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RESUMO 

O Sistema SENAI é historicamente caracterizado pela prestação de serviços em educação à 

toda sociedade brasileira como contrapartida aos recursos oriundos da Indústria. Atualmente, 

aderiu ao seu portfólio serviços em tecnologia e para Inovação, oferecidos às empresas em 

forma de projetos, consultorias e serviços metrológicos, pela sua nova rede de Institutos 

SENAI de Tecnologia e de Inovação que estão sendo implantados desde 2012. Esta nova 

agenda tem provocado uma mudança cultural, que para lograr sucesso, está diretamente 

relacionada à capacidade de monitorar e controlar recursos, garantindo qualidade, quantidade 

e sustentabilidade das ações. Diante desse contexto, este trabalho teve por objetivo identificar 

a proposta de valor dos Institutos e quais recursos do Capital Intelectual são necessários para a 

prestação de serviços. Foi necessário estudar e definir indicadores para compor um sistema de 

medição de desempenho que possibilitasse a comparação entre os Institutos de Tecnologia 

com distintas vocações. Foi definido um método a partir da atribuição de pesos e avaliações 

individuais, que possibilita a identificação para cada indicador do resultado ideal e do real 

para cada Instituto congregando em um Índice de Competitividade. Como resultados desse 

trabalho foi realizado um estudo de caso com cinco Institutos SENAI de Tecnologia com 

posicionamento estratégico áreas de atuação tecnológicas diferentes, demonstrando a 

versatilidade e confiabilidade do método permitindo, além da comparação, a construção de 

um banco de dados que se apresenta como uma importante ferramenta de “benchmarking” e 

de geração de informações estratégicas e operacionais, possibilitando a correta tomada de 

decisão, visando melhoria contínua dos processos.  

 

Palavras-chaves: Comparação entre Instituto de Tecnologia, Sistema de Medição de 

Desempenho, “Benchmarking” e Desempenho organizacional. 
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ABSTRACT 

Characterized by provision of services in education to entire Brazilian society, from resources 

of Industry, the SENAI System joined services in technological and Innovation to its 

portfolio, creating the SENAI Institutes of Technology and Innovation, in process of 

implementation since 2012 – a new network built to attend to industries offering projects, 

consultancies and metrological services.This new agenda has caused a cultural change, that, to 

achieve success, is directly related to the ability to monitor and control resources, ensuring 

quality, quantity and sustainability of actions. In this context, this study aimed to identify the 

resources required to provide services, create the business model in order to define value 

propositions for each implementation and provide a system of performance measurement that 

enabled comparison between the Institutes of Technology with distinct vocations. In 

addiction, a Competitiveness Index was defined based on a method of assigning weights and 

individual evaluations, which allows the identification for each indicator of the ideal result 

and real for each Institute. As a result of the work, a case study was conducted with five 

different SENAI Institutes of Technology with distinct areas of expertise and technological 

strategic positioning, demonstrating versatility and reliability of the method that was 

performed. That allows, besides comparison, the construction of a database that presents itself 

as crucial “benchmarking” to generate strategic and operational information, enabling correct 

decision making, seeking continuous improvement of processes. 

 

Keywords: Comparison between Institute of Technology, Measurement System Performance, 

“Benchmarking” and Organizational Performance. 
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1 INTRODUÇÃO  

Este capítulo fornece uma introdução sobre o assunto a ser tratado na tese, 

levando em consideração: o cenário industrial nacional e, onde a implantação dos Institutos 

SENAI de Tecnologia se enquadra dentro das estratégias do Governo Federal propostas no 

“Plano Brasil Maior”. 

 

1.1 A IMPLANTAÇÃO DOS INSTITUTOS SENAI DE TECNOLOGIA 

O alto dinamismo no setor industrial pode representar para um país como o 

Brasil, o retorno da perspectiva de alcançar mais prontamente a condição de país 

desenvolvido. Nesse sentido e, sem prejuízo dos demais setores econômicos, a indústria deve 

estar no centro do programa de desenvolvimento. A nova política industrial procura articular 

medidas de alcance mais curto e, de longo prazo que objetivam a sua modernização e a 

inclusão dos seus setores naqueles onde a inovação e a produtividade tende a ser maior, 

procurando desenvolver grandes objetivos como a ampliação da competitividade e atração de 

investimentos (IEDI, 2012). 

A mais nova política industrial, lançada sob o título de “Plano Brasil Maior” 

em agosto de 2010, trouxe medidas pioneiras, como a desoneração da folha de salários, a 

retirada integral dos impostos federais sobre o investimento, a devolução de até 3% do valor 

das exportações aos exportadores a título de impostos não compensados e reforçou recursos 

para ampliar programas voltados à inovação e ao investimento (IEDI, 2012). 

Dentro do contexto da ampliação dos programas voltados à inovação e, 

reconhecendo ser um ator importante no desenvolvimento da indústria no país, a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou em 2012 o Programa SENAI de Apoio à 

Competitividade da Indústria Brasileira, para estimular a inovação, o desenvolvimento 



13 
 

 

tecnológico e a educação profissional no país. No plano está a tarefa de implantar 26 

Institutos de Inovação, 60 Institutos de Tecnologia e ampliar a oferta da educação profissional 

dos atuais 2,5 milhões de matrículas para 4 milhões até o final de 2014. Todos os Institutos 

estão baseados nas áreas temáticas priorizadas pelo plano Brasil Maior e alinhados com as 

demandas especificadas pelos setores mais representativos das indústrias brasileiras. 

Os Institutos SENAI de Tecnologia (IST) são unidades operacionais do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) que ofertam infraestruturas laboratoriais 

atualizadas e especialistas integrados em rede, orientados à prestação de consultorias técnicas, 

pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras para produtos e processos e serviços 

metrológicos. Essa rede se integra aos Institutos SENAI de Inovação, que trabalham no 

cenário pré-competitivo como indutor de inovação e transferência de tecnologia.  

Toda a atmosfera necessária está alicerçada pelas cooperações com 

universidades nacionais e internacionais de referência e com agências de fomento, provendo 

fontes alternativas aos projetos, pesquisas e desenvolvimento de recursos humanos.  

Como fator desafiante, destaca-se o fato de que os recursos advindos de 

imposto compulsório, destinado ao pagamento das despesas e investimentos do SENAI, 

devem retornar para a sociedade com até 67% de gratuidade em suas atividades educacionais. 

No caso da Prestação de Serviços em Tecnologia e Inovação, a fonte de sustentação não conta 

legalmente com o recurso supracitado. Como alternativa à sustentabilidade dos Institutos 

SENAI, a ação executiva de negócio deve garantir a venda de projetos, consultorias e serviços 

laboratoriais, provocando uma mudança de cultura de gestão do Sistema.  

A distribuição geográfica dos Institutos SENAI de Tecnologia (IST) e suas 

áreas de abrangência estão demonstradas na Figura1.1. 
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Figura 1.1 - Distribuição dos Institutos Senai de Tecnologia 

Fonte: Autor. 

 

A distribuição das áreas tecnológicas pelas regiões do país onde serão 

implantados os Institutos SENAI de Tecnologia, conforme apresentado na Figura 1.1, foram 

baseadas nas temáticas priorizadas pelo Plano Brasil Maior do Governo Federal e em 

pesquisas de mercado posicionando um segmento específico de atuação regional. Sendo 

assim, cada um destes Centros, terá uma vocação de acordo com o porte de empresas 

existente em sua região. O portfólio dos serviços foi definido a partir de diversas pesquisas de 

mercado realizadas em cada um dos estados tendo como desdobramento a definição dos 

laboratórios, equipamentos e quadro de pessoal a serem adquiridos e contratados para ofertar 

às indústrias locais tais serviços. 
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Os gestores dos Institutos serão incentivados a incorporarem uma postura 

gerencial empreendedora de maneira que consigam alavancar a prestação de serviços, garantir 

a sua sustentabilidade financeira e a competitividade da indústria em suas regiões. 

Sendo assim, este trabalho se mostra importante pelo fato de que hoje não 

existe nenhum mecanismo de avaliação de desempenho, sistematizado, para avaliar a eficácia 

e eficiência dos Institutos Senai de Tecnologia. Portanto, os gestores terão uma importante 

ferramenta de avaliação dos seus recursos e processos internos que serão verificados pela 

avaliação do Capital Intelectual possibilitando um cruzamento com os indicadores de medição 

financeira tendo ao final um Índice de competitividade real e ideal que irá proporcionar a 

avaliação do seu estado atual com um indicativo de percentual que poderá ser melhorado.  

 

1.2 OBJETIVOS 

O Objetivo desta pesquisa é definir um sistema de medição de desempenho, 

baseado em indicadores considerados estratégicos com foco nos resultados financeiros e, na 

avaliação do Capital Intelectual dos Institutos Senai de Tecnologia preconizados nos fatores 

operacionais críticos para gestão do capital humano, relacional e estrutural como auxílio na 

tomada de decisões gerenciais e, que possibilite a comparação entre distintos Institutos. 

