificar o quanto 

o valor real divergiu do valor inicialmente contratado e se o mesmo está sendo 

eficiente.  

O Indicador F3- Custo por m2 tem a função de analisar o custo por m2 da 

obra. Os custos unitários de construção dependem da quantidade de área 

construída e da qualidade dos materiais especificados, especialmente aqueles 

referentes aos itens instalações e acabamento.  

O Indicador O3- Eficácia do Orçamento tem a função de analisar a eficácia do 

Orçamento na execução de suas atividades. Uma vez definido o objeto que se quer 

contratar, é necessário estimar o valor total da obra, do serviço ou do bem a ser 

licitado, mediante realização de pesquisa de mercado. O orçamento deve ser 

elaborado com base na sequência executiva apresentada no memorial descritivo e 

considerar as especificações técnicas. Todos os itens apresentados devem ser 

passíveis de verificação de quantitativos e de custos unitários. O valor determinado 

no orçamento vai servir de parâmetro para a contratação da empresa que vai 

executar a obra e/ou serviço de engenharia. Se o valor final da obra ultrapassar o 

valor orçado é necessário analisar os fatores que levaram a divergência.  
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O Indicador F5- Desvio de prazo da obra tem a função de analisar se o tempo 

real de execução da obra está de acordo com o tempo planejado. Para a execução 

de uma obra é feita um planejamento do seu prazo de execução através do 

cronograma físico-financeiro. O cronograma deve prever o tempo total para 

execução da obra, inclusive com a contagem dos dias sem produção. Quando esse 

valor é ultrapassado significa que ocorreram aditivos de prazo para que a obra seja 

concluída.  Esse indicador permite identificar o quanto o prazo real de execução 

divergiu do prazo inicialmente contratado.   

O Indicador F6- Produtividade diária tem a função de analisar o desempenho 

da empresa na execução do serviço contratado. A comparação da produtividade 

diária define o nível de desempenho atual quanto aos serviços em avaliação, bem 

como permite a detecção dos fatores que fazem tal desempenho variar de um dia 

para outro em uma mesma obra.  

  ANÁLISE DA OBRA 1 
 

Trata-se de uma obra da modalidade Concorrência do ano de 2009 que teve 

como objeto a construção de prédios destinados a um bloco de sala de aulas, 

laboratórios, anfiteatros e uma residência universitária. A área construída foi de 984, 

38m2. 

A programação inicial previa a execução de 39 serviços de engenharia em 

180 dias como podemos ver no Gráfico 3.   

Gráfico 3- Cronograma físico-financeiro da Obra 1 

 



129 
 

 No caso desta obra verifica-se que houve um desvio de custo da obra de 15% 

em relação ao seu valor inicial de contrato. Esse desvio foi justificado pela: 

 Execução de serviços para compatibilização com o projeto de estrutura; 

 Elaboração de projeto de fundações em estacas de concreto; 

 Existência de conflito com os trechos de tubulações; 

 Proximidade da construção da nova residência com as outras residências 

existentes;  

 Necessidade de reforço da área de aterro; 

 Necessidade de desvio de tubulação; 

 Alteração da localização da construção do reservatório inferior; 

 

O custo por m2 (indicador F3) desta obra foi de R$ 2.003,71 enquanto o que 

seu custo inicial era de R$ 1.810,00. Este valor é uma média das edificações 

construídas e dado a complexidade e o porte delas serem bem distintos era 

importante ter dados para fazer uma análise individual mais precisa.  

O indicador O3- Eficácia do orçamento tem como objetivo comprovar se o 

orçamento realizado foi eficaz para a obra contratada, neste caso o valor do 

indicador foi de 97% mostrando que houve pouca diferença entre o valor orçado e o 

valor final da obra.  

O indicador F5- Desvio de Prazo da obra mostra que houve um acréscimo de 

25% em relação ao prazo inicial contratado. Esses aditivos ocorreram devido a falta 

de dimensionamento da mão de obra, atrasos no recebimento de materiais e 

serviços ainda por executar. Além disso, a obra teve o serviço de escavações e 

outros serviços extras e excedentes com os seus quantitativos aumentados e houve 

ainda a necessidade de correção e a realização de serviços não contemplados na 

planilha. 

