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Resumo
A gestão operacional de uma instituição é tarefa que requer competências, habilidades e
atitudes dos seus administradores para que resultados satisfatórios sejam alcançados.
Entretanto, tais requisitos possuem propriedades situacionais, raramente sendo possível a
cópia fiel de um sistema de gestão de uma organização para outra, ou até mesmo, de um setor
para outro dentro de uma mesma organização. Para uma gestão onde de fato se tenha
conhecimento do desempenho dos diversos aspectos da organização, faz-se desejado um
Sistema de Medição de Desempenho (SMD) que permita o monitoramento e apoie as tomadas
de decisão dos gestores, diretores ou administradores. Nesse sentido, a contribuição dessa
dissertação se dá na demonstração de um método que propõem captar, das perspectivas
estratégicas e dos modelos de negócios, indicadores que emitam o status quo do desempenho
operacional dos Institutos SENAI de Tecnologia (ISTs), valendo-se para isso de informações
coletadas por entrevistas semi-estruturadas, por análise do ambiente de pesquisa e por análise
documental. Fundamentando-se nas recomendações encontradas na literatura para o tema
medição de desempenho, por meio de uma abordagem soft da Pesquisa Operacional (PO soft)
baseada na Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C), o
método utiliza a elaboração de Elementos Primários de Avaliação (EPA) e de Mapas
Cognitivos para chegar aos indicadores. Para formar um valor global de desempenho e
permitir a classificação e comparação dos ISTs entre si, o método utiliza-se do Analytic
Hierarchy Process (AHP) para atribuição de pesos aos indicadores, ação que também
colabora para apoiar a tomada de decisão na definição de prioridades dos decisores. O
trabalho resultou em vinte e quatro indicadores de desempenho operacionais em cinco
diferentes áreas de preocupação, sendo seus conceitos testados satisfatoriamente em três ISTs
no estado do Rio Grande do Sul (RS). Embora a proposta é avaliar o desempenho dos ISTs, o
método pode ser replicado para apoiar a definição de indicadores operacionais em outras
organizações, tendo como aspecto relevante sua capacidade de permitir a customização dos
indicadores a cada realidade.

Palavras chaves: medição de desempenho; indicadores chaves de desempenho; métodos
multicritérios.
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Abstract
Operational management in an Institution is a task that requires competences, abilities and
right attitudes of the administrators in order to achieve satisfying results. Management need to
pay respect situational characteristics, which means that one management system often can't
be copied from one organization to another and, not even, from one department to another in
the same organization. A management of performance of different organization aspects asks
for a Performance Measurement System (PMS) which allows the monitoring and support of
taken decisions from managers, directors or administrators. This dissertation presents a
method to capture from strategic perspectives and business models, indicators that issue the
status quo operational performance of Institutes SENAI of Technology (ISTs), summing up
for it information collected by semi-structured interviews, by research environment analysis
and by documental analysis. Basing in recommendations found in the literature about the
performance measure subject, through of the Soft Operation Research approach (OR Soft)
basing in Methodology Multi Criteria for Decision Aid Constructivist (MCDA-C), the method
use the construction of Primary Elements Evaluation (EPA) and Cognitive Maps to find the
indicators. So that to build a performance global value and allowing the classification and
comparison among the ISTs, the method use Analytic Hierarchy Process (AHP) to assigns
weights to the operation performance indicators, action that collaborates with support in the
priorities of decision makers. The work resulted in twenty four operation performance
indicators in five different concerns areas, the concepts were tested satisfactorily in three
ISTs at Rio Grande do Sul state. Although the proposal have been to evaluate the ISTs
performance, the method can be reply to support the operation indicators definition in another
organizations, having as main aspect the capability to allow the indicators customization for
each reality.

Keywords: Performance Measurement; Key Performance Indicators; Multicriteria Methods.
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1 Introdução
Os processos mais representativos do avanço econômico de um país passam pela
industrialização. Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia e, mais
recentemente, a China, arquitetaram seu desenvolvimento em torno da indústria.
Corroborando com esta conexão, estudos demostram que o Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro cresce a taxas significativas (acima de 5%) enquanto a indústria cresce em
percentuais igualmente elevados (IEDI, 2012).
Porém, há de se considerar que tais processos exigem dos países melhorias na
formação de mão de obra, no desenvolvimento tecnológico das empresas e na modernização
do parque industrial, componentes essenciais para o aumento da produtividade e do
crescimento do setor (IEDI, 2012). Por outro lado, também adicionam pressões competitivas e
avanços em tecnologias de produto e processos, fatos que forçam as empresas a rever suas
estratégias e seus sistemas de gestão de operações (LIMA et al., 2013).
Reconhecendo ser um ator importante no desenvolvimento da indústria do país, a
Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou, em 2012, o Programa SENAI de Apoio à
Competitividade da Indústria Brasileira, visando estimular a inovação, o desenvolvimento
tecnológico e a educação profissional no Brasil (BNDES, 2012; NADAI, 2014). Com
investimentos previstos na ordem de bilhão de reais, a instituição se propôs a um salto
estrutural, organizando a criação de uma rede nacional de Institutos SENAI de Tecnologia
(IST) e Institutos SENAI de Inovação (ISI), associada à instalação de novas unidades de
formação profissional, fixas e móveis, bem como a reforma e manutenção das existentes
(CNI, 2012).
Neste contexto, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) que era uma
instituição com atuação significativamente voltada à área da educação profissional (EP),
ampliará suas ações no apoio a indústria através da prestação de Serviços Técnicos e de
Inovação (STI), por meio da implantação dos ISTs e dos ISIs. Conforme Nadai (2014), essa
nova composição do SENAI traz consigo a exigência de uma mudança cultural dentro da
Instituição onde o sucesso dependerá da capacidade de monitorar e controlar recursos para
garantir a qualidade, a quantidade e a sustentabilidade das ações.
Diante deste novo cenário, os gestores dos Institutos estão sendo incentivados a adotar
uma postura gerencial empreendedora capaz de alavancar a venda de serviços atendendo a
exigência de sustentabilidade financeira. Para isso, um importante aspecto na função de gestor
é ter a disposição, indicadores de medição da situação operacional dos ISTs, pois o que não se
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mede, não se gerencia (JÚNIOR, 2006; LUCINDA, 2010). Considerando que cada sistema
possui suas especificidades, sua missão, sua estratégia e seus atores, não é lógico que
instrumentos únicos de avaliação contemplem indicadores de desempenho capazes de inferir e
diagnosticar desempenho de qualidade em todos os sistemas existentes, exigindo assim que
cada negócio tenha próprio SMD (PIRATELLI, 2010).
Neste contexto, este trabalho propõe um método para a definição de indicadores de
medição do desempenho operacional, da área de atuação relacionada aos Serviços Técnicos e
de Inovação (STI) dos ISTs, baseando-se nos institutos do SENAI-RS. Como diferencial em
relação a outros trabalhos, onde o conhecimento do negócio é realizado para subsidiar a
escolha de indicadores a partir de listas de indicadores sugeridas na literatura, este trabalho
utiliza ferramentas que levam os atores a determinarem (e não escolherem) os indicadores a
partir da análise do negócio.