• Para tal, será necessário o cumprimento dos seguintes objetivos específicos: 

• Estabelecer um referencial teórico como suporte às metodologias utilizadas; 

• Proporcionar a aplicação de metodologias que permitam a construção de um Sistema 

de Medição de Desempenho; 

• Definir a proposta de valor, processos de negócio e recursos do Capital Intelectual 

necessários para os Institutos Senai de Tecnologia; 

• Estabelecer os fatores operacionais críticos de sucesso de um Instituto de Tecnologia 

do Senai que permita a avaliação do Capital Intelectual; 
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• Avaliar os indicadores estratégicos de desempenho apresentados na literatura e utilizar 

os mais adequados; 

• Identificar para cada indicador e fator crítico de sucesso o peso ideal, conforme 

vocação de cada IST; 

• Definir um Índice de Competitividade que permita a comparação entre os diversos 

Institutos e, cada um de seus indicadores ou fatores operacionais críticos de sucesso. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está dividido em seis capítulos. O Capítulo 1 – Introdução – 

contextualiza o escopo central desta tese. O Capítulo 2 – Estado da Arte – descreve os 

conceitos pesquisados na literatura e necessários para a elaboração de um Sistema de Medição 

de Desempenho capaz de gerar um índice de competitividade e que permita a comparação 

entre distintos Institutos de Tecnologia. No Capítulo 3 – Métodos Propostos – são 

apresentados os estudos e procedimentos necessários para se concretizar o estudo de caso e 

aplicação que comprovem a eficiência do método descrito no Capítulo 4 – Resultados – e por 

fim, o Capítulo 5 – Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros – evidencia e salienta os 

caminhos tomados nesta tese, com possíveis rumos para investigações necessárias em novos 

projetos. 
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2 ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo é realizada uma revisão dos itens teóricos e metodologias que 

fundamentam este trabalho de pesquisa. São examinados os conceitos relacionados ao 

planejamento estratégico e à importância de se conhecer o ambiente no qual a empresa está 

inserida. Será analisada a ferramenta para Geração do Modelo de Negócios – Business Model 

Canvas – no intuito de definir a proposta de valor, os processos de negócio e recursos do 

Capital Intelectual dos Institutos que, alinhado às estratégias, irão balizar o sistema de 

medição de desempenho a ser proposto. Para desdobrar este trabalho até os indicadores, a 

ferramenta de avaliação do Capital Intelectual será explorada como fonte de análise do 

ambiente interno dos Institutos e os Indicadores preconizados pela literatura serão 

identificados para medir os resultados financeiros provenientes do ambiente externo. Será 

necessário utilizar um método de análise de pares como forma de definir os pesos de acordo 

com a vocação de cada Instituto permitindo a comparação e a realização de “benchmarking” 

entre eles. Portanto, partindo da análise da estratégia, os temas serão desdobrados até chegar-

se a indicadores que refletem o desempenho das dimensões de uma organização. 

 

2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O Planejamento Estratégico é o processo gerencial de desenvolver e manter um 

ajuste entre os objetivos, habilidades e recursos da organização e suas oportunidades de 

mercado, remoldando os negócios e produtos da empresa, de maneira que alcancem o lucro e 

o crescimento esperado, a partir dos valores que são criados aos seus acionistas (KOTLER, 

1998). 

Deve-se ter em mente que o produto do planejamento estratégico, não é um 

plano, nem um conjunto de planilhas e tabelas, nem mesmo uma nova metodologia de análise. 
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O produto de um planejamento estratégico são os resultados compatíveis com a missão, os 

objetivos organizacionais e a proposta de valor que se pretende entregar aos segmentos de 

clientes (KOTLER, 1998). 

Com isto, emerge um movimento estratégico nas empresas: a Gestão 

Estratégica que exige um perfil empreendedor do gestor, compromissado com os resultados 

desejados pelos clientes, ao mesmo tempo em que cria ou reestrutura a empresa para alcançar 

agilidade, autonomia de suas unidades de negócios dentro de um clima organizacional de 

interdependência e de compreensão compartilhada da realidade e a construção coletiva das 

ações para o cumprimento dos objetivos definidos. 

Nas metodologias existentes de elaboração de planejamento estratégico, a 

estratégia aparece como uma das fases que se caracteriza pela seleção de caminhos a serem 

trilhados, a partir do conhecimento dos pontos fortes e fracos da organização e da 

identificação das propostas de valor para o público alvo selecionado pelo qual pretende-se 

entregar um produto ou serviços. (MEIRELLES, 2003).  

 

2.2 DEFINIÇÃO DA PROPOSTA DE VALOR, PROCESSOS DE NEGÓCIO E 

RECURSOS DO CAPITAL INTELECTUAL 

A proposta de valor descreve a combinação única de recursos de infraestrutura, 

pessoal, preço, serviço, processos de negócio, relacionamento e imagem que o negócio 

oferece aos clientes. Dessa maneira, determina os segmentos de mercado almejados pela 

estratégia e a maneira como a organização se diferenciará nos segmentos alvo em relação à 

concorrência (OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011). 

De acordo com Kaplan e Norton (2004), essa representação deve ser visual em 

forma de um “Mapa Estratégico” de criação de valor que descreva o planejamento da 

organização e recursos necessários para atingir suas metas e objetivos. 
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O recurso visual deste tipo de mapa permite uma melhor compreensão da 

empresa, incentiva a criação da consciência estratégica na organização, Permite descrever os 

ativos tangíveis e intangíveis, bem como ser utilizada como uma importante ferramenta 

gerencial (KAPLAN & NORTON, 2004). No modelo proposto pelos autores, conhecido 

como BSC (Balanced Scorecard) a organização tem seus valores definidos a partir de quatro 

perspectivas – Financeira, Clientes, Aprendizado e Crescimento e Processos Internos. 

A perspectiva financeira apresenta o histórico dos resultados e relaciona as 

ações de longo prazo que precisam ser tomadas em relação aos clientes, processos internos e 

pessoas com os novos objetivos para se chegar em um bom desempenho econômico 

(KAPLAN & NORTON, 2004).  

Em relação à perspectiva do cliente procura-se descrever as formas nas quais o 

valor deve ser criado e como sua demanda deve ser satisfeita bem como os motivos pelos 

quais os clientes irão pagar por ele (KAPLAN & NORTON, 2004). 

Pela dimensão dos processos internos é realizada uma análise da organização 

para identificar os recursos e as capacidades necessárias para elevar o nível da qualidade.  

Por fim, o aprendizado e crescimento focalizam a infraestrutura física e 

material, os sistemas de informação, capital humano disponível, treinamento e capacitação 

dos recursos humanos que devem ser propícios à geração de crescimento e melhoria de longo 

prazo (KAPLAN & NORTON, 2004). 
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Figura 2.1 - Perspectivas do BSC  

Fonte: Kaplan & Norton (2004) 

 

A partir do alinhamento das quatro perspectivas, o BSC se propõe a traduzir a 

missão e a estratégia em objetivos e medidas tangíveis oriundos de um processo de análise de 

cima para baixo. Estas devem expressar a ponderação entre ações externas, importantes para 

acionistas e clientes, e internas, críticas para os processos, aprendizagem e crescimento 

(KAPLAN & NORTON, 2004) 

Os autores definiram quatro pontos principais para a construção do BSC cujo 

objetivo principal é o alinhamento estratégico com as ações operacionais: 

• Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia; 

• Comunicar e associar objetivos; 

• Planejar e estabelecer metas; 

• Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. 

Outra ferramenta pode ser utilizada para construção do mapa estratégico, com 

visualização e objetivo semelhante, conhecido como “Business Model Canvas” ou apenas 

“Canvas” (com significado de “moldura”), concebido por Osterwalder e Pigneur (2011). 
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Apresenta-se como um esquema destinado a identificar ações a serem implementadas por 

meio das estruturas organizacionais, buscando atingir os objetivos traçados.  

Para empresas já existentes, é o caso dos Institutos de Tecnologia do Senai, 

foram realizados diversos planejamentos de implantação e análise do mercado objetivando um 

perfeito alinhamento entre as demandas e os serviços a serem ofertados. Neste caso, esta 

ferramenta, se mostra mais apropriada porque propõe uma inovação no modelo de negócios já 

existente. Isto é, a empresa é convidada a inovar os seus processos, serviços e principalmente 

os seus recursos para gerar determinada proposta de valor que irá atender a um segmento 

específico de mercado. 

A proposta de um novo modelo de negócios descreve a lógica de criação, 

entrega e captura de valor por parte de uma organização, a partir da combinação de uma série 

de recursos indutores de inovação na empresa, entregue aos clientes e outras partes 

interessadas, além de detalhar a maneira como a organização pretende obter ganhos 

(WIKSTRÖM et al., 2010) (OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011) (OROFINO, 2011).  

Na figura estão dispostos os elementos-chave de um empreendimento, o que 

será vendido, a quem será comercializado, quais são os processos essenciais para o 

desenvolvimento do produto/serviço (incluindo a estrutura de custos) e como ocorrerá a 

interação mercadológica entre empresa e clientes. Este modelo consiste em uma síntese com 

09 blocos, que abrangem todos os itens dos modelos de negócios e descrevem a forma como a 

empresa cria e entrega valor aos seus clientes (Figura 2.2).   

A partir dos 9 blocos, os autores ampliaram a forma de representar, criando um 

esquema conceitual onde se torna possível visualizar as prováveis interações entre as áreas, e 

explicitar o relacionamento entre os ambientes e os atores. Eles transformaram o esquema 

conceitual em um mapa visual, como uma ferramenta dinâmica para criação, modificação, 

compreensão e inovação de modelos de negócios.  
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A maneira como estes elementos estão dispostos permite que o “Canvas” seja 

dividido em duas partes, um lado emocional (direito), abordando questões relativas ao 

relacionamento e interação entre os envolvidos e um lado racional (esquerdo), cujo foco está 

na eficiência do processo. A proposição de valor está no centro, representando a razão para 

qual cada lado se desenvolve. A seguir, um descritivo sobre os 9 componentes 

(OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011). 

 
Figura 2.2 - Representação dos 9 Blocos do Business Model Canvas 

Fonte: Osterwalder & Pigneur (2011) 

 

• Bloco 1 - Segmentos de Clientes 

Os Segmentos de Clientes definem os diferentes grupos de pessoas ou 

organizações que uma empresa pretende alcançar com venda de serviço ou produtos. Um 

modelo de negócios pode identificar um ou vários segmentos de clientes, grandes ou 

pequenos. Cabe à organização decidir para quais grupos ou nichos de mercado irão trabalhar e 

quais serão ignorados. Uma vez que esta decisão é tomada, um modelo de negócios pode ser 

projetado em torno de uma compreensão das necessidades específicas desses clientes 

(OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011). 
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Se eles representam segmentos distintos, significa que as suas necessidades 

exigem e justificam uma oferta diferenciada bem como a forma de se relacionar com este 

público por meio dos canais de distribuição. A maneira como enxergam seu mercado e pagam 

pelas ofertas também possuem características individualizadas ou divididas por grupos de 

interesses comuns (OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011). 

 

• Bloco 2 – Proposta de Valor 

As Proposições de Valor descrevem os pacotes de produtos e serviços que 

criam valor para um segmento específico de clientes. É a razão pela qual os clientes escolhem 

uma empresa em detrimento de outra. A premissa principal da empresa deve ser resolver um 

problema ou satisfazer uma necessidade (OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011).  