O indicador F6- Produtividade diária teve um resultado de 4,10 m2/dia sendo 

que sua produtividade prevista era de 5,47 m2/dia isso demonstrou uma queda de 

25% sendo explicada pelo número de aditivos de prazo na obra. 
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 ANÁLISE DA OBRA 2 

 

Trata-se de uma obra da modalidade Concorrência do ano de 2009 que teve 

como objeto a construção da 2ª etapa de um Pavilhão Didático com 12 salas de 

aulas. A área construída foi de 1.512,00m2. 

A programação inicial previa a execução de 14 serviços de engenharia em 

360 dias como podemos ver no Gráfico 4.   

Gráfico 4- Cronograma Físico-Financeiro da Obra 2 

 

 
No caso desta obra verifica-se que o indicador F2 teve um desvio de custo de 

7%, representando um total de R$ 89.380,48 em relação ao seu valor inicial de 

contrato, sendo assim o valor final da obra foi de R$ 1.350.523,80. Esse desvio foi 

justificado pela necessidade de execução de serviços extras e excedentes para a 

continuação da obra e que não constavam da planilha inicialmente contratada 

conforme justificativas relacionadas abaixo:  

 Construção de poços de visita e de escoramento de valas para o desvio da 

rede de esgotamento sanitário, existente no local da obra; 

 Colocação de janelas em alumínio e prateleiras em granito na sala de 

segurança,  

 Serviços excedentes de movimento de terra (escavação e reaterro), lastro de 

concreto, blocos de coroamento e estacas de concreto necessários para a 

execução da fundação da edificação, uma vez que no ensaio de sondagem a 

percussão o solo apresentou baixa resistência; 
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 Serviços excedentes de tubulação de esgoto de 100 mm e forro de gesso liso 

foram necessários para reparos na 1ª etapa do pavilhão didático, em virtude 

do rompimento da tubulação de águas pluviais e danos causados por 

infiltração de chuvas no forro. 

 Ligação de um laboratório ao sistema de gás GLP (central existente), em 

tubulação aparente de cobre uma vez que é necessária para o completo 

funcionamento do laboratório. 

O custo por m2 (indicador F3) desta obra foi de R$ 893,20 enquanto o que seu 

custo inicial era de R$ 834,20 esse acréscimo também é justificado pela quantidade 

de serviços extras e excedentes na obra. 

O indicador O3- Eficácia do orçamento teve o valor de 100% mostrando que 

não houve diferença entre o valor orçado e o valor final da obra mostrando que este 

orçamento foi totalmente eficaz.   

O indicador F5- Desvio de Prazo da obra mostra que houve um acréscimo de 

90 dias no tempo de execução da obra, o que corresponde a um aumento de 25% 

no prazo inicial contratado. A justificativa para esse aditivo foi a necessidade de 

execução de serviços novos (extras), que foram identificados na obra, e que ainda 

teriam que ser avaliados pela Superintendência, com a verificação das quantidades 

e composições de preços unitários, e consequentemente, avaliação dos custos 

financeiros para a realização dos serviços e a autorização ou não da execução dos 

mesmos.  

O indicador F6- Produtividade diária teve um resultado de 3,36 m2/dia sendo 

que sua produtividade prevista era de 4,20 m2/dia isso demonstrou uma queda de 

20% sendo explicada pelo número de aditivos de prazo na obra. 

 

 ANÁLISE DA OBRA 3 
 

Trata-se de uma obra da modalidade Concorrência do ano de 2008 que tem 

como objeto a construção de um prédio de quatro pavimentos com salas de aulas, 

laboratórios. A área construída foi de 6.841,40m2. 

A programação inicial previa a execução de 16 serviços de engenharia em 

270 dias como podemos ver no Gráfico 5.   
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Gráfico 5- Cronograma físico-financeiro da obra 3 

 

 

No caso desta obra verifica-se que o indicador F2 teve um desvio de custo de 

22%, representando um total de R$ 1.624.714,86 em relação ao seu valor inicial de 

contrato, sendo assim o valor final da obra foi de R$ 9.124.714,86. Esse desvio foi 

justificado pela necessidade de execução de serviços extras e excedentes para a 

continuação da obra e que não constavam da planilha inicialmente contratada 

conforme justificativas relacionadas abaixo:  

 Ampliação do volume escavado uma vez que as características do solo em 

parte da obra não permitem sua escavação com execução de taludes 

estáveis (conforme NR-18).  

