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RESUMO 

 
 

A avaliação e comparação de desempenho de Institutos de Inovação são consideradas 

fundamentais para a definição do planejamento estratégico. Porém essa é uma tarefa 

difícil por se tratar de um problema com diferentes variáveis e vários stakeholders. Com 

o objetivo de realizar uma comparação do desempenho e avaliar o capital intelectual de 

institutos, esse trabalho propõe apresentar uma metodologia de avaliação do baseado em 

fatores críticos de gestão do capital humano, do capital estrutural e capital relacional, 

como auxílio na tomada de decisões estratégicas, por meio de uma metodologia fruto de 

uma combinação dos métodos Value Focused Thinking (VFT), para a estruturação do 

problema, Intellectual Capital Statement (InCaS), com o propósito de avaliar o capital 

intelectual e Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista MCDA-C 

para realizar a comparação entre os Institutos. Essa metodologia foi aplicada para a 

avaliação dos Institutos SESI de Inovação, que gerou informação para a elaboração de 

um plano de melhoria para sua implantação. 

 

Palavras chave: Capital Intelectual, Método Multicritério, Avaliação de desempenho. 
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ABSTRACT 

 

 

The performance assessment and comparison of Institutes of Innovation are considered 

fundamental for the definition of strategic planning. However, this imposes a difficult 

task since it is a problem with different variables and many stakeholders. Aiming to 

make a comparison of the performance and assess the intellectual capital of institutes, 

this work proposes to present an assessment model based on the critical factors for 

managing human capital, structural capital and relational capital as a support to strategic 

decision making through a methodology resulting from a combination of the methods: 

Value Focused Thinking (VFT), to structure the problem;  intellectual capital Statement 

(Incas), with the purpose of assess the intellectual capital, and Multicriteria 

Methodology for Decision Support Constructivist  (MCDA- C) to perform the 

comparison between the Institutes. This methodology was applied to the assessment of 

SESI Institutes of Innovation, which generated information to prepare an improvement 

plan for its implementation. 

  

 

Keywords: Intellectual Capital, Multicriteria Method, Performance Assessment. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

A indústria brasileira ainda investe pouco em inovação e a maior parte das empresas 

que investem o faz por meio da aquisição de máquinas e equipamentos.  

A inovação é um fator determinante para as empresas manterem sua 

competitividade em mercados cada vez mais globalizados. Desde que a indústria 

brasileira passou a competir de uma forma globalizada, os investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento e inovação (PD&I) foram pequenos em comparação 

com os principais mercados mundiais. A indústria brasileira tem pela frente um 

grande desafio: ampliar significativamente os atuais índices de investimento em 

inovação para alcançar um novo patamar de competitividade. 

Os investimentos em inovação podem ser direcionados para os principais fatores 

que impactam a produtividade industrial: A tecnologia associada ao processo 

produtivo e a produtividade do trabalhador, que é uma função do ambiente de 

trabalho e saúde do trabalhador. 

O Brasil apresenta uma tendência de estagnação do seu processo de 

desenvolvimento industrial e isto se deve a alguns fatores relacionados à perda de 

produtividade, seja por fatores tecnológicos ou por fatores humanos, porém os 

investimentos destinados a inovação industrial no Brasil são direcionados para a 

área tecnológica, deixando-se de lado investimentos para inovação dos fatores que 

afetam a produtividade do trabalhador. O alto índice de afastamentos de 

trabalhadores, devido a acidentes, problemas osteomusculares decorrentes de fatores 

ergonômicos e fatores psicossociais, contribui fortemente para a falta de 

produtividade industrial.  
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No Brasil existem muitas iniciativas para apoiar a inovação tecnológica com foco no 

processo produtivo, a exemplo do SENAI que implantará uma rede de Institutos de 

Inovação e de Tecnologia, porém existem poucas iniciativas para apoiar a inovação 

com foco na produtividade do trabalhador. 

Com o objetivo de apoiar a indústria brasileira no enfrentamento desses desafios 

apresentados, o SESI – Serviço Social da Indústria, alinhado à sua missão de 

contribuir para a competitividade da indústria, implantará 6 Institutos de Inovação 

nas áreas de prevenção de acidentes, ergonomia, fatores psicossociais, gestão do 

absenteísmo, transição demográfica e tecnologias para a saúde. Inspirados em 

modelos europeus de institutos de pesquisa. Com esta iniciativa, o SESI ampliará o 

potencial de inovação das empresas com foco na produtividade do trabalhador. 

Essa rede de inovação vai operar de forma integrada envolvendo os seis Institutos de 

Inovação que, oferecerão às empresas serviços de pesquisa aplicada, consultorias, 

ensaios e testes laboratoriais.  

Dessa forma há uma necessidade de definição de uma metodologia de medição do 

desempenho desses Institutos de inovação do SESI.  
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1.1. Objetivos do trabalho 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia de avaliação do 

Capital Intelectual de Institutos de Inovação, baseado em fatores críticos de gestão do 

capital humano, do capital estrutural e capital relacional, como auxílio na tomada de 

decisões estratégicas, por meio de uma metodologia fruto da combinação de alguns 

métodos. 

Para o cumprimento deste objetivo, tomam-se por objetivos específicos: 

a) Aplicar uma multimetodologia para o desenvolvimento da metodologia de avaliação 

do capital intelectual; 

c) Definir os objetivos de cada Instituto por meio de um consenso entre os stakeholders; 

b) Avaliar o desempenho do capital intelectual do Instituto; 

d) Analisar e comparar o desempenho de Institutos de Inovação.  

 

1.2. Metodologia 

O presente trabalho é uma Pesquisa Exploratória, porque envolve o levantamento 

bibliográfico e fizeram-se workshops com os stakeholders envolvidos gerando uma 

interação direta entre as pessoas. Além disso, é uma Pesquisa bibliográfica porque está 

elaborado a partir de teorias e aplicações já publicadas, constituído de livros, artigos de 

periódicos e congressos, e materiais disponibilizados na Internet. Por fim, contém 

Pesquisa-ação porque os pesquisadores e participantes deste trabalho estão envolvidos 

de modo cooperativo e participativo. 
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1.3. Limitações 

No presente trabalho existem as seguintes limitações decorrentes do cenário no qual foi 

desenvolvido o trabalho: 

a) Quanto à obtenção, disponibilidade e compartilhamento de informação 

qualitativa sobre o contexto situacional, devido à disponibilidade de tempo dos 

stakeholders envolvidos para o processo de interação grupal, e para as 

entrevistas. Como exemplo, a dependência da disponibilidade de tempo dos 

gerentes dos Institutos do SESI para a avaliação dos Institutos. 

b) Quanto à inexperiência na metodologia e na complexidade da implementação da  

Metodologia MCDA-C em situações concretas pelos facilitadores. 

c) Desconhecimento total da metodologia por parte dos stakeholders envolvidos. 

d) Utilização de conceitos qualitativos na utilização da metodologia. 

e) Influência do perfil dos stakeholders no resultado da aplicação da metodologia. 
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1.4. Estrutura da dissertação 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos: 

O Capítulo 1 (Introdução) contextualiza o escopo desta tese e evidencia os objetivos, 

estruturando a matriz do problema, identificando a demanda brasileira por inovação 

com foco nos fatores humanos que influenciam a produtividade industrial e a 

necessidade de obtenção de uma metodologia de avaliação de Capital Intelectual dos 

Institutos SESI de Tecnologia.  

O Capítulo 2 (Fundamentação Teórica) descreve uma introdução aos desafios da 

indústria brasileira referente aos fatores de segurança e saúde do trabalhador. Além 

disso, apresentam-se conceitos necessários para a criação de uma multimetodologia. 

Mostra-se uma base teórica do método Value Focused Thinking (VFT) e Capital 

Intelectual como apoio na estruturação do problema da metodologia MCDA-C. 

No Capítulo 3 (Proposta da metodologia) é apresentada a metodologia de avaliação do 

Capital Intelectual. 

No Capítulo 4 apresenta-se a aplicação da metodologia utilizando-se o software 

Macbeth para a avaliação dos Institutos SESI de Inovação.  

Por fim, no Capítulo 5 são descritas as conclusões e sugestões para trabalhos futuros, 

procurando-se evidenciar possíveis novos rumos para os caminhos tomados nesta tese, 

com indicação de investigações necessárias para projetos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Desafios da Indústria Brasileira 

A Indústria Brasileira enfrenta um grande desafio de manter-se competitiva no cenário 

globalizado. Além da atualização tecnológica necessita de trabalhadores com alta 

produtividade, porém os dados brasileiros apresentam um alto índice de afastamentos. 

Esse cenário do afastamento de trabalhadores dos seus postos de trabalho se apresenta 

inserido num contexto de envelhecimento da população, e o Brasil, que sempre se 

apresentou como um país com uma população ativa jovem, começa a enfrentar alguns 

problemas referentes a uma transição demográfica. Somando-se a esse contexto, a 

indústria brasileira passa por um processo de pressão do governo federal na 

apresentação de dados referentes ao histórico da saúde ocupacional dos seus 

trabalhadores, criando a obrigação de disponibilizar essas informações em tempo real 

para o ministério do trabalho a partir de janeiro de 2015 por meio do programa de 

governo chamado eSocial. 

Os afastamentos de trabalhadores devido às questões de saúde, sejam por razões 

ocupacionais ou não, resultam em um aumento de custo de produtividade para a 

indústria. Dados da Organização Internacional do Trabalho ILO (2003) relatam que 4% 

do PIB dos países desenvolvidos e 10% do PIB dos países em desenvolvimento estão 

relacionados a gastos com doenças e agravos ocupacionais. 

De acordo com levantamento apresentado por Mendes (2012), baseado em dados do 

INSS sobre afastamentos superiores a 15 dias, em 2011 ocorreram 318.260 

afastamentos (16,0% do total) por acidentes e doenças ocupacionais no país, sendo a 
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maior parte causada por lesões e traumas (62,3%), doenças do sistema osteomuscular 

(26,3%) e transtornos mentais e comportamentais (3,8%) , como mostrado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Acidentes de Trabalho 

No Brasil, a principal fonte de dados estatísticos sobre acidentes de trabalho são as 

informações fornecidas pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), mas esses 

dados oficiais referem-se apenas aos acidentes registrados e ocorridos entre os 

trabalhadores segurados, trabalhos com carteira assinada. Portanto, não estão incluídos 

os acidentes ocorridos com os trabalhadores do setor denominado informal, que hoje 

representam mais da metade da população economicamente ativa. A subnotificação e a 

falta de registros são evidentes tanto na área rural como urbana e tendem a aumentar em 

períodos de recessão econômica. 

Segundo o Bolem Estatístico da Previdência Social de 2003, num universo de 

31.454.564 trabalhadores segurados, foram registrados 390.180 acidentes de trabalho, 

Figura 1: Percentual de Causas mais frequentes observadas nos afastamentos com mais de 15 

dias por Acidente de Trabalho (B91) em todos os setores econômicos do país. Brasil (2011) 

MPS, 2011. 

Fonte: Elaborado pela UNIEPRO. 
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sendo que 319.903 (82%) foram classificados como acidentes típicos, 49.069 (12,6%) 

como acidentes de trajeto e 21.208 (5,4%) como doenças profissionais. Durante o 

mesmo ano de 2003 o total de óbitos por acidentes de trabalho no Brasil foi de 2.582, 

resultando num índice de letalidade de 6,6 óbitos por 1.000 acidentes. Estima-se que em 

2003, no Brasil, a Previdência Social gastou R$ 32,8 bilhões com os acidentes de 

trabalho. 

Dados recentes mostram que no Brasil em 2011 foram registrados 711.164 acidentes de 

trabalho com 2.884 óbitos, sendo 313.131 (44,0%) acidentes com 1.238 óbitos (42,9%) 

registrados na Indústria, segundo AEAT (2011). 

Estudo do SESI, realizado com dados do Anuário Estatístico da Previdência Social de 

2006, observou que para um total de 8.960.436 trabalhadores registrados na indústria 

correspondem 35.635.060 dias perdidos de trabalho, apresentando uma razão média de 

quatro dias perdidos para cada trabalhador da indústria por ano. Isto se refere apenas aos 

Benefícios relacionados à saúde com afastamentos temporários de 15 ou mais dias, 

segundo SANTANA E SANTANA (2011). 

2.1.2 Fatores Ergonômicos 

De acordo com Aguiar, Neves e Araújo (2013), as inadequações ergonômicas no 

ambiente de trabalho contribuem de forma decisiva para o adoecimento dos 

trabalhadores. Essas inadequações ergonômicas são apresentadas como fatores de riscos 

das doenças osteomusculares. 

A prática da ergonomia vem sendo impulsionada no Brasil, principalmente por causa de 

pressões sociais, econômicas e sindicais sobre as empresas. A aplicação de 

metodologias da ergonomia se apresenta como um potencial de soluções para os 
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problemas relacionados à satisfação, saúde, doenças do sistema osteomuscular e 

condições de trabalho. 

Os fatores ergonômicos devem ter o seu foco na adaptação do trabalho ao ser humano, 

na transformação dos sistemas de trabalho para adaptação da atividade às 

características, habilidades e limitações das pessoas, com vistas ao seu desempenho 

eficiente, confortável e seguro. 

2.1.3 Fatores psicossociais como fator de influência na produtividade 

Mudanças significativas ocorreram no mundo do trabalho nas últimas décadas e 

resultaram em riscos emergentes no campo da segurança e saúde no trabalho e levaram 

além do surgimento de fatores de risco físicos, químicos e biológicos ao surgimento de 

fatores de risco psicossociais, segundo PRIMA-EF (2012). O trabalho tem sido 

identificado como um importante mediador entre processos que podem repercutir 

favorecendo ou prejudicando coletividades e os atores individuais de quaisquer tipos de 

atividade produtiva, ou seja, o trabalho pode ser fonte de fortalecimento ou de desgaste 

para a saúde geral. (SELIGMANN-SILVA, 2008). 

Esses fatores referem-se às interações entre meio ambiente, condições de trabalho e 

condições organizacionais, tais como, funções, papeis, conteúdo do trabalho, ritmo, 

equipamentos, cultura, clima, relações interpessoais, renda, dentre outros, e 

características individuais e familiares dos trabalhadores. Ou seja, a natureza desses 

fatores é complexa e multicausal, pois abrange uma série de questões associadas às 

próprias características dos indivíduos, tais como gênero, idade, estado civil, 

escolaridade e estilo de vida, somadas às características do meio ambiente e do trabalho, 

segundo PRIMA-EF (2012). 
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De acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS (2010), a criação de ambientes 

de trabalho saudáveis uma empresa necessita considerar vias ou áreas de influência 

onde as ações possam ocorrer da melhor forma, assim como os processos mais eficazes 

pelos quais os empregadores e os trabalhadores possam empreender ações.  

Alguns exemplos de fatores psicossociais que geram perigo para a saúde do trabalhador, 

segundo PRIMA-EF (2012) são: teor do trabalho, carga e ritmo, horário, controle, 

ambiente e equipamentos, cultura organizacional e função, relações interpessoais no 

trabalho, papeis na organização, desenvolvimento da carreira e interação entre a vida 

pessoal e a vida profissional. 

Com relação à saúde mental, 70% da população ativa sofre de estresse, sendo 30% 

destes em estado de exaustão física e mental, colocando o trabalhador brasileiro como o 

segundo mais estressado do mundo, segundo ROSSI (2007). Os níveis elevados de 

estresse representam um prejuízo de 3,5% do PIB do país, cerca de US$ 42 bilhões, e 

foram responsáveis por um aumento de 140% nos gastos trabalhistas das empresas 

brasileiras nas últimas décadas. Como consequência das alterações de saúde mental, a 

falta de atenção foi fator causador de 73,39% dos acidentes de trabalho na Construção 

Civil de São Paulo, segundo Sintracon / Instituto de Ensino e Cultura de SP (2009). 

2.1.4 Gestão do Absenteísmo 

No âmbito dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, o absenteísmo ou faltas ao 

trabalho quando motivado por doenças ou acidentes, se constitui em um indicador 

tradicional de impacto na produtividade, na competitividade, no custo da empresa e na 

qualidade de vida do trabalhador. 
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No Brasil, a gestão do absenteísmo passará a ocupar um lugar de destaque devido a um 

projeto criado em 2013 pelo Governo Federal chamado “eSocial” que entrará em vigor 

em 2015 e impactará diretamente a indústria brasileira. O eSocial objetiva unificar o 

envio de informações trabalhistas, previdenciárias e de saúde ocupacional pelo 

empregador de todos os seus empregados. O objetivo desse projeto será o acesso de 

diversos órgãos do governo com uma fonte única de informações, para assegurar o 

cumprimento das diversas obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias já 

existentes. Informações de administração de pessoal, benefícios, recrutamento e seleção, 

de segurança e medicina do trabalho deverão ser repassadas ao eSocial. Especificamente 

as informações da área de Saúde e Segurança do Trabalho, deverão ser informadas as 

atividades desempenhadas, condições diferenciadas de trabalho, Atestado de Saúde 

Ocupacional, Comunicação de acidente de trabalho, PCMSO, PPRA, PPP, Laudos, 

afastamentos etc. 

A falta de coerência entre os programas e demais procedimentos reportados, poderá 

resultar em prejuízos como multas e passivos trabalhistas à empresa, além de ações de 

diferentes origens e de órgãos como Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério 

Público do Trabalho, ações regressivas da Previdência Social, demandas sindicais, entre 

outras. Já nos casos de afastamentos ao trabalho, a empresa também poderá ser 

fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e sofrer multas administrativas, caso não 

cumpram os prazos determinados. 

Todas essas mudanças preocupam o empregador brasileiro, uma vez que os dados 

estarão disponíveis em uma única fonte e facilitarão as fiscalizações não presenciais 

pelos órgãos, como Caixa Econômica Federal (FGTS), Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS), pelo Ministério da Previdência Social (MPS), pelo Ministério do 
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Trabalho e Emprego (MTE) e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Essas 

fiscalizações não presenciais podem levar os peritos a conclusões equivocadas se estas 

informações não forem trabalhadas de forma adequada. As empresas serão obrigadas a 

reorganizar-se internamente para o cumprimento e atendimento dos requisitos e 

implantar uma gestão efetiva do absenteísmo e da ergonomia dos postos de trabalho, 

melhorando o gerenciamento sobre os seus processos. 

2.1.5 Transição Demográfica no Brasil 

Atualmente com 22 milhões de idosos, o Brasil poderá triplicar esse contingente até 

2040. Embora o processo de envelhecimento seja um fenômeno mundial, no Brasil e em 

outros países em desenvolvimento, houve uma aceleração do aumento da taxa de 

crescimento do número percentual de pessoas acima de 60 anos. 

Esta aceleração no Brasil foi consequência, principalmente, do decréscimo da taxa de 

fecundidade média brasileira, que passou para 1,9 em 2009, segundo IPEA (2010). Com 

essa taxa de fecundidade reduzida, são previstas a diminuição drástica da força 

economicamente produtiva e a competição entre os recursos destinados às crianças e aos 

idosos. 

O envelhecimento de uma população tem grandes efeitos na força de trabalho e 

consequentemente, na economia de um país. Do ponto de vista agregado, o crescimento 

econômico sustentável vem da expansão da força de trabalho, do capital intelectual e do 

progresso tecnológico. O principal efeito do envelhecimento poderia ser observado na 

redução do tamanho relativo da força de trabalho e diminuição da oferta de mão de 

obra, atuando como uma restrição ao crescimento econômico sustentável, porém com 

um aumento do capital intelectual. Soma-se a esse fato, o impacto do envelhecimento 
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no crescente ônus nas finanças públicas advindo de um menor número de contribuintes 

para a seguridade social e no maior numero de beneficiários do mesmo sistema de 

seguridade, bem como maiores gastos com a saúde dos idosos, com redução na 

capacidade de poupança e acumulação. 

Como no Brasil temos um aumento nos níveis de escolaridade da população, o processo 

de envelhecimento poderá vir a contribuir no aumento dos níveis médios de capital 

intelectual. O conhecimento permanecerá por mais tempo na população, assim a 

restrição de oferta de trabalho ao longo do tempo, principalmente do menor número de 

jovens a cada geração, seria compensado pelo aumento da contribuição de cada 

trabalhador envelhecido. 

Duas leis brasileiras recomendam medidas para o bem-estar das pessoas mais velhas e 

destacam que os programas de preparação para a aposentadoria devem ser conduzidos 

pelas organizações, sendo o Estado o corresponsável por esses programas. Uma delas é 

a Política Nacional do Idoso (Lei no 8.842, de 199414) e a outra, o Estatuto do Idoso 

(Lei no 10.741, de 200315). Apesar disso, ainda são raras as organizações que adotam 

políticas para os trabalhadores mais velhos, ou a oferta de programas de preparação para 

a aposentadoria. 

É preciso considerar as semelhanças e diferenças existentes nas diversas gerações no 

ambiente de trabalho. No Brasil teremos quatro gerações trabalhando conjuntamente 

numa mesma linha de produção: Os baby boomers – nascidos logo após a Segunda 

Guerra Mundial (1946-1964), a geração X - nascidos entre 1965 e 1980, a geração Y- 

nascidos em meados da década de 1980 até o fim dos anos 1990 e a geração Z também 

chamada de geração Millennium segundo Howe e Strauss (2000). Este grupo conviverá 

com as diferenças dos seus respectivos valores e atitudes, dentro do contexto no qual 



 

27 

 

 

foram educados e suas expectativas quanto ao futuro. 

2.1.6 Tecnologias para Saúde 

O desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para saúde e segurança se faz vital 

para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a redução do absenteísmo por 

motivo de lesões e doenças, refletindo em uma força de trabalho mais produtiva e uma 

indústria mais competitiva. 

O Governo Federal Brasileiro considera como tecnologias em saúde os medicamentos, 

materiais, equipamentos, procedimentos, sistemas organizacionais, educacionais, de 

informações, de suporte, programas e protocolos assistenciais por meio dos quais a 

atenção e os cuidados com a saúde são prestados à população, segundo a Política 

Nacional/Portaria Nº 2.510/GM (2005).  

No Cenário nacional algumas iniciativas digitais na área de saúde, chamadas de 

eHealth, estão sendo desenvolvidas, a exemplo da “Tecnologia Digital de Mudança de 

Comportamento: uma aplicação prática do modelo transteorético em alimentação e 

nutrição”, desenvolvida pelo SESI - Departamento Regional de Santa Catarina.  Esta 

tecnologia em formato de game se mostrou estatisticamente efetiva em promover a 

mudança de comportamento dos trabalhadores para o consumo diário de frutas e 

verduras de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. 