Cada proposição de valor é composta de um conjunto selecionado de produtos 

e/ou serviços que atendem às exigências de um segmento específico. Nesse sentido, é uma 

agregação, ou pacote, de benefícios que uma empresa oferece aos clientes.  

Algumas Proposições de Valor podem ser inovadoras representando uma oferta 

nova ou diferenciada. Outras podem ser semelhantes às ofertas existentes no mercado, mas 

com características e atributos adicionais.  

 

• Bloco 3 – Canais  

O conjunto composto pelos canais de distribuição, comunicação e vendas 

integram a ligação entre a empresa e seus clientes. Eles devem desempenhar um importante 

papel para reforçar o relacionamento e potencial de vendas, mas principalmente ampliar o 

conhecimento dos clientes sobre os produtos e serviços da empresa (OSTERWALDER & 

PIGNEUR, 2011). 
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• Bloco 4 – Relacionamento com Clientes 

As estratégias para se desenvolver o Relacionamento com os Clientes devem 

ser estabelecidas levando-se em consideração os segmentos escolhidos e as fases mais 

importantes deste processo de vendas, respectivamente, a conquista do cliente, a retenção e a 

ampliação das vendas (OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011).  

 

• Bloco 5– Fontes de Receitas 

Este componente representa os resultados financeiros que a empresa gera a 

partir de cada segmento de cliente ou parceiros de negócios. O ideal seria agregar mais de 

uma fonte de receita para cada cliente que percebe e compra o valor da empresa, podendo ser 

realizada a partir de um pagamento único ou constante (OSTERWALDER & PIGNEUR, 

2011).  

 

• Bloco 6 -  Recursos Principais 

Os diferentes recursos são as principais fontes para geração de valor e 

consequente prestação de serviços da empresa, sendo específicos para cada modelo de 

negócios (OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011).  

 

• Bloco 7 – Atividades Chave 

Os processos de negócios são aqueles que criam valor efetivamente para o 

cliente externo e caracterizam a atuação da empresa com a entrega de um produto ou um 

serviço. Geralmente atravessam toda a organização por suas unidades funcionais, tomando 

proporções de macroprocessos (OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011). 
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• Bloco 8 – Parcerias Principais/Estratégicas 

Formar parcerias estratégicas é um diferencial e um componente fundamental 

no Modelo de Negócio. A partir das alianças, é possível otimizar recursos, melhorar a 

eficiência dos processos, reduzir riscos e aumentar o faturamento (OSTERWALDER & 

PIGNEUR, 2011).  

 

• Bloco número 9 – Estrutura de Custos 

Descreve os custos mais importantes envolvidos na operação da empresa para a 

qual está se montando um Modelo de Negócios (OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011).  

 

Definida a proposta de valor em um mapa estratégico, a organização deverá 

avaliar seu ambiente interno para verificar se os recursos disponíveis são suficientes para se 

atender o proposto, definir os fatores operacionais críticos para mensurar esses recursos 

intangíveis além de identificar indicadores estratégicos de desempenho financeiro como 

forma de analisar seu resultado pelo ambiente externo em que ela está inserida. Ao final, 

espera-se construir um sistema de medição de desempenho que permita a comparação de 

diferentes institutos. 

 

2.3 ANÁLISE DO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

A avaliação do ambiente no qual a empresa está inserida, se mostra importante 

para conhecer suas forças e fraquezas, suas oportunidades de mercado e ameaças. A 

observação e total entendimento deste contexto, são imprescindíveis para a execução da 

estratégia e entendimento das suas propostas de valor por parte dos clientes. 
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Procurando facilitar a análise, sugere-se uma separação entre o ambiente 

externo e o interno.  O ambiente interno é constituído tanto pela estrutura formal aos aspectos 

organizacionais como financeiros, modelos de gestão, processos internos como pelos 

informais caracterizados pelos interesses institucionais e pessoais, relacionamentos, cultura, 

valores, entre outros.  

Já o ambiente externo caracteriza-se por estar fora do controle da organização. 

Não obstante, deve ser feito um constante monitoramento procurando aproveitar as 

oportunidades da maneira mais ágil, eficiente e evitar as ameaças enquanto for possível.  

Os resultados das estratégias de atuação definidos pela própria empresa estão 

inseridas em seu ambiente interno mais facilmente controlado pelos dirigentes da 

organização. Desta forma, quando se percebe um ponto forte na análise, deve-se ressaltá-lo 

ainda mais. Ao contrário quando se identifica um ponto fraco, a organização deve agir para 

controlá-lo ou, pelo menos, minimizar seu efeito. Por este motivo, se faz necessário o estudo 

de uma ferramenta que permita analisar os conceitos internos às empresa para verificar a 

eficiência dos seus processos de negócio, sua estrutura de equipamentos e competências 

profissionais, por exemplo. 

Neste contexto, a análise do Capital Intelectual (CI) de uma corporação se 

mostra importante como ferramenta de avaliação do ambiente interno. De acordo com Stewart 

(1998), o Capital Intelectual pode ser definido como a soma do conhecimento de todos em 

uma empresa. É o que irá lhe proporcionar vantagem competitiva. Ao contrário dos ativos, 

com os quais os empresários e contabilistas estão familiarizados – propriedade, fábricas, 

equipamento, dinheiro –, o CI é intangível. Constitui a matéria intelectual: conhecimento, 

informação, propriedade intelectual e experiência, que pode ser utilizada para gerar riqueza. 

Com o objetivo de avaliar esses recursos intangíveis da organização, Mertins e 

Will (2009), deram início a um projeto na alemanha “Wissensbilanz - Made in Germany” 



27 
 

 

baseada no método europeu “Intellectual Capital Statement - Made in Europe (InCaS)”. A 

metodologia “Wissensbilanz - Made in Germany” foi desenvolvida pelo Instituto Fraunhofer 

IPK, de Berlin, e aplicada a pequenas e médias empresas alemãs (Federal Ministry os 

Economics and Labour, 2004).  

O estudo desenvolvido, teve como  objetivo analisar o grau de importância dos 

fatores operacionais críticos para gerenciar, mostrar e desenvolver o Capital Intelectual de 

uma empresa. A metodologia foi nomeada de “InCaS”, que significa "Intelectual Capital 

Statement”. Para Mertins e Will (2009), o ponto de partida do processo verificação do capital 

intelectual é a visão da organização e sua estratégia, tendo em conta as possibilidades e riscos 

encontrados no ambiente de negócios, conforme Figura 2.2.  

 
Figura 2.3 - Modelo estrutural da Declaração do Capital Intelectual 

Fonte: Mertins, Will e Meyer (2011) 

 

O Capital Intelectual (CI) de uma corporação é composto por três pilares, a 

saber (Mertins & Will, 2008). 

- Capital Humano (CH), é o conjunto de ativos de conhecimento prestados 

pelos empregados em formas de habilidades, experiência, competência, comprometimento, 
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motivação e lealdade, além da cultura e filosofia da empresa, com o objetivo de resolver as 

necessidades e expectativas dos clientes. Por exemplo, os bens tangíveis (produtos) podem ser 

copiados e colocados no mercado com a mesma qualidade dos seus concorrentes. No entanto, 

para conquistar e manter uma vantagem competitiva, as empresas necessitam de grandes 

ideias inovadoras, que provêm de profissionais talentosos, motivados e capacitados 

(STEWART, 1998) (EDVINSSON & MALONE,1999). 

- Capital Estrutural (CE), pertence à empresa sob formas de tecnologias, 

invenções, dados, publicações e conhecimento gerado, teoricamente absorvido por processos 

e ferramentas de gestão bem definidos. Pode ser dividido em três tipos: organizacional, de 

inovação e de processos. O Capital organizacional se refere aos investimentos da empresa em 

sistemas, instrumentos e filosofia operacional, ou tudo aquilo que é desenvolvido ou naquilo 

que se faz investimentos para aumentar o fluxo de conhecimento da organização. O capital de 

inovação é a capacidade de renovação e seus resultados sob a forma de direitos comerciais, 

propriedade intelectual e outros ativos e talentos intangíveis utilizados para criar e colocar 

rapidamente no mercado, novos produtos e serviços. O capital de processo é constituído pelos 

processos, tecnologia e programas voltados para os colaboradores, que buscam aumentar a 

eficiência da produção ou prestação de serviço (STEWART, 1998) (EDVINSSON & 

MALONE, 1999). 

- Capital Relacional (CR), entende-se como os relacionamentos para os quais a 

empresa vende produtos, serviços e os acordos de licenciamento, relações financeiras e 

contratos. Também estão inclusos neste item os elos fundamentais para a sobreviência de 

qualquer empresa, respectivamente, os relacionamentos e a fidelidade dos clientes 

(STEWART,1998) (EDVINSSON & MALONE,1999). 

Para cada um dos três pilares propostos pelo Capital Intelectual serão definidos, de 

acordo com Mertins e Will (2008), os fatores operacionais críticos para serem avaliados 
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segundo a quantidade, a qualidade e a sistemática. Nesta tese, a avaliação será apenas sobre a 

perspectiva da qualidade. 

 

2.4 ESTABELECIMENTO DOS INDICADORES  

Para avaliação dos resultados financeiros serão identificados indicadores já 

discutidos na literatura. Esta escolha se dará em função de três características: foco nos 

resultados de atendimento ao mercado, na origem das receitas e no tipo de serviço prestado 

dentro nas categorias de serviços definidas nacionalmente para o SENAI.  

A bibliografia consultada resultou em uma planilha com a seguinte sugestão de 

indicadores de desempenho (Tabela 2.1).  
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Tabela 2.1 - Exemplo de Indicadores propostos pelo BSC 

 
Fonte: KAPLAN & NORTON (2004). 

 

2.5 INTEGRAÇÃO DAS FERRAMENTAS PARA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA 

DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

A busca de se medir e pesar o desempenho de equipamentos, dos produtos, dos 

processos ou, até mesmo, da execução da estratégia corporativa, visa, sobretudo, incrementar 

a compreensão da organização quanto à realidade na qual está inserida permitindo que 

melhores decisões sejam tomadas e ações efetivas tragam os resultados esperados (BOND, 

2002).  
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Ainda hoje, a maioria das empresas possui seus indicadores de desempenho 

baseados exclusivamente em índices financeiros, o que provoca as seguintes inconsistências 

(BOND, 2002): 

• Medição apenas dos ativos tangíveis; 

• Foco em resultados de curto prazo; 

• Ausência de informações relacionadas à qualidade, entrega e flexibilidade; 

• Não possuem métricas voltadas para o cliente e desempenho da concorrência; 

• Pouco incentivo à inovação. 