 Necessidade de espalhamento e reaterro compactado para aproveitamento 

de material que não deve ser descartado na sua totalidade; 

 Aumentar a quantidade de estacas que estavam previstas na planilha 

inicialmente licitada; 

 Construção de passarela de pedestres para acesso de professores e alunos 

ao setor de aulas teóricas pelo isolamento das obras; 

 Adequação do volume dos blocos de fundação; 

 Serviços necessários ao acesso para descarga e montagem das peças pré-

fabricadas não estavam previsto na planilha licitada; 

 Itens previstos no projeto arquitetônico, mas que não constavam da planilha 

orçamentária licitada; 
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 Serviços extraordinários relativos ao muro de arrimo, cintamento inferior para 

alvenarias dos anfiteatros; 

 Serviços excedentes em alguns itens da planilha; 

 Alteração no tipo de laje utilizada nos laboratórios. 

 

O custo por m2 (indicador F3) desta obra foi de R$ 1.333,75 enquanto o que 

seu custo inicial era de R$ 1.096,27 esse acréscimo também é justificado pela 

quantidade de serviços extras e excedentes na obra. 

O indicador O3- Eficácia do orçamento teve como resultado 78% o que 

mostra que as planilhas orçamentárias licitadas não contemplavam muitos serviços 

que foram executados. Essa diferença poderia ter sido menor se itens previstos no 

projeto arquitetônico tivessem sido licitados e se o projeto de fundações tivesse sido 

realizado antes da licitação.   

O indicador F5- Desvio de Prazo da obra mostra que houve um acréscimo de 

264 dias no tempo de execução da obra, o que corresponde a um aumento de 98% 

no prazo inicial contratado. A justificativa para esse aditivo foi: 

 Necessidade de alteração/ ajuste nos projetos originais licitados, visando a 

melhoria da qualidade, segurança e economicidade da obra/ edificação além 

de atender a novas demandas do prédio; 

 Execução de serviços não previstos na planilha licitada seja em quantidade 

ou tipo; 

 Serviços contratados inicialmente que ainda não tinham sido executados pela 

empresa contratada; 

 Processos para a execução de serviços extras e excedentes que foram 

identificados na obra, e que ainda teriam que ser avaliados pela 

Superintendência, com a verificação das quantidades e composições de 

preços unitários, e consequentemente, avaliação dos custos financeiros para 

a realização dos serviços e a autorização ou não da execução dos mesmos.  

O indicador F6- Produtividade diária teve um resultado de 12,81m2/dia sendo 

que sua produtividade prevista era de 25,34m2/dia isso demonstrou uma queda de 

49% sendo explicada pela quantidade de serviços que tiveram que ser executados 

na obra. 
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 ANÁLISE DA OBRA 4 

 

Trata-se de uma obra da modalidade Concorrência do ano de 2009 que tem 

como objeto a construção de uma residência universitária, um reservatório inferior, 

instalações de lavanderia e uma subestação aérea.  A área construída foi de 

2.705,13 m2. 

A programação inicial previa a execução de 40 serviços de engenharia em 

240 dias como podemos ver no Gráfico 6.   

Gráfico 6- Cronograma Físico-Financeiro da Obra 4 

 

 

No caso desta obra verifica-se que o indicador F2 teve um desvio de custo de 

15% em relação ao seu valor inicial de contrato. Esse desvio foi justificado pela 

necessidade de: 

 execução de serviços extras e excedentes para compatibilização com o 

projeto da estrutura; 

 elaboração de um projeto de fundações em estacas de concreto, 

conflito em trechos de tubulações, reforço da área do aterro;  

 desvio de tubulação, alteração da localização da construção do 

reservatório inferior e construção de plataforma de elevação 

motorizada para pessoas de mobilidade reduzida. 
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O custo por m2 (indicador F3) desta obra foi de R$ 1.546,00 enquanto o que 

seu custo inicial era de R$ 1.348,38 esse acréscimo também é justificado pela 

quantidade de serviços extras e excedentes na obra. 

O indicador O3- Eficácia do orçamento teve o valor de 54%, esta foi a menor 

eficácia para o indicador de orçamento. Esse resultado baixo fica explicado pela 

quantidade de serviços extras e excedentes que foram aditivados a esta obra.   

O indicador F5- Desvio de Prazo da obra mostra que houve acréscimo de 

179% no tempo inicialmente o que vai acabar interferindo em outro indicadores.  