1.1

Motivação e justificativa
De acordo com o levantamento realizado nas bases de dados CAPES e WEB OF

SCIENCE, utilizando os termos "key performance indicators", "medição de desempenho" e
"performance measurement system", no intervalo temporal de 2009 até 2014, a proposta em
estudo vem recebendo atenção de pesquisadores com regularidade (Figura 1.1),
principalmente na literatura internacional, indicando que o assunto é atual e relevante para
novas pesquisas.
nº de publicações x ano.
300

LEGENDA:
"palavra chave" x fonte

250

"performance measurement
system" CAPES

200

"key performance indicators"
CAPES

150

"medição de desempenho"
CAPES

100

"performance measurement
system" WEB OF SCIENCE

50

"key performance indicators"
WEB OF SCIENCE

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

"medição de desempenho"
WEB OF SCIENCE

Figura 1.1 – Resultado de pesquisa nas bases CAPES e WEB OF SCIENCE.
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Os Sistemas de Medição de Desempenho (SMD) tornaram-se uma questão relevante
para os pesquisadores e profissionais desde o final da década de 1980 (BOURNE et al., 2000;
BITITCI; NUDURUPATI, 2002). Apesar do grande volume de pesquisas sobre o assunto, as
lacunas da investigação ainda existem, oferecendo muitas oportunidades para futuras
pesquisas (GUTIERREZ et al., 2015).
De acordo com Hall (2011), um crescente reconhecimento da importância de se
compreender como e por que sistemas de medição de desempenho relacionam-se com a
atuação individual e/ou organizacional é um tema a ser pesquisado. Teorias psicológicas, em
particular, indicam que sistemas de medição de desempenho afetam o rendimento individual
através de mecanismos cognitivos e motivacionais, sendo capaz de ajudar gestores a
confirmar ou construir novos modelos mentais para a operação das unidades de negócios
(HALL, 2011).
Ferreira et al. (2008) afirmam que o comportamento das pessoas dentro e fora de uma
empresa é fortemente afetado por indicadores. Desta forma os indicadores utilizados para
informarem os resultados e projeções das empresas, podem canalizar as energias, habilidades
e conhecimentos específicos das pessoas nas empresas para o alcance das metas definidas.
Para Azma (2010), os indicadores de desempenho servem como apoio na tomada de
decisão dos gestores, para que os objetivos globais da organização sejam alcançados. Sem
uma avaliação de desempenho baseada em indicadores e fatores-chave, não haveria nenhuma
mudança permanente e melhoria no aumento da qualidade. Estes são tão importantes que a
literatura os considera como significativos na efetivação de objetivos e na melhoria de
qualidade de produtos e processos em uma organização.
Conforme Ferreira et al. (2008), um sistema de gestão baseado em indicadores
estabelece um mecanismo que gera visibilidade do desempenho das empresas e de suas
características de qualidade, tornando o ambiente de negócios mais seguro e controlado, de
modo a atrair um número maior de investidores. Neste contexto enquadra-se o SENAI,
instituição que será objeto principal desta pesquisa.
Criado em 1942 e integrante do Sistema Indústria, ao lado da CNI, do Serviço Social
da Indústria (SESI) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), com mais de 800 unidades
operacionais (UO) no Brasil, o SENAI é considerado uma grande rede de atendimento das
necessidades de educação profissional (EP) de trabalhadores de 28 setores da indústria
brasileira (SENAI, 2012). Com o apoio técnico e financeiro de instituições da Alemanha,
Canadá, Japão, França, Itália e Estados Unidos, principalmente a partir dos anos 1990, o
SENAI passou também a assessorar a indústria brasileira no campo da tecnologia de
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processos e de produtos, oferecendo serviços técnicos, tecnológicos e de inovação (CNI,
2012).
Mas as diferentes naturezas dos negócios Educação Profissional (EP) e prestação de
Serviços Técnicos e de Inovação (STI), implicam em distintas necessidades gerenciais para
alcance de objetivos estratégicos. Enquanto a EP oferece produtos e serviços mais
homogêneos e com entregas mais programáveis (além de ser a expertise do SENAI), a
demanda de STI é repleta de dinamismo e urgências que merecem atenção e implicam em
requisitos diferenciados para seu gerenciamento e eficácia.
Como fator desafiante às novas frentes que o SENAI passa assim a conduzir, destacase a sustentabilidade financeira do negócio STI, pois diferentemente do negócio EP, que conta
com recursos advindos de imposto compulsório e permite uma atuação oferecendo serviços
com 67% de gratuidade, a prestação de STI, não conta legalmente com esse tipo de apoio.
Assim, na óptica da sustentabilidade financeira dos ISTs, a ação executiva de negócio deve
garantir a venda de projetos, consultorias e serviços laboratoriais, provocando uma mudança
de cultura de gestão do Sistema (NADAI, 2014).
Dessa forma, justifica-se a necessidade do estudo de indicadores para medição do
desempenho operacional dos aspectos relacionados aos serviços técnicos e de inovação, como
forma a apoiar as dificuldades, as necessidades e a importância do gerenciamento executivo
dos ISTs.

1.2

Hipótese, problema e pergunta da pesquisa
No âmbito do Programa SENAI de Apoio a Competitividade da Indústria Brasileira, o

SENAI-RS está aportando recursos para melhoria e construção de prédios, bem como para
aquisição de máquinas, equipamentos e softwares. Com esses investimentos associados à
contratação de novos especialistas ao seu quadro de profissionais, passará a contar com uma
rede de ISTs com os quais pretende desenvolver políticas industriais e tecnológicas,
contribuindo para o fortalecimento do sistema de inovação e formação de recursos humanos
das indústrias (FIERGS SENAI, 2013).
O SENAI do RS (SENAI-RS) mantém, desde 2002, um sistema de avaliação de
desempenho em nível regional baseado no Balanced Scorecard (BSC), onde indicadores
estratégicos apontam comportamentos da instituição. Como historicamente é uma instituição
onde o carro chefe é a educação e a implantação dos ISTs é recente, surge a hipótese de que
os indicadores operacionais e gerenciais utilizados atualmente para a medição de desempenho
dos STIs dos ISTs podem estar orientados por uma formulação não adequada ao cenário
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contemporâneo. Podem também estar avaliando de forma igual todos os ISTs, sem considerar
diferenças significativas entre eles.
Face ao exposto, este trabalho está norteado pela seguinte pergunta de pesquisa: Como
avaliar se o desempenho operacional relacionado aos Serviços Técnicos e de Inovação dos
ISTs do RS estão atendendo aos direcionadores estratégicos e aos objetivos dos planos de
negócios, utilizando uma mesma forma de medição?

1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral
Este trabalho tem por objetivo geral definir um método de medição do desempenho
dos ISTs, baseado em indicadores considerados operacionais, a partir dos valores e
preferências de seus administradores, das expectativas projetadas no modelo de negócios e no
planejamento estratégico do SENAI-RS.
1.3.2 Objetivos Específicos
Para alcançar o objetivo geral, pretende-se:


Identificar a proposta de valor dos ISTs do SENAI-RS;



Identificar os fatores gerenciais e operacionais críticos de sucesso;



Abstrair dos fatores gerenciais e operacionais críticos seus elementos básicos
para propor indicadores de medição de desempenho;



Utilizar como instrumento de intervenção para a avaliação de desempenho dos
ISTs a Metodologia de Apoio Multicritério à Decisão Construtivista (MCDAC);



Apresentar, em uma prova de conceito, o método de medição de desempenho
proposto, ilustrando sua aplicação prática junto aos ISTs do SENAI-RS, para
identificar o desempenho operacional dos mesmos na área de prestação de
Serviços Técnicos e de Inovação (STI).