Reconhece-se a necessidade de se estimular o desenvolvimento de mais iniciativas 

como estas, mas não há uma política ou linha de fomento específica para tecnologias em 

saúde que coloque em prática a criação de um ambiente propício para o 

desenvolvimento de tecnologias que promovam a mudança de comportamento dos 

indivíduos que se traduzam em hábitos mais seguros e saudáveis.  Em consequência 
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disto, há uma carência de polos de inovação no Brasil que integrem as tecnologias com 

os aspectos de saúde e doença do trabalhador. 

2.2 Estruturação de problemas complexos 

A tomada de decisões feita por indivíduos ou equipes, torna-se uma atividade complexa 

por apresentar objetivos que comumente são conflitantes. Portanto, o que faz uma 

situação problemática complexa para os decisores é o sentimento de pressão para 

escolher uma decisão em situações em que o problema ainda não está claro para eles 

(CURO, 2011).  

Em um problema de decisão em grupo, o objetivo da sua estruturação não é alcançar um 

consenso entre os decisores sobre a base de conhecimento e critérios normativos, mas 

que os participantes alcancem um acordo sobre a formulação do problema, suas 

soluções e resultados significantes. Neste processo de estruturação, o facilitador tem 

tarefa importante em ajudar aos tomadores de decisão a explorar seus pensamentos 

sobre o problema e expressar seus pontos de vista, mesmo divergentes, proporcionando 

um ambiente criativo onde os objetivos de cada decisor são considerados e usados na 

avaliação das opções de decisão (Franco e Montibeller, 2010). 

Rittel e Webber (1973) explicam dez propriedades das soluções para este tipo de 

problemas complexos, que se mostram a seguir: 

 Não existe uma formulação definitiva de problemas complexos: Porque a 

informação de que se precisa para entender o problema, depende das ideias das pessoas 

para solucioná-lo. Assim, uma descrição com detalhe suficiente permitirá desenvolver 

uma grande possibilidade de soluções concebíveis. Desse modo, não se pode entender o 
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problema sem conhecer o seu contexto e não se podem procurar informações 

significantes sem a orientação do conceito da solução. 

 Os problemas complexos não têm uma regra para o término: Porque não existem 

critérios para o entendimento suficiente e porque as cadeias causais não têm um fim. No 

entanto, é possível dar o melhor e investir esforço adicional para incrementar as 

oportunidades de encontrar uma melhor solução. 

 As soluções para problemas complexos não são verdadeiras ou falsas, mas sim 

boas ou ruins: Porque os juízos diferem de acordo com o grupo ou pessoal interessado 

os seus valores e predileções ideológicas. Assim, qualificariam as soluções como boas, 

ruins, melhores, piores ou suficientemente boas. 

 Não existe uma prova imediata nem final de uma solução para problemas 

complexos: Pelo fato de que, quando uma solução é implantada, gera consequências 

após um período de tempo. 

 Todas as soluções para um problema complexo são “operações feitas por um 

tiro”: Porque todas as soluções implantadas são consequentes e efetivamente 

irreversíveis. As consequências têm vida longa, pois não existe oportunidade para 

aprender por meio de tentativas e erros. 

 Os problemas complexos não têm um conjunto enumerável de soluções 

potenciais: Porque não existem critérios para comprovar que todas as soluções tenham 

sido identificadas e consideradas. 

 Todos os problemas complexos são essencialmente únicos: Podem existir 

similaridades entre diferentes problemas, mas não se pode ter certeza que as 

particularidades de um problema coincidem com as de outro problema. 
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 Todo problema complexo pode ser considerado como sintoma de outro 

problema: Não se deve tentar curar os sintomas e, portanto, deve-se tentar resolver o 

problema da forma mais efetiva quanto possível. 

 A existência de uma discrepância representando um problema complexo pode 

ser explicitada em inúmeras formas. A escolha da explanação determina a 

natureza da resolução do problema: Não existem regras ou procedimentos para 

determinar a explanação correta. 

 O facilitador não tem direito a estar errado: No mundo de problemas complexos 

nenhuma imunidade é tolerada. O propósito não é achar a verdade, mas sim melhorar 

algumas características do mundo onde as pessoas vivem. Os facilitadores são 

responsáveis pelas consequências das ações que eles geram. 

A estruturação de problemas é, sem dúvida, a atividade mais importante no processo de 

tomada de decisão (Mintzberg et al, 1976; Abualsamh et al, 1990).  

Assim, a estruturação de problemas tem sido um tema abordado na literatura de onde 

surge uma visão bem difundida com o uso da terminologia: “Métodos de Estruturação 

de Problemas” (Problem Structuring Methods – PSM) (ROSENHEAD E MINGERS, 

2001). Esses PSM são um conjunto de métodos para apoio ao processo decisório, 

envolvendo grupos com visões diversas na busca de uma visão comum para um 

problema em foco, de modo a se comprometer com uma ação consequente (Franco et al, 

2004) 

Existem diversos métodos de estruturação de problemas e como exemplo citam-se: 

SODA (Strategic Options Development Analysis), que utiliza como principal ferramenta 

a construção de mapas cognitivos, SSM (Soft Systems Methodology), que utiliza a figura 

rica como principal ferramenta, SCA (Strategic Choice Approach), que utiliza as áreas 
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de decisão como principal ferramenta. Outra abordagem para a estruturação de 

problemas é a metodologia Value Focused Thinking (VFT), apresentada por Keeney 

(1992), que apoia o processo de estruturação de objetivos e construção de valores, e 

utilizado para a identificação do objetivo fundamental de um problema. Segundo Ralph 

L. Keeney (1996), abordagens convencionais para tomada de decisão possuem seu foco 

nas alternativas, porém para pensar em decisões, deveria se começar pensando-se nos 

valores.  

 

2.2.1 Value Focused Thinking (VFT) 

A abordagem do VFT inicia pela organização dos objetivos e termina com um processo 

de criação de alternativas que é direcionado pela visão dos objetivos.  

A proposta VFT tem basicamente duas atividades: decidir o que se quer e descobrir 

como tê-lo. Assim, Keeney (1992) sugere tratar a situação que se pretende analisar, 

como oportunidade de decisão, onde inicialmente são focadas as necessidades e 

aspirações do decisor. Dessa forma, direciona-se o trabalho em direção ao levantamento 

dos valores envolvidos no processo decisório e depois na geração de alternativas 

(HAMMOND; KEENEY, 1999). 

Jurk (2002) indica que os valores podem ser melhor esclarecidos através da definição 

dos objetivos de decisão. Assim, Keeney (1994) identifica três tipos de objetivos: 

 Objetivos Fundamentais: representam os fins que os decisores almejam em um 

contexto de decisão; 

 Objetivos Meios: representam formas/maneiras para se alcançar outros objetivos; 
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 Objetivos Estratégicos: são objetivos fundamentais que direcionam a tomada de 

todas as decisões organizacionais e são utilizados para se tomar decisões no nível 

estratégico de uma organização. 

Devido à possibilidade de cometer erros na definição dos objetivos, quando os objetivos 

fins podem ser confundidos com objetivos meios, ou os objetivos podem ser 

confundidos com restrições ou alternativas e, além disso, as relações entre diferentes 

objetivos não são especificadas, o VFT sugere uma sequencia de 5 passos, conforme 

Figura 2, para a identificação e estruturação de objetivos em um contexto de tomada de 

decisão (KEENEY, 1996), descrita a seguir e que apesar de ser de 1996, ainda é a 

melhor ferramenta de estruturação de problemas quando se tem como prioridade a 

determinação do objetivo fundamental de um problema: 

 

Figura 2: Processo da metodologia VFT, para a identificação e estruturação de objetivos em um contexto 

de tomada de decisão. Fonte: KEENEY (1996) 

 

Passo 1: Listar todas as preocupações, considerações e critérios 
relacionados à decisão. 

Passo 2: Converter preocupações gerais em objetivos: Neste passo 
realiza-se a conversão das preocupações e aspirações obtidas no 

primeiro passo em objetivos. 

Passo 3: Separar fins e meios para obter os objetivos fundamentais

Passo 4: Esclarecer o significado de cada objetivo: Neste passo, para 
cada objetivo encontrado pergunta-se “o que realmente significa isto”. 

Passo 5: Testar objetivos. 
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 Passo 1: Listar todas as preocupações, considerações e critérios relacionados à 

decisão. Neste passo várias técnicas podem ser utilizadas para obter a lista, como pensar 

sobre as melhores e piores alternativas, conversar com pessoas que enfrentaram 

situações semelhantes, etc. 

 Passo 2: Converter preocupações gerais em objetivos: Neste passo realiza-se a 

conversão das preocupações e aspirações obtidas no primeiro passo em objetivos. 

A forma mais clara de se expressar um objetivo é através de uma frase curta, 

consistindo de um verbo e um objeto. Neste estágio é desejável haver uma longa lista de 

objetivos, cujos similares devem ser combinados e agrupados em categorias. 

 Passo 3: Separar fins e meios para obter os objetivos fundamentais. Depois de 

categorizados os objetivos, realiza-se a divisão entre objetivos fins e objetivos meios. 

 Passo 4: Esclarecer o significado de cada objetivo: Neste passo, para cada 

objetivo encontrado pergunta-se “o que realmente significa isto”. Esta pergunta 

possibilita identificar aspectos que compõe o objetivo e amplia o entendimento sobre 

ele. Este procedimento ajuda a estabelecer mais precisamente os objetivos e perceber 

como melhor alcança-lo. 

 Passo 5: Testar objetivos. Nesta etapa os objetivos são testados para ver se eles 

refletem os objetivos do decisor. Para tanto, pode-se utilizar a lista de objetivos 

encontrada para avaliar alternativas potenciais e verificar se os resultados obtidos são 

consistentes. 

 

2.3 Capital Intelectual 

Ao longo dos últimos anos, as empresas estão reconhecendo cada vez mais a 

importância do capital intelectual, preocupando-se mais por ter uma boa gestão e 



 

34 

 

 

avaliação continua dele. 

O capital intelectual representa o conhecimento coletivo que é adquirido nas rotinas 

organizacionais, pessoais e nas relações de uma organização (STEWART, 1997; 

BONTIS, 2002). além disso, o capital intelectual é reconhecido como um recurso 

importante que as organizações precisam desenvolver para ganhar vantagens 

competitivas sustentáveis (CHEN, 2008). 

Assim, com o propósito de entender mais as diferentes abordagens para a sua definição, 

apresentam-se a seguir alguns conceitos provenientes de diferentes autores. 

2.3.1 Conceitos de Capital Intelectual (CI) 

O termo capital intelectual (CI) surgiu a partir do trabalho de Stewart (1991), quem o 

define como a soma dos recursos organizacionais incluindo o conhecimento tácito 

coletivo, habilidades humanas, experiências e outros recursos intelectuais que possam 

contribuir com a criação de valor de uma organização (STEWART, 1997; BONTIS, 

2002). Desde então se proliferam diversas definições do CI, a exemplo: 

 De acordo com Brooking (1997) o CI consiste na mistura de ativos intangíveis 

que permitem a empresa funcionar, introduzindo-se a característica da mistura. 

 Conforme Edvinsson (1996), o CI é composto das capacidades de 

aperfeiçoamento que habitam no interior do ser humano, o capital estrutural, os 

conhecimentos, as relações, know-how e outros intangíveis. 

 Segundo Stewart (1998), é a soma dos conhecimentos que possuem todos os 

empregados de uma empresa dando-lhe uma vantagem competitiva. É o material 

intelectual (conhecimentos, informações, propriedade intelectual e experiência) 

que se pode aproveitar para criar riqueza. 
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 Bueno (1998) descreve o CI como um conjunto de competências básicas 

distintas de caráter intangível que permitem criar e sustentar a vantagem 

competitiva. 

Todas essas definições têm em comum a referência a ativos ou recursos intangíveis que 

incluem capacidades e caráter estratégico. Assim, o capital intelectual torna-se o único 

fator diferenciador que proporciona uma posição competitiva no mercado para uma 

organização (TEECE, 2002). Além disso, é importante considerar também que a 

constituição do CI para uma organização pode não ser a mesma para outra (ROOS et al, 

2001) 

Bontis (1998) classifica o capital intelectual em três componentes primários inter-

relacionados: Capital humano, estrutural e relacional, os quais são descritos a seguir: 

a) Capital Humano: inclui vários dos elementos de recursos humanos tais como 

atitude, competências, experiências, habilidades e conhecimento (Guerrero, 

2003). Além disso, Roos e Jacobsen (1999) acrescentam a inovação e talentos 

das pessoas. Esse capital humano não pode ser possuído, mas alugado 

(Edvinsson, 1997). Assim, a perda de um capital humano pode significar uma 

ameaça para a organização, pois o seu talento, habilidades e conhecimentos 

tácitos irão junto com ele (Roos et al, 1997). 

b) Capital estrutural: refere-se à aprendizagem e conhecimento que são 

adquiridos nas atividades cotidianas, e utilizados como infraestrutura de apoio 

para o capital humano (Kong e Thompson, 2009). É vasta a relação de itens que 

perfaz o capital estrutural, compreende: o empowerment, capacidade 

organizacional, sistemas físicos utilizados, qualidade, alcance dos sistemas 

informatizados, a imagem da empresa, os banco de dados, os conceitos 
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organizacionais, propriedade intelectual, patentes, marcas registradas e direitos 

autorais (SILVEIRA e SELIG, 2001) que criem valor para as organizações 

(BONTIS et al, 2000). 

c) Capital Relacional: caracteriza as relações formais e informais das 

organizações com os stakeholders externos. Além disso, extrai as percepções 

que eles têm sobre elas, assim como existe um intercâmbio de conhecimento 

entre ambos. (BONTIS, 1998). O capital relacional é importante para uma 

organização porque atua como um elemento multiplicador de criação de valor 

para a organização por meio da conexão entre o capital humanos e o capital 

estrutural com stakeholders externos (ORDONEZ DE PABLOS, 2004) 

O CI provê o melhor valor possível para as organizações por meio da combinação, 

utilização, interação, alinhamento e balanceamento dos três componentes anteriores, 

além de gerenciar o fluxo de conhecimento entre eles. 

Mertins e Will (2009) consideraram que, diferentes abordagens sobre a gestão do CI 

foram desenvolvidas e testadas, porém não existia um padrão de escala aplicável à 

Europa sobre a avaliação e gestão de capital intelectual (CI) até então.  

Para Mertins e Will (2009), a necessidade de um método consistente foi o ponto de 

partida para o projeto alemão "Wissensbilanz - Made in Germany" e do 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). Até o final de 2007, mais de 50 empresas participaram 

do Projeto. Já o método Intelectual Capital Statement - Made in Europe (InCaS) é o 

método europeu equivalente e, atualmente, encontra-se em execução no Sixth 
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Framework da União Europeia.  

Mertins e Will (2009) apresentam que os dois métodos são fundamentalmente o mesmo, 

mas diferem quanto ao agrupamento dos dados coletados. Dessa forma, os dados 

precisam ser analisados separadamente. Os autores sustentam que, de forma geral, os 

resultados obtidos permitem extrair conclusões quantitativas e qualitativas sobre a 

relevância estratégica de elementos do CI e como esta varia de acordo com o setor de 

atividade da empresa. 

Ambos os projetos tiveram como objetivo desenvolver um método para apoiar as 

empresas na gestão do seu CI. Assim, neste trabalho será apresentado apenas o método 

InCaS (metodologia europeia) por ser o método que será utilizado na aplicação final. 

2.3.2 InCaS: Intellectual Capital Statement – made in Europe 

A metodologia InCaS, que significa "Intellectual Capital Statement – made in Europe" 

(Relatório do Capital Intelectual para a Europa) é uma ferramenta para avaliar, mostrar 

e gerenciar com precisão o capital intelectual de uma organização. Essa metodologia foi 

resultado de um projeto europeu, realizado entre junho de 2006 e dezembro de 2008 e 

conduzido pelo Instituto de Tecnologia de IPK Fraunhofer da Alemanha, junto com a 

London School of Economics and Political Aciences (LSE), a Universidade Politécnica 

da Catalunha (UPC), 5 associações empresariais e 25 empresas representantes de 5 

países europeus (Espanha, Alemanha, França, Eslovénia e Polónia). (ACCENTURE, 

2012). 

Mertins e Will (2009) realizaram um estudo com o objetivo de analisar o grau de 

importância dos fatores críticos para CI percebida pelas empresas participantes. A fim 

de atingir esse objetivo, as empresas foram classificadas por setores e os resultados 
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explicam qual a estrutura do capital intelectual em uma organização, sustentado pelo 

capital humano (CH), capital estrutural (CE) e capital relacional (CR). 

 

Figura 3: Representação do ambiente de negócios proposto por European Commission DG Research, 

2010. Fonte: Mertins e Will (2009) 

 

Segundo 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 3. 

 

2.3.3 Aplicação da metodologia InCaS 

Alguns princípios fundamentais deverão ser seguidos na elaboração do InCaS, a fim de 

garantir o êxito projeto. Especialmente para adoção inicial do InCaS, é importante que o 

gerente de projeto e o gestor do negócio coordenem e moderem todo o processo de 

implantação do InCaS. Assim, a abordagem global precisa ser compreendida e o gerente 
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de projeto deve ser capaz de apresentar o seu método e objetivos à equipe e a outros 

stakeholders do projeto. A fim de iniciar o processo e obter informações básicas, os 

seguintes pré-requisitos devem ser atendidos: 

a. Análise da situação atual 

b. Análise da saúde da empresa para aplicação do InCaS 

c. Estabelecimento do gerenciamento de projetos 

O processo de aplicação do método europeu, segundo Mertins e Will (2009), está 

dividido em cinco passos sequenciais conforme Figura 4 e descritos a seguir: 

 

Figura 4: Processo da metodologia InCaS, adaptado de European Commission DG Research, 2010 

 

Passo 1 – Modelo de Negócios: Devem-se realizar reuniões com todos os stakeholders 

envolvidos para a definição do modelo de negócios, o qual deve incluir o modelo de 
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criação de valor que mostra o que e como o valor é gerado, e, além disso, deve-se 

definir a estratégia de negócios da empresa. 

Passo 2 - Análise do Capital Intelectual: De posse de um modelo de negócios o 

Capital Intelectual será levantado com base em fatores críticos  já anteriormente 

identificados, descritos na Tabela 1 e considerados como base inicial para o 

levantamento. Em geral, o capital intelectual de uma empresa está formado pelos 

recursos intangíveis utilizados nos processos de negócios para alcançar o sucesso 

empresarial. 
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Tabela 1: Fatores críticos da metodologia InCaS 

 

Fonte: Adaptado de Mertins e Will (2009) 

Capital humano

Competência profissional

Experiência adquirida na organização ou na carreira do funcionário: 

formação profissional, ensino superior, cursos de formação e 

seminários, bem como experiências práticas adquirida no local de 

trabalho.

Competência Social

Capacidade de se relacionar bem com as pessoas, comunicar e 

discutir de uma forma construtiva, alimentando a confiança no seu 

comportamento a fim de permitir uma confortável cooperação. Além 

disso, a capacidade de aprendizagem, o manuseio consciente de 

crítica e de riscos, bem como a criatividade e flexibilidade dos 

funcionários. 

Motivação

Motivação para desempenhar um papel dentro da organização, para 

assumir a responsabilidade, comprometida com a realização das 

tarefas e disposição para uma troca de conhecimento aberto. A 

identificação com a organização e a participação na realização são 

fundamentais.

Habilidade de liderança

Capacidade de administrar e motivar as pessoas e desenvolver e 

comunicar estratégias e visões e sua implementação empática. 

Habilidades de negociação, assertividade e credibilidade, bem 

como a capacidade de criar um escopo de desenvolvimento 

pertencem a este fator.

Capital estrutural

Cooperação interna e 

transferência de tecnologia

Maneira como os funcionários, unidades organizacionais e 

diferentes níveis hierarquicos trocam informações e cooperam entre 

si. A transferência de conhecimento entre os funcionários e entre as 

gerações é importante neste fator.

Instrumentos de gestão

Ferramentas e instrumentos de apoio aos esforços de liderança e, 

portanto, têm um impacto sobre a forma como as decisões são 

tomadas e quais os caminhos da informação que são incorporados 

no processo de tomada de decisão.

Tecnologia da informação e 

conhecimento explícito

O computador como elemento para assistir o trabalho, incluindo 

todos os elementos do conhecimento explícito. Entre eles estão, por 

exemplo, princípios específicos técnicos operacionais, redes, 

bancos de dados de servidor de arquivos, intra e extranet, Internet e 

aplicações de software, incluindo o conteúdo.

Inovação de produto

Inovações de grande importância para o futuro da organização. 

Inovações que trarão novos produtos para aprimorar os já existentes 

ou mudá-los fundamentalmente e, eventualmente, resultar em um 

pedido de patente.

Otimização de processo e 

inovação

Optimização e melhoria dos procedimentos e processos internos, 

por exemplo, melhoria contínua de todos os processos de negócios, 

bem como de gestão de ideias, a fim de colher sugestões de 

melhoria.

Cultura corporativa

A cultura corporativa compreende todos os valores e normas, 

influenciando a interação conjunta, a transferência de 

conhecimentos e da forma de trabalho. Observância das normas, 

boas maneiras, "fazer e não fazer" e do tratamento de falhas são 

aspectos importantes deste fator. 

Capital relacional

Relações com o 

consumidor

Relações com ex-clientes, os atuais e potenciais. A gestão dessas 

relações é composta por atividades como vendas e CRM, marketing 

e cultivo do “cara-a-cara” entre clientes e funcionários. 

Relações com os 

fornecedores

Relações com ex-fornecedores, os atuais e potenciais. A gestão 

dessas relações compreende atividades relativas a aquisições e à 

gestão de fornecedores.

Relações com o público em 

geral

Relações com o público, incluindo as relações com ex-funcionários 

e potenciais e com público em geral. São aqui importantes todas as 

atividades de gestão de relacionamento público, bem como a 

cidadania corporativa, por exemplo, no apoio a atividades regionais.

Relações com os 

investidores

Todas as relações com investidores - investidores externos e 

internos - ou seja, os bancos, proprietários, acionistas. A gestão 

dessas relações compreende todas as atividades que 

proporcionem informações específicas para a empresa, por 

exemplo, a prestação de contas.

Relações com parceiros de 

coorperação

Todas as relações com associações profissionais, entidades de 

ensino e pesquisa e sociedades. A gestão desses relacionamentos 

compreende atividades como aquisição conjunta de clientes, 

fornecedores, investidores, bem como uma transferência de 

conhecimento ativa em parcerias, as melhores práticas de 

transferência e de atividades em rede.
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Passo 3 - Mensuração: Busca a identificação de indicadores de CI que ajudarão a 

medir os fatores de CI e o seu desenvolvimento ao longo do tempo em uma base 

quantitativa. Além disso, determinar indicadores de CI é benéfico para o 

acompanhamento das medições para determinados fatores de CI. Um indicador pode ser 

uma figura chave, uma relação de gestão ou informações recolhidas nos inquéritos, 

ajudando a descrever um aspecto particular de um fator de CI. 