Desse modo, com foco retrospectivo e, a estratégia baseada exclusivamente em 

índices financeiros, existe incapacidade de apresentar uma trajetória para criação de valor, 

pois não aferem e impactam a satisfação do cliente, a qualidade dos produtos, os serviços 

fornecidos e a motivação dos colaboradores (KAPLAN & NORTON, 2004). 

A determinação de indicadores de desempenho deve possibilitar ao coletivo 

identificar, mensurar, ajustar, direcionar e aprimorar continuamente processos de uma 

organização, agregando um conjunto de indicadores individuais a um sistema de medição, 

apresentando informações tanto de caráter financeiro quanto não financeiro em formatos 

lógicos. Neste contexto, os sistemas de desempenho devem objetivar (BOND, 2002). 

• Mensurar ativos intangíveis; 

• Verificar a eficiência dos processos de negócio; 

• Verificar se a proposta de valor da empresa está sendo percebida pelo cliente; 

• Comunicar a seus colaboradores as expectativas de desempenho esperadas pela 

organização; 

• Identificar os recursos deficientes e/ou eficientes para a prestação de serviços gerando 

oportunidades de melhoria; 

• Tomar decisões baseadas em informações sólidas, transparentes que possam ser 
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justificadas; 

• Comunicar de forma eficiente ao mercado. 

Os vários tipos de indicadores existentes possibilitam adequações nos 

objetivos, metas e na missão de uma organização, se seus valores estão sendo percebidos 

pelos clientes, permitindo ao gestor ou avaliador acompanhar todo o processo. Um indicador 

depende de algumas condições de contorno (TAKASHINA & FLORES, 1996) 

(VALARELLI, 2004):  

• Devem estar normalizados; 

• Sua produção histórica (sua temporalidade) deve se ater à mesma especificação ou forma 

de medida, permitindo a comparabilidade e;  

• Sua produção deve ser regular, visando à formação de um banco de dados, possibilitando 

a visualização das tendências dos dados e o “benchmarking” com os melhores casos.  

A partir de sua concepção, os indicadores de desempenho carregam efeitos de 

natureza distinta. Possuem uma hierarquia dentro de um sistema de gestão e estão dispostos 

em dois níveis: operacional e estratégico. Os fatores operacionais críticos estão relacionados 

às atividades básicas e ao monitoramento dos recursos disponíveis para execução de 

processos de negócio, portanto de natureza operacional. Para este trabalho será considerado 

os fatores operacionais críticos propostos pela avaliação do capital intelectual. Já os 

indicadores estratégicos abrangem um espectro mais global, dando uma visão geral da 

organização, demonstrando o progresso em direção aos objetivos estratégicos e a missão, 

sendo responsabilidade da alta gestão (BARBARÁ et al., 2008). 

Os elementos tangíveis observáveis são os indicadores que se referem a itens 

tais como receitas, despesas e número de projetos por ano. Intangíveis são os atributos que só 

podem ser captados indiretamente por meio de suas formas de manifestação, como é o caso, 
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por exemplo, da cultura corporativa, da competência da equipe e parcerias estratégicas 

firmadas (VALARELLI, 2004). 

Neste sentido, torna-se primordial à consolidação de uma gestão estratégica, a 

montagem de um sistema gerencial de acompanhamento e avaliação como elo  indispensável 

de todo o processo e fonte de retroalimentação constante entre o planejado e o executado. Isto 

vem ao encontro de Kaplan e Norton (1997), quando concluem que o objetivo de qualquer 

sistema de mensuração deve ser o de motivar todos os executivos e funcionários a 

implementar com sucesso a estratégia de sua unidade de negócios. As empresas que 

conseguem traduzir a estratégia em sistemas de mensuração com indicadores têm muito mais 

probabilidades de executa-la porque conseguem transmitir objetivos e metas a todos os níveis 

hierárquicos. Essa comunicação concentra a atenção de executivos e funcionários nos 

indicadores chaves, permitindo-lhes alinhar investimentos, iniciativas e ações à realização de 

metas estratégias.  

Os fatores operacionais críticos a serem definidos nas perspectivas do Capital 

Intelectual para avaliação do ambiente interno e, os indicadores financeiros como forma de 

avaliar  os resultados da perspectiva externa, irão compor um sistema de medição de 

desempenho que permita a comparação e o “benchmarking” entre distintos Institutos. Além 

de ser o suporte gerencial para verificar se os objetivos estratégicos juntamente com a 

proposta de valor estão sendo atingidos. 

 

2.6 DEFINIÇÃO DE PESOS 

Considerando as abordagens supracitadas, verificou-se a necessidade de se 

avaliar a estratégia, definir uma proposta de valor que irá se desdobrar em indicadores de 

desempenho que permita criar um de índice de competitividade entre institutos de base 

tecnológica. Levando-se em consideração que estes Centros irão se especializar em distintos 
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setores e distintos modelos de serviços ofertados, parte-se do pressuposto, que apesar dos 

mesmos indicadores e fatores operacionais críticos serem factíveis de aplicação para todos os 

casos, eles deverão receber um peso, conforme atuação do instituto. 

O método de análise de pares proposto por Vallejos & Gomes (2005) é 

recomendado na verificação do número de parâmetros qualitativos, neste caso, indicadores de 

maior prevalência onde não é possível estabelecer comparações numéricas. A aplicação 

consiste em criar uma matriz de comparação par a par onde o tomador de decisão deve 

informar o indicador de maior importância. O conhecimento e as impressões subjetivas são 

transformados em pontos e, finalmente totalizados, possibilitando a classificação dos 

indicadores baseado em um Índice. Será possível também identificar os pontos fortes, fracos 

do Instituto e principalmente comparar seus resultados para realizar “benchmarking”. 

O “benchmarking” é um processo de comparação de produtos, serviços, 

indicadores de desempenho e práticas empresariais além de ser um importante instrumento de 

gestão das empresas. Os conceitos convergem quanto ao objetivo geral para o aprimoramento 

organizacional como um processo sistemático a partir de organizações reconhecidas como 

realizadoras das melhores práticas. O “benchmarking” é também considerado uma ferramenta 

de diagnóstico que fornece informações importantes para o processo de aprendizagem 

empresarial extraindo benefícios do trabalho intelectual desenvolvido pelo mercado 

(KOTLER, 2004). 
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3 MÉTODOS PROPOSTOS 

Para o estabelecimento do sistema de medição de desempenho, que possibilite 

a comparação entre distintos ISTs, a presente proposição metodológica está embasada no 

cumprimento das etapas relacionadas a seguir apresentada em forma cíclica por entender que 

o planejamento e a estratégia das corporações podem ser revistas a qualquer momento, desde 

que identificada a necessidade. 

 
Figura 3.1- Método Proposto para Definição do Índiece de Competitividade dos Institutos SENAI de 

Tecnologia 

Fonte: Autor. 
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3.1 DEFINIÇÃO DA PROPOSTA DE VALOR, PROCESSOS DE NEGÓCIO E 

RECURSOS DO CAPITAL INTELECTUAL 

O processo foi adaptado do método proposto por Osterwalder e Pigneur (2011) 

e foi utilizado em 3 fases: mobilização, compreensão e design (Figura 3.1). O Workshop foi 

realizado com a participação de cinco diretores, convidados utilizando-se da ferramenta do 

“Business Model Canvas” . 

As dimensões construídas a partir do “Canvas” agregam um nível de 

informações detalhadas permitindo maior clareza e foco nos pontos relevantes, além de 

facilitar a compreensão e disseminação da estratégia por todos os níveis da organização. 

A grande maioria dos Institutos de Tecnologia já prestam serviços para a 

indústria. Durante o Workshop foi pactuado o entendimento de que já eram empresas 

estabelecidas e, seria necessária uma inovação e atualização em seus modelos de negócio, 

sendo o objetivo principal levar novas tecnologias e serviços para satisfazer necessidades não 

atendidas na indústria. De maneira que pudessem aproveitar o momento em que estão sendo 

incorporados novos equipamentos e pessoal qualificado além de grandes atualizações em suas 

infraestruturas.  

• Fase 1 – Mobilização 

O responsável pela atividade, chamado moderador, reuniu a equipe e 

apresentou os objetivos da construção do modelo de negócios. Nesta fase, a definição das 

pessoas escolhidas, baseadas em suas experiências, é o fator crítico para o sucesso do 

Workshop. 

• Fase 2 – Compreensão 

Foi desenvolvido um grande conhecimento a respeito do cliente que se 

pretende atender. Examinar o ambiente, realizar pesquisas de mercado e entrevistar 

especialistas fez parte da preparação para o entendimento completo do ecossistema necessário 
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para se estabelecer uma Instituição de pesquisa. Em todo o país foram realizados 35 painéis 

de especialistas, com mais de 350 empresas para captar as demandas diretamente dos técnicos 

e gestores das indústrias que, divididos em subgrupos, dentro de uma temática específica, 

debateram e apresentaram seus gargalos em relação à prestação de serviços em consultoria, 

pesquisa e metrologia. 

• Fase 3 – Design 

Esta foi a fase de concepção do Modelo de Negócio. Os cinco Diretores de 

Institutos de Tecnologia do Senai foram estimulados a participar de um “brainstorming” 

(tempestade de ideias), de modo a explorar a potencialidade criativa de cada indivíduo ou de 

grupos, dependendo do tema, com objetivos pré-determinados.  

As discussões iniciaram a partir do entendimento das necessidades mapeadas 

nos Painéis de Especialistas realizados, inclusive para seus Institutos, compilados para 

facilitar o trabalho. A equipe dedicou tempo para explorar as ideias que surgiram e para 

chegar em um consenso dos diferentes caminhos que poderiam trazer melhores alternativas.  