1.4

Classificação metodológica do trabalho
Conforme Turrioni e Mello (2012), este trabalho se classifica como de natureza

aplicada por apresentar interesse prático, isto é, em resultados aplicáveis para a solução de
problemas que ocorrem na realidade. Em relação aos objetivos, pode ser classificado como
uma pesquisa exploratória, pois se dispõe a proporcionar maior familiaridade com o problema
e torná-lo explícito, envolvendo levantamento bibliográfico, entrevistas e análise de exemplos
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que estimulam sua compreensão. Quanto à forma de abordagem do problema, trata-se de uma
pesquisa qualitativa, onde o ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados, sendo o
pesquisador o instrumento chave. O processo e seu significado são os focos principais de
abordagem.
Do ponto de vista metodológico ou dos procedimentos técnicos, de acordo com Gil
(2002), trata-se de uma pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de materiais já publicados,
constituídos principalmente de livros, artigos de periódicos e de materiais disponibilizados na
internet; mas também, de uma pesquisa documental elaborada a partir de materiais que não
receberam tratamento analítico. É um estudo de caso por explorar profunda e exaustivamente
o ambiente de pesquisa permitindo seu amplo e detalhado conhecimento.

1.5

Estrutura do trabalho
O presente trabalho está apresentado em 5 capítulos. O Capítulo 1 apresenta a

introdução, bem como a motivação do trabalho, por meio da contextualização do problema no
cenário mundial; a justificativa do trabalho, através da apresentação do ambiente de aplicação;
a hipótese e a pergunta de pesquisa; o objetivo geral e os objetivos específicos que relacionam
a aplicação do problema de medição de desempenho operacional com o ambiente de pesquisa
e a classificação metodológica aplicada na pesquisa.
No Capítulo 2, são apresentados os referenciais teóricos dos diversos conteúdos
abordados neste trabalho. Estão apresentados aspectos relacionados aos Sistemas de Medição
de Desempenho (SMD), incluindo seus aspectos de desenvolvimento e avaliação, bem como
dos itens que são componentes desse sistema, incluindo indicadores de desempenho.
Contempla ainda a abordagem sobre fatores críticos de sucesso, Mapas Cognitivos, Analytic
Hierarchy Process (AHP) e Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista
(MCDA-C). Por fim, apresenta uma revisão da literatura indicando como o assunto foi
abordado em situações semelhantes.
O Capítulo 3 apresenta a construção do método proposto baseado na metodologia
MCDA-C, definindo os indicadores de desempenho operacional dos Institutos SENAI de
Tecnologia (ISTs) e suas respectivas formas de mensuração. Neste capítulo o método é
totalmente desenvolvido para ter sua aplicação prática.
O Capítulo 4 apresenta uma prova de conceito do método aplicando-o em três ISTs
localizados no estado do Rio Grande do Sul (RS). Por fim, no Capítulo 5, são apresentadas as
conclusões deste trabalho, suas contribuições e recomendações para futuros estudos.
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1.6

Metodologia da pesquisa
Para atendimento dos objetivos propostos neste trabalho, a execução desta pesquisa

cumpriu as etapas metodológicas conforme demonstra a Figura 1.2. A seguir, apresenta-se
uma descrição geral de cada etapa buscando justificar os métodos escolhidos e como foram
aplicados.
Método para avaliação do desempenho
operacional dos ISTs

A - Conhecimento
do ambiente de
pesquisa

B - Revisão da
literatura e do
referencial teórico

C - Desenvolvimento do método de
avaliação baseado na metodologia MCDA-C

D - Prova de conceito do método

E - Avaliação dos resultados do método

Figura 1.2 – Fluxograma das etapas do trabalho.
Etapa A - Conhecimento do ambiente de pesquisa:
Esta etapa é dedicada ao entendimento do problema de pesquisa e está abordada em
todos os capítulos dessa dissertação, com maior ênfase no Capítulo 1. Seu objetivo é reunir o
conhecimento relevante da literatura contemporânea e que permitam a estruturação, o
delineamento e o aprimoramento dos objetivos da dissertação. Além disso, visa validar a
hipótese de que as novas linhas de atuação do SENAI exigem adequações dos sistemas de
avaliação de desempenho operacionais existentes.
Desta forma, esta fase reúne conhecimentos que subsidiam a todas as etapas seguintes
porque permite: a apresentação e a familiarização com ambiente de pesquisa; o conhecimento
estratégico do negócio IST; subsídios para identificação dos atores que devem ser
considerados na pesquisa e; a visão sistêmica do negócio IST no âmbito do SENAI.
Etapa B - Revisão da literatura e do referencial teórico:
Esta etapa, abordada e detalhada no Capítulo 2, busca realizar o levantamento
bibliográfico de como o tema a ser pesquisado têm sido resolvido em situações semelhantes,
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bem como, verificar quais características devem ser observadas para a determinação de
indicadores operacionais em um SMD. Seu objetivo é direcionar as observações a serem
realizadas na fase de Desenvolvimento do método de avaliação baseado na metodologia
MCDA-C e ratificar esta escolha para a definição dos indicadores. Nesta fase também são
revisados as ferramentas a serem utilizadas no método proposto.
Etapa C – Desenvolvimento do método de avaliação baseado na MCDA-C:
A partir do preconizado na metodologia MCDA-C (ver Seção 2.5), a fase inicial desta
etapa é dedicada à estruturação do problema, buscando mapear o ambiente de negócio e os
fatores críticos da operação dos ISTs e, definindo indicadores que permitem a avaliação do
desempenho operacional dos mesmos. Com a estruturação realizada, a etapa seguinte, de
avaliação, é dedicada à construção e normalização das escalas de medição dos indicadores,
com suas respectivas relações de importância definidas através da comparação de pares do
Método AHP. A Figura 1.3 detalha esta etapa.
C - Desenvolvimento do método de avaliação baseado na
metodologia MCDA-C

Definição dos
atores

Entrevistas
semiestruturadas

Definição dos EPAs e de seus conceitos

Definição das áreas de
preocupação

Definição dos indicadores

Definição das equações de
cálculo dos indicadores

Análise documental
(planos de negócios e
planejamento
estratégico)

Mapas Cognitivos

Definição
dos PVEs

Normalização
das escalas

Definição
dos PVFs

Pesos
(AHP)

Figura 1.3 – Detalhamento da etapa C do método proposto.
A execução desta fase agrega os conceitos e etapas da metodologia MCDA-C com os
conceitos preconizados na literatura relevante sobre medição de desempenho realizada na fase
anterior, considerando o contexto do ambiente de pesquisa. O desenvolvimento desta etapa
está apresentado no Capítulo 3 desta dissertação.
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Etapa D – Prova de conceito do método:
A execução desta etapa apresentada no Capítulo 4 objetiva avaliar a eficácia do
método proposto. Para tanto, o mesmo é aplicado para realizar a medição do desempenho
operacional de três ISTs do SENAI-RS. Esta etapa também realiza a fase final da metodologia
MCDA-C, que define recomendações aos tomadores de decisão a partir dos resultados
obtidos.
Etapa E – Avaliação dos resultados do método:
Com o método desenvolvido e aplicado em três ISTs do SENAI-RS, a avaliação dos
resultados está apresentada no Capítulo 5, que mostra a conclusão sobre a validade do mesmo
em relação aos objetivos traçados para esta dissertação.