Passo 4 – Refinamento e Medições Estratégicas: Até esse momento, todas as 

informações necessárias para a definição de medições de CI e estratégias de refinamento 

terão sido geradas. A equipe do projeto InCaS deve ter identificado os principais fatores 

CI e avaliado em relação à sua quantidade, qualidade e sistemática. Além disso, eles 

devem ter avaliado os fatores CI em termos de sua importância relativa. O moderador 

também deve ter uma primeira lista de indicadores de CI preparadas pela organização. 

Assim, este passo está dividido em duas partes principais: Interpretação dos resultados 

(Análise de Pontos fortes e fracos, Análise de impacto, Identificar áreas de intervenção) 

e alinhar os indicadores com as estratégias do CI da empresa. 

Passo 5 – Documentação final: Consiste em reunir e apresentar os resultados da 

Processo InCaS em um documento final. Após o último workshop, deveria ter-se 

reunido todas as informações necessárias para preparar este documento. 

Por fim, a metodologia InCaS disponibiliza uma série de ferramentas úteis para serem 

implantadas em cada passo. Além disso, existe um material de suporte que pode ser 

baixado do site www.incas-europe.org.  



 

43 

 

 

2.3.4 Metodologia QQS para aplicação da metodologia InCaS 

Segundo Will e Mertins (2013) a metodologia QQS (Quality, Quantity and Systematic 

Management) tem o objetivo de apresentar o conjunto de fatores críticos do capital 

intelectual gerado nos passos do item 2.3.3, denominado na metodologia como portfólio 

de capital intelectual. A metodologia QQS prevê a apresentação do portfólio em um 

gráfico de quatro quadrantes e os fatores críticos são posicionados de acordo com o seu 

estado atual de desenvolvimento com relação à qualidade, quantidade e sistemática, 

determinado em uma reunião de avaliação com diversos atores interessados no 

processo.  

Com relação à avaliação do item qualidade, o fator crítico é submetido ao seguinte 

questionamento: “Este fator é bom o suficiente para atingir nossos objetivos?”. Esta 

avaliação é qualitativa e deve-se avaliar o grau de influência desse fator no alcance do 

objetivo.  

Para a avaliação quantitativa o fator crítico é submetido ao seguinte questionamento: 

“Temos o suficiente deste fator para atingir nossos objetivos?” Esta avaliação deve ser 

feita observando-se a estrutura atual e avaliando-se a sua capacidade de infraestrutura 

existente para o alcance do objetivo.  

Para a avaliação da sistemática, deve-se submeter o fator crítico à seguinte pergunta: 

“Desenvolvemos e mantemos este fator sistematicamente para manter e/ou melhorar seu 

estado?”. Nessa etapa observa-se a sistematização da avaliação do fator crítico.  

Para se representar graficamente a avaliação QQS, inserem-se os dados das avaliações 

da qualidade, quantidade e sistemática no software Wissenbilanz-Nord, desenvolvido 

pelo Instituto Fraunhofer. O gráfico gerado apresenta no eixo das abscissas a avaliação 

do fator crítico segundo a sua qualidade. No eixo das ordenadas a sua avaliação segundo 

a quantidade e a avaliação da sistemática é mostrada no gráfico segundo o tamanho do 
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círculo.  Dessa forma, o objetivo consiste em ter círculos grandes no quadrante superior 

à direita.  

 

Figura 5: Exemplo de um Portfolio de Capital Intelectual gerado pelo software Wissenbilanz- Nord 

 

A Figura 5 apresenta um exemplo de um portfólio de Gestão CI gerado pelo software. O 

software é em alemão e identifica HK- i como os fatores do capital humano, SK- i como 

os fatores do capital estrutural e BK- i como os fatores do capital relacional.  

Os fatores de CI na parte inferior esquerda geralmente representam futuros campos de 

intervenção. Se um fator aparece nesta seção ele é considerado como fraco de acordo 

com a avaliação QQS. 

Segundo Will e Mertins (2013), ao pesquisar sistematicamente os fatores com maior 

potencial para a intervenção, deve-se responder as seguintes questões: "Onde devemos 

começar a investir? Onde podemos obter o máximo impacto com custos mínimos? "O 

resultado de uma mensuração do capital intelectual é um conjunto definido de ações que 

visam o desenvolvimento sistemático de alguns desses fatores, bem como um conjunto 
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de indicadores que ajudam a monitoração desses fatores. Esse conjunto de medidas 

pode ser visto como uma primeira estratégia de CI que pode ser elaborado ao longo do 

tempo. Com base nesses resultados, a gestão pode expandir sua estratégia de negócios, 

tendo em vista os fatores de CI relacionados com os objetivos e as oportunidades 

decorrentes do seu desenvolvimento sistemático.  

 

2.3.5 Modelo Lógico para o estabelecimento do Modelo de Negócios do InCaS 

Modelos lógicos podem ser utilizados para o estabelecimento de estratégia do negócio 

desempenhando o papel de modelos de negócios. Segundo Kingsbury (2012), o modelo 

lógico é uma ferramenta iterativa que serve como referência durante todo o 

planejamento, implantação e avaliação de um projeto gerando o modelo de negócio. 

Em termos ideais, o desenvolvimento do modelo lógico envolve as partes interessadas e 

serve, simultaneamente, como orientação durante o desenvolvimento do programa e o 

planejamento da avaliação. Serve como contexto para identificar e ponderar as 

diferenças e as prioridades das partes interessadas (LEVIN e HOOD, 2010). 

Um modelo lógico ajuda a: 

 Esclarecer a estratégia. 

 Avaliar a eficácia potencial de uma abordagem específica. 

 Definir objetivos. 

 Estabelecer prioridades para a distribuição dos recursos. 

 Incorporar os resultados obtidos por pesquisas e projetos de demonstração. 

 Identificar as diferenças entre o ideal e seu funcionamento na prática. 

 Especificar o tipo de perguntas que devem ser feitas na avaliação. 
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 Fazer com que as partes interessadas prestem contas com relação aos processos e 

resultados. 

 Ilustrar a conexão entre os componentes e os resultados esperados 

Segundo Levin e Hood (2010), o Modelo Lógico inclui informação pertinente ao 

contexto do negócio, a exemplo de fatores influenciadores e ajuda a pensar de modo não 

convencional, observando as diversas fontes de dados usadas para descrever o 

problema. Assim, pode dizer-se que não existe uma única forma correta de se criar um 

modelo lógico. A fase de desenvolvimento do programa (planejamento, implementação 

ou manutenção) deve direcioná-lo para uma das duas abordagens: da direita para a 

esquerda ou da esquerda para a direita. 

 

Modelo lógico da direita para a esquerda 

Esta abordagem, também conhecida como lógica inversa, começa com os resultados que 

se deseja obter; a partir deles são desenvolvidas as atividades e os insumos. Esta 

abordagem, geralmente é usada na fase de planejamento e assegura que as atividades do 

programa levem, logicamente, aos resultados definidos, com a condição de que as 

pontes formadas pelas setas sejam bem fundamentadas. À medida que se avança para a 

esquerda no modelo lógico, surge a pergunta “Como?”. Esta abordagem também é útil 

para programas em fase de implementação, que ainda têm certa flexibilidade quanto às 

atividades (LEVIN e HOOD, 2010). 

 

Modelo lógico da esquerda para a direita 

Esta abordagem, também conhecida como lógica prospectiva, pode ser usada para 

avaliar um programa que ainda não tem um modelo lógico, na fase de implementação 
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ou manutenção. Inicia-se com a explicitação dos insumos e atividades do programa. 

Prossegue-se à direita, fazendo-se a perguntar “Por quê?”. Também se pode pensar 

nesta abordagem como uma progressão do tipo “Se..., então...” (LEVIN e HOOD, 

2010). 

 

2.4 Abordagem de apoio à decisão multicritério – MCDA 

Segundo Gomes et al. (2004), MCDA pode ser definido como a atividade do analista 

que, baseado em modelos claramente apresentados, mas não necessariamente 

formalizados, ajuda na obtenção de elementos de resposta às questões de um decisor no 

decorrer de um processo, onde estes elementos esclarecem, sugerem ou favorecem cada 

decisão. 

Essa abordagem prioriza o fator humano na análise de problemas complexos, pois 

considera que o processo da tomada de decisões é uma tarefa difícil para grupos e 

indivíduos isolados em um ambiente onde a decisão deverá atender objetivos e critérios 

conflitantes. Algumas alternativas e objetivos estão interligados e as consequências das 

decisões nem sempre são facilmente identificáveis. Assim, a não aceitação da 

subjetividade pode tornar-se uma dificuldade para a solução do problema (CURO; 

BELDERRAIN, 2011). 

De acordo com Belton e Stewart (2002), o processo de MCDA deve ser visto e 

entendido de forma integrada, incluindo: 

 Integração entre diferentes abordagens para o problema, reconhecendo que cada 

abordagem resulta em entendimentos particulares; 

 Integração entre a MCDA e outros problemas de estruturação e métodos de 

avaliação de decisão mais abrangente; 
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 Integração entre ferramentas desenvolvidas especificamente para a MCDA e 

outras ferramentas quantitativas e estatísticas. 

A maioria das estruturações e modelagens, especialmente a tomada de decisões 

multicriteriais, é baseada na concepção por meio de critérios e alternativas (KEENEY; 

RAIFFA, 1976). Critérios e alternativas são mutuamente definidos e são os 

componentes fundamentais de qualquer problema de decisão multicritério. Critérios 

refletem os valores de um tomador de decisão e são os meios pelos quais as alternativas 

podem ser discriminadas. As alternativas são cursos de ação que podem ser seguidos e 

que terão resultados medidos em função dos critérios. 

Um problema de decisão multicritério consiste em uma situação onde existem pelo 

menos duas alternativas de ação a serem escolhidas, o processo de escolha ocorre pelo 

desejo de se atender múltiplos objetivos que muitas vezes têm relacionamento 

conflitantes. Esses objetivos possuem variáveis associadas que os representam e 

permitem que cada alternativa seja avaliada com base em cada objetivo, as quais podem 

ser chamadas de critérios, atributos ou dimensões (ALMEIDA, 2011). 

2.4.1 Métodos Multicritérios de apoio à Decisão - Construtivista (MCDA-C) 

O MCDA-C é uma ferramenta que auxilia o gestor a gerir seus problemas de acordo 

com suas percepções de valor, considerando aspectos qualitativos e quantitativos. “Um 

problema pertence a uma pessoa, isto é, ele é uma construção pessoal que o indivíduo 

faz sobre os eventos associados ao contexto decisório.” (ENSSLIN et al, 2001). O 

objetivo dos métodos, na visão construtivista, é de gerar conhecimento aos atores do 

processo decisório. Os métodos desenvolvidos para Apoio à Decisão devem permitir 

identificar oportunidades de aperfeiçoamento, bem como servir também como base para 
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que os atores entendam o impacto que as ações exercem sobre os seus valores (LIMA et 

al, 2012) 

De acordo com Mazon et al. (2010), com a implantação do MCDA, existe a 

possibilidade de identificação e visualização do desempenho do que pretende ser 

analisado, permite-se identificar os pontos em que a intervenção de melhorias é mais 

urgente, quando os resultados correspondem aos itens abaixo de “neutro”, bem como a 

manutenção de bons níveis quando estes estão em “excelência”.  

No entanto, Gallon et al. (2008), identificam que o MCDA-C se mostrou robusto, uma 

vez que conseguiu atingir seu objetivo de propiciar conhecimento quanto à construção 

de métodos de avaliação, conferindo à empresa vantagem competitiva. 

Conforme Azevedo et al. (2011), a metodologia MCDA-C gera conhecimento para o 

decisor sobre o contexto avaliado. Além disso, propicia condições para a estruturação de 

ações à melhoria do desempenho da empresa no processo avaliado. 

O processo de MCDA – C é realizada por meio de três fases básicas, diferenciadas, 

porém correlacionadas, que se apresentam na Figura 6, detalha-se a seguir: 
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Figura 6: O método Multicritério de apoio à decisão – Construtivista.  

Fonte: Adaptado de Ensslin et al (2000) 

 

Fase de estruturação:  

a) Identificar a contextualização da situação problemática complexa por meio de: 

 Identificação dos stakeholders envolvidos no processo de tomada de 

decisão, assim como os decisores que participarão ativamente na construção 

da metodologia.  

 Identificar quais são as instituições envolvidas (alternativas) e as suas 

problemáticas.  
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b) Construção da árvore de pontos de vista fundamentais (PVF). Várias são as 

técnicas que podem ser usadas a fim de extrair do decisor aqueles pontos que ele 

considera fundamental para a tomada de decisão.  

 Uma vez identificados os pontos de vistas fundamentais (PVF), é possível 

representá-lo na forma de uma estrutura arborescente, onde é possível 

aumentar o grau de compreensão do decisor. Desta forma constrói-se uma 

estrutura de valor ou uma árvore de PVF. Após construir a estrutura de valor 

é necessário um critério que permita mensurar o desempenho de cada 

alternativa avaliada em cada PVF considerado.  

c) Construção de descritores: Cada critério é decomposto em diversos níveis 

chamados de descritores os quais fornecem um melhor entendimento daquilo 

que representa a preocupação do decisor ao mensurar uma dimensão do contexto 

decisório.  

Fase de avaliação:  

a) Construção de escalas de preferência local: Deve-se quantificar o desempenho 

das alternativas em relação a cada critério identificado pelo avaliador e 

decomposto no diversos níveis dos descritores. O instrumento que pode auxiliar 

os decisores a expressar, de forma numérica, suas preferências será a função de 

valor. A função de valor é necessária tanto para avaliar as alternativas, quanto 

para melhorar o entendimento sobre o problema dos decisores. Uma vez 

quantificados estes critérios, é possível agregar estas informações locais de 

modo a obter uma avaliação global. Segundo Dyer e Sarin (1979), uma função 

de valor é usada para ordenar a intensidade de preferência (diferença de 

atratividade) entre pares de níveis de impacto ou ações potenciais. 
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b) Determinação das taxas de compensação: Para que seja possível a agregação das 

informações, é necessário um conjunto de parâmetros associados aos critérios os 

quais são chamados de taxas de compensação. Essas taxas são parâmetros que os 

decisores julgam adequados para agregar, de forma compensatória, 

desempenhos locais em um desempenho global (ROY, 1996). Entre os métodos 

para determinação de taxas de compensação, destaca-se o MACBETH, que 

adota lógica similar àquela utilizada para determinação de função de valor, ou 

seja, a do julgamento semântico. 

c) Identificação do perfil de desempenho e avaliação global: Elaborada a avaliação 

local das alternativas, em todos os pontos de vistas, é importante, agora utilizar 

esta informação para comparar alternativas potenciais e determinar seus pontos 

fortes e fracos. Para uma melhor visualização do desempenho de cada alternativa 

potencial, traça-se o seu perfil de impacto para, além de avaliar as alternativas, 

possibilitar a geração de oportunidades para aperfeiçoá-las, favorecendo, com 

isso, o aumento de conhecimentos dos decisores sobre o seu problema. Essas 

avaliações locais podem ser agregadas agora em uma única avaliação global, por 

meio da fórmula de agregação aditiva (KEENEY, 1996).  

Fase de recomendações:  

 Análise de resultados e elaboração de recomendações: Considerando os pontos 

de vistas fundamentais onde o desempenho da alternativa mostrou-se 

inadequado, é possível concentrar esforços para correção ou proposição de novas 

alternativas para melhoria deste desempenho.  
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2.5 Multimetodologia 

A essência de uma multimetodologia consiste na utilização de mais de uma 

metodologia, método, ou parte deles, de iguais ou diferentes paradigmas, em uma única 

intervenção (MINGERS e BROCKLESBY, 1995).  

Mingers e Rosenhead (2004) explicam que podem combinar-se metodologias, 

especificando assim que existem quatro tipos de multimetodologias. 

 Combinação de metodologias: Utilizando duas ou mais metodologias completas 

dentro de uma mesma intervenção.  

 Reforço de metodologias: Utilizando uma metodologia principal, mas reforçando-

a com a introdução de outros métodos. 

 Multimetodologia mono-paradigmática: combinação de partes de várias 

metodologias, todas provenientes de um mesmo paradigma. 

 Multimetodologia multi-paradigmática: combinação de partes de várias 

metodologias, mas provenientes de diferentes paradigmas. 

Pollack (2009) apresenta duas formas de multimetodologia: em série ou em paralelo, 

conforme Figura 7 e descritas a seguir: 

 

 

Figura 7: Representação de Multimetodologia em série e em paralelo.  

Fonte: Adaptado de Pollack (2009) 
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 Multimetodologia em série: É a forma mais comum de combinar 

multimetodologias. Esta abordagem é a mais adequada em situações estáveis, 

onde as fases do projeto possam ser identificadas antecipadamente e onde os 

resultados das fases iniciais continuem sendo válidos durante o 

desenvolvimento. 

 Multimetodologia em paralelo: Esta multimetodologia envolve o uso de 

metodologias ao mesmo tempo, permitindo uma abordagem de colaboração e 

enfatizando o aprendizado contínuo e a adaptação às mudanças. Assim, essa 

abordagem é mais adequada aos contextos de turbulência em que se espera que 

as exigências possam mudar no decorrer do projeto ou, exista a necessidade de 

usar diferentes metodologias para atingir o objetivo desejado.  

 

A abordagem multimetodológica parte do princípio de que não existe um método 

específico que seja mais apropriado, mas que todos os métodos têm vantagens e 

desvantagens que podem ser compensadas e reunidas em uma mesma pesquisa 

(NETTO, 2012). 

Mingers e Rosenhead (2004) apresentam três principais motivos que apoiam o uso da 

multimetodologia: 

 As situações problemáticas do mundo real são inevitavelmente 

multidimensionais, pois existem aspectos físicos, materiais, sociais e 

políticos, e também pessoais. Estes diferentes focos tendem a centrar a 

atenção nos distintos aspectos da situação e por isso precisa-se da 

multimetodologia para abordar com sucesso toda a riqueza do mundo real. 

 Uma intervenção não se constitui, em geral, de um evento único e discreto, 

senão de um processo que avança ao longo de várias fases, onde as 

metodologias tendem a ser mais úteis em algumas fases do que em outras. 
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Assim, considera-se a possibilidade de combinar os enfoques para conseguir 

um resultado melhor. 

 O fato de combinar métodos diferentes pode proporcionar uma triangulação 

da situação gerando novas percepções e maior confiança nos resultados. 

Rosenhead e Mingers (2001) ressaltam que, a pesar das vantagens do uso de 

multimetodologias, caso forem extraídas de diferentes paradigmas podem apresentar 

alguns problemas como: i) Filosoficamente: incomensurabilidade de paradigmas, ii) 

Teoricamente: o fato de não conseguir se encaixar eficazmente, e iii) Praticamente, 

ausência de gama de conhecimentos, habilidade e flexibilidade exigidas dos 

profissionais. Porém Kotiadis e Mingers (2006) esclarecem que a incomensurabilidade 

de paradigmas não é uma barreira para essas combinações, pois a incomensurabilidade 

refere-se quando um novo paradigma estabelece uma nova maneira de ver a realidade 

incompatível com o paradigma anterior, não impedindo a possibilidade de trabalhar com 

sucesso em paradigmas. 

2.6 Conclusão do Capítulo 

Nesse capítulo foram apresentados os desafios atuais da indústria brasileira com foco na 

área de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Esse cenário inspirou a implantação de 

Institutos de Inovação focados nessas demandas industriais. Com a implantação dos 

Institutos surgiu a necessidade de estabelecer-se uma metodologia de avaliação do 

capital intelectual. Por se tratar de um problema complexo foi introduzido o conceito de 

estruturação de problemas, o qual se caracteriza basicamente por considerar dados 

qualitativos e intangíveis. Os métodos são de difícil explicação e utilização e ideais para 

situações complexas, geralmente aplicáveis ao mundo social, político ou cultural com 

envolvimento de vários stakeholders. Foram apresentados diversos métodos de 
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estruturação de problemas e cada método é mais aplicável a uma situação específica de 

interesse. Nesse trabalho optou-se pela metodologia Value Focused Thinking (VFT) por 

ser uma metodologia que tem como saída o Objetivo Fundamental do problema. Esse 

objetivo por sua vez é a base para o desenvolvimento de modelos de negócios que 

podem ser obtidos por diversas metodologias. A metodologia escolhida para a 

elaboração do modelo de negócios foi o desenvolvimento de modelo lógico por 

apresentar a possibilidade de iniciar-se a sua construção a partir do Objetivo. .Além 

disso, foram descritos os fundamentos do Capital Intelectual e a utilização do método 

InCaS como suporte na avaliação do capital intelectual. 

Apresentou-se também a abordagem de apoio à decisão multicritério (MCDA) como 

uma ferramenta que auxilia o gestor a gerir seus problemas de acordo com suas 

percepções de valor, levando em consideração aspectos qualitativos e quantitativos, para 

introduzir a metodologia MCDA – Construtivista e as suas fases. 

Por fim, os conceitos, vantagens e desvantagens da utilização de multimetodologia 

foram descritos por parte de diferentes autores acadêmicos.  
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3. PROPOSTA DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE 

CAPITAL INTELECTUAL 

 

3.1 Introdução 

O método utilizado nesse trabalho baseia-se no uso de uma multimetodologia em 

paralelo (ver item 2.7). Primeiro a metodologia prevê a estruturação do problema por 

meio de um workshop. Para tal, utiliza-se a metodologia Value Focused Thinking (VFT) 

como apoio na primeira fase para a validação do objetivo fundamental. Esta 

metodologia foi escolhida por ter o seu foco na obtenção do objetivo fundamental do 

problema. Em continuidade da primeira fase serão considerados os princípios de Capital 

Intelectual e a sua metodologia conforme o método InCaS para o estabelecimento dos 

fatores críticos para atingimento do objetivos, que foram definidos no plano de 

negócios. Para a elaboração do Plano de Negócios utiliza-se a metodologia de 

estruturação de Modelo Lógico da United States Government Accountability Office na 

qual utiliza-se um workshop para a sua construção. Posteriormente os fatores críticos 

levantados na avaliação do capital intelectual serão avaliados por meio da metodologia 

QQS, permitindo uma avaliação específica para cada instituto. Para a realização da 

análise QQS utiliza-se o software Wissenbilanz-Nord. Posteriormente o método 

MCDA-C será usado para comparação dos institutos. Para essa avaliação utiliza-se o 

software MACBETH. Dessa forma, se usarão de forma paralela os três métodos, na 

primeira fase do MCDA-C, conforme demonstrado na Figura 8. 
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Figura 8: Metodologia proposta para avaliação de Capital Intelectual. Fonte: Elaborado pelo autor 

Metodologia VFT para identificação e 
estruturação de objetivos

Passo 1: Listar todas as preocupações, considerações e critérios 
relacionados à decisão. 