Durante o Workshop para construção do “Canvas” dos Institutos Senai de 

Tecnologia, foi realizada uma análise criteriosa em suas 9 dimensões de modo a classificá-las 

sobre os fatores de Capital Intelectual  na estrutura proposta pelo Modelo de Negócios 

visando atingir os fatores operacionais críticos, que é a proposta de valor, pela qual a 

organização existe (Figura 3.2). 

. 

3.2 DEFINIÇÃO DOS FATORES OPERACIONAIS CRÍTICOS (INCAS) 

Neste passo, o Capital Intelectual será examinado e analisado em detalhes. Em 

geral, o capital intelectual de uma empresa está formado pelos recursos intangíveis utilizados 

nos processos de negócios para alcançar o sucesso empresarial e representado pelos fatores 

descritos na Tabela 3.1. 
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Dada a enorme variedade de elementos intangíveis, foi realizada uma 

adaptação  para elencar um conjunto principal desses fatores de capital intelectual (CI) como 

referência para os Institutos de Tecnologia e detalhados na Tabela 3.2. 

Tabela 3.1- Principais fatores de Capital Intelectual 

 
Fonte: Mertins & Will (2008). 
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Tabela 3.2 - Detalhamento dos fatores operacionais críticos do Capital Intelectual 

 
Fonte: Autor. 

 

3.3 IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 

Para a escolha dos indicadores estratégicos, foi estabelecido um cruzamento 

dos preconizados pela literatura com os objetivos apresentados pela Diretoria do SENAI, 

resultando nos indicadores selecionados na tabela ratificadora (Tabela 3.3), que são capazes 

de mensurar os resultados financeiros fornecendo dados contábeis da atuação de mercado e, 

portanto do ambiente externo, provendo as informações gerenciais necessárias para os 

Diretores dos Institutos de Tecnologia. 
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Tabela 3.3 - Indicadores estratégicos para medição dos resultados financeiros dos 
Institutos SENAI de tecnologia 

 
Fonte: Autor. 

A mensuração do volume das receitas separadamente, definido nos indicadores 

do conjunto chamado Mix de Receitas, está baseada no portfólio nacional padronizado para 

todo o SENAI e, se fez necessária devido aos objetivos estratégicos de aumentar em 40% a 

prestação de serviços em metrologia e 150% em consultoria e à Proposta de Valor de ser a 

maior rede privada em prestação de serviços em tecnologia e inovação do país. 

Os indicadores definidos dentro do Mix de Empresas mensuram o número de 

grandes, médias e micro/pequenas empresas e empreendedores individuais que realizaram 

algum tipo de pesquisa ou protótipo nos laboratórios ou contrataram serviços do portfólio em 

tecnologia ou inovação. A classificação do porte das empresas foi baseado nos critérios 

definidos pela RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). 

O último grupo de indicadores estratégicos é o de Mix de Serviços, que deverá 

apresentar um panorama do Instituto a cerca da origem de suas receitas e comprovar seu 

desempenho pela capacidade de captar recursos de empresas, a partir da venda de soluções e 
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projetos, além de obter fontes públicas de capital não reembolsável para desenvolvimento 

industrial. 

 

3.4 ALINHAMENTO DOS INDICADORES COM A ESTRATÉGIA DA EMPRESA 

Os Institutos SENAI de Tecnologia estão inseridos dentro de uma estratégia de 

atendimento às demandas da Indústria Brasileira, a partir do Programa de Apoio à 

Competitividade, lançado em 2012 pela CNI. Desse modo, foi definida uma agenda 

estratégica para o ciclo de 2015 até 2022 onde se espera gerar impactos relevantes para a 

indústria fazendo com que, o portfólio de serviços em Tecnologia e Inovação pudesse 

contribuir em grande escala na estrutura de incentivo a inovação da indústria, além de fazer o 

seu papel na busca de outros atores, que reafirmem também seu compromisso de gerar a 

sinergia no mercado e nos ambientes institucionais. 

Para a área de Tecnologia e Inovação, especificamente, foi definido um grande 

desafio e três objetivos estratégicos para alavancar as iniciativas em que os Institutos estão 

envolvidos. 

Grande Desafio: Prover soluções de Serviços em Tecnologia e Inovação 

adequados às demandas e desafios da indústria de forma financeiramente sustentável. 

Objetivo Estratégico 1: Ampliar em 40% a prestação de serviço em metrologia; 

Objetivo Estratégico 2: Ampliar em 150% a prestação de serviços em 

consultoria; 

Objetivo Estratégico 3: Garantir 90% de sustentabilidade na prestação de 

serviços.  
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3.5 DEFINIÇÃO DOS PESOS PARA CADA INDICADOR E FATORES 

OPERACIONAIS CRÍTICOS TOTALIZANDO O ÍNDICE DE 

COMPETITIVIDADE 

Nesta etapa, o gestor em conjunto com sua equipe irá atribuir pesos para os 

indicadores conforme a importância da relação do mesmo com a prioridade de atuação de 

cada Instituto. Por intermédio de comparação par a par, estabelecendo a melhor opção dentro 

das alternativas possíveis considerando aspectos quantitativos nos indicadores estratégicos e 

qualitativos fatores operacionais críticos do capital intelectual. Ao realizar um cruzamento 

com estratégia definida, os gestores terão uma visão mais apurada do desempenho e eficiência 

dos seus centros. 

O cálculo dos pesos é realizado pela variação da medida executada com a 

mínima prevalência, pela máxima variação de prevalências, convertida para uma escala de 1 a 

5 de números inteiros (equação 1). 

 
  

 
 

 

 

Após contabilizar as preferências entre os indicadores, baseado na percepção 

do seu gestor, foi calculado o peso de cada um deles utilizando a Equação1.  

De posse das informações dos dados com seus respectivos pesos e 

normalizações, cada indicador é então multiplicado pela situação ideal. Para esta medição,  

Vallejos & Gomes (2005) sugerem que sejam utilizados cinco níveis: 1, 2, 3, 4 e 5. Além 

disso, foi importante a definição de cada nível, evitando subjetividade na medição. 

Peso = arred[4(Ni-Nmin)/(Nmax-Nmin) + 1] 
Onde: 

Ni= prevalência medida 
Nmax= Máxima prevalência 
Nmin= Mínima prevalência 

Equação 1 - Cálculo dos Pesos dos Indicadores 
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Considerou-se, portanto, o valor padrão de “benchmarking”, nesta tese considerado de valor 

5.  

No caso dos indicadores estratégicos de medição quantitativa, o Valor Ideal 

considerado será sempre o melhor caso medido dentro da amostragem apresentada e o 

Instituto receberá uma Nota de acordo com os valores de referência em relação sempre ao 

melhor caso conforme a Tabela 3.4.  

Tabela 3.4 - Tabela de conceitos e valores para os indicadores estratégicos 

Valor absoluto Nota Valor de Referência 

5 Excelente valormedido≥ 0,90  x valorideal 

4 Muito Bom 0,75 x valorideal ≤valormedido≤ 0,89 x valorideal 

3 Bom 0,60 x valorideal ≤valormedido≤ 0,74 x valorideal 

2 Regular 0,45 x valorideal ≤valormedido≤ 0,59 x valorideal 

1 Insuficiente valormedido≤ 0,44 x valorideal 

Fonte: Autor. 

Para os fatores operacionais críticos do Capital Intelectual serão avaliados 

qualitativamente levando-se em consideração o estágio em que se encontra o instituto de 

acordo com a Tabela 3.5 e sua Nota baseada na percepção do avaliador.  

Tabela 3.5 - Tabela de conceitos e valores para avaliação dos fatores operacionais 
críticos do capital intelectual 

Valor absoluto Nota Valor de Referência 

5 Excelente Valor baseado na percepção do avaliador 

4 Muito Bom Valor baseado na percepção do avaliador 

3 Bom Valor baseado na percepção do avaliador 

2 Regular Valor baseado na percepção do avaliador 

1 Insuficiente Valor baseado na percepção do avaliador 

Fonte: Autor. 
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Após as avaliações baseada na qualidade para cada fator crítico do capital 

intelectual e a aferição do resultado financeiro preconizados nos indicadores estratégicos, 

calcula-se o índice de competitividade multiplicando-se o peso atribuído pelo nota real e pela 

nota ideal que é o índice de “benchmarking”. Sendo assim, será possível encontrar um valor 

real e um valor ideal para cada indicador. Esta lacuna significa a situação atual do instituto e 

onde ele poderia estar baseado no peso atribuído. A Figura 3.2 detalha o cálculo dos Índices. 

 
Figura 3.2 - Detalhamento do método para calcular o Índice de Competitividade Real e Ideal de cada 

Indicador e Instituto 

Fonte: Autor 

 

3.6 APLICAÇÃO DO MÉTODO 

A aplicação do método em cinco Institutos SENAI de Tecnologia, apresentado 

no próximo capítulo de Resultados, foi realizada conforme esquema proposto por Rossato 

(1996) – 5W1H, para auxiliar na organização e identificação de ações e responsabilidades.  

Para se entender o porquê do 5W1H traduz-se a junção das seis palavras na 

língua inglesa que são why (por que), what (o quê), who (quem), when (quando), where 

(onde) e how (como) conforme apresentado na Tabela 3.6. 
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Tabela 3.6 - Aplicação do método para Definição do Índice de Competitividade dos 
Institutos 

 
Fonte: Autor. 

 

Os Departamentos Regionais do SENAI, são as estruturas de direcionamento e 

suporte às Unidades Operacionais (escolas de ensino técnico) e os Institutos de Tecnologia e 

Inovação. Sendo assim, o cargo denominado Gerente de Serviços em Tecnologia e Inovação, 

é responsável, inclusive, pelo acompanhamento da implantação de todas essas novas 

estruturas e para quem o Gerente do Instituto se reporta. Também já foram criadas áreas de 

relacionamento com o mercado no intuito de mudar a postura receptiva presente em todo o 

sistema, procurando ampliar a oferta de serviços para a indústria.  
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4 RESULTADOS 

4.1 APRESENTAÇÃO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 

As etapas anteriores se mostraram necessárias, prioritariamente, pela 

importância da clareza do negócio. O conhecimento sobre a influência do ambiente externo e 

a análise dos recursos de Capital Intelectual fornece um panorama do ambiente interno e, 

quando agrupados oferecem os instrumentos necessários para a correta definição das 

propostas de valor a partir do entendimento dos processos internos. Ao final, tem se o Modelo 

de Negócios representado pelo “Business Model Canvas”, e um mapa com a visão e objetivos 

estratégicos da organização que agora se apresentam congregados nas Figuras 4.1 e 4.2. 