Nesta etapa também estão as

recomendações para possíveis modificações do método proposto, abordadas como
oportunidades de trabalhos futuros.
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2 Referencial teórico
Os ISTs foram idealizados pelo Departamento Nacional (DN) do SENAI a partir de
2012 e estão em pleno período de implantação em todo o Brasil. Devido a este recente tempo
de vida, existe quantidade irrelevante de estudos sobre medição de desempenho operacional
dessas unidades, como também, inexistem sistemas padronizados consolidados, seja
implantado por consultorias, seja implantado pelo setor estratégico da instituição.
Uma pesquisa realizada por Nadai (2014) sugeriu um sistema para medição de
desempenho o qual foi denominado de proposta para determinar o índice de competitividade
dos ISTs. A pesquisa foi construída com o objetivo de comparar distintos ISTs a partir da
identificação da proposta de valor e dos recursos do capital intelectual necessários para a
prestação de serviços e definiu indicadores para os quais foram atribuídos pesos que
proporcionavam diferenças, conforme sua importância.
O Método proposto por Nadai (2014) utilizou: o Business Model Canvas (BMCanvas)
como ferramenta de definição da proposta de valor; o Intellectual Capital Statement (InCaS)
como ferramenta para avaliação do capital intelectual e de levantamento de fatores
operacionais críticos; e, a comparação par a par para permitiu a classificação da ordem de
importância dos indicadores e a representação dos mesmos em um único índice. Assim,
conhecido o contexto decisório, as definições de quais indicadores fariam parte do sistema de
medição ocorreram selecionando-os de uma lista de tradicionais indicadores encontrados na
literatura.
Com o objetivo de realizar uma comparação do desempenho e avaliar o capital
intelectual de Institutos SESI de Inovação, Motta (2014) propôs uma metodologia de
avaliação baseado na combinação dos métodos: Value Focused Thinking (VFT), utilizado
como ferramenta para a identificação e estruturação dos objetivos; 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 e
gerou informações para a elaboração de um plano de melhoria para sua implantação.

2.1 Sistemas de Medição de Desempenho - SMD
A fim de responder de forma proativa aos atuais desafios de sucesso impostos por um
mercado competitivo global e com clientes mudando rapidamente em termos de sofisticação
de produtos e serviços, torna-se cada vez mais importante que os gestores tenham o
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acompanhamento preciso e atualizado do comportamento das atividades sob suas
responsabilidades (GOMES et al., 2004; NUDURUPATI et al., 2011). As informações sobre
o desempenho precisam ser integradas, dinâmicas, acessíveis e visíveis, para auxiliarem a
tomada de decisão rápida e promoverem um estilo de gestão proativa (NUDURUPATI et al.,
2011).
Desta forma, a criação de Sistemas de Medição de Desempenho (SMD), em
consonância com as estratégias definidas para a organização, é essencial para que as
indústrias alcancem o sucesso desejado, pois podem ajudar aos gestores e a outros grupos de
interesse, definirem e atingirem os objetivos estratégicos, realizarem planos e tomarem
decisões críticas. Desta forma, pode-se afirmar que o SMD é um mecanismo fundamental
para gerir e controlar uma organização (ARACIOĞLU et al., 2013).
Embora a medição de desempenho seja um tema frequentemente discutido, raramente
é definido. Mais especificamente, a medição de desempenho é o processo de quantificar a
eficiência e eficácia de uma ação. Neste contexto, um SMD pode ser definido como o
conjunto de indicadores usados para quantificar a eficiência e eficácia das ações (NEELY et
al., 1995).
Indiferente das diversificações conceituais, a medição de desempenho tem um papel
importante para o alcance dos resultados organizacionais, sendo um dos processos mais
importantes apontados na literatura para julgar o sucesso ou fracasso de uma indústria. Isso
exige que indicadores de desempenho sejam cuidadosamente identificados para que possam
demonstrar, com precisão, um determinado trabalho em relação aos seus objetivos
(AYDOGAN, 2011).
O uso e o interesse em SMDs por parte das indústrias tem importância crescente ao
longo dos anos, pois a eficácia e eficiência destas atividades não só determina a vantagem
competitiva de uma empresa, mas a sua própria sobrevivência (DEWANGAN; GODSE,
2014). Conforme Tezza et al. (2010), os SMDs já eram utilizados por artesãos, antes mesmo
da revolução industrial. No início do século XIX, os gerentes de fábricas tomavam decisões
baseadas em informações sobre o custo por hora da transformação da matéria-prima em
produtos acabados, para cada departamento e indivíduo. Desta forma, mediam a eficiência do
processo e comparavam o desempenho produtivo de cada funcionário. Em meados do mesmo
período, os gerentes financeiros das ferrovias mediam o índice operacional, que
correlacionava o índice de despesas operacionais com a receita e permitiam medir a eficiência
dos gerentes locais e a lucratividade dos negócios.
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Fernandes (2004) destaca a utilização dos SMDs antes dos anos 1950. Conforme o
autor, o precursor teria sido um modelo criado por Engenheiros de Produção com o objetivo
inicial de controlar o processo produtivo, conhecido por Tableau de Bord (painel de
instrumentos), que proporcionava um melhor entendimento das relações de causa e efeito
dentro das indústrias. Com o tempo, a ferramenta foi ampliada para uso em outros níveis
organizacionais, resultando num sistema em que as diversas áreas possuíam seus respectivos
Tableaus de Bord, que iam sendo integrados em Tableaus mais agregados à medida que se
subia na hierarquia organizacional, até o ponto de se obter o Tableau corporativo. Embora de
uso disseminado em grandes indústrias francesas, o modelo se restringiu às fronteiras daquele
país.
Entretanto, em âmbito geral, até meados da década de 1980 os SMDs tinham enfoque
na medição contábil e financeira e visavam auxiliar gerentes na avaliação dos custos
relevantes para o funcionamento de suas indústrias. Com o crescimento das atividades de
negócios globais e com as mudanças provocadas por tal crescimento, esses sistemas, na maior
parte, tornaram irrelevantes porque ignoravam os clientes e suas necessidades e foram assim
criticados por vários autores. Os SMDs passaram então a incluir fatores não financeiros e a
medir todo o conteúdo que assume papel crítico nos processos da indústria, bem como as
necessidades das organizações na busca pela qualidade total (TONI; TONCHIA, 2001;
GOMES et al., 2004; GALDÁMEZ, 2007; FERREIRA et al., 2008; AYDOGAN, 2011).
Principalmente a partir dos anos 1980, a medição de desempenho ultrapassou o
simples fato de medir, envolvendo mais do que a simples aplicação de equações complexas.
Atributos como escopo, frequência de medição e revisão, a origem dos dados e a
responsabilidade por cada atividade passaram também a serem considerados. O nível de
agregação das medidas é outro importante aspecto sinalizado na literatura que reforça a busca
dos gestores contemporâneos por um balanço de medidas que promovam uma visão holística
do desempenho organizacional (NEELY et al., 1997; BRAZ et al., 2011; GUTIERREZ et al.,
2015).
Ao revisarem as tendências dos SMDs, Gomes et al., (2004) destacaram a
convergência para uma complexidade dos sistemas de medição, direcionando para um futuro
de medição baseado na disponibilidade, na confiabilidade e na responsabilidade das
informações (Figura 2.1). A disponibilidade se refere à medição sistemática de desempenho,
onde a informação não é apenas monitorada e armazenada, mas, prontamente disponibilizada
para a gestão e para entidades externas relevantes. A confiabilidade engloba a credibilidade
nas informações obtidas dos recursos de produção, do chão de fábrica ou do mercado. A
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responsabilidade significa que todos os elementos da organização executam suas tarefas com
eficiência dentro do contexto de orientações estratégicas de eficácia. Assim, o esforço
organizacional na medição de desempenho deverá ser visto como um sistema completo, ao
invés de uma coleção de modelos e ferramentas autônomas.
1880