Passo 2: Converter preocupações gerais em objetivos: Neste passo 
realiza-se a conversão das preocupações e aspirações obtidas no 

primeiro passo em objetivos. 

Passo 3: Separar fins e meios para obter os objetivos fundamentais

Passo 4: Esclarecer o significado de cada objetivo: Neste passo, para 
cada objetivo encontrado pergunta-se “o que realmente significa isto”. 

Passo 5: Testar objetivos. 

Passo 0: Preparação

•Análise da situação atual.

•Identificação de stakeholders

Passo 1: Modelo de Negócios

•Definir os principais objetivos estratégicos

Passo 2: Análise do Capital Intelectual

•Identificar os Fatores críticos de CI mais 
importantes

Passo 3: Mensuração 

•Identificar  indicadores para os critérios

Passo 4: Refinamento e medições 
estratégicas

•Alinhar indicadores com as estratégias da empresa

Passo 5: Documentação Final

•Comunicação interna e externa o resultado do 
modelo InCaS

Modelo InCaS

Metodologia VFT para identificação 
e Estruturação de objetivos

Metodologia MCDA-C
Modelo InCaSMetodologia QQS

Software
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3.2 Processo da metodologia proposta 

A metodologia proposta seguirá a sequência de fases do método MCDA-C conforme figura 8, 

descritas a seguir: 

 

a) Abordagem SOFT para estruturação:  

Para esta fase utiliza-se o método VFT para o estabelecimento do Objetivo Fundamental do 

problema. Este método foi escolhido por apresentar o seu foco na obtenção desse objetivo. 

Nessa fase, será realizado um workshop com os stakeholders envolvidos no processo 

decisório com o objetivo de identificar a contextualização da situação problemática complexa 

e definir os objetivos por meio da metodologia VFT, com foco nos valores dos decisores. 

Nesse workshop os participantes definirão os objetivos em 5 passos, conforme previsto pela 

metodologia VFT: 

Passo 1: A primeira parte do workshop será para discussão sobre o papel dos 

Institutos, preocupações gerais e riscos, cenário atual da empresa e como esse cenário 

impacta no sucesso do negócio, possíveis fatores críticos e critérios para a avaliação 

do capital intelectual. 

Passo 2: Neste passo os participantes irão converter as preocupações levantadas no 

passo 1 em objetivos. Nessa fase poderá ser criada uma longa lista de objetivos, cujos 

similares devem ser combinados e agrupados em categorias. 

Passo 3: Nesta etapa do processo os participantes separarão os objetivos listados em 

dois grupos: objetivos fins e objetivos meios. 

Passo 4: Neste passo os participantes avaliarão cada objetivo, ampliando o 

entendimento sobre ele. Após essa avaliação serão levantados os meios para alcançar 

cada objetivo. 
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Passo 5: Nesta etapa os objetivos serão testados comparando-se a lista final com as 

preocupações levantadas no passo 1 e se esses objetivos ajudam na elucidação dos 

problemas levantados. 

Para ajudar nesse processo de identificação de objetivos, propõe-se utilizar um 

formulário conforme Apêndice 1. 

 

b) Criação da árvore de Pontos de Vista Fundamentais:  

A árvore de Pontos de Vista Fundamentais é formada pelos fatores críticos do capital 

intelectual. Para determinarem-se esses fatores críticos é necessário definir-se primeiro o 

modelo de negócios. 

Nessa fase é realizada por meio de um workshop com o objetivo de definir um modelo de 

negócio para cada instituto por meio de um modelo lógico com seus objetivos estratégicos e 

posteriormente realizar a avaliação do capital intelectual.  

Cada modelo lógico será composto pelos objetivos definidos na etapa anterior e pela 

definição do problema, resultados a médio e longo prazo, inputs, atividades e outputs. Após a 

definição do Modelo Lógico do negócio serão estabelecidos os fatores críticos para a 

avaliação do capital intelectual e indicadores essenciais para se atingir o objetivo. Cada fator 

crítico deve seguir um padrão de detalhamento único, assim, propõe-se utilizar o formulário 

do Apêndice 2. 

 

c) Construção dos Descritores: 

Cada fator crítico que compõe a árvore de Pontos de Vista Fundamentais identificado na etapa 

anterior é quantificado. Após a quantificação os fatores críticos passam a ser denominados de 

descritores. Os descritores são resultado da avaliação quantitativa dos fatores críticos e para 

realizar-se a avaliação utiliza-se a metodologia QQS, observando a sua suficiência de cada 
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fator crítico no atendimento do objetivo, sua qualidade e sistemática da gestão. Essa avaliação 

é realizada por meio da realização de um workshop e as evidências dos resultados da 

avaliação são sistematicamente documentados.  

Segundo a metodologia QQS e conforme a figura 9, cada fator crítico será pontuado numa 

escala de 0 a 120%. Para avaliações insatisfatórias ou não suficientes o seu grau de 

desenvolvimento será considerado 0%, para avaliações parcialmente suficientes o seu grau 

será de 30%. Para avaliações suficientes em grande parte seu grau será de 60%. Para 

avaliações totalmente suficientes seu grau será 90% e para avaliações consideradas melhores 

ou mais do que o necessário, 120%. Valores intermediários poderão ser considerados a 

depender da avaliação subjetiva dos avaliadores. Esses resultados serão inseridos na 

ferramenta informatizada QQS desenvolvida pelo Instituto Fraunhofer IPK Berlim, 

Alemanha, para analisar o resultado das avaliações. 

 

 

Figura 8: Escala para avaliação dos fatores críticos. Fonte: Instituto Fraunhofer IPK. 

 

 

A fim de estabelecer o mesmo padrão de procedimento, serão também determinados 

indicadores específicos para cada fator crítico, permitindo a avaliação quantitativa de 

cada item. Os indicadores determinados precisam ter definições consistentes com as 

definições dos indicadores padrão de capital intelectual e devem cobrir os indicadores 
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básicos estabelecidos no método (MERTINS E WILL, 2009). 

 

d) Construção de escalas de preferência local: 

Para a construção de escalas de preferência local, conforme apresentado no item 2.4.1, 

visando à possibilidade de quantificação da preferência do decisor quanto a um determinado 

critério, necessitam-se definir as funções de Valor (BEINAT; 1995). Para construção destas 

funções, atribui-se primeiro os limites máximo e mínimo e a escala de preferência local é 

criada por meio da comparação par a par dos níveis de referência. Na obtenção das funções de 

valor para os descritores, será utilizada a abordagem MACBETH (Measuring Attractiveness 

by Categorical Based Evaluation Technique). 

A utilização dessa abordagem tem o propósito de obter-se uma comparação par-a-par, na qual 

se solicita ao decisor que indique, por meio de informações semânticas, a perda de 

atratividade percebida na passagem de um nível do descritor para outro (BANA e COSTA; 

VASNICK, 1997). Assim, essas informações são estruturadas de forma a oferecer uma escala 

de intervalo que representa as preferencias do decisor. 

 

e) Determinação das taxas de compensação: 

A importância relativa de cada ponto de vista (PV) é determinada por meio da criação de 

Taxas de Substituição, que são os pesos que serão atribuídos a cada fator crítico. A 

determinação das taxas de compensação é feita por meio da comparação par a par de cada 

fator crítico do capital intelectual. Essa comparação é feita por meio do software MACBETH. 

f) Perfil de desempenho das ações e avaliação global: 

Ao obterem-se as taxas de compensação e avaliações segundo a função de valor, pode-se 

transformar o valor das avaliações locais em valores de avaliação global. 
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g) Análise dos resultados e elaboração das recomendações: 

Nesta fase se concentrarão esforços para correção ou proposição de alternativas para melhoria 

dos resultados obtidos na aplicação da metodologia. 

 

3.3 Conclusão do capítulo 

Neste capítulo foi apresentada a proposta da metodologia de avaliação de Capital Intelectual 

para Institutos de Inovação, desenvolvendo-se paralelamente as metodologias VFT para a 

estruturação do problema, Modelo lógico para a construção do modelo de Negócios e InCaS 

com o propósito de avaliar o capital intelectual de Institutos de Inovação, geração dos PVF e 

indicadores. De posse dos indicadores a metodologia QQS permitirá uma avaliação individual 

de cada instituto e a metodologia MCDA-C será utilizada para realizar a comparação entre os 

Institutos na sua primeira fase de desenvolvimento. 

Assim, estas informações servirão de base para a aplicação da metodologia no próximo 

capítulo. 
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4. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA NOS INSTITUTOS SESI DE 

INOVAÇÃO 

 

O método de avaliação do capital intelectual (InCaS) será aplicado e os dados para cada 

Instituto serão obtidos por meio de workshops e seus resultados serão documentados. Estes 

workshops serão liderados pelos facilitadores, quem estão qualificados para conduzi-los, 

observando-se os resultados desejados. Este método será aplicado separadamente para cada 

Instituto. 

4.1 Contextualização 

4.1.1 Demandas da Indústria Brasileira na área de saúde e Segurança no trabalho  

O cenário da Segurança e Saúde na Indústria brasileira apresentado no capítulo 2 foi objeto de 

discussão no primeiro workshop realizado com os gestores dos institutos de inovação e 

técnicos do departamento nacional. Os problemas identificados serviram de base para a 

construção do modelo lógico de cada instituto apresentado no item 4.2.1. 

Os principais problemas identificados estão relacionados com os seguintes fatores: 

 Crescentes custos com o absenteísmo e presenteísmo por motivo de saúde, assim 

como a dificuldade da indústria no retorno, reinserção e readaptação do trabalhador 

afastado de suas atividades laborais por um longo período; 

 Crescentes custos com alto índice de afastamento por doenças osteomusculares e 

doenças mentais que possuem relação com postos de trabalhos inadequados; 

 Transtornos mentais e comportamentais como terceira causa de afastamentos dos 

trabalhadores da indústria, com tendência a transformarem-se na primeira causa nos 

próximos anos. 
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 Os crescentes custos com acidentes e doenças do trabalho, somados a um processo de 

transição demográfica e epidemiológica, que demandam soluções inovadoras para 

redução de acidentes e promoção da saúde e qualidade de vida. 

 A transição demográfica no Brasil que trará impactos ao crescimento econômico do 

país devido ao envelhecimento e maior incidência de doenças crônicas não 

transmissíveis na população trabalhadora. 

 Os crescentes custos com acidentes de trabalho, relacionados a comportamentos 

inseguros, absenteísmo, por motivos de saúde, e presenteísmo por baixo engajamento, 

demandam tecnologias inovadoras para redução de acidentes, promoção da saúde e 

bem estar no ambiente de trabalho. 

 

4.1.2 Institutos SESI de Inovação em Segurança e Saúde no Trabalho 

Com o objetivo de atender as demandas industriais brasileiras descritas no item 4.1.1, o SESI 

realiza uma grande mudança na sua estratégia de atuação por meio da inserção da vertente de 

inovação no seu planejamento estratégico. Esta ação reposicionará o SESI como um ator no 

cenário nacional da inovação na área de segurança no trabalho.  

Estudos de mercado e as sinalizações apresentadas no item 4.1.1 indicam ao SESI seis áreas 

estratégicas para trabalhar com Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), com operação 

matricial propondo soluções e modelando metodologias/tecnologias que possam ser 

absorvidas pela indústria (direta ou indiretamente por meio das redes temáticas e setoriais) 

nos temas: Ergonomia, Fatores Psicossociais, Tecnologias para Segurança e Saúde e 

Prevenção de acidentes, Envelhecimento e Absenteísmo. 

Para desenvolver o atendimento às demandas da indústria brasileira na área de segurança no 

trabalho o SESI implantará seis Institutos de Inovação nas áreas citadas anteriormente. 
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O principal objetivo dos Institutos é fornecer soluções inovadoras (PD&I) junto a indústria 

com foco na diminuição dos afastamentos/aumento de produtividade do trabalhador (foco na 

redução de custos e aumento da produtividade) em temas emergentes e, principalmente, 

investigando a conexão destes aos fatores que contribuem com o aumento da produtividade. 

Com base nas demandas apresentadas, o Departamento Nacional do SESI propôs a 

implantação de seis Institutos de Inovação nas seguintes áreas: 

 Tecnologias para Prevenção de Acidentes; 

 Ergonomia; 

 Fatores Psicossociais; 

 Gestão do Absenteísmo; 

 Longevidade e Produtividade; 

 Tecnologias para Segurança e saúde no Trabalho. 

Esses Institutos estão focados no desenvolvimento de pesquisas aplicadas aos interesses 

industriais e atuam em rede de complementaridade de competências.  

Observando-se os diferentes objetivos de cada Instituto torna-se uma tarefa difícil realizar-se 

uma avaliação e comparação entre eles. O capital intelectual de cada instituto deve ser 

avaliado, porém, devido à diversidade de atuação, os mesmos fatores críticos para diferentes 

institutos possuem pesos diferentes e aplicando-se a metodologia multicritério será possível 

realizar-se tanto a avaliação individual como a comparação entre eles.  

Para aplicação dessa metodologia, foram realizados workshops onde participaram 

coordenadores regionais e nacionais de cada instituto, o gestor da área de Segurança e Saúde 

do SESI, o coordenador do projeto de implantação dos institutos e consultores das áreas foco 

do estudo.  
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4.2 Aplicação da metodologia proposta 

4.2.1 Fase de Estruturação 

Para iniciar a estruturação da situação problemática, aplicou-se a metodologia VFT, como 

apoio na identificação dos objetivos estratégicos dos Institutos SESI de Inovação. Após 

aplicação da metodologia VFT realizou-se a avaliação do capital intelectual separadamente de 

cada Instituto por meio da metodologia InCaS usando a ferramenta informatizada QQS. 

Aplicação do VFT 

Esta metodologia foi aplicada em um workshop realizado com os gestores dos Institutos e 

técnicos do Departamento Nacional do SESI. Os dados foram obtidos por meio de um 

formulário apresentado no APÊNDICE 1. Nessa etapa foi possível validarem-se todos os 

objetivos e verificar a capacidade de cada objetivo solucionar algum problema listado. 

Nesta seção, será apresentado o resultado da aplicação do VFT para o Instituto SESI de 

Tecnologia para Segurança e Saúde no Trabalho, na Tabela 2. Os resultados das aplicações 

obtidos para os outros Institutos estão apresentados nos Apêndices 3 a 7.
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Tabela 2: Aplicação da metodologia VFT para o Instituto SESI de Inovação em Tecnologias para Segurança e Saúde no trabalho 

Instituto SESI de Inovação INSTITUTO DE INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS PARA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
 

 Preocupações e Problemas 

PASSO 1 

(Listar Preocupações) 

Os crescentes custos com acidentes de trabalho relacionados a comportamentos inseguros; 

Absenteísmo por motivos de saúde; 

Presenteísmo por baixo engajamento; 

Demandas por tecnologias inovadoras para redução de acidentes, promoção da saúde e bem estar no ambiente de trabalho. 
 

 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5 

 (Listar Objetivos) 
Objetivo Meio 

ou Fim? 
Descrição do Objetivo 

Objetivo Atende ao 

Problema? 

Objetivos 

 

 

Usar a tecnologia para transformar o 

comportamento humano mais seguro e saudável. 
fim 

Desenvolver pesquisa aplicada e tecnologias para promover 

comportamentos seguros e saudáveis ao trabalhador e contribuir, 

assim, para o aumento da produtividade industriária.  
sim 

Prospectar oportunidades de PD&I meio 

Prospectar oportunidades de Pesquisa Desenvolvimento e 

Inovação (PD&I) junto à indústria, buscando parceiros técnicos 

para a execução do projeto e possíveis fontes de captação de 

recursos 

sim 

Negociação de projetos meio 
Negociar termos de abertura de projetos de PD&I junto à 

indústria, parceiros técnicos e órgãos de Fomento 
sim 

Executar/acompanhar pesquisas meio 
Executar e/ou gerenciar pesquisas aplicadas realizadas por equipe 

própria ou de instituição parceira; 
sim 

Desenvolvimento meio 
Desenvolvimento de produtos e serviços tendo como alicerce 

pesquisa aplicada 
sim 

Licenciamento meio 
Licenciamento de uso de tecnologias desenvolvidas, com geração 

de receita secundária 
sim 

Transferência de tecnologia meio 
Transferência de tecnologia para Rede Interna do SESI sem 

custos, mediante demanda levantada pela mesma 
sim 

Incorporação da PD&I; meio 
Incorporação da PD&I no Portfólio do SESI como novos 

produtos, serviços ou soluções; 
sim 

Divulgação meio 
Divulgação técnica e comercial dos resultados das pesquisas 

aplicadas e de produtos e serviços desenvolvidos 
sim 

Comercialização meio Comercialização dos produtos para a indústria sim 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Avaliação do Capital Intelectual, por meio da metodologia InCaS 

Para avaliar o Capital Intelectual dos Institutos SESI de Inovação determinaram-se 

primeiramente os Modelos Lógicos para cada Instituto, partindo-se dos objetivos 

identificados com a metodologia VFT. Posteriormente foram definidos os fatores críticos para 

atingir esses objetivos e a sua avaliação com relação à qualidade, quantidade e sistemática, 

por meio da metodologia QQS.  

O método utilizado para definição do modelo lógico foi da direita para esquerda como 

apresentado na seção 2.3.5. De posse do problema e dos objetivos foram definidos os 

resultados, inputs, outputs e atividades. 

Esta metodologia foi aplicada em um workshop realizado com os gestores dos Institutos e 

técnicos do Departamento Nacional do SESI. 

A construção do modelo lógico foi realizada em um workshop por meio da interação dos 

stakeholders envolvidos. Foi construído um modelo lógico específico para cada instituto. Na 

primeira etapa do workshop foi realizada uma contextualização sobre os objetivos da 

inovação na área de segurança e saúde do SESI e alinhamento das diretrizes para a área. 

Numa segunda etapa foi apresentado o planejamento estratégico da área para garantir que 

todo desdobramento estivesse alinhado a ele. Após essa etapa os participantes foram divididos 

em grupos por instituto, de forma a discutir as suas problemáticas. 

 

Modelo de Negócio 

No workshop aplicou-se a metodologia de elaboração do modelo de negócio por meio da 

construção do modelo lógico para cada Instituto. Nesta seção, será apresentado na Tabela 3 o 

resultado do modelo lógico para o Instituto SESI de Tecnologia para Segurança e Saúde no 

Trabalho. Os resultados obtidos para os outros Institutos estão apresentados nos Apêndices 8 

a 12.   
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Tabela 3: Modelo Lógico do Instituto SESI de Inovação em Tecnologias para Segurança e Saúde no trabalho 

 

PROBLEMA: Os crescentes custos com acidentes de trabalho relacionados a comportamentos inseguros, absenteísmo por motivos de saúde e 

presenteísmo por baixo engajamento, demandam tecnologias inovadoras para redução de acidentes, promoção da saúde e bem estar no ambiente de 

trabalho. 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INPUTS 

 

 Necessidades Industriais 

 Recursos Financeiros 

o Próprio 

o Órgãos de 

Fomento/Funding 

 Recursos Humanos 

o Próprio 

o Parceiros 

(Nacionais/Internacionais) 

 Infraestrutura (Máquinas, 

Equipamentos e Laboratórios) 

o Próprios 

o Doação deParceiros 

(Nac./Int.) 

 Rede Temática ou Setorial 

para identificação demandas 

(P&D&I) e atendimento 

(Serviço) 

 Documentação de rotinas e 

procedimentos 

 Bases referenciais (Periódicos) 

 

ATIVIDADES OUTPUTS 

 

 Carteira de Projetos de 
P&D&I 

 Parcerias Nacionais e 
Internacionais 

 Recursos de Projetos 
Captados 

 Contratos formalizados 
(Taxa de Sucesso) 

 Base de conhecimento 

 Aderência das empresas às 
soluções propostas pelos 
projetos de P&D&I 

 Patentes solicitadas 

 Royalties de Projetos 
Licenciados 

 Equipes capacitadas das 
Redes 

 Pesquisas em rede de 

institutos 

 Atualização do portfólio de 
serviços 

 Ações de comunicação 

 Aplicação do novo serviço 

 Numero de contratos 

 Receita  

 Satisfação 
 

RESULTADOS  

CURTO/MÉDIO PRAZO (ATÉ 5 ANOS) 

 

 Transferir inovação para a indústria 

 Ter portfólio de serviços de alto valor 

agregado 

 Disseminar a cultura de inovação no SESI 

 Aumentar o impacto da produção 

intelectual dos pesquisadores vinculados 

aos institutos 

 Promover um ambiente de trabalho mais 

saudável e seguro 

 

 

RESULTADOS  

LONGO PRAZO 

1. Redução de custos com 

acidentes no trabalho, 

presenteísmo e absenteísmo 

relacionados à segurança e 

saúde do trabalhador. 

2. Produzir conhecimentos e 

inovação com potencial para 

influir na formulação de 

políticas e marcos regulatórios 

3. Mudar a percepção do 

empresário em relação ao 

“valor” do investimento em 

qualidade de vida (mudança de 

cultura) 

 

OBJETIVO 

Usar a tecnologia para transformar o comportamento humano 

mais seguro e saudável. 

 

 Prospecção 

o Oportunidades de 

P&D&I (Indústria) 

o Busca de Parceiros 

o Captação de 

Recursos 

 Negociação 

o Projetos com Indústria 

o Parceiros 

o Órgãos de Fomento 

 Execução de Pesquisa 

 Desenvolvimento 

 Licenciamento ($) 

 Transferência para Rede 

Interna  

 Incorporação da P&D&I 

no Portfólio (Novo 

Serviço) 

 Divulgação 

 Comercialização 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Fatores Críticos e Indicadores 

Em continuidade da aplicação da metodologia, a partir do modelo de negócios foram 

definidos os fatores críticos para o atingimento dos objetivos, sua avaliação com relação à 

qualidade, quantidade e sistemática e seus respectivos indicadores. Os dados foram coletados 

por meio de um formulário apresentado no APÊNDICE 2. 

Nesta seção, será apresentado na Tabela 4 o resultado dos fatores críticos e indicadores 

identificados para o Instituto SESI de Tecnologia para Segurança e Saúde no Trabalho. Os 

resultados obtidos para os outros Institutos estão apresentados nos Apêndices 13 a 17. 

Avaliação do capital Intelectual por meio da metodologia QQS 

Para realizar a avaliação por meio da metodologia QQS foi utilizado o software Wissenbilanz-

Toolbox desenvolvido pelo Instituto Fraunhofer IPK Berlim, Alemanha. 

Para geração dos gráficos é necessária a entrada dos dados obtidos no workshop para a 

avaliação da qualidade, quantidade e sistemática de cada fator crítico. Após a inserção dos 

dados a geração dos gráficos é automática. 