O indicador F6- Produtividade diária teve um resultado de 4,58 m2/dia sendo 

que sua produtividade prevista era de 11,27 m2/dia isso demonstrou uma queda de 

59% sendo explicada pela quantidade de serviços que tiveram que ser executados 

na obra. 

 
 

 ANÁLISE DA OBRA 5 
 

Trata-se de uma obra da modalidade Concorrência do ano de 2009 que tem 

como objeto a construção de laboratórios.  A área construída foi de 765,42 m2. 

A programação inicial previa a execução de 15 serviços de engenharia em 

240 dias como podemos ver no Gráfico 7.   

 

Gráfico 7- Cronograma Físico-financeiro da obra 5 
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No caso desta obra verifica-se que houve um desvio de custo da obra de 14% 

em relação ao seu valor inicial de contrato. Esse desvio foi justificado pela execução 

de:  

 Serviços extras solicitados pela coordenação do curso e para a 

confecção de portas de alumínio; 

 Serviços excedentes nas instalações de incêndio e nas fundações e 

instalação de pontos elétricos devido à mudança no projeto original.   

 

O custo por m2 (indicador F3) desta obra foi de R$ 1.262,48 enquanto o que 

seu custo inicial era de R$ 1.110,09 esse acréscimo também é justificado pela 

quantidade de serviços extras e excedentes na obra. 

Neste caso, o valor do indicador O3- Eficácia do orçamento foi de 99% o que 

mostra que houve pouca diferença entre o valor orçado e o valor final da obra.  

O indicador F5- Desvio de Prazo da obra mostra que houve um acréscimo de 

180 dias no tempo de execução da obra, o que corresponde a um aumento de 75% 

no prazo inicial contratado. Esses aditivos ocorreram devido à necessidade de 

execução dos serviços citados no indicador F2 desta obra.  

O indicador F6- Produtividade diária teve um resultado de 1,82 m2/dia sendo 

que sua produtividade prevista era de 3,19 m2/dia isso demonstrou uma queda de 

43% sendo explicada pela quantidade de serviços que tiveram que ser executados 

na obra. 

 ANÁLISE DA OBRA 6 
 

Trata-se de uma obra da modalidade Tomada de Preço do ano de 2010 que 

teve como objeto a construção da segunda etapa de um departamento.  A área 

construída foi de 275,00 m2. 

A programação inicial previa a execução de 13 serviços de engenharia em 

150 dias como podemos ver no Gráfico 8.   
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Gráfico 8- Cronograma Físico-financeiro da obra 6 

 

 

 

No caso desta obra verifica-se que o indicador F2 teve um desvio de custo de 

14%, representando um total de R$ 41.872,98 em relação ao seu valor inicial de 

contrato, sendo assim o valor final da obra foi de R$ 331.928,45. Esse desvio foi 

justificado pela necessidade de execução de serviços extras e excedentes para a 

continuação da obra e que não constavam da planilha inicialmente contratada 

conforme justificativas relacionadas abaixo:  

 Instalação de um aquecedor existente no departamento; 

 Instalação de alimentadores do quadro de bombas e força, 

 Substituição do forro em gesso pelo PVC; 

 Escavação manual de valas com profundidade entre 2 e 4 m, 

 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto (calçada), 

 Impermeabilização do cintamento; 

 Estrutura de madeira para sustentação do forro em gesso, 

 

O custo por m2 (indicador F3) desta obra foi de R$ 1.207,01 enquanto o que 

seu custo inicial era de R$ 1.054,75 esse acréscimo também é justificado pela 

quantidade de serviços extras e excedentes na obra. 

O indicador O3- Eficácia do orçamento teve como resultado 99% o que 

mostra que embora a quantidade de serviços extras e excedentes tenha sido alta, o 

orçamento licitado estava bastante próximo do custo final da obra.  
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O indicador F5- Desvio de Prazo da obra mostra que houve um acréscimo de 

90 dias no tempo de execução da obra, o que corresponde a um aumento de 38% 

no prazo inicial contratado. A justificativa para esse aditivo foi: 

 Atraso em mais de um mês na emissão na emissão da ordem de serviço após 

assinatura do contrato; 

 prazo adicional para a execução dos serviços extras e excedentes uma vez 

que estes ainda levam certo tempo para aprovação e elaboração da nova 

planilha orçamentária. 