1990

Etapa I: O Sistema
Fechado

Etapa II: O sistema
fechado modificado

2000

Etapa III: O sistema
semiaberto

Etapa IV: O sistema
aberto

Etapa V: Questões
para futuras pesquisas






Orientação pelos
custos contábeis
Uma abordagem
retroativa
Os resultados são
usados para
promover a
eficiência
organizacional e
comparar previsto
vs realizado





Uma mistura de
orientação contábil
e financeira
Uma abordagem
retroativa
Os resultados são
usados para
promover a
eficiência interna e
atrair capital de
entidades externas






Uma mistura de
orientação
financeira e nãofinanceira
Uma mistura de
abordagem proativa
e retroativa
Os resultados são
usados para
gerenciar toda a
organização





Uma orientação
integrada
equilibrada
Uma abordagem
mais pró-ativa
Os resultados são
usados na
melhoraria da
capacidade de
resposta








O nascimento de grandes
organizações sistemáticas

Etapa I



O crescimento das atividades de
negócios globais e as mudanças
trazidas desse crescimento

Etapa II

Etapa III



Fase da automação
operacional

Etapa IV



Sistema projetado
para monitorar a
efetividade de cada
recurso/tarefa
(medidas específicas)
e a efetividade global
da organização
(medidas gerais)
Uma abordagem de
melhoria contínua
Os resultados são
usados para permitir
que a organização
torne-se uma
organização de
primeira linha
Abordagens Topdown vs Bottom-up
para a medição

A era do comércio
eletrônico

Etapa V

Figura 2.1 – A evolução dos SMDs no contexto organizacional (GOMES et al., 2004).
Tezza et al. (2010) revisaram estudos realizados sobre SMD publicados no período de
1980 até 2007 e propuseram classificar a abordagem do tema em categorias, divididas em
subcategorias que detalham cada enfoque (Quadro 2.1). Ainda, destacaram aspectos
recomendados por diversos autores como importantes na construção de SMDs: qualidade,
eficiência, eficácia, inovação, qualidade de vida no trabalho, produtividade, lucratividade,
ajuste ao orçamento, adaptabilidade, tempo, confiabilidade, validade, relevância, consistência,
recursos, flexibilidade, capacidade de inovação e comparação com a concorrência
(benchmarking).
Em outro estudo da literatura relevante, sobre medição de desempenho de inovação,
Dewangan & Godse (2014) obtiveram um conjunto de princípios orientadores em torno dos
quais um sistema eficaz de avaliação do desempenho de inovação pode ser projetado. Para
eles, o SMD deve: fornecer uma visão multidimensional do desempenho; se concentrar em
medir o desempenho de vários estágios dentro do ciclo de vida da inovação orientada; tratar
de forma eficaz os objetivos das partes interessadas da organização, pertencendo a ambos
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dentro e fora da empresa; apoiar uma relação de causa e efeito entre as medidas de
desempenho; ser fácil de implantar e usar.
Quadro 2.1 – Categorias de SMD. Adaptado de (TEZZA et al., 2010).
Categoria

Abrangência

Subcategorias

Descrição

Corporativo

Estruturação geral da indústria e a organização da produção e do
trabalho.

Cadeia de
suprimentos

Interconexões entre indústrias e o relacionamento entre elas,
desde a extração da matéria-prima até o cliente final.

Serviços

Setor das empresas que tem assumido significativo espaço.

Indivíduo

Análises de desempenhos individuais focados nos recursos
humanos, habilidades, treinamentos entre outros.

Financeiro

Abordagens que utilizam medidas puramente financeiras tais
como lucratividade, custo de mão de obra, retorno sobre
investimento, lote econômico e fluxo de caixa.

Não financeiro

Abordagens ligadas à qualidade, inovação, tempo de resposta,
produtividade e flexibilidade.

Foco

Operacional
Nível de
medição

Tático

Estratégico
Baixo
Grau de
complexidade

Médio
Alto

As ações resultam em resposta imediata, e as programações e
procedimentos são estáveis, estando, desta forma, ligados
diretamente ao feedback imediato e a medidas de rotina.
Monitoramento das variações do desempenho operacional, de
grupos, de indivíduos ou de processos e relacionadas a controles
administrativos e decisões sobre operações.
Abordagem focada em aspectos vinculados ao futuro, que
avaliam as estratégias subjacentes ao negócio e ligadas ao
atingimento de objetivos macros, em longo prazo.
Grau que depende da generalidade, da quantidade de recursos
envolvidos, da qualificação dos executores, das tecnologias
envolvidas e sensibilidade às interpretações.

2.1.1 O desenvolvimento de SMDs
A partir dos anos 1990, a área de medição de desempenho tem sido estudada por
diversas perspectivas. Essa ampliação levou ao reconhecimento de medição de desempenho
como um domínio multidimensional. Desde então, um grande número de estruturas
esquemáticas para projetos de SMDs emergiram (GUTIERREZ et al., 2015).
Para Atkinson (1998), o desenvolvimento de SMDs começa com a especificação dos
objetivos primários da organização por seus diretores ou proprietários. As estratégias que os
planejadores escolherem para prosseguir estes objetivos primários irão especificar a natureza
e os papeis dos atores-chave da organização. O dar e receber entre a organização e os seus

31

stakeholders1 críticos irão definir os objetivos secundários da organização, que são o foco e o
atributo fundamentais de um SMD.
De acordo com Lima et al. (2013), ao desenvolver SMDs é importante estabelecer
suas relações causais com a estratégia de negócio, buscando suporte nas construções teóricas
que explicam essas relações, estudando em termos de suas características estruturais e
dinâmicas. Estes elementos de mediação devem ser definidos em termos de funções do
sistema, de capacidades e de recomendações de projeto para melhor atender novas demandas
ambientais e organizacionais.
Gutierrez et al (2015) pesquisaram vários autores e propuseram uma estrutura
esquemática dos procedimentos conceituais para o desenvolvimento de SMDs, no qual as
fases de projeto, implementação, aplicação e avaliação são conectadas de forma a
proporcionar o alinhamento contínuo e a renovação constante do SMD (Figura 2.2). Para os
autores, embora não existam dúvidas na literatura sobre a crescente relevância dos SMDs, até
agora, sua administração e evolução considerando todo o ciclo de vida, tem recebido pouca
atenção dos pesquisadores, uma lacuna que a estrutura esquemática propõe resolver.
DESIGN






Quais são os objetivos chaves da
organização?
O que deve ser medido?
Quais são as medidas de
desempenho adequadas?
Quais são os atributos das
medidas de desempenho?
Como devem ser os
procedimentos para rever as
medidas de desempenho?

EXECUÇÃO




Quais são os principais requisitos
para permitir que as medições
sejam feitas regularmente?
Quais são os sistemas e
procedimentos que precisam ser
colocados em prática?

UTILIZAÇÃO






Que conclusão poderia ser
tomada com base em
informações e análise de
desempenho?
Que medidas o desempenho
atributos devem ser revistos para
a melhoria contínua?
Que medidas devem ser
tomadas?

AVALIAÇÃO




O atual SMD ainda é relevante de acordo com o ambiente de competição e a estratégia da organização?
As medidas de desempenho são relevante, apropriadas e atuais?
Será que os sistemas e procedimentos apoiam com êxito os SMD?