Nesta seção, será apresentado na Figura 10 o resultado dos gráficos de capital intelectual 

obtido pelo software Wissenbilantz-Toolbox para o Instituto SESI de Tecnologia para 

Segurança e Saúde no Trabalho. Os resultados obtidos para os outros Institutos estão 

apresentados nos Apêndices 18 a 22. 
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Tabela 4: Fatores críticos e indicadores para avaliação do IC do Instituto SESI de Inovação em Tecnologias para Segurança e Saúde no trabalho 

Objetivo Fim Usar a tecnologia para transformar o comportamento humano mais seguro e saudável. 

Objetivos Meios 

 Prospectar oportunidades de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação (PD&I) junto à indústria, buscando parceiros técnicos para a execução 

do projeto e possíveis fontes de captação de recursos; 

 Negociar termos de abertura de projetos de PD&I junto à indústria, parceiros técnicos e órgãos de Fomento; 

 Executar e/ou gerenciar pesquisas aplicadas realizadas por equipe própria ou de instituição parceira; 

 Desenvolvimento de produtos e serviços tendo como alicerce pesquisa aplicada; 

 Licenciamento de uso de tecnologias desenvolvidas, com geração de receita secundária; 

 Transferência de tecnologia para Rede Interna do SESI sem custos, mediante demanda levantada pela mesma; 

 Incorporação da PD&I no Portfólio do SESI como novos produtos, serviços ou soluções; 

 Divulgação técnica e comercial dos resultados das pesquisas aplicadas e de produtos e serviços desenvolvidos; 

 Comercialização dos produtos para a indústria. 

 

Fatores Críticos de sucesso para alcance dos objetivos  

 
Fator Crítico 

 

Quantidade  
Temos o suficiente 

deste fator para atingir 

nossos objetivos? 

Qualidade  
Este fator é bom o 

suficiente para atingir 

nossos objetivos? 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos este 

fator sistematicamente para 

manter e/ou melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Humano 

 

Coordenador – Especialista 

Chefe 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

% de rateio das horas técnicas 

por projeto 

Nº de horas de capacitação 

Especialista em Tecnologias em 

Saúde 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

% de rateio das horas técnicas 

por projeto 

Nº de horas de capacitação 

Especialista em SST e 

Promoção de Saúde 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

0% 

Não existente 

% de rateio das horas técnicas 

por projeto 

Nº de horas de capacitação 

Gestor de parcerias técnicas e de 

captação de recursos 

30% 

Parcialmente 

60% 

Em grande parte 

0% 

Não existente 

% de rateio das horas técnicas 

por projeto 

Nº de horas de capacitação 

Gerente de Projetos 
30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

0% 

Não existente 

% de rateio das horas técnicas 

por projeto 

Nº de horas de capacitação 

Apoio administrativo 
30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

0% 

Não existente 

% de rateio das horas técnicas 

por projeto 
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Nº de horas de capacitação 

Bolsistas (terceiros/temporários) 
30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

0% 

Não existente 

Nª de bolsistas vinculados a 

projetos de pesquisa 

Pesquisadores “ad-hoc” 

(terceiros/temporários) 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

Nª de pesquisadores 

vinculados a projetos de 

pesquisa 

 

 Fator Crítico 

Quantidade  
Temos o suficiente 

deste fator para atingir 

nossos objetivos? 

Qualidade  
Este fator é bom o suficiente 

para atingir nossos 

objetivos? 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos 

este fator sistematicamente 

para manter e/ou melhorar 

seu estado? 

Indicador 

Capital 

Estrutural 

 

 

Política de Inovação (registro de 

software, direitos autorais, saúde e 

qualidade de vida) 

60% 

Em grande parte 

30% 

Parcialmente 

60% 

Em grande parte 
Implementação de política 

Gestão da Inovação/Cultura 

Organizacional para Inovação 
30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 

nº de eventos de capacitação 

realizado / nº de colaboradores 

capacitados / nº de eventos 

realizados/ nº de ideias geradas 

Estrutura organizacional 
60% 

Em grande parte 
30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 
Organograma revisto 

Padrões gerenciais de trabalho 
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
0% 

Não existente 
Padrões revistos 

Metodologia de Gerenciamento de 

Projetos 
30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 
Nº de horas de capacitação 

Metodologia em gestão de 

stakeholders 
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
0% 

Não existente 
Nº de horas de capacitação 

Planejamento Estratégico 
30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 
Planejamento ISI elaborado e 

validado 

Estudo de viabilidade e Plano de 

Negócio 
30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 
Plano de negócio elaborado e 

validado 

Carteira de Convênios/Projetos 
30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 
Nº de projetos captados (taxa de 

conversão submetidos x captados) 

Identidade visual e material de 

comunicação 
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
0% 

Não existente 
Identidade visual elaborada e 

material pronto 

Acesso à bases de dados  
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
0% 

Não existente 
Assinaturas de bases de dados 

realizadas 

Sistemas de informação  
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
0% 

Não existente 
Pedido de registro de software 

INPI 

Equipamentos (computador e 0% 0% 0% Aquisição  
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periféricos) Não existente Não existente Não existente 

Mobiliário 
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
0% 

Não existente 
Aquisição 

Estrutura física 
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
0% 

Não existente 
Adequação de espaço 

      

 Fator Crítico 

Quantidade  
Temos o suficiente deste 

fator para atingir nossos 

objetivos? 

Qualidade  
Este fator é bom o 

suficiente para atingir 

nossos objetivos? 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos este 

fator sistematicamente para 

manter e/ou melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Relacional 

 

Relacionamento com 

Federações das Indústrias 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

60% 

Em grande parte 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com unidades 

do SESI  

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

60% 

Em grande parte 

Participação de unidades em 

projetos de inovação 

Relacionamento com 

instituições internacionais que 

atuam na temática 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com outros 

Institutos SESI de Inovação 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

Ainda em estágio de 

implantação 

Relacionamento com outros 

Institutos de Pesquisa 
30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com 

empresas vinculadas a projetos 

piloto 

30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com 

fornecedores (credenciados) 
30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
Fornecedores credenciados 

Relacionamento com 

instituições governamentais e de 

fomento 

30% 

Parcialmente 

60% 

Em grande parte 

30% 

Parcialmente 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com 

instituições de ensino 
30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 
Parcerias estabelecidas 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 9: Análise do capital Intelectual para o Instituto SESI de Inovação em Tecnologias para SST.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observa-se que a Figura 10, gerada pelo software, não permite uma avaliação clara da 

situação atual do Instituto, pois, nesse caso, o instituto possui muitos fatores críticos 

localizados nos mesmos pontos do gráfico. Porém o software também permite uma 

visualização em um outro formato conforme Figuras 11, 12 e 13. 

 

Figura 10: Avaliação do Capital Humano do Instituto SESI de Inovação em Tecnologias para SST.  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 11: Avaliação do Capital Estrutural do Instituto SESI de Inovação em Tecnologias para SST.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Figura 12: Avaliação do Capital Relacional do Instituto SESI de Inovação em Tecnologias para SST.  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Analisando-se os gráficos gerados para o Instituto SESI de Inovação em Tecnologias para 

SST observa-se que a maioria dos fatores críticos encontra-se no quadrante inferior à 

esquerda. Apenas dois fatores críticos do capital relacional, um do capital estrutural e um do 

capital humano estão em outros quadrantes. Isso demonstra a falta de maturidade do Instituto 

no cumprimento dos objetivos propostos e sinaliza a necessidade de estruturação de um plano 

de ação geral para estabelecimento da competência do Instituto. 

Por meio da avaliação QQS foi possível realizar uma avaliação do capital intelectual 

específico de cada Instituto, porém a ferramenta não realiza uma comparação dos níveis de 

desenvolvimento desse capital intelectual entre os Institutos. Para essa comparação utilizou-se 

a aplicação da metodologia MCDA-C por meio da ferramenta MACBETH. 

Para realizar a avaliação do MCDA-C e comparação dos Institutos SESI, conforme item 3.2, 

foi necessária a criação das Árvores de Pontos de Vista Fundamentais (PVF). Assim, a árvore 

foi construída considerando os fatores críticos identificados.  

Nesta seção, será apresentada a Árvore de PVF na Figura 14 construída para o Instituto SESI 

de Tecnologia para Segurança e Saúde no Trabalho. Os resultados obtidos para os outros 

Institutos estão apresentados nos Apêndices 23 a 27.  

Após a construção das árvores de PVF de cada Instituto foi necessária a construção da árvore 

padrão que será utilizada para realizar a comparação. Essa árvore foi construída observando-

se todos os fatores críticos levantados para os capitais intelectuais de todos instituto. Dessa 

definiu-se uma única árvore de Pontos de Vista Fundamentais geral para todos os Institutos, 

como mostrada na Figura 15 e no momento da realização da comparação, quando um Instituto 

não apresentar algum fator crítico da árvore padrão, a sua influencia no cálculo será 

considerada nula. 
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Figura 13: Árvore de PVF do Instituto SESI de Inovação em Tecnologias para SST. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 14: Árvore de PVF geral.  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Observa-se que a Figura 15 contém as três áreas de interesse inicialmente nominadas: Capital 

Humano, Capital Estrutural e Capital Relacional, onde cada uma delas possui critérios de 

avaliação que serão utilizados no método multicritério MDCA-C, por meio do software M-

Macbeth. Assim, a árvore definida pela metodologia no software mostra-se na Figura 16:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os critérios da Árvore de PVF foram quantificados por meio de valores, chamados de 

descritores na metodologia MCDA-C. Esses descritores foram definidos na escala de 

avaliação da metodologia QQS (Qualidade, Quantidade e Sistemática: 120%, 90%, 60%, 30% 

e 0%, conforme Figura 17. Esses valores já foram definidos pela metodologia QQS. 

Figura 15: Árvore de PVF inserida no MACBETH. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 16: Amostra da escala dos descritores (Referências de ponderação) inseridos no software M-MACBETH. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

   

Após essa etapa definiu-se os níveis de referência (função de valor) para todos os PVF em 

cinco níveis, da seguinte forma: 

N1 = 120% 

N2 = 90% 

N3= 60%  

N4 = 30%  

N5 = 0% 

Assim, com a construção dos PVF e seus níveis de referência, conclui-se a fase de 

Estruturação. 
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4.2.2 Fase de avaliação pelo método multicritério MCDA-C 

A Fase de Avaliação consiste na mensuração das ações potenciais por meio de três passos: 

Construção da Função de Valor, Identificação das Taxas de Compensação e Identificação do 

perfil de desempenho das ações e avaliação global.  

Para essa fase é necessária a criação da nova escala de avaliação, que pode ser igual a escala 

já utilizada na metodologia QQS ou criar-se uma escala diferente. Para essa fase definiu-se 

como limites da nova escala 0 para o valor mínimo e 100 para o máximo. Na Figura 18 

mostram-se as pontuações de referências definidas para este trabalho. Estas pontuações serão 

as utilizadas na avaliação de cada PVF. 

 

Figura 17: Pontuações de referência no MACBETH. Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Construção das funções de valor 

A construção de uma função de valor de cada PVF visa ordenar a intensidade de preferência 

entre pares de níveis de desempenho ou ações preferenciais. Assim, a função de valor auxilia 

os stakeholders dos Institutos a expressarem de forma numérica suas preferencias em relação 

aos níveis de desempenho, mostrando-as matematicamente em forma de gráfico ou de escala 

numérica. 

Por exemplo, mostra-se na Figura 19 as preferencias entre os níveis para o descritor 

“Liderança” do Capital Humano no software M-Macbeth, cujo valor foi dado por meio de 

uma comparação extrema, muito forte, forte, moderada, fraca, muito fraca ou nula nesse caso. 
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Figura 18: Preferência entre os níveis para o descritor "Liderança". Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após a comparação par a par dos níveis de referência para cada PVF, criou-se a escala de 

preferência local, no software chamada de “escala actual” conforme a Figura 19.  

Assim, com a construção das Funções de Valor, é possível proceder à avaliação local. No 

entanto, para obter uma avaliação global é preciso identificar as taxas de compensação. 

Taxas de compensação 

As taxas de compensação (pesos) deste método multicritério de avaliação representam os 

julgamentos dos stakeholders referente à perda de desempenho que um Instituto deve sofrer 

em um critério para compensar no ganho de desempenho do outro. 

Neste trabalho, a identificação das taxas de compensação realizou-se usando também a 

abordagem do Macbeth, que consiste em fazer uma comparação par-a-par, conforme mostra-

se na Figura 20. 
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Figura 19: Matriz de taxas de compensação. Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Este procedimento foi feito separadamente para cada Instituto e os pesos para cada fator 

crítico de diferentes Institutos apresentam valores distintos, pois são funções da percepção de 

valor dos stakeholders e da área de atuação de cada um deles.  

Após essa etapa, é necessário inserir as notas de desempenho para cada PVF segundo a visão 

dos stakeholders, as quais foram calculadas por meio das médias das notas da Qualidade, 

Quantidade e Sistemática obtido na seção 4.2.1, a exemplo, mostra-se a Tabela 5. 
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Tabela 5: Identificação da média dos resultados da metodologia QQS para o Instituto SESI de Inovação em Tecnologias para Segurança e Saúde no trabalho 

 Fator Crítico Quantidade  Qualidade  Sistemática  Média QQS 

Capital 

Humano 

 

Coordenador – Especialista Chefe 0% 0% 0% 0% 

Especialista em Tecnologias em Saúde 0% 0% 0% 0% 

Especialista em SST e Promoção de Saúde 50% 50% 0% 50% 

Gestor de parcerias técnicas e de captação de recursos 30% 60% 0% 30% 

Gerente de Projetos 30% 30% 0% 20% 

Apoio administrativo 30% 30% 0% 20% 

Bolsistas (terceiros/temporários) 30% 30% 0% 20% 

Pesquisadores “ad-hoc” (terceiros/temporários) 0% 0% 0% 0% 
      

Capital 

Estrutural 

 

 

Política de Inovação (registro de software, direitos autorais, saúde e qualidade de vida) 60% 30% 60% 50% 

Gestão da Inovação/Cultura Organizacional para Inovação 30% 30% 30% 30% 

Estrutura organizacional 60% 30% 30% 40% 

Padrões gerenciais de trabalho 0% 0% 0% 0% 

Metodologia de Gerenciamento de Projetos 30% 30% 30% 30% 

Metodologia em gestão de stakeholders 0% 0% 0% 0% 

Planejamento Estratégico 30% 30% 30% 30% 

Estudo de viabilidade e Plano de Negócio 30% 30% 30% 30% 

Carteira de Convênios/Projetos 30% 30% 30% 30% 

Identidade visual e material de comunicação 0% 0% 0% 0% 

Acesso à bases de dados  0% 0% 0% 0% 

Sistemas de informação  0% 0% 0% 0% 

Equipamentos (computador e periféricos) 0% 0% 0% 0% 

Mobiliário 0% 0% 0% 0% 

Estrutura física 0% 0% 0% 0% 

      

Capital 

Relacional 

 

Relacionamento com Federações das Indústrias 30% 30% 60% 40% 

Relacionamento com unidades do SESI  30% 30% 60% 40% 

Relacionamento com instituições internacionais que atuam na temática 30% 30% 30% 30% 

Relacionamento com outros Institutos SESI de Inovação 30% 30% 30% 30% 

Relacionamento com outros Institutos de Pesquisa 30% 30% 30% 30% 

Relacionamento com empresas vinculadas a projetos piloto 30% 30% 30% 30% 

Relacionamento com fornecedores (credenciados) 30% 30% 30% 30% 

Relacionamento com instituições governamentais e de fomento 30% 60% 30% 40% 

Relacionamento com instituições de ensino 30% 30% 30% 30% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Dessa forma, as médias das notas de cada critério foram inseridas no software M-Macbeth, 

conforme se mostra na Figura 21.  

Para os casos em que o instituto não apresentou a existência de um dado critério considerou-

se o valor zero (0) para aquele critério. 

 

Figura 21: Amostra das médias das notas dos critérios inseridos no software M-MACBETH. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com a definição das funções de valor, das taxas de compensação e notas de desempenho de 

cada PVF é possível obter o perfil de desempenho global de cada Instituto. Assim, os valores 

globais obtidos para cada Instituto segundo o método multicritério são mostrados no 

Termómetro Global da Figura 22, gerado pelo software, que mostra um ranqueamento entre 

os Institutos analisados. 
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Figura 20: Termómetro global de avaliação para cada Instituto. Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando-se a Figura 22 observa-se que o Instituto SESI de Inovação em Longevidade e 

Produtividade apresentou o melhor desempenho global e isto reflete um maior nível de 

maturidade da sua implantação. Por outro lado, o Instituto de Inovação em Ergonomia 

apresentou o pior desempenho e confrontando-se esse dado com a realidade observa-se uma 

coerência nesse resultado, pois a implantação desse Instituto encontra-se em fase inicial de 

implantação. 
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A avaliação pela ferramenta também possibilita uma análise mais detalhada da comparação 

do nível de desenvolvimento de cada fator crítico entre os Institutos, conforme resultados 

apresentados na Figura 23, permitindo analisar o comportamento de cada um dos descritores 

em relação a cada PVF. Dessa forma, é possível identificar quais precisam de atenção especial 

para serem melhorados. 

 

 

Figura 22:Pontuaçoes obtidas para o Instituto SESI de Inovação em SST 

 

 

Figura 21: Avaliação global dos descritores. Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.3 Fase de elaboração de recomendações  

Nessa fase são sugeridas as ações que visam melhorar o desempenho do Capital Intelectual 

dos Institutos. Assim, analisando a Figura 25 referente à avaliação global dos Institutos, 

podem-se identificar quais os pontos devem ter ações corretivas e quais os pontos positivos 

que merecem atenção para manutenção ou aumento de pontuação.  

Como exemplo, mostra-se o perfil de desempenho do Instituto SESI de Tecnologia em SST 

na Figura 26, cujas linhas vermelhas destacam o desempenho do Instituto em cada PVF.  

Assim, pode-se perceber que existe a necessidade de melhorar o desempenho desse Instituto, 

devido â baixa pontuação, nos seguintes PVF: 

 Capital Humano: Liderança tecnológica, Pesquisadores Visitantes, Especialista em 

Gestão, Especialista na área, Especialista em TI, Pesquisadores e Especialista em 

Gestão do Conhecimento. 

 Capital Estrutural: Padrões de Gerenciamento, Gestão de stakeholders, comunicação, 

base de dados e sistemas de informação. 

 Capital Relacional: Federação das Indústrias, redes e instituições financeiras. 

Além disso, na Figura 24 pode-se identificar as maiores e menores pontuações obtidas em 

cada PVF. Assim, é possível identificar quais são os pontos fortes e fracos no desempenho de 

cada Instituto, considerando os pontos de vista dos stakeholders nas ponderações dos 

descritores e níveis de referência.  

No apêndice 28, mostra-se o resultado para os outros institutos. 
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Figura 23: Tabela de ordenações dos Institutos referentes a cada PVF 
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Figura 24: Perfil de Desempenho do Instituto SESI de Inovação em SST 
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4.3 Conclusão do Capítulo 

Nesse capítulo desenvolveu-se a metodologia para Avaliação do Capital Intelectual dos 

Institutos, partindo da estruturação do problema por meio do uso do VFT para identificação 

dos objetivos meios e fins. Após essa etapa iniciou-se a avaliação do Capital Intelectual, que 

foi utilizada para o desenvolvimento dos fatores críticos e indicadores fruto de um modelo 

lógico. Os fatores críticos de cada Instituto foram avaliados separadamente pela metodologia 

QQS (Quantidade, Qualidade e Sistemática), que foi realizada usando o software 

Wissenbilantz-Toolbox.  

Uma vez obtida a estruturação do problema, procedeu-se a realizar a avaliação do método 

multicritério MCDA-C, considerando a ponderação utilizada na avaliação QQS. 

Os resultados dessa avaliação multicritério permitiram conhecer a situação atual de cada 

Instituto e quais critérios que devem ser priorizados para melhorar o desempenho do seu 

Capital Intelectual. Por fim, mostraram-se os resultados obtidos do Instituto SESI de 

Tecnologia em SST. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Nessa dissertação aplicaram-se as metodologias InCaS, QQS e MCDA-C com o propósito de 

identificar e avaliar o desempenho do Capital Intelectual dos Institutos SESI de Inovação, 

segundo a visão dos stakeholders, que pontuaram os itens relevantes para esta situação 

problemática. 

Nesse contexto, para lograr este objetivo primário, percorreram-se os capítulos desta 

dissertação que podem ser resumidos da seguinte maneira: 

No Capítulo 1, apresentou-se uma introdução que descreveu brevemente a situação atual dos 

Institutos. Além disso, mostraram-se o objetivo principal e os secundários a serem alcançados 

nesse trabalho, a metodologia de pesquisa e as suas limitações. 

O Capítulo 2 abordou o referencial teórico sobre os desafios da indústria brasileira como 

introdução. Também, apresentaram-se os conceitos de Estruturação de Problemas, dos 

métodos multicritérios de apoio na tomada de decisões, Capital Intelectual e de 

Multimetodologia. 

O Capítulo 3 apresentou a proposta da metodologia de avaliação do Capital Intelectual por 

meio de uma multimetodologia, que consiste em uma avaliação individual para cada Instituto 

por meio da metodologia QQS e uma avaliação por meio da comparação dos Institutos 

utilizando o método MCDA-C. Para a fase de estruturação do Problema utilizaram-se o 

método VFT, que apresenta como saída o Objetivo Fundamental e o método InCaS, que 

apresenta como saída os fatores críticos para o capital intelectual que geraram as árvores de 

ponto de vista fundamentais. 



 

94 

 

 

Finalmente, no Capítulo 4, foi realizada a aplicação da metodologia para os Institutos SESI de 

Inovação, cujos critérios e ponderações foram estabelecidos de acordo com a visão dos 

stakeholders envolvidos, e cujos resultados permitiram identificar os pontos fortes e fracos de 

cada Instituto para uma posterior intervenção. 

Os resultados da aplicação permitiram identificar quais os critérios que devem ser focados 

para melhorar o desempenho do Capital Intelectual de cada Instituto.  

A metodologia pode ser aplicada a qualquer Instituição, não sendo específica para Institutos 

que realizam atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

Para a aplicação da metodologia é necessária a realização de workshops com a participação de 

stakeholders e o conhecimento do negócio, seus processos e atividades. 

Com as informações obtidas pela metodologia é possível se identificar os pontos que 

representam focos de intervenção e uma priorização na implantação de ações de melhoria dos 

itens identificados. Os resultados possuem uma forte influência da visão dos participantes do 

processo e a sua confiabilidade depende da escolha desses participantes, que devem ser 

pessoas que estejam altamente envolvidas nas atividades e conheçam profundamente o 

negócio.  