 
Figura 4.1 - Proposta de Valor para os Instituto de Tecnologia 

Fonte: Autor 
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Figura 4.2 - Mapa estratégico dos Institutos Senai de Tecnologia 

Fonte: Autor 

 

O desdobramento da Visão nos objetivos estratégicos se fez necessário para 

facilitar a informação a ser comunicada para todos os níveis da organização, bem como gerar 

ações objetivas em busca das metas pré-estabelecidas, de tal forma que possam ser avaliadas 

pelos indicadores que compõe o sistema de medição de desempenho.  

Esta avaliação de desempenho diz respeito à capacidade da empresa em 

alcançar os objetivos estratégicos, apoiando-se em medidas que podem ser classificadas em 

dois tipos básicos: aquelas relacionadas a resultados financeiros, os estratégicos e os 

operacionais, relacionados com qualidade, flexibilidade, inovação, entre outras. Enquanto as 

medidas de resultados informam sobre o passado, as outras indicam tendências sobre a 

situação do desempenho futuro, pois, são mensurados os recursos da organização.  

Esta tese identificou os indicadores considerados importantes pela literatura e 

baseados no Modelo de Negócio e recursos do Capital Intelectual que, irão compor o sistema 

de medição de desempenho que podem ser aplicados aos Institutos Senai de Tecnologia. 
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Assim, este capítulo tem o objetivo de apresentar cinco Estudos de caso para verificar a 

aplicabilidade e versatilidade do método de determinação do Índice de Competitividade como 

objeto de comparação entre distintos Institutos de Tecnologia.  

 

4.2 ESTUDOS DE CASO 

4.2.1 Instituto Senai de Eletrometalmecânica – CE 

O Instituto Senai de Tecnologia na área Metalmecânica está localizado no 

Centro de Educação e Tecnologia Alexandre Figueira Rodrigues localizado em Maracanaú – 

CE.  

Durante a fase do seu planejamento, foi realizada uma ampla pesquisa de 

mercado que mostrou uma enorme diversidade de segmentos industriais no estado, entre os 

quais se destacou a indústria de transformação, composta pelos setores de couro e calçados, 

alimentos e bebidas, têxtil e vestuário e metalmecânica. Neste contexto, este último setor 

desempenha um importante papel na economia do estado, principalmente, quando são 

analisados os investimentos futuros e a necessidade de desenvolvimento de produtos para as 

indústrias. Além disto, este segmento apresenta uma grande inserção nos demais setores 

industriais, em virtude das tecnologias da indústria metalmecânica impactar diretamente seus 

processos de fabricação, seja na oferta de soluções em equipamentos, ou mesmo no 

aprimoramento de processos com o uso de tecnologias de automação. Para isso, o foco de 

oferta de serviços está assim distribuído: serviços em Metrologia, serviços em 

desenvolvimento de Produtos, serviços em Processo de Fabricação e serviços em gestão de 

Processos industriais. 
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4.2.2 Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos – GO 

O Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos foi construído em uma 

estrutura já existente da Escola SENAI Vila Canaã em Goiânia – GO. Definiram-se como 

mercado alvo as médias e pequenas indústrias do Estado de Goiás nos segmentos de 

alimentos e bebidas, localizadas principalmente na Região Metropolitana, destacando-se o 

eixo Goiânia - Anápolis, seguido das regiões de Itumbiara e Rio Verde. Os serviços a serem 

ofertados são: metrologia (ensaios físico-químicos, microbiológicos e espectroscópicos), 

assessoria e consultoria técnica especializada e inovação de produto e processo. 

Como resultado do estudo de viabilidade econômica constatou-se, por meio de 

pesquisas, a insatisfação das indústrias com os atuais fornecedores de serviços metrológicos, 

no que se refere aos prazos de entrega dos resultados, a logística e acreditação dos 

laboratórios.  

Baseado nesta informação, o Gerente do Instituto, decidiu focar os esforços de 

sua equipe e infraestrutura neste segmento de prestação de serviços.  

 

4.2.3 Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente – MG 

Considerando o fato de ser uma área tecnológica transversal, o Instituto SENAI 

de Tecnologia em Meio Ambiente, localizado em Belo Horizonte – MG, promove soluções 

integradas para a melhoria dos processos produtivos em consonância à legislação ambiental 

vigente, desenvolvendo pesquisas e serviços tecnológicos que contribuam para a melhoria da 

qualidade do meio ambiente e a elevação da produtividade e competitividade das indústrias 

instaladas no Estado.  

Uma análise do mercado estadual, das tendências e demandas do setor 

levantadas, permitiu a definição do posicionamento do Instituto SENAI de Tecnologia em 

Meio Ambiente para ofertar: Soluções integradas em medições ambientais, tecnologias 
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sustentáveis aplicadas a processos e recuperação ambiental priorizando, a representatividade 

da economia mineira: mineração, metalurgia e alimentos. 

 

4.2.4 Instituto Senai de Tecnologia em Construção Civil - DF 

O Instituto Senai da Construção Civil é uma área de negócios da unidade do 

SENAI Taguatinga e atua em todo o Distrito Federal e Entorno. É responsável pela realização 

de ensaios laboratoriais para a Indústria da Construção Civil do DF, atuando na região desde 

1979. Possui laboratórios modernos, bem equipados e equipe técnica especializada, atuando 

nas áreas de concreto, cimento, argamassa, bloco e pisos de concreto, aço, solos e agregados 

para concreto, sempre de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e normas Internacionais. É ainda o laboratório credenciado pela Associação 

Brasileira de Cimento Portland (ABCP) para a realização de ensaios para o selo da qualidade 

de blocos e pisos de concretos. O IST pretende se tornar uma referência para a construção 

civil da região centro-oeste e está ampliando o seu escopo de atuação para a prestação de 

consultoria. 

 

4.2.5 Instituto Senai de Tecnologia em Automação e Tecnologia da Informação e 

Comunicação - SC 

O Instituto SENAI de Tecnologia em Automação e TIC está consolidado, já há 

alguns anos, como um centro de referência em projetos de dispositivos eletrônicos e 

automação, além de consultorias em gestão empresarial e processo produtivo. O Instituto 

possui uma equipe multidisciplinar de pesquisadores e consultores e, está estruturado para 

oferecer soluções para a indústria nas seguintes plataformas tecnológicas: Controle e 

Automação; Sistemas Eletrônicos e de Energia; Gestão da Produção; Engenharia de Redes e 

Engenharia de Software. 
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4.3 RESULTADOS APRESENTADOS - ETAPA 1 

Tabela 4.1 - Resultados dos Indicadores Estratégicos do IST - CE 

 
Fonte: Autor. 

 

Tabela 4.2 - Resultados dos Indicadores Estratégicos do IST - GO 

 
Fonte: Autor. 
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Tabela 4.3 - Resultados dos Indicadores Estratégicos do IST - MG 

 
Fonte: Autor. 

 

Tabela 4.4 - Resultados dos Indicadores Estratégicos do IST - DF 

 
Fonte: Autor. 
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Tabela 4.5 - Resultados dos Indicadores Estratégicos do IST - SC 

 
Fonte: Autor. 

 

4.4 RESULTADOS APRESENTADOS – ETAPA 2 

A aplicação do método permitiu aos avaliadores a atribuição de pesos de 

acordo a importância de cada um deles, pela comparação par a par. Com os conhecimentos e a 

experiência dos envolvidas nas atividades, pode-se reconhecer qual dos indicadores é mais 

importante segundo o ponto de vista pessoal dos participantes. Ao final apenas um  peso foi 

apresentando após o consenso de todos. 
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Tabela 4.6 - Pesos Aplicados para o IST CE 

 
Fonte: Autor. 
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Tabela 4.7 - Pesos Aplicados para o IST GO 

 
Fonte: Autor. 
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Tabela 4.8 - Pesos Aplicados para o IST MG 

 
Fonte: Autor. 
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Tabela 4.9 - Pesos Aplicados para o IST DF 

 
Fonte: Autor. 
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Tabela 4.10 - Pesos Aplicados para o IST SC 

 
Fonte: Autor. 
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As tabelas demonstram a avaliação individual e/ou, consensual, dos membros 

para cada um dos indicadores definidos no Sistema de Medição de Desempenho, de acordo 

com o nível de impacto para o IST.   

O Índice Real de Competitividade foi dimensionado a partir da multiplicação 

do Peso atribuído ao indicador x a Nota Real alcançada pelos indicadores estratégicos e pela 

avaliação qualitativa dos gerentes e especialistas atribuídas aos fatores operacionais críticos 

definidos no Capital Intelectual. Os conceitos foram transformados em notas que somado aos 

indicadores estratégicos resultou no Índice Real de Competitividade.  

Uma vez realizada as avaliações, os resultados de desempenhos individual e 

global propiciarão aos decisores um mapa de pontos positivos e negativos cabendo a diretoria 

definir prioridades e planos de ação corretivos de acordo com o direcionamento estratégico. 

 

4.5 RESULTADOS APRESENTADOS - ETAPA 3 
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Tabela 4.11- Tabela de Resultado do Índice de competitividade no Estudo de Caso para 5 ISTs 

 
Fonte: Autor. 
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Tabela 4.12- Tabela de Resultado do Índice de competitividade no Estudo de Caso para 5 ISTs 

 
Fonte: Autor. 
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O Índice Final do Instituto foi concebido pela divisão do IC Real pelo IC Ideal, 

possibilitando a comparação entre distintos institutos e oferecendo uma ideia clara do seu 

potencial total e a lacuna para sua pontuação real. Com esta análise, diversos diagnósticos e 

“benchmarking” podem ser obtidos de acordo com o desempenho e, pode-se verificar ainda 

como esses indicadores influenciam a sua competitividade e estratégias em relação a proposta 

de valor que pretendem oferecer para  seus clientes e parceiros.  