 

O indicador F6- Produtividade diária teve um resultado de 0,83 m2/dia sendo 

que sua produtividade prevista era de 1,15 m2/dia isso demonstrou uma queda de 

27% sendo explicada pela quantidade de serviços que tiveram que ser executados 

na obra. 

 
 ANÁLISE DA OBRA 7 

 

Trata-se de uma obra da modalidade Tomada de Preço do ano de 2008 que 

teve como objeto a reforma e ampliação de um departamento. A área construída foi 

de 1.045,35 m2. 

A programação inicial previa a execução de 24 serviços de engenharia em 

150 dias como podemos ver no Gráfico 9.   

Gráfico 9- Cronograma Físico-financeiro da obra 7 
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Nesta obra verificou-se que o indicador F2 teve um desvio de custo de 31%, 

representando um total de R$ 262.286,48 em relação ao seu valor inicial de 

contrato, sendo assim o valor final da obra foi de R$ 1.104.728,40. Esse desvio foi 

justificado pela necessidade de execução de serviços extras e excedentes para a 

continuação da obra e que não constavam da planilha inicialmente contratada. 

O custo por m2 (indicador F3) desta obra foi de R$ 1.056,80 enquanto o que 

seu custo inicial era de R$ 805,89 esse acréscimo também é justificado pela 

quantidade de serviços extras e excedentes na obra. 

Em relação ao indicador O3- Eficácia do orçamento o seu valor foi de 85% 

mostrando que houve diferença entre o valor orçado e o valor final da obra já é 

significativa devido a quantidade de serviços extras e excedentes.  

O indicador F5- Desvio de Prazo da obra mostra que houve um acréscimo de 

350 dias no prazo contratado o que correspondeu a um aumento de 233% em 

relação ao prazo inicialmente contratado. Esses aditivos ocorreram devido à 

necessidade de finalização dos serviços extras e excedentes, ocorrência de chuvas, 

alteração de serviços da planilha original, necessidade de avaliação dos serviços 

extras e excedentes pelo setor de orçamento para aprovação e atrasos na execução 

de serviços e entrega de material.  

O indicador F6- Produtividade diária teve um resultado de 2,09 m2/dia sendo 

que sua produtividade prevista era de 6,97 m2/dia isso demonstrou uma queda de 

70% sendo explicada pela quantidade de serviços que tiveram que ser executados 

na obra. 

 

 ANÁLISE DA OBRA 8 
 

Trata-se de uma obra da modalidade Tomada de Preço do ano de 2008 que 

teve como objeto a construção de salas de aulas.  A área construída foi de 311 m2. 

A programação inicial previa a execução de 12 serviços de engenharia em 

150 dias como podemos ver no Gráfico 10.   
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Gráfico 10- Cronograma Físico-financeiro da obra 8 

 

 

Nesta obra verificou-se que o indicador F2 teve um desvio de custo de 7%, 

representando um total de R$ 20.022,55 em relação ao seu valor inicial de contrato, 

sendo assim o valor final da obra foi de R$ 289.902,67. Esse desvio foi justificado 

pela necessidade de execução de serviços extras e excedentes para a continuação 

da obra e que não constavam da planilha inicialmente contratada. 

O custo por m2 (indicador F3) desta obra foi de R$ 932,16 enquanto o que seu 

custo inicial era de R$ 867,78 esse acréscimo também é justificado pela quantidade 

de serviços extras e excedentes na obra. 

Em relação ao indicador O3- Eficácia do orçamento o seu valor foi de 99% 

mostrando que praticamente não houve diferença entre o valor orçado e o valor final 

da obra apesar de serviços extras e excedentes.  

O indicador F5-Desvio de Prazo da obra mostra que houve um acréscimo de 

40 dias no prazo contratado o que correspondeu a um aumento de 40% em relação 

ao prazo inicialmente contratado. Esses aditivos ocorreram devido à necessidade de 

finalização dos serviços extras e excedentes, ocorrência de chuvas, alteração de 

serviços da planilha original, necessidade de avaliação dos serviços extras e 

excedentes pelo setor de orçamento para aprovação e atrasos na execução de 

serviços e entrega de material.  

O indicador F6- Produtividade diária teve um resultado de 1,48 m2/dia sendo 

que sua produtividade prevista era de 2,07 m2/dia isso demonstrou uma queda de 
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29% sendo explicada pela quantidade de serviços que tiveram que ser executados 

na obra. 