 

Em relação aos objetivos secundários: 

a) Realizou-se a aplicação de uma multimetodologia entre VFT, InCaS e MCDA-C 

para a avaliação do capital intelectual dos Institutos SESI de Inovação; 

b) Ao final dos workshops, encontrou-se um consenso entre os stakeholders com 

relação aos objetivos dos Institutos por meio da metodologia Value Focused 

Thinking; 
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c) Avaliou-se o desempenho do Capital Intelectual de cada Instituto referente à 

Qualidade, Qualidade e Sistemática, por meio do método QQS do método InCaS, 

identificando-se a situação atual do Capital Intelectual dos Institutos; 

d) Compararam-se os Institutos SESI de Inovação com base no método multicritério 

de apoio à decisão Construtivista MCDA-C; 

Ademais, como sugestões para trabalhos futuros destacam-se os seguintes pontos: 

 Realizar uma revisão de literatura sobre outros métodos multicritérios de avaliação do 

Capital Intelectual; 

 Construir um painel de avaliação sistemática do capital intelectual dos Institutos SESI 

e acompanha-los ao longo do tempo; 

 Utilizar-se outra ferramenta de comparação dos fatores críticos e ranqueamento do 

resultado da avaliação dos Institutos, como por exemplo, AHP e compararem-se os 

resultados; 

 Realizar um workshop final com os principais stakeholders envolvidos, com o 

propósito de validar os resultados obtidos nesse trabalho; 

 Aplicar-se a metodologia para realização de benchmark com institutos considerados 

referência nas áreas específicas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – Formulário para aplicação da metodologia VFT 

 
 

Instituto SESI de Inovação 
 

 

 
 Preocupações e Problemas 

PASSO 1 

(Listar Preocupações) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5 

 (Listar Objetivos) 
Objetivo 

Meio ou Fim? 
Descrição do Objetivo 

Objetivo Atende ao 
Problema? 

Objetivos 
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APÊNDICE 2 – Formulário para Avaliação do Capital Intelectual 

 

Objetivo Fim 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fatores Críticos de sucesso para alcance dos objetivos 

 

 Fator Crítico 

Quantidade  
Temos o suficiente deste 
fator para atingir nossos 

objetivos? 

Qualidade  
Este fator é bom o suficiente para 

atingir nossos objetivos? 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos este fator 

sistematicamente para manter e/ou 

melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Humano 

     

     

     

     

     

     

     

 

 Fator Crítico Quantidade  
Temos o suficiente deste 

Qualidade  
Este fator é bom o suficiente para 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos este fator 

Indicador 
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fator para atingir nossos 

objetivos? 

atingir nossos objetivos? sistematicamente para manter e/ou 

melhorar seu estado? 

Capital 

Estrutural 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 Fator Crítico 

Quantidade  
Temos o suficiente deste 

fator para atingir nossos 
objetivos? 

Qualidade  
Este fator é bom o suficiente para 

atingir nossos objetivos? 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos este fator 

sistematicamente para manter e/ou 
melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Relacional 
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APÊNDICE 3 – Resultado da Avaliação VFT para o Instituto SESI de Tecnologias para Prevenção de Acidentes 

 

Instituto SESI de Inovação Prevenção de Acidentes 

 

 Preocupações e Problemas 

PASSO 1 

(Listar Preocupações) 

Subsidiar tecnicamente a atualização do portfólio de serviços em qualidade de vida do SESI; 
Disseminar a cultura de inovação no SESI; 
Aumentar o impacto da produção intelectual dos pesquisadores vinculados aos institutos; 
Promover um ambiente de trabalho mais saudável e seguro nas empresas; 
Redução de custos com acidentes e doenças do trabalho; 
Produzir conhecimentos e inovação com potencial para influir na formulação de políticas e marcos regulatórios; 
Mudar a percepção do empresário em relação ao “valor” do investimento em prevenção de acidentes e doenças do trabalho; 

 

 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5 

 (Listar Objetivos) 

Objetivo 

Meio ou 

Fim? 

Descrição do Objetivo 
Objetivo Atende ao 

Problema? 

Objetivos 

Apoiar a indústria por meio de soluções inovadoras 

em Prevenção de Acidentes e Higiene Ocupacional. 
Fim 

Reduzir o impacto nos custos relacionados à segurança e saúde 

do trabalhador. 
Sim 

Aumentar a competitividade da indústria. Fim Reduzir a taxa de frequência de acidentes e doenças do trabalho. Sim 

Ser referência de pesquisa aplicada em Prevenção de 

Acidentes e Higiene Ocupacional para a indústria. 
Meio 

Realizar pesquisas na área de Prevenção de Acidentes e Higiene 

Ocupacional trazendo soluções inovadoras para a indústria. 
Sim 

Transferir inovação aplicada a Indústria Meio Transferir inovação para o contexto da indústria. Sim 

Estabelecer parceria estratégicas Meio 
Estabelecer parcerias estratégias para produção de 

conhecimento e formação de competência. 
Sim 

Disseminar a cultura de inovação Meio 
Disseminar a cultura de inovação em Prevenção de Acidentes e 

Higiene Ocupacional no SESI e nas indústrias. 
Sim 
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APÊNDICE 4 – Resultado da Avaliação VFT para o Instituto SESI de Ergonomia 

 

Instituto SESI de Inovação Ergonomia 

 

 Preocupações e Problemas 

PASSO 1 

(Listar Preocupações) 

Transferir inovação produzida para o contexto da indústria; 

Subsidiar tecnicamente a atualização do portfólio de serviços em qualidade de vida do SESI;  

Atender a indústria com soluções inovadoras em Ergonomia; 

Disseminar a cultura de inovação no SESI e nas indústrias; 

Aumentar o impacto da produção intelectual dos pesquisadores vinculados aos institutos; 

Promover um ambiente de trabalho mais saudável e seguro; 

Ser referencia em pesquisas em Ergonomia para as indústrias e instituições de pesquisas; 

Produzir conhecimentos e inovação com potencial para influir na formulação de políticas e marcos regulatórios; 

Reduzir o número de afastamentos por doenças osteomusculares e doenças mentais relacionadas ao trabalho. 

 

 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5 

 (Listar Objetivos) 

Objetivo 

Meio ou 

Fim? 

Descrição do Objetivo 
Objetivo Atende ao 

Problema? 

Objetivos 

Apoiar a competitividade da indústria por meio da 

Inovação em Ergonomia 
Fim 

Apoiar a competitividade da indústria com pesquisas, 

desenvolvimento e inovação em Ergonomia 
Sim 

Atender a indústria através de serviços com 

metodologias inovadoras em Ergonomia 
Fim 

Atender a indústria de forma a desenvolver produtos e métodos 

científicos inovadores e eficazes que contribuam em projetos de 

concepção e saúde do trabalhador 

Sim 

Ser referência em Ergonomia para as Indústrias Meio 
Ser referência de pesquisa aplicada em Ergonomia para a 

indústria e instituições de pesquisas 
Sim 

Transferir inovação aplicada a Indústria Meio Transferir inovação produzida para o contexto da indústria Sim 

Estabelecer parceria estratégicas Meio 
Estabelecer parcerias estratégias para produção de 

conhecimento e formação de competência 
Sim 
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APÊNDICE 5 – Resultado da Avaliação VFT para o Instituto SESI de Fatores Psicossociais 

 
Instituto SESI de Inovação Fatores Psicossociais 

 
 Preocupações e Problemas 

PASSO 1 

(Listar Preocupações) 

 A indústria brasileira carece de soluções inovadoras que resolvam o problema de custos decorrentes de afastamentos por doenças e 

acidentes. 

 O portfólio de serviços em qualidade de vida do SESI está em parte defasado e desalinhado às demandas da indústria.  

 Falta de cultura de inovação no SESI. 

 Pouco impacto de produção intelectual do SESI na indústria. 

 O ambiente de trabalho na indústria ainda carece de mais segurança e qualidade de vida. 

 Falta de clareza por parte da indústria quanto aos custos da não gestão dos fatores de risco psicossociais. 

 Alto custo com absenteísmo relacionados aos fatores psicossociais. 

 Insatisfação com o trabalho por parte do trabalhador. 

 Falta de legislação para regular questões relacionadas à saúde mental no espaço de trabalho. 

 Percepção de “valor” como custo e não investimento em qualidade de vida, por parte do empresário. 

 
 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5 

 (Listar Objetivos) 

Objetivo 

Meio ou 

Fim? 

Descrição do Objetivo 

Objetivo 

Atende ao 

Problema? 

Objetivos 

Apoiar a indústria por meio de soluções 

inovadoras em Fatores Psicossociais, 

alinhadas às suas demandas. 

Fim 

Apoiar a indústria por meio de soluções inovadoras para reduzir a taxa de 

frequência de afastamentos por doenças e acidentes e consequente impacto nos 

custos relacionados à qualidade de vida do trabalhador. 

Sim 

Aumentar a competitividade da indústria. 

Fim 

Reduzir a taxa de frequência de doenças e acidentes do trabalho, por meio da 

promoção de ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis, e com mais 

qualidade de vida para os trabalhadores, e consequentemente, reduzir custos com 

absenteísmo. 

Sim 

Ser referência de pesquisa aplicada na 

Indústria em temas relacionados aos Fatores 

Psicossociais. 

Meio 

Realizar pesquisas na área de Fatores Psicossociais, trazendo soluções inovadoras 

para a indústria. Sim 

Transferir inovação aplicada à Indústria. Meio Transferir inovação para o contexto da indústria. Sim 

Estabelecer parcerias estratégicas. 
Meio 

Estabelecer parcerias estratégias para produção de conhecimento e formação de 

competência. 
Sim 
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Disseminar a cultura de inovação no SESI e 

na Indústria. 
Meio 

Disseminar a cultura de inovação no SESI e na Indústria em questões relacionadas 

aos fatores de riscos psicossociais. 
Sim 

Disseminar a cultura de valor de 

investimento em gestão dos fatores de risco 

psicossociais. 

Meio 

Mudar a percepção de “valor”, atualmente visto como custo, e não investimento em 

qualidade de vida, por parte do empresário. Sim 

Influenciar na construção de políticas 

públicas que regulem questões relacionadas à 

saúde mental no espaço de trabalho. 

Meio 

Influenciar na criação e/ou mudança de legislação para regular questões 

relacionadas à saúde mental no espaço de trabalho. Sim 
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APÊNDICE 6 – Resultado da Avaliação VFT para o Instituto SESI de Gestão do Absenteísmo 

Instituto SESI de Inovação 

 

GESTÃO DO ABSENTEISMO 

 

  

PASSO 1 

(Listar Preocupações) 

 

 Os custos crescentes com a saúde têm sido bastante referidos pelas empresas. Mudança recente na legislação previdenciária 

(FAP/NTEP) aumentou significativamente o custo das empresas com o seguro acidente de trabalho. Com a regulamentação do 

eSocial, prevista para entrar em vigor em janeiro de 2015, a previsão é de aumento ainda maior. Há escassez de conhecimento 

produzido sobre o impacto da legislação brasileira na saúde do trabalhador, nos custos das empresas e no seu impacto na 

produtividade e competitividade da indústria. Qual o impacto da legislação FAP/NTEP na saúde do trabalhador da indústria? Quanto 

custa a legislação FAP/NTEP para a indústria? Qual o impacto da legislação FAP/NTEP na produtividade e na competitividade da 

empresa? As normas e regulamos vigentes, sobretudo de desincentivo, têm tido o impacto esperado sobre a saúde do trabalhador? 

Qual o impacto no custo e na produtividade das empresas? Quais legislações internacionais e políticas de incentivo estão 

contribuindo com a redução da incapacidade temporária e permanente por acidentes e doenças, bem como, um rápido retorno ao 

trabalho? Qual o custo/benefício da implantação? Quais as políticas de incentivo associadas? 

 Há relatos frequentes de que os afastamentos de curto prazo impactam negativamente na produtividade da empresa. Muitas das 

práticas empregadas funcionam num curto período de tempo. Atestados médicos de curto prazo se concentram as segundas, sextas 

ou próximos a feriados tendem a parar linhas inteiras de produção. Nas cidades do interior, os atestados tendem a vir de uma mesma 

clínica ou de um mesmo médico. Observa-se a falta de motivação do trabalhador, ou mesmo a falta de cultura do trabalho na 

indústria (trabalhar o dia todo, 1 mês de férias ao ano), sobretudo em municípios iniciando o processo de industrialização. Empresas 

relatam de que existe uma crença entre os trabalhadores de que o trabalho adoece, faz mal para a saúde. No setor da construção, há 

relatos de que bons planos de saúde em trabalhadores de baixa renda com pouco acesse os serviços de saúde com trabalho 

temporário leva ao absenteísmo para utilização do plano de saúde. Nos locais onde a oferta de trabalho é grande o absenteísmo é 

maior. Ha escassez de base de dados, informações e de conhecimento produzidos sobre a magnitude, os determinantes, os custos e 

de medidas/intervenções preventivas e de controle efetivas para o afastamento de curto prazo no Brasil. 

 O retorno e readaptação ao trabalho após certificado de reabilitação do INSS é muito pequeno no país, menos de 5%. Os 

afastamentos por doenças osteomusculares têm elevada prevalência, longo período de afastamentos e dificuldade de retorno ao 

trabalho. Os afastamentos por transtornos mentais tendem a aumentar. Quais as soluções efetivas e custo-efetivas para evitar os 

afastamentos de longo prazo, reduzir o tempo de retorno e facilitar a readaptação ao trabalho na indústria. 

 Algumas empresas apontam que o presenteísmo tem um custo mais elevado que o do absenteísmo. Há escassez de conhecimento 

produzido no Brasil. Quais os determinantes do presenteísmo na indústria? Quais medidas/intervenções preventivas e de controle são 

efetivas na redução do presenteísmo? Quanto custa o presenteísmo para a empresa? Qual o impacto do presenteísmo na 

produtividade da empresa? 

 Quais informações e conhecimentos são necessários para apoiar a gestão do absenteísmo na indústria de modo a reduzir os custos 
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associados e melhorar a saúde do trabalhador? 

 
 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5 

 (Listar Objetivos) 

Objetivo 

Meio ou 

Fim? 

Descrição do Objetivo 

Objetivo 

Atende ao 

Problema? 

Objetivos 

Melhorar a saúde do trabalhador  Fim Contribuir com a melhoria dos indicadores de saúde relacionados ao presenteísmo, ao 

absenteísmo por motivo de saúde e ao processo de retorno do trabalhador afastado. 

Sim 

Reduzir custos industriais Fim Contribuir com a redução dos custos industriais relacionados ao presenteísmo, ao 

absenteísmo por motivo de saúde e ao processo de retorno do trabalhador afastado. 

Sim 

Identificar e priorizar a necessidades 

de PD&I da indústria 

Meio Identificar e priorizar problemas e oportunidades, relacionadas ao presenteísmo, 

absenteísmo por motivos de saúde e processo de retorno do trabalhador afastado na 

indústria, que sejam objetos potenciais de estudos e pesquisas para sua solução.  

Sim 

Apoiar a indústria na tomada de 

decisão 

Meio Implantar um laboratório de gestão do conhecimento que apoie a tomada de decisão e 

monitoramento dos afastamentos do trabalhador na indústria e seus custos, bem como, 

o acesso a uma rede de especialistas e pesquisadores, literatura científica, a um banco 

de melhores práticas e a outro com legislação nacional e internacional relacionada ao 

tema. Avançar nas melhores práticas de gestão do conhecimento da rede SESI de 

especialistas e pesquisadores no tema. 

Sim 

Prospectar, desenvolver e transferir 

soluções 

Meio Produzir e disseminar conhecimento e informações a partir de PD&I nas linhas de 

pesquisa identificadas como prioritárias. 

Sim 

Formar competências chave  Meio Formar competências na equipe e rede SESI de gestão do absenteísmo e reabilitação, 

lideranças e profissionais que atuam na indústria ou ainda em formação profissional. 

Sim 

Fortalecer o ISI por meio de parcerias 

estratégicas 

Meio Estabelecer parcerias estratégicas para a produção de conhecimento, gestão do 

conhecimento, formação de competências e captação de recursos em órgãos de 

fomento. 

Sim 

Avaliar e comunicar resultados Meio Avaliar e comunicar a efetividade das intervenções em gestão de absenteísmo e 

reabilitação na saúde do trabalhador e na produtividade industrial. 

Sim 
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APÊNDICE 7 – Resultado da Avaliação VFT para o Instituto SESI de Longevidade e Produtividade 

 
Instituto SESI de Inovação Longevidade e Produtividade 

 
 Preocupações e Problemas 

PASSO 1 

(Listar Preocupações) 

 O processo de transição demográfica está relacionado ao envelhecimento e a maior incidência de doenças crônicas não 

transmissíveis na população trabalhadora; 

 O portfólio de serviços e soluções do SESI não está adequado para o enfrentamento desses desafios; 

 A legislação trabalhista existente ainda não responde aos desafios relacionados a este fenômeno e seus impactos na população 

trabalhadora; 

 Há pouco conhecimento e pesquisas nesta área no Brasil; 

 Há pouco investimento em qualidade de vida relacionado à preparação para lidar com estes desafios de forma proativa e 

preventiva. 

 
 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5 

 (Listar Objetivos) 
Objetivo Meio 

ou Fim? 
Descrição do Objetivo Objetivo Atende ao Problema? 

Objetivos 

Elaborar uma agenda para inovação no 

tema que contribua para enfrentamento de 

desafios relacionados à competitividade da 

Indústria no Brasil (inputs ML). 

Meio 

Levantar e acompanhar de forma sistemática dados 

associados à longevidade do trabalhador 

Identificar problemas e oportunidades que afetam a 

competitividade da indústria 

Envolver indústrias e formadores de opinião em rede 

temáticas que contribuam na priorização dos desafios que 

devem ser enfrentados. 

Elaborar documento dinâmico e orientador de intervenções 

nesta temática: Agenda para a Indústria. 

Indiretamente, pois permite a 

seleção de desafios mais 

significativos a serem 

enfrentados. 

Diretamente, pois amplia o 

compromisso das indústrias com 

este investimento. 

Formar competências na equipe do SESI 

em inovação, transferência e translação de 

conhecimento e tecnologias em saúde e 

longevidade ativa e saudável (Inputs ML). 

Meio 

Levantar competências requeridas para todo a cadeia de 

processo da inovação. 

Avaliar o grau de maturidade da competência disponível 

Estruturar proposta de quadro profissional do instituto 

(próprios e associados) 

Elaborar plano de desenvolvimento de competências. 

Constituir equipe mínima e executar plano de 

desenvolvimento de competências. 

Indiretamente, pois garante 

competências fundamentais para 

execução do trabalho com 

qualidade. 
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Estabelecer parcerias estratégicas para a 

produção de conhecimento, gestão do 

conhecimento e formação de 

competências (Inputs ML).  Meio 

Levantar carteira de potenciais parceiros de maior 

expertise no tema.  

Estabelecer processos de parcerias com escopo e 

contrapartida definidos 

Indiretamente, pois garante 

competências necessárias ao 

desenvolvimento do trabalho. 

Diretamente, pois contribui 

para a ampliação do 

conhecimento na área.  

 Compor e disponibilizar base de dados e 

conhecimentos com potencial para influir 

na formulação de políticas e marcos 

regulatórios sobre longevidade do 

trabalhador. (resultado curto prazo ML) 

Meio 

Registrar e gerenciar todo o conhecimento gerado pelo 

instituto. 

Utilizar plataforma de suporte à gestão do conhecimento.  

Fomentar o uso social do conhecimento gerado. 

Indiretamente, pois permite o 

fortalecimento de uma cultura 

de inovação, de conduta no 

mercado sobre o investimento 

de qualidade de vida e saúde 

para um população trabalhadora 

longeva. 

 Produzir e disseminar conhecimento, 

informações, produtos, processos, 

tecnologias, serviços. (Ações ML). 

Apoiando a indústria por meio de soluções 

inovadoras que permitam o 

envelhecimento dos desafios impostos 

pelos envelhecimento da força do trabalho 
Fim 

Elaborar projetos de pesquisa aplicada com parceiros para 

produção de conhecimento e desenvolvimento de produto, 

processo, serviço. 

Captar recursos 

Desenvolver a pesquisa piloto, avaliar efetividade. 

Desenvolver pesquisas de implantação e disseminação dos 

produtos, serviços, processos, avaliar efetividade. 

Publicar e disseminar resultados em artigos, relatórios, 

recomendações, publicação/exposição em congressos, 

revistas, livros, sites.  

Capacitar profissionais da Rede SESI. 

Diretamente, pois permite 1) a 

atualização do portfólio de 

serviços do SESI; 2) a 

promoção de ambientes de 

trabalho saudáveis; 3) a 

transferência de inovação e 

conhecimento para indústrias e 

sociedade; 4) a redução de 

custos com saúde, absenteísmo, 

presenteísmo e acidentes de 

trabalho; 5) a influência na 

formulação de políticas e 

marcos regulatórios sobre 

longevidade do trabalhador. 
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APÊNDICE 8 – Modelo Lógico para o Instituto SESI de Tecnologias para Prevenção de Acidentes 

 

PROBLEMA: Os crescentes custos com acidentes (P.A.) e doenças (H.O.) do trabalho, somados a um processo de transição demográfica e 

epidemiológica, demandam soluções inovadoras para redução de acidentes e promoção da saúde e qualidade de vida. 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INPUTS 

 

 Parcerias estabelecidas 

com Universidades no 

Brasil e exterior 

 Agenda de prioridades de 

pesquisa e inovação 

 Caderno de Diretrizes ou 

Política de Inovação em 

Saúde e Qualidade de Vida 

 Infraestrutura para os 

institutos de inovação 

 Equipamentos para os 

laboratórios 

 Recursos humanos 

 Recursos financeiros 

 Atuação das redes para 

identificação (PD&I) e 

atendimento (serviço) das 

demandas através das 

redes 

 

 

ATIVIDADES OUTPUTS 

 

 Aderência das empresas 

às soluções inovadoras 

em qualidade de vida 

 Produzir uma base de 

conhecimentos que 

possam ser 

transformados em 

inovação 

 Gerar carteira de 

clientes e projetos de 

inovação 

 Gerar pesquisas 

integradas entre os 

institutos 

 

RESULTADOS  

CURTO/MÉDIO PRAZO (ATÉ 5 ANOS) 

 

 Transferir inovação produzida para o 

contexto da indústria 

 Subsidiar tecnicamente a atualização do 

portfólio de serviços em qualidade de 

vida do SESI  

 Atender a indústria com soluções 

inovadoras em Qualidade de Vida 

 Disseminar a cultura de inovação no 

SESI 

 Aumentar o impacto da produção 

intelectual dos pesquisadores vinculados 

aos institutos 

 Promover um ambiente de trabalho mais 

saudável e seguro 

 

RESULTADOS  

LONGO PRAZO 

 Redução de custos com acidentes 

e doenças do trabalho. 