Figura 2.2 – Estrutura esquemática dos procedimentos conceituais para o desenvolvimento de
um SMD (GUTIERREZ et al., 2015).
No popular livro Keeping Score: Using the Right Metrics to Drive World-class
Performance, Brown (1996) afirma que a medição em si, é uma tarefa fácil. O difícil é medir
as coisas certas e aprender a ignorar os dados interessantes que não influem ao sucesso. Neste

1

Os stakholders são as partes interessadas. São pessoas ou grupos que têm, ou reivindicam direitos de
propriedade ou interesses em uma empresa e suas atividades (DEWANGAN e GODSE, 2014).
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contexto o autor sugere algumas características que ajudam os gerentes a repensar as
abordagens da medição do desempenho (Quadro 2.2).
Quadro 2.2 – Características fundamentais de SMDs. Adaptado de (BROWN, 1996).
Característica

Descrição

Menos é melhor

A concentração deve ocorrer na medição das poucas variáveis-chave vitais ao
invés das muitas triviais.

Conexão

As medidas devem estar ligadas aos fatores direcionadores chaves
necessários para o sucesso do negócio.

Temporalidade

As medidas devem ser uma mistura de passado, presente e futuro, para
garantir a preocupação da organização nessas três perspectivas.

Equilíbrio

As medidas devem basear-se em torno das necessidades dos clientes,
acionistas e outras partes interessadas.

Top-down

As medidas devem começar no topo e fluir para todos os níveis de
funcionários da organização.

Simplificação

Vários indicadores podem ser combinados em um único índice para dar uma
melhor avaliação global do desempenho.

Atualização

As medidas devem ser alteradas ou, pelo menos, ajustadas quando alterações
do ambiente e de estratégia acontecem.

Sem intuições

Os indicadores precisam ter metas ou objetivos estabelecidos por fatos, a
partir de pesquisas e não em números arbitrários.

Brown (1996) propôs um modelo de medição de desempenho onde a missão, a visão e
os valores da empresa são parâmetros iniciais para a definição das estratégias gerenciais. A
conexão entre estes extremos deve ser feita observando os fatores chaves de sucesso e os
fundamentos do negócio; considerando de forma equilibrada, as medidas históricas, as atuais
e as projeções que levam a definição das metas e dos objetivos (Figura 2.3).
Embora existirem várias proposições para elaboração de um SMD, Borges e Carvalho
(2011) destacam que esse tema é particular a cada organização e deve ser estruturado de
forma a englobar os seus critérios de sucesso relevantes e que estejam de acordo com a
natureza de seus projetos e com as perspectivas de seus stakeholders
Além dos modelos de medição do desempenho existentes, é possível criar modelos de
acordo com a necessidade, pois as categorias dos indicadores de desempenho dependem,
diretamente, das características e estratégias das indústrias. Determinado e implementado um
SMD apropriado às necessidades da organização, é fundamental observar sua contínua
atualização para que o mesmo não se torne inadequado diante de possíveis mudanças nos
fatores que foram determinantes na definição do conjunto de indicadores de desempenho
(OLIVEIRA et al., 2010).
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Missão, Visão e Valores

Fatores-Chave de
Sucesso e Fundamentos
de Negócios

Métricas de
Desempenho

Metas / Objetivos

Estratégias

 O que é a organização.
 O objetivo futuro da
organização.
 O que a organização representa.
 Em que a organização precisa se
concentrar para vencer seus
concorrentes e alcançar sua
visão.
 Uma avaliação equilibrada
Passado-Presente-Futuro

 Os níveis anuais e os de longo
prazo, desejados.

 Atividades implementadas para
atingir as metas.

Figura 2.3 – Modelo estratégico de medição de desempenho (BROWN, 1996).
2.1.2 Avaliação dos SMDs
Para avaliar um sistema de medição de desempenho, Neely et al., (1995) propõem que
sejam analisadas questões associadas à fase do projeto do sistema de medição de desempenho,
fazendo através de três diferentes níveis, ao invés de tratar de medidas específicas que
demonstram números frios (Quadro 2.3).
Para Braz et al. (2011), os SMDs devem ser considerados como elementos dinâmicos,
merecendo revisão e atualização com base em mudanças ambientais internas e externas,
fatores que devem ser considerados tão importantes quanto o desenvolvimento e a
implementação e, sua atualização, deve manter o alinhamento com a estratégia organizacional
da indústria.
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Quadro 2.3 – Questões para análise de um SMD a partir de diferentes níveis de avaliação
(NEELY et al., 1995).
Níveis de avaliação

Questões de análise

Medidas de desempenho
individual

- Quais são as medidas de desempenho utilizadas?
- Com que finalidade são utilizadas?
- Quanto custa a medição?
- Qual o benefício que oferecem?

Conjunto de medidas de
desempenho - o sistema de
medição de desempenho
como uma entidade

- Todas as perspectivas foram cobertas adequadamente (interna,
externa, financeira, não-financeira)?
- As medidas que se relacionam com a taxa de melhoria foram
introduzidas?
- Medidas que dizem respeito a ambos objetivos de longo e de curto
prazo da empresa foram introduzidas?
- As medidas foram, tanto vertical quanto horizontalmente,
integradas?
- Uma medida não conflita com outra?

Relação entre o sistema de
medição de desempenho e
do ambiente em que ela
opera

- As medidas reforçam as estratégias da empresa?
- As medidas correspondem à cultura da organização?
- As medidas são consistentes com a estrutura de reconhecimento e
recompensa existente?
- Algumas medidas focam na satisfação do cliente?
- Algumas medidas se concentram no que a concorrência está
fazendo?

Gutierrez et al. (2015) quando se referem ao dinamismo dos ambientes
organizacionais afirmam que os SMDs devem ser continuamente atualizados a partir de sua
própria avaliação. Contemplar uma auto avaliação, pode indicar a necessidade de ajustes do
SMD e levar a novas fases de projeto, iniciando o que pode ser chamado de uma nova
evolução do ciclo de vida. E esta avaliação nunca termina. Assim, para garantir o alinhamento
contínuo com objetivos fundamentais, a medição do desempenho deve ser incorporada na
cultura organizacional, um desafio-chave que exige grande tempo e esforço, mas revela-se
essencial.
Nelson e Merkert (2013) afirmam que as medidas de desempenho devem ser
especificadas com dados de boa qualidade e confiáveis, não se restringindo a eficiência e
custos (no estrito sentido financeiro), mas também contemplando a eficácia da prestação de
serviços. Para os autores, a avalição de desempenho existe para contribuir na identificação de
oportunidades que melhoram a eficiência e subsidiam os gestores e reguladores com uma
ferramenta útil para desenvolver uma boa política e bons resultados de negócios.
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2.1.3 Indicadores de desempenho
Indicadores são partes integrantes de um SMD. Conforme Borges e Carvalho (2011),
indicadores são instrumentos de avaliação de desempenho, cujas medições devem ser
comparadas com as metas previamente estabelecidas, o que se justifica pelo simples fato de
não existir padronização dos mesmos.
Conforme Minayo (2009), os indicadores constituem parâmetros quantitativos ou
qualitativos que servem para detalhar se os objetivos de uma proposta estão sendo bem
conduzidos (avaliação de processo) ou foram alcançados (avaliação de resultados), servindo
como sinalizadores da realidade. Podem ser considerados como séries de dados, expressões
numéricas, simbólicas ou verbais, bem como empregados para caracterizar atividades ou
eventos, em termos quantitativos e qualitativos, com o objetivo de determinar seu valor e/ou
responder perguntas sobre determinado fenômeno ou sistema específico.
Conforme Gandin (2002), indicadores são sinais para saber se algo que não se pode
ver diretamente está presente numa realidade. Para reforçar sua definição, o autor exemplifica
a situação dos médicos que não podem ver doenças, mas podem ver seus indicadores, o que
normalmente denominam de sintomas. Ferreira (2007) explica indicadores como instrumentos
que medem e registram o comportamento de alguma atividade, sendo utilizados para
demonstrar o desempenho do que se deseja medir e servem como parâmetros para análise e
tomada de decisões, devendo satisfazer padrões aceitáveis de confiabilidade.
Para Vieira (2009) os indicadores servem como instrumentos de gestão para a
comunicação de informações que podem ser transformadas em ações. Podem fornecer
importante orientação nas tomadas de decisão; podem fornecer o alarme em tempo para evitar
um dano econômico, social ou ambiental; podem identificar e associar problemas causados
por atividades específicas e podem ajudar a orientar e estabelecer prioridades. Deve-se
observar que indicadores demonstram resultados, mas geralmente não descrevem as causas
fundamentais que definem cada resultado.
A criação ou escolha de indicadores deve observar características fundamentais para
que sejam realmente eficientes e úteis para a organização. Devem ser construídos
considerando que a necessidade de atender um contexto mais amplo, dos princípios que
regem um SMD.
Neste aspecto, vários autores abordam diversos atributos que devem ser levados em
consideração para o desenho de cada indicador. Mesmo que diferentes abordagens sejam
encontradas, há convergências definidas em torno de algumas características elementares
(Quadro 2.4).
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Spers (2009) faz uma definição de indicadores associando-os a uma equação
matemática capaz de medir numericamente o desempenho organizacional através dos
atributos de um processo ou dos resultados obtidos, para oportunamente traçar um
comparativo entre os objetivos e as metas numéricas previamente definidas.
Minayo (2009) considera ainda, que nenhum indicador pode aportar certeza absoluta
quanto aos resultados de uma ação ou de um processo, pois sua função é apenas ser um
sinalizador. Destaca que indicadores são instrumentos e não operam por si mesmos, mas
indicam o que devem indicar e que a eleição de indicadores deve ocorrer a partir de uma
concepção precisa das organizações e dos sistemas que queremos gerenciar ou transformar.
Quadro 2.4 – Características fundamentais necessárias a um indicador.
Características
fundamentais
Deve ser simples e
objetivo