 ANÁLISE DA OBRA 9 
 

Trata-se de uma obra da modalidade Tomada de Preço que teve como objeto 

a reforma em laboratórios.  A área reformada foi de 458,94 m2. 

A programação inicial previa a execução de 26 serviços de engenharia em 

120 dias como podemos ver no Gráfico 11.   

Gráfico 11- Cronograma Físico-financeiro da obra 9 

 

 

Nesta obra verificou-se que o indicador F2 teve um desvio de custo de 5%, 

representando um total de R$ 10.109,51 em relação ao seu valor inicial de contrato, 

sendo assim o valor final da obra foi de R$ 226.966,17. Esse desvio foi justificado 

pela necessidade de execução de: 

 Remoção de fórmicas e retirada de armários, divisórias, forro de PVC, 

ponto de força e lógica, bancadas, porta; 

 Corte e recomposição de prateleira de concreto armado, verga em 

concreto armado, ferro de armação para alvenarias, colocação de 

luminárias e pontos de força, demolição de calçada, escavação, 

aplicação de compensado, piso cimentado e perfil de alumínio; 

 Pinturas em esmalte sintético de paredes e esquadrias; 
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 Fornecimento e instalação de bancadas de granito, paredes de gesso, 

portas em perfil de alumínio, eletrocalhas, portas tipo divilux e portas 

em madeira maciça 

 

O custo por m2 (indicador F3) desta obra foi de R$ 494,54 enquanto o que seu 

custo inicial era de R$ 472,52 esse acréscimo também é justificado pela quantidade 

de serviços extras e excedentes na obra. 

Em relação ao indicador O3- Eficácia do orçamento o seu valor foi de 85% 

mostrando que houve diferença entre o valor orçado e o valor final da obra já é 

significativa devido a quantidade de serviços extras e excedentes.  

O indicador F5-Desvio de Prazo da obra mostra que houve um acréscimo de 

350 dias no prazo contratado o que correspondeu a um aumento de 233% em 

relação ao prazo inicialmente contratado. Esses aditivos ocorreram devido à 

necessidade de finalização dos serviços extras e excedentes, ocorrência de chuvas, 

alteração de serviços da planilha original, necessidade de avaliação dos serviços 

extras e excedentes pelo setor de orçamento para aprovação e atrasos na execução 

de serviços e entrega de material.  

O indicador F6- Produtividade diária teve um resultado de 2,19 m2/dia sendo 

que sua produtividade prevista era de 3,82 m2/dia isso demonstrou uma queda de 

29% sendo explicada pela quantidade de serviços que tiveram que ser executados 

na obra. 

 ANÁLISE GERAL DO MODELO PROPOSTO 

 

Para melhor entendimento dos resultados obtidos com o modelo será 

apresentado o resumo do conjunto de indicadores no Quadro 5. 
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Quadro 5- Resumo Geral das obras 

 

 

      Com as nove obras analisadas verifica-se que em todas elas houve a 

necessidade de executar serviços excedentes totalizando de R$ 2.889.913,17. 

Deste valor, 56,2% foi adicionado em apenas uma obra. Esse alto valor total em 

serviços aditivados precisa ser avaliado de forma mais detalhada porque esse 

aspecto é um dos que mais provoca discussão no TCU. Entende esse órgão da 

administração pública que: 

 

pode ocorrer na contratação de obras públicas, em regime de 
empreitada por preço unitário, que haja determinados itens com 
preços superfaturados, embora o preço global da obra seja 
compatível com o de mercado. Esses itens superfaturados, no 
decorrer da execução da obra, podem ter seus quantitativos 
aumentados mediante aditivos contratuais - é o chamado jogo da 
planilha. Assim, o custo global da obra fica em desacordo com o 
mercado, arcando a União com o prejuízo (TCU apud ALTOUNIAN, 
2010, p. 325). 

 

Mesmo assim cabe ao gestor, em consonância com art.7 º, §2, inciso II, da 

Lei 8.666/93 a possibilidade de firmar aditivos contratuais, quando o objeto do 

contrato contenha serviços que não foram inicialmente contemplados na licitação. 

Pode, portanto, preceder na contratação dos aditivos a respectiva análise do 

orçamento detalhado desses serviços, em planilhas que detalhem a composição de 

todos os seus custos unitários, e cujos preços sejam de difícil comparação com os 

de mercado (TCU apud ALTOUNIAN, 2010, p. 325). 