A amostragem apresentada no estudo de caso permite verificar a situação de 

cada indicador nos institutos analisados, permitindo a troca de informações e 

compartilhamento de melhores práticas além de fornecer um panorama geral e direcionador 

para os gestores destes centros. Cada Instituto terá uma ferramenta para idealizar um plano de 

ação corretivo, alinhado ao planejamento estratégico possibilitando ao gestor comunicar suas 

forças e fraquezas a todos os envolvidos. A partir dos indicadores estratégicos, foi possível 

avaliar se o seu resultado estava coerente com o planejado e o executado, bem como se os 

seus recursos de capital intelectual estão suficientes e aderentes às atividades do Instituto.  

Ao aplicar esse método aos demais 55 Institutos de Tecnologia, será construído 

um grande banco de dados com informações táticas para todos os Departamentos Regionais 

do SENAI, levado como um estímulo à cultura de trabalho em rede, pois, todos os Centros, 

prestadores de serviços em tecnologia e inovação, saberão quais são as melhores 

competências em cada Instituto.  

Soma-se ao fato de que todos eles atribuíram notas e pesos baixos para esse 

indicador, mostrando ser um ponto forte de atenção e merecedor de ações corretivas. 

Em contrapartida, foi evidenciado como ponto forte nos Institutos, pela 

definição dos pesos, a competência técnica dos funcionários. Para Instituições de pesquisa e 

serviços em consultoria, mais importante do que laboratórios modernos e equipados, o capital 
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humano deve ser o recurso mais acessado e o resultado demonstrou que os avaliadores 

estavam alinhados neste ponto. 

O método proposto contempla a análise tanto dos indicadores estratégicos 

quanto operacionais por meio de comparação par a par, com força de peso. As métricas 

consensuadas pelos avaliadores possibilitou visualizar a facilidade do monitoramento e 

identificação dos casos de sucesso, inclusive quando se pretende analisar uma métrica 

individualmente.  

Dentro da Amostragem dos Institutos SENAI de Tecnologia o melhor índice 

considerado como “benchmarking” foi o de Alimentos e Bebidas localizado em Goiânia – 

GO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

O trabalho apresentado mostrou a aplicação de um método, que levou em 

consideração as variáveis a serem contempladas em um processo de monitoramento e 

implementação de um sistema de medição de desempenho, que possibilite a comparação entre 

distintos Institutos de Tecnologia.  

Para sua construção foi necessária a definição de uma proposta de valor que, 

baseado na estratégia, verificou os recursos operacionais essenciais do capital intelectual bem 

como os indicadores de resultados financeiros. Finalmente, foram atribuídos pesos e 

avaliações baseados na percepção mas, que permitiu alcançar o índice de competitividade. 

Este se apresenta como uma oportunidade aos tomadores de decisão de conhecer melhor o seu 

negócio e propor ações corretivas, novos investimentos e contratações. 

As planilhas apresentadas são capazes de demonstrar a situação da empresa no 

momento da aplicação do estudo, com relação aos indicadores contábeis e fatores do capital 

Relacional, Humano e Estrutural.  

A proposição dos indicadores foi baseada no levantamento bibliográfico. Mas, 

o que se verificou é que existem poucos trabalhos que tratam desta questão, especialmente no 

âmbito do capital intelectual para compor o sistema de medição de desempenho. 

A ferramenta metodológica do IC, por meio de um número adimensional, 

mostra quais os indicadores devem ser melhorados e, deste modo, facilita a ação gerencial. 

Adicionalmente, já apresenta os melhores casos o que facilita ações de “benchmarking”.  

Os benefícios da implantação deste índice de competitividade entre institutos 

de tecnologia, surgiram mesmo antes da medição dos indicadores de desempenho, pois, 

promoveu uma compreensão ampla da empresa e seu ambiente já que foi um importante 

passo rumo a melhoria do desempenho global do negócio.  
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Os diretores identificaram problemas que, até o momento, não haviam sido 

percebidos mas, que poderiam ser resolvidos imediatamente com as experiências e as 

"melhores práticas" de outros. Também verificaram que possuíam situações semelhantes, 

tanto em relação aos indicadores que estão com um nível de satisfação bom, mas também 

quanto aos indicadores que mereciam uma atenção especial. Foi possível observar a mudança 

de atitude para trabalharem em uma estratégia colaborativa onde todos pudessem se ajudar. O 

caso do indicador de trabalhos executados em rede, por exemplo, foi avaliado como 

insuficiente, o que provocou uma pró atividade imediata dos diretores com o objetivo de unir 

as competências e esforços para trabalharem juntos. 

Como limitação, o método preconiza a avaliação subjetiva para os recursos 

intangíveis, que assim como outros presentes na literatura, são avaliados baseados na 

percepção dos responsáveis e a nota final pode ser registrada pelo consenso.  Indica-se aplicar 

o método, para o cálculo do índice de competitividade, pelo menos uma vez ao ano em todos 

os Institutos de Tecnologia do Senai criando um ranking para facilitar a identificação dos 

melhores índices. Neste estudo de caso, a medição foi realizada em junho de 2014.  

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Durante a elaboração da Proposta para Desenvolvimento de um índice de 

competitividade entre institutos de Tecnologia foi possível identificar alguns pontos que 

poderão ser futuramente explorados: 

- Desenvolver uma sistemática para avaliar se os indicadores de desempenho 

continuam sendo adequados para monitorar a estratégia da empresa, visto que a mesma se 

modifica frente aos novos cenários que se desenham; 

- Elaborar critérios para compatibilizar os indicadores de desempenho, isto é, 

como eles se relacionam entre si; 
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- Os recursos intangíveis do Capital Intelectual medidos nos fatores operacionais 

críticos, nesta tese, foram avaliados apenas na perspectiva da qualidade, sendo 

importante também o conhecimento da quantidade; 

- Outro fator de avaliação que forneceria dados mais específicos das forças e 

fraquezas dos Institutos e, aumentaria o conhecimento da organização, seria a avaliação 

na perspectiva da gestão sistemática, verificando se existem métodos e rotinas para se 

desenvolver determinado indicador. 

- Um importante desdobramento que pode resultar deste trabalho, é a pesquisa 

em torno dos  modelos de maturidade existentes a serem aplicados nos Institutos SENAI 

de Tecnologia. . Os níveis de maturidade são usados para descrever o estado de eficácia 

de uma organização no desempenho de certas tarefas onde são estabelecidos patamares 

de evolução dos processos caracterizando estágios de  melhorias dos serviços e produtos 

das organizações.  

Como essa dissertação tratou da definição de um sistema de indicadores, que 

foi baseado no mapeamento dos processos chaves de negócio e, como a instituição pretende 

criar valor para todo o seu grupo de interesses acredita-se neste insumo como sendo principal 

para o desenvolvimento do tema a cerca da maturidade dos Institutos do SENAI. 

Ao se definir níveis de acordo com o Índice de Competitividade alcançado, 

subentende-se que os processos que agregam valor, ou seja, que fazem uso dos recursos da 

organização para gerar resultados concretos, estejam de acordo com esse mesmo patamar de 

gestão, que é, antes de tudo, um instrumento, uma ferramenta de auxílio a decisão para 

detectar e priorizar os problemas, de modo a conduzir a organização de uma maneira 

estratégica e integrada. 

Sendo assim, teríamos uma nova forma de apresentar o Índice de Cada 

Instituto baseado na sua maturidade, por exemplo.  
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Tabela 5.1 - Painel de Monitoramento da maturidade dos Institutos Senai de Tecnologia 

 
Fonte: Autor. 



68 

 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ATKINSON, Anthony. Strategic performance measurement and incentive compensation. 
European Management Journal, v. 16, n. 5, p. 552-561, Out. 1998. 

BARBARÁ, Saulo. Gestão por processos: Fundamentos, técnicas e modelos de 
implementação. 2ª Ed. Rio de janeiro: Qualitymark, 2008. 

BOND, Emerson. Medição de desempenho para gestão produção em um cenário de 
cadeia de suprimentos. 2002. 125f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – 
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 

CAMARGOS, M. A.; DIAS, A. T. Estratégia, Administração Estratégica e Estratégia 
Corporativa: uma síntese teórica. Caderno de Pesquisas em Administração, v. 10, n. 1, p. 
27-39, 2003. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

CRISTOFOLINI, V. Geração de alternativas para o aprimoramento de docentes e 
discentes do Campus III da Universidade do Vale do Itajaí: uma aplicação do MCDA. 
1998. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis. 

DUTRA, Ademar. Metodologia para Avaliar e Aperfeiçoar o Desempenho 
Organizacional: incorporando a dimensão integrativa à MCDA construtivista-sistêmico-
sinérgica. 2003. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis. 

EDEN, C.; SIMPSON, D. SODA and cognitive mapping in practice. In: ROSENHEAD, J. 
Rational analysis for a problematic world. Londres: Wiley, 1989. p. 43-70.  

EDVINSSON, L.; MALONE, M. S. Capital intelectual: descobrindo valor real de sua 
empresa pela identificação de seus valores internos. São Paulo: Makron Books, 1998. 

ENSSLIN, L.; LONGARAY, A.A.; MACKNESS, J.R.. Decision Support System to Aid a 
Patient with Stress to Identify Opportunities to Improve her Quality of Life. In: ANNUAL 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OPERATIONS RESEARCH, 2005, 
Bremen. Proceedings... Bremen: Universitat Bremen, 2005. 

INSTITUTOS DE ESTUDO PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – IEDI. 
Contribuições para uma agenda de desenvolvimento no Brasil, Setembro 2012. 

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A estratégia em ação: Balanced Scorecard. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 1997. 



69 
 

 

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. Mapas Estratégicos: Convertendo ativos intangíveis em 
resultados tangíveis. 7. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

KIYAN, F. M. Proposta para desenvolvimento de indicadores de desempenho como 
suporte estratégico. 2001. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 

KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, implementação e 
controle. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

KRUIJF, R.L. Problem structuring in interactive decison-making processes: how 
interaction, problem perceptions and knowledge contribute to a joint formulation of a 
problem and solutions. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – University of 
Twente, Enschede. 