 

 Produzir conhecimentos e 

inovação com potencial para 

influir na formulação de políticas 

e marcos regulatórios 

 

 Mudar a percepção do 

empresário em relação ao 

“valor” do investimento em 

qualidade de vida (mudança de 

cultura) 

 

 

 Pesquisa aplicada.  

 Prospecção, 

desenvolvimento 

e/ou transferência. 

 Formação de 

competências. 

 Difusão. 

 Inovação.  

 

OBJETIVO 

Apoiar a indústria por meio de soluções inovadoras para reduzir 

a taxa de frequencia de acidentes e doenças do trabalho e 

consequente impacto nos custos relacionados à segurança e 

saúde do trabalhador 
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APÊNDICE 9 – Modelo Lógico para o Instituto SESI de Ergonomia 

PROBLEMA: Os crescentes custos com alto índice de afastamento por doenças osteomusculares e doenças mentais que possuem relação com 

postos de trabalhos sem a inserção do conceito de ergonomia, demandam soluções inovadoras para redução desses afastamentos, e promoção de 

saúde e qualidade de vida 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INPUTS 

 

 Parcerias estabelecidas 

com Universidades no 

Brasil e exterior 

 Agenda de prioridades de 

pesquisa e inovação 

 Caderno de Diretrizes ou 

Política de Inovação em 

Saúde e Qualidade de 

Vida 

 Infraestrutura para os 

institutos de inovação 

 Equipamentos para os 

laboratórios 

 Recursos humanos 

 Recursos financeiros 

 Atuação das redes para 

identificação (PD&I) e 

atendimento (serviço) das 

demandas através das 

redes 

 

 

ATIVIDADES OUTPUTS 

 

 Aderência das empresas 

às  soluções inovadoras 

em qualidade de vida 

 Produzir uma base de 

conhecimentos que 

possam ser 

transformados em 

inovação 

 Gerar carteira de clientes 

e projetos de inovação 

 Gerar pesquisas 

integradas entre os 

institutos 

 

RESULTADOS  

CURTO/MÉDIO PRAZO (ATÉ 5 ANOS) 

 

 Transferir inovação produzida para o 

contexto da indústria 

 Subsidiar tecnicamente a atualização do 

portfólio de serviços em qualidade de vida 

do SESI  

 Atender a indústria com soluções 

inovadoras em Qualidade de Vida 

 Disseminar a cultura de inovação no SESI 

 Aumentar o impacto da produção 

intelectual dos pesquisadores vinculados 

aos institutos 

 Promover um ambiente de trabalho mais 

saudável e seguro 

 

 

RESULTADOS  

LONGO PRAZO 

 

 Redução de custos com acidentes 

no trabalho, presenteísmo e 

absenteísmo relacionados à 

segurança e saúde do trabalhador. 

 

 Produzir conhecimentos e inovação 

com potencial para influir na 

formulação de políticas e marcos 

regulatórios 

 

 Mudar a percepção do empresário 

em relação ao “valor” do 

investimento em qualidade de vida 

(mudança de cultura) 

 

 

 

 Pesquisa aplicada.  

 Prospecção, 

desenvolvimento 

e/ou transferência. 

 Disseminação. 

 Inovação.  

 

OBJETIVO 

Gerar soluções inovadoras  em ergonomia a fim de apoiar a 

indústria a reduzir custos com afastamentos por doenças 

osteomusculares e transtornos  mentais . 
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APÊNDICE 10 – Modelo Lógico para o Instituto SESI de Fatores Psicossociais 

 

PROBLEMA: Transtornos mentais e comportamentais são a terceira causa de afastamentos dos trabalhadores da indústria, tendendo a 

transformarem-se na primeira causa nos próximos anos, e decorrem em geral de fatores psicossociais. A gestão dos riscos desses fatores 

demanda o desenvolvimento de novas técnicas, metodologias e ferramentas. 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INPUTS 

 

 Parcerias estabelecidas 

com Universidades no 

Brasil e exterior 

 Agenda de prioridades 

de pesquisa e inovação 

 Caderno de Diretrizes ou 

Política de Inovação em 

Saúde e Qualidade de 

Vida 

 Recursos humanos, 

físicos e financeiros 

 Interação  com as redes 

para identificação 

(PD&I) e atendimento 

(serviço) das demandas  

 

ATIVIDADES OUTPUTS 

 

 Aderência das empresas 

às  soluções inovadoras 

em qualidade de vida 

 Produzir uma base de 

conhecimentos que 

possam ser 

transformados em 

inovação 

 Gerar carteira de clientes 

e projetos de inovação 

 Gerar pesquisas 

integradas entre os 

institutos 

 

RESULTADOS  

CURTO /MÉDIO PRAZO (ATÉ 5 ANOS) 

 

 Transferir inovação produzida para o 

contexto da indústria 

 Subsidiar tecnicamente a atualização do 

portfólio de serviços em qualidade de vida 

do SESI  

 Atender a indústria com soluções 

inovadoras em Qualidade de Vida 

 Disseminar a cultura de inovação no SESI 

 Aumentar o impacto da produção 

intelectual dos pesquisadores vinculados 

aos institutos 

 Promover um ambiente de trabalho mais 

saudável e seguro 

 Demonstrar o custo de não gerir os fatores 

de risco psicossociais 

 

RESULTADOS  

LONGO PRAZO 

 Reduzir custos com absenteísmo 

relacionados aos fatores 

psicossociais 

 

 Ampliar satisfação com o trabalho 

 

 Produzir conhecimentos e inovação 

com potencial para influir na 

formulação de políticas e marcos 

regulatórios 

 

 Mudar a percepção do empresário 

em relação ao “valor” do 

investimento em qualidade de vida 

(mudança de cultura) 

 

 

 

 Pesquisa aplicada.  

 Prospecção, 

desenvolvimento 

e/ou transferência. 

 Formação de 

competências. 

 Difusão. 

 Inovação.  

 

OBJETIVO 

Desenvolver novas técnicas, metodologias e ferramentas para a 

gestão de fatores de risco psicossociais no ambiente de trabalho 

industrial, bem como para redução de suas consequências para a 

saúde dos trabalhadores e para a produtividade da empresa. 

 



 

113 

 

 

APÊNDICE 11 – Modelo Lógico para o Instituto SESI de Gestão do Absenteísmo 

 

PROBLEMA: Os crescentes custos com o presenteísmo, absenteísmo por motivo de saúde, assim como a dificuldade da indústria no 

retorno, reinserção e readaptação do trabalhador afastado de suas atividades laborais por um longo período demandam soluções 

inovadoras de gestão. 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INPUTS 

 

 Parcerias estabelecidas 

com universidades e 

institutos de pesquisa e 

inovação nacionais e 

internacionais. 

 Política SESI de inovação 

em Saúde e QV. 

 Agenda de prioridades de 

pesquisa e inovação. 

 Infraestrutura para os 

institutos de inovação. 

 Equipamentos para o 

laboratório de gestão de 

conhecimento. 

 Recursos humanos. 

 Recursos financeiros. 

 Atuação da rede de 

inovação SESI nos 

projetos de PD&I. 

 Acesso a bases de dados 

informacionais. 

 

 

ATIVIDADES OUTPUTS 

 

 Projetos de inovação. 

 Produção e gestão de 

uma base de 

conhecimento para a 

inovação.  

 Técnicas e ferramentas 

inovadoras com 

evidencias de 

efetividade. 

  Pesquisas integradas 

com outros institutos 

do SESI. 

 Oficinas educacionais 

temáticas. 

 

 

RESULTADOS  

CURTO/MÉDIO PRAZO (ATÉ 5 ANOS) 

 

 Disponibilização de novas técnicas de 

gestão do absenteísmo no portfolio de 

serviços do SESI. 

 Contribuições para a disseminação de 

conhecimento sobre o problema e seu 

impacto nos custos e na produtividade da 

indústria. 

 Contribuição para disseminação da cultura 

de inovação no SESI. 

 Aumento do impacto da produção 

intelectual dos pesquisadores vinculados 

ao instituto. 

 

RESULTADOS  

LONGO PRAZO 

 

 Evidências de efetividade e 

impacto das intervenções 

desenvolvidas. 

 Adesão, em grande escala, da 

indústria às soluções 

inovadoras. 

 Conhecimento disponível com 

potencial de influenciar no 

marco regulatório.  

 Ser uma referencia técnica e 

científica em gestão do 

absenteísmo para a indústria. 

 

 

 

 Pesquisa aplicada.  

 Prospecção, 

desenvolvimento 

e/ou transferência. 

 Formação de 

competências. 

 Difusão. 

 Inovação.  

 

OBJETIVO 

Contribuir para o aumento da competitividade da indústria 

por meio de conhecimento, novas técnicas e ferramentas de 

gestão do presenteísmo, do absenteísmo por motivo de saúde e 

do retorno do trabalhador afastado. 
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APÊNDICE 12 – Modelo Lógico para o Instituto SESI de Longevidade e Produtividade 

 

PROBLEMA: A população brasileira está sofrendo um processo de transição demográfica que trará impactos ao crescimento econômico do 

país, em especial pelo envelhecimento e maior incidência de doenças crônicas não transmissíveis na população trabalhadora. Os desafios 

impostos por este cenário exige enfrentamento mediante soluções inovadoras que permitam ao setor industrial a antecipação em relação aos 

problemas futuros. 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INPUTS 

 

 Parcerias com Universidades no 

Brasil e exterior  

 Agenda de prioridades de 

pesquisa e inovação em estudos 

populacionais 

 Política de Inovação para o 

núcleo de envelhecimento 

 Infraestrutura e equipamentos  

 Recursos humanos 

 Recursos financeiros 

 Atuação das redes para 

identificaçãoe atendimento das 

demandas  

 Criação de rede de empresas 

por tema 

 Plano de desenvolvimento de 

competências 

 Plano de comunicação 

 Plano de negócios 

 Equipe para capitação de 

recursos 

 Equipe de pesquisadores nível I 

 

ATIVIDADES OUTPUTS 

 

 Aderência das empresas às 

soluções inovadoras  

 Base de conhecimentos para 

inovação 

 Gerar carteira de clientes e 

projetos de inovação 

 Gerar pesquisas integradas 

entre os institutos 

 Equipe capacitada  

 Projetos aprovados em fundos 

de financiamento 

 Participação em congressos 

canais de comunicação do 

núcleo e seus produtos 

 Gerar tecnologias de 

intervenção em 

envelhecimento ativo e 

saudável do trabalhador 

 Relatórios, conferencias e 

publicações 

 Produtos industriais 

relacionados ao 

envelhecimento ativo e 

saudável 

 

RESULTADOS  

CURTO/MÉDIO PRAZO (ATÉ 5 ANOS) 

 

 Transferir inovação produzida para o 

contexto da indústria 

 Subsidiar tecnicamente a atualização do 

portfólio de serviços em qualidade de vida 

do SESI  

 Atender a indústria com soluções 

inovadoras em Qualidade de Vida 

 Disseminar a cultura de inovação no SESI 

 Aumentar o impacto da produção 

intelectual dos pesquisadores vinculados 

aos institutos 

 Promover um ambiente de trabalho mais 

saudável e seguro 

 Transferir inovação para o contexto 

industrial, formuladores de politicas 

publicas e rede SESI 

 

 

RESULTADOS  

LONGO PRAZO 

 Redução de custos com 

acidentes no trabalho, 

presenteísmo e absenteísmo. 

 

 Produzir conhecimentos e 

inovação com potencial para 

influir na formulação de 

políticas e marcos 

regulatórios 

 

 Mudar a percepção do 

empresário em relação ao 

“valor” do investimento em 

qualidade de vida  

 Adoção pelo mercado dos 

produtos desenvolvidos pelo 

núcleo de Envelhecimento 

Ativo Saudável do 

trabalhador 

 

 

 

 Pesquisa 

aplicada.  

 Prospecção, 

desenvolvimento 

e/ou 

transferência. 

 Disseminação. 

 Inovação.  

 

OBJETIVO 

Apoiar a indústria por meio de soluções inovadoras que permitam 
o enfrentamento dos desafios impostos pelo envelhecimento da 
força de trabalho. 
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APÊNDICE 13 – Avaliação do Capital Intelectual para o Instituto SESI de Tecnologias para Prevenção de Acidentes 

Objetivo Fim 

 

Apoiar a indústria por meio de soluções inovadoras para reduzir a taxa de frequência de acidentes e doenças do trabalho e consequente 

impacto nos custos relacionados à segurança e saúde do trabalhador. 

Objetivos Específicos 

 

-Reduzir a taxa de frequência de acidentes e doenças do trabalho; 

-Ser referência de pesquisa aplicada em Prevenção de Acidentes e Higiene Ocupacional para a indústria; 

-Transferir inovação para o contexto da indústria; 

-Estabelecer parcerias estratégias para produção de conhecimento e formação de competência; 

-Disseminar a cultura de inovação em Prevenção de Acidentes e Higiene Ocupacional no SESI e nas indústrias. 

 

Fatores Críticos de sucesso para alcance dos objetivos 

 Fator Crítico 

Quantidade 
Temos o suficiente deste 

fator para atingir nossos 
objetivos? 

Qualidade 
Este fator é bom o suficiente para 

atingir nossos objetivos? 

Sistemática 
Desenvolvemos e mantemos este fator 

sistematicamente para manter e/ou 
melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Humano 

Pesquisadores 0% não existente 0% não existente 0% não existente Nºde projetos vinculados ao 

pesquisador 

Gestor de projetos 0% não existente 0% não existente 0% não existente % de horas técnicas por 

projeto e por pesquisador 

Apoio administrativo 30% Parcialmente 50% Em grande parte 90% suficiente Nº de Hora Homem trabalhada 

Especialista em captação de 

recursos 

60% Em grande parte 60% Em grande parte 30% Parcialmente Nº de projetos com captação 

de verbas externas 

Coordenação técnica 0% não existente 30% parcialmente 

suficiente 

30% parcialmente suficiente Nº de Hora Homem trabalhada 

Pesquisador Visitante 
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

Nª de pesquisadores 

vinculados a projetos de 

pesquisa 

Bolsistas (linhas de pesquisa) 
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

Nª de bolsistas vinculados a 

projetos de pesquisa 

Especialista em elaboração e 

gerenciamento de projetos e 

captação de recursos. 

50% 

Em grande parte 

50% 

Em grande parte 

50% 

Em grande parte 

% de rateio das horas técnicas 

por projeto 

Nº de horas de capacitação 

Especialista em gestão do 

conhecimento (Plataforma de 

Conhecimento) 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

% de rateio das horas técnicas 

por projeto 

Nº de horas de capacitação 
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Especialista em TI (Plataforma de 

Conhecimento) 

60% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 

30% 

Parcialmente 

Aumento da base de 

conhecimento 

Especialista em Saúde e 

Segurança do Trabalho e 

Qualidade de Vida vinculados a 

projetos 

60% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 

% de rateio das horas técnicas 

por projeto 

Nº de horas de capacitação 

 

 

 Fator Crítico 

Quantidade 
Temos o suficiente deste 
fator para atingir nossos 

objetivos? 

Qualidade 
Este fator é bom o suficiente para 

atingir nossos objetivos? 

Sistemática 
Desenvolvemos e mantemos este fator 

sistematicamente para manter e/ou 

melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Estrutural 

Estudo de viabilidade e plano de 

negócio 

0% não existente 0% não existente 0% não existente Conclusão do plano de 

negócio 

Espaço físico 30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

0% não existente Definição 

Infraestrutura (mobiliário) 0% não existente 0% não existente 0% não existente Aquisição 

Equipamentos para pesquisa 

(softwares de concepção e 

equipamentos de medição) 

40% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

0% não existente Aquisição 

Política de Inovação (registro de 

software, direitos autorais, saúde 

e qualidade de vida) 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

1 Política de Inovação 

elaborada e disseminada 

Gestão da Inovação/Cultura 

Organizacional para Inovação 

30% 

Parcialmente  

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

Nº de eventos de capacitação 

realizado / nº de colaboradores 

capacitados / nº de eventos 

realizados/ nº de ideias 

geradas 

Metodologia de Gerenciamento 

de Projetos 

20% 

Parcialmente 

20% 

Parcialmente 

0% 

Em grande parte 
Nº de horas de capacitação 

Metodologia em gestão de 

stakeholders 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
Nº de horas de capacitação 

Planejamento Estratégico 
10% 

Parcialmente  

10% 

Parcialmente  

10% 

Parcialmente  
1 planejamento ISI elaborado 

Identidade visual e material de 

comunicação 

30% 

Parcialmente  

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
1 identidade visual elaborada 

Biblioteca virtual 0% 0% 0% 1 biblioteca virtual 
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Não existente Não existente Não existente desenvolvida 

Mobiliário 
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
Aquisição 

 

 Fator Crítico 

Quantidade 
Temos o suficiente deste 

fator para atingir nossos 

objetivos? 

Qualidade 
Este fator é bom o suficiente para 

atingir nossos objetivos? 

Sistemática 
Desenvolvemos e mantemos este fator 

sistematicamente para manter e/ou 

melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Relacional 

Atendimento em Rede 0% não existente 0% não existente 0% não existente Não possui 

Relacionamento com indústria 50% 50% 20% Suficiente em grande parte 

Relacionamento com 

financiadores 

0% não existente 0% não existente 0% não existente Não possui 

Relacionamentos com parceiros 

internos e externos 

40% parcialmente 

suficiente 

50% parcialmente 

suficiente 

40% parcialmente suficiente Nº de Projetos em conjunto 

Cultura à Inovação 0% não existente 0% não existente 0% não existente Nº de Projetos realizados 

Relacionamento com instituições 

internacionais que atuam na 

temática 

50% 

Parcialmente  

50% 

Parcialmente 

50% 

Parcialmente 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com outros 

Institutos SESI de Inovação 

0% não existente 0% não existente 0% não existente Ainda em estágio de 

implantação 

Relacionamento com outros 

Institutos de Pesquisa 

0% não existente 0% não existente 0% não existente 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com 

Empresas vinculadas a projetos 

piloto 

40% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com 

fornecedores (credenciados) 

0% não existente 0% não existente 0% não existente Aumento da base de 

credenciados no tema 

absenteísmo 

Relacionamento com instituições 

governamentais e de fomento 

0% não existente 0% não existente 0% não existente 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com instituições 

de ensino 

0% não existente 0% não existente 0% não existente 
Parcerias estabelecidas 
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APÊNDICE 14 – Avaliação do Capital Intelectual para o Instituto SESI de Ergonomia 

Objetivo Fim 

 

Apoiar a competitividade da indústria com pesquisas, desenvolvimento e inovação em Ergonomia. Atender a indústria de forma a 

desenvolver produtos e métodos científicos inovadores e eficazes que contribuam em projetos de concepção e saúde do trabalhador. 

Objetivos Específicos 

 

- Ser referência de pesquisa aplicada em Ergonomia para a indústria e instituições de pesquisas; 

-Transferir inovação produzida para o contexto da indústria; 

- estabelecer parcerias estratégias para produção de conhecimento e formação de competência; 

-Disseminar a cultura de inovação em Ergonomia no SESI e nas indústrias. 

 

Fatores Críticos de sucesso para alcance dos objetivos 

 Fator Crítico 

Quantidade  
Temos o suficiente deste 

fator para atingir nossos 
objetivos? 

Qualidade  
Este fator é bom o suficiente para 

atingir nossos objetivos? 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos este fator 

sistematicamente para manter e/ou 
melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Humano 

Pesquisadores 0% não existente 0% não existente 0% não existente Nºde projetos vinculados ao 

pesquisador 

Gestor de projetos 0% não existente 0% não existente 0% não existente % de horas técnicas por 

projeto e por pesquisador 

Apoio administrativo 20% não existente 30% parcialmente 

suficiente 

50% parcialmente suficiente  

Especialista em captação de 

recursos 

0% não existente 0% não existente 0% não existente Nº de projetos com 

captação de verbas externas 

Coordenação técnica 30% parcialmente 

suficiente 

30% parcialmente 

suficiente 

30% parcialmente suficiente  

 

 Fator Crítico 

Quantidade  
Temos o suficiente deste 

fator para atingir nossos 
objetivos? 

Qualidade  
Este fator é bom o suficiente para 

atingir nossos objetivos? 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos este fator 

sistematicamente para manter e/ou 
melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Estrutural 

Estudo de viabilidade e plano 

de negócio 

0% não existente 0% não existente 0% não existente Conclusão do plano de 

negócio 

Espaço físico 0% não existente 0% não existente 0% não existente Adaptação 

Infraestrutura (mobiliário) 0% não existente 0% não existente 0% não existente Aquisição 
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Equipamentos e softwares 

para pesquisa 

0% não existente 0% não existente 0% não existente Aquisição 

Planejamento estratégico 0% não existente 0% não existente 0% não existente Documento concluído  

 

 Fator Crítico 

Quantidade  
Temos o suficiente deste 

fator para atingir nossos 

objetivos? 

Qualidade  
Este fator é bom o suficiente para 

atingir nossos objetivos? 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos este fator 

sistematicamente para manter e/ou 

melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Relacional 

Atendimento em Rede 0% não existente 0% não existente 0% não existente Número de serviços em 

rede 

Relacionamento com 

indústria 

60% 50% 20% Número de Empresas 

atendidas 

Relacionamento com 

financiadores 

0% não existente 0% não existente 0% não existente Número de Projetos 

financiados 

Relacionamentos com 

parceiros (UO SESI) 

30% parcialmente 

suficiente 

30% parcialmente 

suficiente 

30% parcialmente suficiente Número de Projetos em 

conjunto 

Cultura à Inovação 0% não existente 0% não existente 0% não existente Nº de Projetos realizados 
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APÊNDICE 15 – Avaliação do Capital Intelectual para o Instituto SESI de Fatores Psicossociais 

Objetivo Fim 

 

Desenvolver novas técnicas, metodologias e ferramentas para a gestão de fatores de risco psicossociais no ambiente de trabalho 

industrial, bem como para redução de suas consequências para a saúde dos trabalhadores e para a produtividade da empresa. 

Objetivos Específicos 

 

- Produzir e disseminar conhecimento e informações a partir de estudos e pesquisas com potencial para influenciar na formulação de 

políticas e marcos regulatórios 

- Produzir e disseminar conhecimento e informações que promovam a redução das consequências dos fatores psicossociais na saúde do 

trabalhador e na produtividade da empresa 

- Desenvolver novas tecnologias a partir das linhas de pesquisa que atendam o contexto da indústria 

- Promover e adequar permanentemente a atualização do portfólio de serviços do SESI 

- Formar competências na equipe técnica do Instituto e profissionais de áreas afins que atuam na indústria e no SESI 

- Mobilizar a indústria atentando para a gestão de fatores de risco psicossociais no ambiente de trabalho, demonstrando o custo da não 

gestão 

- Estabelecer parcerias estratégicas para a produção e gestão de conhecimento e formação de competências 

 

Fatores Críticos de sucesso para alcance dos objetivos 

 Fator Crítico 

Quantidade  
Temos o suficiente deste 

fator para atingir nossos 

objetivos? 