Obras Área(m2)
Valor orçado 

(R$)

Valor 

contrato (R$)

Valor 

Adicionado 

(R$)

Valor final (R$) Prazo (dias)
Aditivo Prazo 

(dias)

F2-Desvio de 

Custo (%)

F3- Custo por 

m2 (R$)

O3- Eficácia do 

orçamento (%)

F5- Desvio de 

Prazo (%)

F6-

Produtividade 

diária (m2/dias)

1 984,38 1.405.563,92 1.782.108,44 190.300,60 1.972.409,04 180 60 15 2003,71 97,00 33 4,10

2 1.512,00 1.352.597,34 1.261.143,32 89.380,48 1.350.523,80 360 90 7 893,20 100,00 25 3,36

3 6.841,40 7.100.030,94 7.500.000,00 1.624.714,86 9.124.714,86 270 264 22 1333,75 78,00 98 12,81

4 2.705,13 2.266.655,86 3.647.544,84 534.579,37 4.182.124,21 195 350 15 1546,00 54,00 179 4,96

5 765,42 953.767,30 849.682,30 116.646,88 966.329,18 240 180 14 1262,48 99,00 75 1,82

6 275,00 330.239,99 290.055,47     41.872,98       331.928,45        240 90 14 1207,01 99,00 38 0,83

7 1.045,35 943.702,82 842.441,92     262.286,48     1.104.728,40     150 350 31 1056,80 85,00 233 2,09

8 311,00 286.397,38 269.880,12     20.022,55       289.902,67        150 60 7 932,16 99,00 40 1,48

9 458,94 201.797,44 216.856,66     10.109,51       226.966,17        120 90 5 494,54 89,00 75 2,19
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    Além disso, os serviços aditivados podem ser resultado de problemas em 

etapas anteriores do processo como, as que vimos na análise detalhada como a 

grande quantidade de serviços que não foram previstos antes da licitação, serviços 

que estavam previstos mas não foram licitados e mudanças  por parte do solicitante, 

entre outros.  

O indicador Custo por m2 variou entre R$ 494,54 e R$ 2003,7, essa diferença 

e, em geral, os custos unitários de construção dependem da quantidade de área 

construída e da qualidade dos materiais especificados, especialmente aqueles 

referentes aos itens instalações e acabamento.  

Em se tratando de obras de uma Universidade Federal, estudo desta natureza 

reveste-se de maior importância, por três razões principais: 

1ª - o porte e a complexidade que essas construções podem assumir; 

2ª- o volume dos investimentos demandados, pela qualidade da construção e 

instalações especiais; e 

3ª - os custos de manutenção envolvidos. 

 

O indicador O3- Eficácia do Orçamento variou entre os valores de 54% e 

100%. Esse resultado mostra que a elaboração dos orçamentos que serviram de 

base para a licitação e posterior execução das obras públicas variou 

significativamente, isto mostra que é um indicador que precisa ser melhorado uma 

vez que é um fator absolutamente fundamental para a correta aplicação dos 

recursos públicos. É nessa fase que a Administração Pública terá a dimensão do 

custo da obra, programando-se corretamente para as fases seguintes. Com a 

grande quantidade de mudanças que acontecem nos projetos inicialmente licitados 

fica complicado obter bons índices de desempenho para este indicador.  

Em relação ao indicador Desvio de prazo da obra todas apresentam desvios 

que vão desde 25 a 233%. Esses aditivos têm impacto direto no indicador de 

produtividade da obra chegando a causar perdas de 70% como vimos no caso da 

obra 7.  Esse é um dos grandes desafios de todos aqueles envolvidos na execução 

das obras sejam eles gestores, fiscais e empreiteiras é a manutenção dos prazos 

pactuados para a entrega, da obra. 
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 De maneira geral, a contratação de projetos de má qualidade se constitui a 

origem dos problemas. As necessidades de ajustes quantitativos e qualitativos dos 

serviços ocasionam atrasos significativos no cronograma planejado no decorrer do 

empreendimento. Além desses aspectos, outras causas podem impactar o 

andamento dos serviços: contingenciamento de recursos, ausência de regras claras 

no Edital, refazimento de serviços por falhas de execução, problemas financeiros 

das empresas e novas necessidades da Administração. Na maior parte das 

organizações a Administração não conta com um Plano de Gerenciamento de 

Riscos para atuar na solução dos problemas. Nesse plano, devem estar registrados 

os possíveis acontecimentos, suas probabilidades e impactos, e as potenciais 

medidas a serem adotadas. Convém lembrar a relação entre preços e prazos, 

principalmente em face da influência dos custos indiretos no valor total da obra, pois 

as prorrogações não planejadas podem provocar o aumento de despesas 

administrativas que serão repassadas ao valor final do contrato, ao contrário das 

reduções de prazos previstos que, em regra, geram diminuição das despesas 

(ALTOUNIAN, 2010). 