Deve ser
mensurável

Deve ser verificável

Deve possuir valor
agregado

Deve nascer do
Comprometimento
dos envolvidos

Significado

Referências

Deve ser sem complexidades e acessível à
compreensão de todos os interessados e não
somente da área técnica. Não representar esforço
além do aceitável para o apuramento do
resultado. Não devem ter ambiguidade.
Deve ser possível traduzi-lo em um número ou
uma escala previamente conhecida. É importante
que possua uma unidade de medida que facilite o
entendimento e permita sua comparação
(benchmarking).

(CALDEIRA, 2013)
(BARBOZA, 2011)
(VIEIRA, 2009)
(FERREIRA, 2007)
(LUSTOSA et al., 2011)

Capacidade de um indicador ser sustentado
através de evidências objetivas e documentais de
tal modo que possa ser rastreada e auditada.
Deve representar alguma utilidade para o dono do
processo ou para o sistema e permitir o
desencadear de alguma ação. Deve servir na
prática para tomada de decisões.
Deve ser definido em consenso, alimentado e
mantido por colaboradores comprometidos com a
missão da empresa e com a verdade da
informação.

(CALDEIRA, 2013)
(VIEIRA, 2009)

(CALDEIRA, 2013)
(BARBOZA, 2011)
(VIEIRA, 2009)
(LUSTOSA et al., 2011)
(CALDEIRA, 2013)
(VIEIRA, 2009)
(SPERS, 2009)
(LUSTOSA et al., 2011)

(VIEIRA, 2009)

Deve demonstrar
metas e tendências

Deve demonstrar mais do que um simples dado
numérico ou conceitual, e sim representar de
onde para onde o processo evolui.

(CALDEIRA, 2013)
(VIEIRA, 2009)
(FERREIRA, 2007)
(SPERS, 2009)

Deve atender um
ponto de vista

Deve ser elaborado para cada perspectiva
importante, com critérios conhecidos e
confiáveis.

(VIEIRA, 2009)
(SPERS, 2009)
(LUSTOSA et al., 2011)
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2.2 Fatores críticos de sucesso (FCS)
Conforme visto na seção 2.1, não é recomendado pela literatura, o uso de excessiva
quantidade de indicadores, sob pena de não contribuírem para o resultado esperado, além de
elevarem os custos operacionais da indústria. Medir tudo o tempo todo não é necessariamente
a solução para o sucesso de uma organização. Segundo Damazio e Gonçalves (2012), as
atenções devem estar focadas nas ocorrências mais importantes e que promovam melhores
resultados, pois diante da complexidade ambiental e da dinâmica das organizações é
impossível, considerando-se a perspectiva da racionalidade limitada, gerir excessivas
informações.
Neste contexto, Rockart (1979) introduziu no artigo chief executives define their own
data needs publicado na Harvard Business Review a abordagem da identificação de fatores
críticos de sucesso (FCS), assim denominando os fatores de desempenho que devem receber a
atenção da gestão para que a indústria se mantenha competitiva. A proposta é identificar os
fatores que possuem maior impacto no cumprimento das metas estabelecidas, para que ali seja
concentrada a atenção.
Conforme Damazio e Gonçalves (2012), a ideia dos FCS está alinhada com o princípio
de Pareto (também conhecido como princípio 80-20), o qual afirma que para muitos
fenômenos, 80% das consequências advêm de 20% das causas. Para Rockart (1979), a
identificação dos FCS podem: (1) auxiliar na definição das informações indispensáveis de
serem observadas; (2) ajudar na determinação de para onde o foco de atenção da
administração deve ser direcionado e; (3) determinar a quantidade de coleta de dados
necessária para obtenção das informações, sem que esforços desnecessários sejam realizados.
Neste sentido, Heldman (2005) define FCS como os fatores que não devem ser
negligenciados, sob pena de comprometerem as entregas ou requisitos obrigatórios que devem
ser corretamente concluídos para que se obtenha sucesso em determinada ação. Os FCS
formam os aspectos direcionadores ao alcance das estratégias organizacionais, ou seja,
demonstram onde que devem estar concentrados os esforços para que os objetivos sejam
alcançados. São aquelas características, condições ou variáveis que, quando adequadamente
gerenciadas, podem concorrer para o sucesso no cumprimento da missão.
Para Fernandes e Abreu (2014), os FCS são aqueles fatores nos quais uma organização
precisa ter bons resultados se desejar ser bem-sucedida. E a identificação dos FCS pode ser
aplicada mesmo quando não existe informação disponível sobre as estratégias da organização,
podendo ser o grande cooperador para a formação desta estratégia.
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Os FCS são indicativos dos temas que possam tornar a organização bem sucedida. Se
houver deficiência ou falta nestes domínios, a organização seria um fracasso em atingir seus
objetivos (PAKSERESHT; ASGARI, 2012). Identificar FCS é fazer a discriminação de
melhores práticas associadas ao desenvolvimento de produto que, quando bem executadas,
contribuem para reduzir as incertezas inerentes ao lançamento de novos produtos (TOLEDO
et al., 2008).
Assim, é importante ao determinar os indicadores que farão parte do painel de
instrumentos gerenciais da empresa, fazê-los de forma que os FCS fiquem constantemente
monitorados, pois são estes fatores que farão a diferença para o alcance dos objetivos da
mesma.