LONGARAY. A., A.. As orientações hard e soft de estruturação de problemas da pesquisa 
operacional analisados sob a perspectiva do pensamento sistêmico. In: SIMPÓSIO DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 14, 2007, Bauru. Anais... Bauru: UNESP, 2007. 
Disponível em <http://www.simpep.feb.unesp.br/anais_simpep.php?e=1> Acesso em 05 de 
julho de 2014.  

MERTINS, K., WILL, M. InCaS: Intellectual Capital Statement – Made in Europe; Strategic 
Relevance of Intellectual Capital in European SMEs and Sectoral Differences. In: 
EUROPEAN CONFERENCE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT, 9. Proceedings..., 
Southampton, 4-5 September 2008. 

MEIRELLES, A. M. A Formação de Estratégias no sistema bancário brasileiro: modelo 
teórico e evidências empíricas. 2003. 414f. Tese (Doutorado em Administração) – 
Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

MERCHANT, Kenneth A. Measuring General Managers Performances: Market, 
accouting and comgination-of-measures systems. Accountin, Auditing &Accountability 
Journal, v.19, p. 893-917, Nov./Dez. 2006. 

MEYER, M.W.; GUPTA, V.. The performance paradox. In: STAW, B.M. AND 
CUMMINGS L.L (eds). Research in organizational behavior. v. 16. Greenwich: JAI Press. 
p. 309-69. 

MONTIBELLER, G. From (and to) a new generation of multi-criteria decision analysts: an 
introduction to the field and a personal view on its future. In: MEYER, E, (Ed.) Keynote 
papers: YOR14 Conference. Birmingham: The Operational Research Society Press: 2005. 

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y.. Business Model Generation – Inovação em modelos 
de negócios. Rio de Janeiro: Altas Books, 2011. 

ROSSATO, I. F. Ferramentas básicas da qualidade. Disponível em: 
<http://www.eps.ufsc.br/disserta96/rossato/cap3/capitulo3.htm>. Acesso em: 26 ago. 2011. 



70 
 

 

SHAHIN, Arash; MAHBOD, M. Alli. Prioritization of Key Performance Indicators: an 
integration of analytical hierarchy process and goal setting. International Journal of 
Productivity and Performance Mangement, v. 56, n. 3, Mai/Jun 2007. p. 226-240. 

STEWART, Thomas A. Capital intelectual, a nova vantagem competitiva das empresas. 
11ª Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998.  

TAKASHINA, T. Newton; FLORES, X. Mário Cesar. Indicadores da qualidade e do alto 
desempenho: como estabelecer metas e medir resultados. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999. 

VALARELLI, L. L. Indicadores de resultados de projetos sociais. 2004. Disponível em: 
<http://www.rits.org.br/gestao>. Acesso em: 16 jun. 2014. 

VALLEJOS, R; GOMES, J. O. Applying a “benchmarking” methodology to empower a 
virtual organisation. 2005. 

 



 

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO 
 
1.
 CLASSIFICAÇÃO/TIPO 

DP 

2.
 DATA 

07 de outubro de 2014 

3.
 REGISTRO N° 

DCTA/ITA/DP-059/2014 

4.
 N° DE PÁGINAS 

70 
5.
 TÍTULO E SUBTÍTULO: 

 

Proposta para determinar o índice de competitividade dos Institutos SENAI de tecnologia.
 

6.
 AUTOR(ES):  

Paula Bucchianeri De Nadai 
7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES): 

 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA  
8.
 PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR: 

Comparação entre Instituto de Tecnologia; Capital Intelectual; Proposta de Valor; Benchmarking; 

Sistema de medição de desempenho.. 
9.PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO: 

Benchmarking; Avaliação de desempenho; Instrumentos de medição; Identificação de parâmetros; 

Propriedade intelectual; Competição; Administração. 
10.

 APRESENTAÇÃO:      X Nacional  Internacional 

ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado Profissional em Engenharia Aeronáutica. Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Orientador: Jefferson de Oliveira Gomes. Defesa 

em 18/09/2014. Publicada em 2014.
 

11.
 RESUMO: 

O Sistema SENAI é historicamente caracterizado pela prestação de serviços em educação à toda  

sociedade brasileira como contrapartida aos recursos oriundos da Indústria. Atualmente, aderiu ao seu 

portfólio serviços em tecnologia e para Inovação, oferecidos às empresas em forma de projetos, 

consultorias e serviços metrológicos, pela sua nova rede de Institutos SENAI de Tecnologia e de 

Inovação que estão sendo implantados desde 2012. Esta nova agenda tem provocado uma mudança 

cultural, que para lograr sucesso, está diretamente relacionada à capacidade de monitorar e controlar 

recursos, garantindo qualidade, quantidade e sustentabilidade das ações. Diante desse contexto, este 

trabalho teve por objetivo identificar a proposta de valor dos Institutos e quais recursos do Capital 

Intelectual são necessários para a prestação de serviços. Foi necessário estudar e definir indicadores para 

compor um sistema de medição de desempenho que possibilitasse a comparação entre os Institutos de 

Tecnologia com distintas vocações. Foi definido um método a partir da atribuição de pesos e avaliações 

individuais, que possibilita a identificação para cada indicador do resultado ideal e do real para cada 

Instituto congregando em um Índice de Competitividade. Como resultados desse trabalho foi realizado um 

estudo de caso com cinco Institutos SENAI de Tecnologia com posicionamento estratégico áreas de 

atuação tecnológicas diferentes, demonstrando a versatilidade e confiabilidade do método permitindo, 

além da comparação, a construção de um banco de dados que se apresenta como uma importante 

ferramenta de “benchmarking” e de geração de informações estratégicas e operacionais, possibilitando a 

correta tomada de decisão, visando melhoria contínua dos processos.  

 

12.
 GRAU DE SIGILO: 

 
(X )  OSTENSIVO (  )  RESERVADO  (  )  CONFIDENCIAL (  )  SECRETO 

 


	Folha de Rosto
	Verso da Folha de Rosto
	Composição da Banca
	Epígrafe
	Agradecimentos
	Prólogo
	Resumo
	Abstract
	Lista de Figuras
	Figura 1.1 - Distribuição dos Institutos Senai de Tecnologia
	Figura 2.1 - Perspectivas do BSC
	Figura 2.2 - Representação dos 9 Blocos do Business Model Canvas
	Figura 2.3 - Modelo estrutural da Declaração do Capital Intelectual
	Figura 3.1- Método Proposto para Definição do Índiece de Competitividade dos Institutos SENAI de Tecnologia
	Figura 3.2 - Detalhamento do método para calcular o Índice de Competitividade Real e Ideal de cada Indicador e Instituto
	Figura 4.1 - Proposta de Valor para os Instituto de Tecnologia
	Figura 4.2 - Mapa estratégico dos Institutos Senai de Tecnologia

	Lista de Tabelas
	Tabela 2.1 - Exemplo de Indicadores propostos pelo BSC
	Tabela 3.1- Principais fatores de Capital Intelectual
	Tabela 3.2 - Detalhamento dos fatores operacionais críticos do Capital Intelectual
	Tabela 3.3 - Indicadores estratégicos para medição dos resultados financeiros dos Institutos SENAI de tecnologia
	Tabela 3.4 - Tabela de conceitos e valores para os indicadores estratégicos
	Tabela 3.5 - Tabela de conceitos e valores para avaliação dos fatores operacionais críticos do capital intelectual
	Tabela 3.6 - Aplicação do método para Definição do Índice de Competitividade dos Institutos
	Tabela 4.1 - Resultados dos Indicadores Estratégicos do IST - CE
	Tabela 4.2 - Resultados dos Indicadores Estratégicos do IST - GO
	Tabela 4.3 - Resultados dos Indicadores Estratégicos do IST - MG
	Tabela 4.4 - Resultados dos Indicadores Estratégicos do IST - DF
	Tabela 4.5 - Resultados dos Indicadores Estratégicos do IST - SCFonte: Autor.4.4 RESULTADOS
	Tabela 4.6 - Pesos Aplicados para o IST CE
	Tabela 4.7 - Pesos Aplicados para o IST GO
	Tabela 4.8 - Pesos Aplicados para o IST MG
	Tabela 4.9 - Pesos Aplicados para o IST DF
	Tabela 4.10 - Pesos Aplicados para o IST SC
	Tabela 4.11- Tabela de Resultado do Índice de competitividade no Estudo de Caso para 5 ISTs
	Tabela 4.12- Tabela de Resultado do Índice de competitividade no Estudo de Caso para 5 ISTs
	Tabela 5.1 - Painel de Monitoramento da maturidade dos Institutos Senai de Tecnologia

	Sumário
	1 INTRODUÇÃO
	1.1 A Implantação dos Institutos Senai de Tecnologia
	1.2 Objetivos
	1.3 Estrutura do Trabalho

	2 ESTADO DA ARTE
	2.1 Planejamento Estratégico
	2.2 Definição da Proposta de Valor, Processos de Negócio e Recursos do Capital Intelectual
	2.3 Análise do Ambiente Organizacional
	2.4 Estabelecimento dos Indicadores
	2.5 Integração das ferramentas para criação de um Sistema de Medição de Desempenho
	2.6 Definição de pesos

	3 MÉTODOS PROPOSTOS
	3.1 Definição da Proposta de Valor, processos de negócio e recursos do Capital Intelectual
	3.2 Definição dos fatores operacionais críticos (INCAS)
	3.3 Identificação dos indicadores estratégicos
	3.4 Alinhamento dos indicadores com a estratégia da empresa
	3.5 Definição dos pesos para cada indicador e fatores operacionais críticos totalizando o Índice de Competitividade
	3.6 Aplicação do Método

	4 RESULTADOS
	4.1 Apresentação do Ambiente de Negócios
	4.2 Estudos de Caso
	4.2.1 Instituto Senai de Eletrometalmecânica – CE
	4.2.2 Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos – GO
	4.2.3 Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente – MG
	4.2.4 Instituto Senai de Tecnologia em Construção Civil - DF
	4.2.5 Instituto Senai de Tecnologia em Automação e Tecnologia da Informação e Comunicação - SC

	4.3 Resultados Apresentados - ETAPA 1
	4.4 Resultados Apresentados – ETAPA 2
	4.5 Resultados Apresentados - ETAPA 3

	5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
	5.1 Sugestões para Trabalhos Futuros

	6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Folha de Registro do Documento