Com relação ao Indicador F6- Produtividade diária percebe-se que foram 

gerados números extremamente diferentes ao se avaliar as obras. Essa divergência 

foi resultado dos prazos aditivados para cada obra. Esse indicador variou entre 0,83 

m2/dia a 12,81 m2/dia e por isso é importante observar que, com tal grau de variação 

quanto aos dados, torna-se completamente impossível tecer-se avaliações quanto 

às causas que levam a um melhor ou pior desempenho de uma obra em relação a 

outra. Dentro deste contexto, ressalta-se a importância de se ter uniformização 

quanto à quantificação deste indicador para que se possa progredir no entendimento 

da variação da produtividade nos serviços de construção civil.  

Diante do exposto verifica-se que a unidade não desenvolve avaliações 

relativas à gestão de programas, projetos, planos e atividades por essa razão torna-

se oportuna a adoção de modelo de avaliação de desempenho proposto direcionado 

para a gestão organizacional buscando dessa forma, contribuir para o 

desenvolvimento das atividades realizadas pela DPO.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES  

Neste capítulo são discutidos os resultados do trabalho frente aos objetivos 

estabelecidos. Além disso, são apresentadas sugestões de trabalho futuros, visando 

suprir necessidades identificadas ao longo do trabalho bem como novas propostas 

de pesquisa. 

7.1 CONCLUSÕES 

O presente estudo apresentou a proposta de um modelo de medição de 

desempenho para a Diretoria de Projetos e Obras da Superintendência de 

Infraestrutura da UFRN.  

Desta forma, o objetivo geral proposto nesta dissertação: modelo de medição 

e avaliação de desempenho para um órgão público foi alcançado com sucesso e 

conseguiu responder às questões relacionadas com a problemática inicial. Os 

objetivos secundários de: descrever os principais modelos de desempenho 

existentes; estudar e compreender o funcionamento do órgão público, analisar os 

resultados das obras e serviços de engenharia finalizados e identificar qual o modelo 

mais adequado foram cumpridos na íntegra.  

As dificuldades encontradas para a execução do trabalho se referem a falta 

de sistematização dos dados bem como a dificuldade de acesso aos mesmos 

decorrentes da própria essência da organização pública que possui uma estrutura 

muita burocratizada e hierarquizada. 

Na realização do trabalho foram identificadas lacunas que não estão sendo 

gerenciadas e sugeriu-se a adoção do modelo de Quantum como forma de diminuir 

os pontos fracos e melhorar a eficiência do processo. Em consequência, a 

Superintendência de Infraestrutura da UFRN poderá ter a efetividade de sua atuação 

nessa área aumentada. O modelo proposto permitiu a implementação de 

indicadores de desempenho que tornaram possível analisar uma amostra de obras 

concluídas no período de 2008 a 2010. Conclui-se que a inexistência de um Modelo 

de medição e avaliação de desempenho na Diretoria de Projetos Obras da UFRN 

ocasiona um excesso de aditivos de prazos e de serviços que oneram os contratos 

inicialmente estabelecidos.  
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7.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Este trabalho apresenta temas que podem ser explorados mais profundamente em 

outros estudos. Como possível trabalho sugere-se: 

 Implementar o modelo proposto na Unidade objeto de estudo; 

 Aplicar o modelo nas outras diretorias para que se possa aplicar uma 

comparação e fazer a análise de desempenho das unidades comparando 

cada uma delas.; 

 Realizar um estudo sobre os custos de implementação do modelo; 

 Analisar os aspectos causadores dos desvios de prazo e custo. 

Estas questões são algumas das várias que poderiam ser apresentadas como 

sugestões para novos estudos e assim contribuir para a melhoria da gestão das 

Instituições Superiores de Ensino.  
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