Qualidade  
Este fator é bom o suficiente para 

atingir nossos objetivos? 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos 

este fator sistematicamente 
para manter e/ou melhorar 

seu estado? 

Indicador 

Capital 

Humano 

Gestor do Projeto 
70% 80% 70% 

% de rateio de horas 

técnicas por projeto 

Coordenação Técnica em Fatores 

Psicossociais 
70% 80% 70% 

% de rateio de horas 

técnicas por projeto 

Nº de horas de capacitação 

Coordenação Técnica em 

Segurança e Saúde do Trabalho 
70% 80% 70% 

% de rateio de horas 

técnicas por projeto 

Nº de horas de capacitação 

Especialista em Saúde do 

Trabalhador 
70% 80% 70% 

% de rateio de horas 

técnicas por projeto 

Nº de horas de capacitação 

Especialista em Psicologia e 

Serviço Social 
70% 80% 70% 

% de rateio de horas 

técnicas por projeto 
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Nº de horas de capacitação 

Especialista em Gestão de Projetos 

70% 80% 70% 

% de rateio de horas 

técnicas por projeto 

Nº de horas de capacitação 

Especialista em TI 

30% 80% 70% 

% de rateio de horas 

técnicas por projeto 

Nº de horas de capacitação 

Especialista em Comunicação 

20% 50% 70% 

% de rateio de horas 

técnicas por projeto 

Nº de horas de capacitação 

Especialistas externos 
10% 80% 10% 

Nº de especialistas externos 

vinculados ao projeto 

Pesquisadores 
0% 0% 0% 

Nº de pesquisadores 

vinculados ao projeto 

Apoio administrativo 
20% 70% 10% 

% de rateio de horas 

técnicas por projeto 

 

 Fator Crítico 

Quantidade  
Temos o suficiente deste 

fator para atingir nossos 
objetivos? 

Qualidade  
Este fator é bom o suficiente para 

atingir nossos objetivos? 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos este fator 

sistematicamente para manter e/ou 
melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Estrutural 

Padrões Gerenciais de 

Trabalho 

80% 80% 90% Nº de padrões publicados 

Gerenciamento de Projetos 40% 70% 40% Nº de horas previstas x Nº 

de horas realizadas 

TI 80% 90% 90%  

Gestão da Inovação 20% 20% 20% Nº de propostas inovadoras 

Nº de eventos realizados 

Nº de colaboradores 

envolvidos 

 Plano de Negócio 0% 0% 0% 1 plano de negócio 

 
Material de Comunicação 0% 0% 0% Nº de peças de 

comunicação produzidas 
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Identidade visual 

 

Sistemas de Informações 0% 0% 0% Banco de dados 

desenvolvido 

Registro de licenças 

 Equipamentos 0% 0% 0% Aquisição 

 

 Fator Crítico 

Quantidade  
Temos o suficiente deste 

fator para atingir nossos 
objetivos? 

Qualidade  
Este fator é bom o suficiente para 

atingir nossos objetivos? 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos este fator 

sistematicamente para manter e/ou 
melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Relacional 

Relações com empresas 

vinculadas aos projetos 

10% 60% 20% Nº de parcerias 

estabelecidas 

Articulação entre áreas do 

SESI e Federação 

40% 60% 60% Nº de projetos 

compartilhados 

Relações com instituições de 

ensino e pesquisa 

30% 80% 30% Nº de parcerias 

estabelecidas 

Relações com parceiros 

internacionais  

10% 60% 20% Nº de parcerias 

estabelecidas 

 Relações com parceiros 

nacionais UO SESI 

10% 60% 20% Nº de parcerias 

estabelecidas 

 Relacionamento com outros 

Institutos de Inovação SESI 

10% 60% 20% Nº de parcerias 

estabelecidas 
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APÊNDICE 16 – Avaliação do Capital Intelectual para o Instituto SESI de Gestão do Absenteísmo 

Objetivo Fim 
Contribuir para o aumento da competitividade da indústria por meio de conhecimento, novas técnicas e ferramentas de gestão do presenteísmo, 

absenteísmo por motivo de saúde e no retorno do trabalhador afastado. 

Objetivos Específicos 

 Identificar problemas e oportunidades relacionadas ao absenteísmo e reabilitação na indústria que sejam objetos potenciais de estudos e 

pesquisas para sua solução. 

 Implantar um laboratório de gestão do conhecimento que apoie a tomada de decisão e monitoramento dos afastamentos do trabalhador na 

indústria, bem como, promova a gestão do conhecimento da rede SESI de gestão do absenteísmo e reabilitação. 

 Formar competências na equipe e rede SESI de gestão do absenteísmo e reabilitação, lideranças e profissionais que atuam na indústria ou ainda 

em formação profissional. 

 Estabelecer parcerias estratégicas para a produção de conhecimento, gestão do conhecimento e formação de competências.  

 Avaliar e comunicar a efetividade das intervenções em gestão de absenteísmo e reabilitação na saúde do trabalhador e na produtividade 

industrial. 

 

Fatores Críticos de sucesso para alcance dos objetivos  

 
Fator Crítico 

 

Quantidade  
Temos o suficiente deste 

fator para atingir nossos 
objetivos? 

Qualidade  
Este fator é bom o suficiente para 

atingir nossos objetivos? 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos este fator 

sistematicamente para manter e/ou 
melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Humano 

 

Liderança Técnica 
40% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 

50% 

Em grande parte 

% de rateio das horas técnicas por 

projeto 

Nº de horas de capacitação 

Pesquisador Visitante 
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

Nª de pesquisadores vinculados a 

projetos de pesquisa 

Bolsistas SET (linhas de 

pesquisa) 
20% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

Nª de bolsistas vinculados a 

projetos de pesquisa 

Especialista em elaboração e 

gerenciamento de projetos e 

captação de recursos. 

60% 

Em grande parte 

70% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 

% de rateio das horas técnicas por 

projeto 

Nº de horas de capacitação 

Especialista em gestão do 

conhecimento (Plataforma de 

Conhecimento) 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

% de rateio das horas técnicas por 

projeto 

Nº de horas de capacitação 

Especialista em TI (Plataforma de 

Conhecimento) 
30% 

Parcialmente 

40% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

Aumento da base de 

conhecimento 

Especialista em comunicação e 

gestão de stakeholders 
20% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

% de rateio das horas técnicas por 

projeto 
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Nº de horas de capacitação 

Especialista em Saúde e 

Segurança do Trabalho e 

Qualidade de Vida vinculados a 

projetos 

60% 

Em grande parte 

90% 

Em grande parte 

50% 

Em grande parte 

% de rateio das horas técnicas por 

projeto 

Nº de horas de capacitação 

Apoio administrativo 
20% 

Parcialmente 

40% 

Parcialmente 

60% 

Em grande parte 

% de rateio das horas técnicas por 

projeto 

Nº de horas de capacitação 

 

 Fator Crítico 

Quantidade  
Temos o suficiente deste fator 

para atingir nossos 

objetivos? 

Qualidade  
Este fator é bom o suficiente para 

atingir nossos objetivos? 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos este 

fator sistematicamente para manter 

e/ou melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Estrutural 

 

 

Política de Inovação (registro de 

software, direitos autorais, saúde e 

qualidade de vida) 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
0% 

Não existente 
1 Política de Inovação elaborada e 

disseminada 

Gestão da Inovação/Cultura 

Organizacional para Inovação 
30% 

Parcialmente  

20% 

Parcialmente 
40% 

Parcialmente 

Nº de eventos de capacitação 

realizado / nº de colaboradores 

capacitados / nº de eventos 

realizados/ nº de ideias geradas 

Estrutura organizacional 
60% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 
80% 

Em grande parte 
Organograma revisto 

Padrões gerenciais de trabalho 
50% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 
60% 

Em grande parte 
Padrões revistos 

Metodologia de Gerenciamento de 

Projetos 
90% 

Totalmente suficiente 

60% 

Em grande parte 
60% 

Em grande parte 
Nº de horas de capacitação 

Metodologia em gestão de 

stakeholders 
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
0% 

Não existente 
Nº de horas de capacitação 

Planejamento Estratégico 
30% 

Parcialmente  

30% 

Parcialmente  
60% 

Em grande parte 
1 planejamento ISI elaborado 

Estudo de viabilidade e Plano de 

Negócio 
30% 

Parcialmente  

20% 

Parcialmente  
30% 

Parcialmente  
1 EVTEC ISI elaborado 

Carteira de Convênios/Projetos 
30% 

Parcialmente  

30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 
Nº de projetos captados (taxa de 

conversão submetidos x captados) 

Identidade visual e material de 

comunicação 
20% 

Parcialmente  

20% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 
1 identidade visual elaborada 

Acesso à bases de dados  
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
0% 

Não existente 
Assinaturas  
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Biblioteca virtual 
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
1 biblioteca virtual desenvolvida 

Sistemas de informação  
30% 

Parcialmente  

30% 

Parcialmente  
30% 

Parcialmente  
Pedido de registro de software 

INPI 

Equipamentos (computador e 

periféricos) 
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
0% 

Não existente 
Aquisição  

Estrutura física 
30% 

Parcialmente  

30% 

Parcialmente  
30% 

Parcialmente  
Adaptação de espaço 

 

 Fator Crítico 
Quantidade  

Temos o suficiente deste fator 
para atingir nossos objetivos? 

Qualidade  
Este fator é bom o suficiente para 

atingir nossos objetivos? 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos este fator 

sistematicamente para manter e/ou 

melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Relacional 

 

Relacionamento com as 

Federações das Indústrias 
90% 

Totalmente  

60% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com unidades 

Operacionais do SESI em SST e 

QV 

20% 

Parcialmente 

40% 

Em grande parte 

20% 

Parcialmente 

Participação de unidades em 

projetos de inovação 

Relacionamento com 

instituições internacionais que 

atuam na temática 

30% 

Parcialmente  

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com outros 

Institutos SESI de Inovação 
30% 

Parcialmente  

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
Ainda em estágio de implantação 

Relacionamento com outros 

Institutos de Pesquisa 
20% 

Parcialmente  

40% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com 

Empresas vinculadas a projetos 

piloto 

40% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com 

fornecedores (credenciados) 
30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

Aumento da base de credenciados 

no tema absenteísmo 

Relacionamento com 

instituições governamentais e de 

fomento 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com 

instituições de ensino 
30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 
Parcerias estabelecidas 
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APÊNDICE 17 – Avaliação do Capital Intelectual para o Instituto SESI de Longevidade e Produtividade 

Objetivo Fim 

 

Apoiar a indústria por meio de soluções inovadoras que permitam o enfrentamento dos desafios impostos pelos envelhecimento da 

força do trabalho 

Objetivos Específicos 

(inputs) 

 

 Promover o ambiente de trabalho mais saudável e seguro entre as empresas atendidas com programa de longevidade ativa e 

saudável do trabalhador. 

 Identificar problemas e oportunidades relacionadas ao envelhecimento do trabalhador no contexto da transição demográfica e 

elaborar uma agenda para inovação no tema que contribua para enfrentamento de desafios relacionados à competitividade da 

Indústria no Brasil. 

 Produzir e disseminar conhecimento e informações a partir de estudos e projetos de pesquisa aplicada nas linhas identificadas como 

prioritárias. 

 Compor base de dados brasileira sobre longevidade ativa e saudável de trabalhadores da indústria. 

 Desenvolver produtos, processos, tecnologias, intervenções inovadoras. 

 Formar competências na equipe do SESI em inovação, transferência e translação de conhecimento e tecnologias em saúde e 

longevidade ativa e saudável. 

 Estabelecer parcerias estratégicas para a produção de conhecimento, gestão do conhecimento e formação de competências.  

 Avaliar e comunicar a efetividade das inovações em longevidade ativa e saudável. 

 

Fatores Críticos de sucesso para alcance dos objetivos 

 
Fator Crítico 

 

Quantidade  
Temos o suficiente deste 

fator para atingir nossos 
objetivos? 

Qualidade  
Este fator é bom o suficiente para 

atingir nossos objetivos? 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos este fator 

sistematicamente para manter e/ou 
melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Humano 

 

Liderança Técnica 
60% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 

% de rateio das horas técnicas por 

projeto 

Nº de horas de capacitação 

Pesquisador Visitante  
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

Nª de pesquisadores vinculados a 

projetos de pesquisa 

Bolsistas SET (linhas de 

pesquisa) 
30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

Nª de bolsistas vinculados a 

projetos de pesquisa 

Especialista em elaboração e 

gerenciamento de projetos e 

captação de recursos. 

60% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 

% de rateio das horas técnicas por 

projeto 

Nº de horas de capacitação 

Especialista em gestão do 0% 0% 0% % de rateio das horas técnicas por 
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conhecimento (Plataforma de 

Conhecimento) 

Não existente Não existente Não existente projeto 

Nº de horas de capacitação 

Especialista em TI (Plataforma de 

Conhecimento) 
30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

Aumento da base de 

conhecimento 

Especialista em comunicação e 

gestão de stakeholders 
30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

% de rateio das horas técnicas por 

projeto 

Nº de horas de capacitação 
Especialista em Saúde do 

Trabalhador, Saúde Coletiva, 

Longevidade Saudável. 

60% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 

% de rateio das horas técnicas por 

projeto 

Nº de horas de capacitação 

Apoio administrativo 
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

% de rateio das horas técnicas por 

projeto 

Nº de horas de capacitação 

 

 Fator Crítico 

Quantidade  
Temos o suficiente deste fator 

para atingir nossos 

objetivos? 

Qualidade  
Este fator é bom o suficiente para 

atingir nossos objetivos? 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos este 

fator sistematicamente para manter 

e/ou melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Estrutural 

 

 

Política de Inovação (registro de 

software, direitos autorais, saúde e 

qualidade de vida) 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
0% 

Não existente 
1 Política de Inovação elaborada e 

disseminada 

Gestão da Inovação/Cultura 

Organizacional para Inovação 
30% 

Parcialmente  

30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 

Nº de eventos de capacitação 

realizado / nº de colaboradores 

capacitados / nº de eventos 

realizados/ nº de ideias geradas 

Estrutura organizacional 
60% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 
60% 

Em grande parte 
Organograma revisto 

Padrões gerenciais de trabalho 
60% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 
60% 

Em grande parte 
Padrões revistos 

Metodologia de Gerenciamento de 

Projetos 
90% 

Totalmente suficiente 

60% 

Em grande parte 
60% 

Em grande parte 
Nº de horas de capacitação 

Metodologia em gestão de 

stakeholders 
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
0% 

Não existente 
Nº de horas de capacitação 

Planejamento Estratégico 
30% 

Parcialmente  

30% 

Parcialmente  
30% 

Parcialmente  
1 planejamento ISI elaborado 

Estudo de viabilidade e Plano de 

Negócio 
30% 

Parcialmente  

30% 

Parcialmente  
30% 

Parcialmente  
1 EVTEC ISI elaborado 

Carteira de Convênios/Projetos 30% 30% 30% Nº de projetos captados (taxa de 
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Parcialmente  Parcialmente Parcialmente conversão submetidos x captados) 

Identidade visual e material de 

comunicação 
30% 

Parcialmente  

30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 
1 identidade visual elaborada 

Acesso à bases de dados  
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
0% 

Não existente 
Assinaturas  

Biblioteca virtual 
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
1 biblioteca virtual desenvolvida 

Sistemas de informação  
30% 

Parcialmente  

30% 

Parcialmente  
30% 

Parcialmente  
Pedido de registro de software 

INPI 

Equipamentos e mobiliários 
0% 

Não existente 

0% 

Não existente 
0% 

Não existente 
Aquisição  

Estrutura física 
30% 

Parcialmente  

30% 

Parcialmente  
30% 

Parcialmente  
Adaptação de espaço 

 

 Fator Crítico 
Quantidade  

Temos o suficiente deste fator 

para atingir nossos objetivos? 

Qualidade  
Este fator é bom o suficiente para 

atingir nossos objetivos? 

Sistemática  
Desenvolvemos e mantemos este fator 

sistematicamente para manter e/ou 
melhorar seu estado? 

Indicador 

Capital 

Relacional 

 

Relacionamento com Entidades 

do Sistema Indústria (SENAI, 

IEL) 

90% 

Totalmente  

80% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com unidades 

do SESI  
90% 

Em grande parte 

90% 

Em grande parte 

60% 

Em grande parte 

Participação de unidades em 

projetos de inovação 

Relacionamento com 

instituições internacionais que 

atuam na temática 

30% 

Parcialmente  

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com outros 

Institutos SESI de Inovação 
30% 

Parcialmente  

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
Ainda em estágio de implantação 

Relacionamento com outros 

Institutos de Pesquisa 
30% 

Parcialmente  

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com 

Empresas vinculadas a projetos 

de PD&I. 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
Parcerias estabelecidas 

Relacionamento com 

fornecedores (credenciados) 
30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

Aumento da base de credenciados 

no tema absenteísmo 

Relacionamento com 

instituições governamentais e de 
30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 

30% 

Parcialmente 
Parcerias estabelecidas 
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fomento 

Relacionamento com 

instituições de ensino 
30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 
30% 

Parcialmente 
Parcerias estabelecidas 
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APÊNDICE 18 – Avaliação QQS Instituto SESI de Inovação em 

Prevenção de Acidentes 
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APÊNDICE 19 – Avaliação QQS Instituto SESI de Inovação em 

Gestão do Absenteísmo 
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134 

 

 

APÊNDICE 20 – Avaliação QQS Instituto SESI de Inovação em 

Ergonomia 
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APÊNDICE 21 – Avaliação QQS Instituto SESI de Inovação em 

Fatores Psicossociais 
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APÊNDICE 22 – Avaliação QQS Instituto SESI de Inovação em 

Longevidade e Produtividade 
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APÊNDICE 23 – Árvore PVF do Instituto SESI de Inovação em 

Gestão do Absenteísmo 

 

Capital Intelectual 

Capital Humano 

Liderança Técnica 

Pesquisador 
Visitante 

Bolsistas SET 

Especialista em 
Gestão de Projetos 

Especialista em 
Gestão do 

Conhecimento 

Especialista em TI 

Especialista em 
Comunicação 

Especialista em 
SST 

Apoio 
Administrativo 

Capital Estrutural 

Propriedade 
Intelectual 

Gestão da Inovação 

Estrutura 
Organizacional 

Padrões Gerenciais 

Gerenciamento de 
Projetos 

Gestão de 
Stakeholders 

Planejamento 
Estratégico 

EVTEC 

Convênios 

Comunicação 

Base de Dados 

Biblioteca Virtual 

Sistemas de 
Informação 

Laboratórios 

Capital Relacional 

Federações de 
Indústria 

Unidades 
Operacionais do 

SESI 

Convênios com 
Instituições 

Internacionais 

Parceria com 
outros Institutos 

SESI de Inovação 

Parceria com 
Outros Institutos de 

Pesquisa 

Empresas 

Fornecedores 

Governo 

Instituições de 
Ensino 
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APÊNDICE 24 – Árvore PVF do Instituto SESI de Inovação em 

Ergonomia 

 

Capital Intelectual 

Capital Humano 

Liderança Técnica 

Pesquisadores 

Especialista em Gestão 
de Projetos 

Apoio Administrativo 

Gestor de Parcerias e 
captação de Recursos 

Capital Estrutural 

Estrutura 
Organizacional 

Planejamento 
Estratégico 

EVTEC 

Equipamentos e 
softwares 

Laboratórios 

Capital Relacional 

Relacionamento com a 
Indústria 

Operação em Rede 

Relacionamento com 
Fornecedores 

Parceria com outros 
Institutos de Pesquisa 

Cultura de Inovação -
Relacionamento 

Interno 
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APÊNDICE 25 – Árvore PVF do Instituto SESI de Inovação em 

Fatores Psicossociais 

 

Capital Intelectual 

Capital Humano 

Liderança Técnica 

Pesquisador 
Visitante 

Especialista em 
Gestão de 
Projetos 

Especialista em 
Fatores 

Psicossociais 

Especialista em 
Saúde do 

Trabalhador 

Especialista em 
Psicologia 

Especialista em 
SST 

Especialista em 
TI 

Especialista em 
Comunicação 

Apoio 
Administrativo 

Capital Estrutural 

Gestão da 
Inovação 

Padrões 
Gerenciais 

Gerenciamento de 
Projetos 

Plano de 
Negócios 

Convênios 

Comunicação 

Base de Dados 

Sistemas de 
Informação 

Laboratórios 

Capital 
Relacional 

Federações de 
Indústria 

Unidades 
Operacionais do 

SESI 

Convênios com 
Instituições 

Internacionais 

Convênios com 
Instituições 
Nacionais 

Parceria com 
outros Institutos 

SESI de Inovação 

Parceria com 
Outros Institutos 

de Pesquisa 

Empresas 
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APÊNDICE 26 – Árvore PVF do Instituto SESI de Inovação em 

Tecnologias para Prevenção de Acidentes 

 

Capital Intelectual 

Capital Humano 

Liderança Técnica 

Pesquisador 
Visitante 

Bolsistas SET 

Especialista em 
Gestão de 
Projetos 

Especialista em 
Gestão do 

Conhecimento 

Especialista em 
TI 

Especialista em 
SST 

Apoio 
Administrativo 

Pesquisadores 

Gestor de 
Captação de 

Recursos 

Capital Estrutural 

Propriedade 
Intelectual 

Gestão da 
Inovação 

Gerenciamento de 
Projetos 

Gestão de 
Stakeholders 

Planejamento 
Estratégico 

EVTEC 

Comunicação 

Biblioteca Virtual 

Laboratórios 

Capital 
Relacional 

Convênios com 
Instituições 

Internacionais 

Parceria com 
outros Institutos 

SESI de Inovação 

Parceria com 
Outros Institutos 

de Pesquisa 

Empresas 

Fornecedores 

Governo 

Instituições de 
Ensino 

Rede 

Financiadoras 
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APÊNDICE 27 – Árvore PVF do Instituto SESI de Inovação em 

Longevidade e Produtividade 

 

Capital Intelectual 

Capital Humano 

Liderança Técnica 

Pesquisador 
Visitante 

Bolsistas SET 

Especialista em 
Gestão de Projetos 

Especialista em 
Gestão do 

Conhecimento 

Especialista em TI 

Especialista em 
Comunicação 

Especialista em 
SST, Saude e 
Longevidade 

Apoio 
Administrativo 

Capital Estrutural 

Propriedade 
Intelectual 

Gestão da Inovação 

Estrutura 
Organizacional 

Padrões Gerenciais 

Gerenciamento de 
Projetos 

Gestão de 
Stakeholders 
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