2.3 Mapas cognitivos
Partindo do pressuposto de que em um processo de apoio à decisão os sistemas de
valor dos decisores devem ser avaliados, pois é impossível pensar em desconsiderar a
existência de subjetividades nesta atividade, torna-se importante entender como os decisores
percebem e interpretam o contexto decisional em que estão envolvidos, ou seja, como eles
definem seu problema. Neste sentido, os mapas cognitivos são uma poderosa ferramenta para
auxiliar a definir o(s) problema(s) destes decisores (ENSSLIN; MONTIBELLER NETO,
1998).
A tarefa de mapeamento cognitivo descreve o trabalho de mapear o pensamento de
uma pessoa (ou um grupo) sobre um problema ou questão, sendo um mapa cognitivo a
representação do pensar ou entender sobre o assunto. É uma técnica para que uma pessoa (ou
um grupo) consiga representar um problema ou situação, possibilitando um entendimento
melhor do contexto em análise. São geralmente obtidos através de entrevistas e, assim, eles
têm a intenção de representar o mundo subjetivo do(s) entrevistado(s) (EDEN, 2004;
PIRATELLI, 2010; JUNIOR et al., 2011).
Neste contexto, os mapas cognitivos podem ser considerados como estruturadores de
conhecimento, pois permitem mostrar como o conhecimento sobre determinado assunto está
organizado na estrutura cognitiva de seus autores. Eles podem ser entendidos como uma
representação visual utilizada para partilhar significados, pois explicitam como os autores
entendem as relações entre os conceitos neles emitidos (TAVARES, 2007).
Conforme Rieg e Filho (2003), os conceitos no mapa podem refletir objetivos,
explicações, problemas, oportunidades, necessidades, imposições, fatos, estratégias etc. Por
sua vez, as ligações, têm amplitude maior de significados, e refletem não só a conexão de
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explicações a consequências, mas também a conexão de opções a resultados, meios a fins,
ações a objetivos. Há de se considerar que um mapa cognitivo é apenas um meio para se
alcançar um fim, podendo ser uma estratégia ou uma ferramenta avaliativa entre outras
diversas e multifacetadas possibilidades. Todavia, não deve ser compreendido ou efetivado
sem uma proposição teórica clara e sem metas previamente estabelecidas (SOUZA;
BORUCHOVITCH, 2010).
Os Mapas Cognitivos são utilizados em trabalhos encontrados na literatura, dentre
outras aplicações, como ferramenta de auxílio ao desenvolvimento de SMDs. Na metodologia
MCDA-C, por exemplo, permitem a definição de diferentes pontos de vistas de avaliação e de
indicadores para medição de desempenho.
2.3.1 Construindo mapas cognitivos
A construção de um mapa cognitivo ocorre por processos interativos envolvendo
entrevistador/mapeador e entrevistado. Desta forma, não representam exclusivamente o
modelo de descrição do pensamento do entrevistado, visto que o entrevistador/mapeador,
embora se preconize que seja, nunca é neutro, pois ele também interpreta e constrói os
eventos que compõem o problema a partir do seu sistema de valores e de sua própria visão
subjetiva do problema real (JARDIM, 2001).
Os processos interativos geram uma lista de conceitos classificados de meios ou fins,
geralmente desordenados, que refletem fatos do contexto decisório. Conforme Piratelli
(2010), para identificação de conceitos fins a partir de um dado conceito, usualmente
pergunta-se por que isto é importante? Para se identificar conceitos meios a partir de um dado
conceito, usualmente recorre-se a pergunta como este conceito pode ser obtido? Uma ligação
através de seta, dos meios aos fins, demonstram as relações existentes entre os conceitos, mas
principalmente, demonstram quais os meios que podem levar ao alcance dos objetivos.
fins

meios

Carro estar dentro do
orçamento familiar...estar
fora do orçamento

Manutenção do carro deve
ser barata...manutenção
ser cara

Figura 2.4 – Hierarquia em direção aos fins (ENSSLIN; MONTIBELLER NETO, 1998).
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Em termos gerais, conforme Souza e Boruchovitch (2010), os mapas devem ser
construídos com os conceitos mais genéricos na parte superior, sendo a parte inferior
composta por conceitos com maior grau de especificidade. Essa forma construtiva não
representa, necessariamente, a forma de leitura dos mapas, o que deve ser feito procurando
verificar as relações entre os diversos conceitos dispostos. A Figura 2.4 apresenta uma relação
de influência entre dois conceitos, demonstrando um meio de se chegar ao fim. Tais relações
de influência formam uma estrutura hierárquica piramidal.
2.3.2 Interpretando as informações disponíveis em mapas cognitivos
A

interpretação

das

informações

representadas

em

Mapas

Cognitivos

é

fundamentalmente qualitativa. Sua análise visa interpretar as informações a fim de obter
evidências de conhecimento sobre o tema em questão e envolve a busca de clusters, ou seja,
conjuntos de itens que se relacionam entre si pela proximidade temática e originam critérios a
serem utilizados para avaliação da questão focal (LIMA, 2008; PIRATELLI, 2010;
GUJANSKY, 2014). A Figura 2.5 é um exemplo ilustrativo, onde o entrevistador/mapeador
percebeu a formação de três clusters e os destacou desenhando sobre o mapa.

Figura 2.5 - Clusters em um mapa cognitivo (LIMA, 2008).
Neste mesmo sentido corroboram Junior et al. (2011), indicando que a análise de um
Mapa Cognitivo consiste em definir quais são os aspectos, dentro do contexto decisório,
considerados essenciais e desejáveis de serem levados em conta. A detecção dos clusters
permite a análise individual e independente de cada um deles, reduzindo a complexidade do
mapa.
Os clusters identificados são diversos e particulares de cada Mapa Cognitivo, e
dependentes do contexto decisório. Fosse o mapa da Figura 2.5 construído a partir de uma
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questão focal que objetivasse entender como priorizar projetos, poderiam, por exemplo, os
clusters I, II e III ser: (I) alinhamento estratégico, (II) vantagem competitiva e (III) potencial
de realização (LIMA, 2008).
Outra análise consiste, basicamente, na identificação de linhas de argumentação, ou
seja, na busca por uma cadeia de conceitos que são influenciados entre si, demonstrando
hierarquia e/ou dependência. Várias linhas de argumentação paralelas podem ser chamadas de
ramos, significando preocupações similares sobre o contexto decisório (PIRATELLI, 2010;
JUNIOR et al., 2011; GUJANSKY, 2014).

2.4 Analytic Hierarchy Process (AHP)
O Analytic Hierarchy Process (AHP) é um método utilizado para a comparação e
definição de preferências entre diferentes alternativas, em relação a um objetivo e/ou critério.
Desenvolvido por Thomas L. Saaty, na década de 1970, o método vale-se da capacidade
humana de usar informações e experiências para estimar a importância relativa de cada opção
sobre outra (SANTOS, 2014).
Na aplicação do método AHP, as alternativas são primeiramente organizadas em uma
estrutura hierárquica que reflete a situação problema. Na sequência, especialistas e/ou
decisores emitem seus julgamentos de valores, utilizando a escala fundamental de Saaty, para
comparar entre si, no âmbito dessa estrutura hierárquica, as alternativas de um objetivo e/ou
critério (Quadro 2.5). Para a organização dos julgamentos realizados, os valores emitidos são
dispostos em uma matriz recíproca de comparação (wij = 1/wji), onde é possível realizar o
cálculo proposto por Saaty e, consequentemente, visualizar a escala de prioridade de cada
alternativa em relação ao foco principal (CARLI, DE et al., 2010).
Quadro 2.5 – Escala fundamental de Saaty – adaptado de Saaty (2008).
Escala
numérica

Escala verbal

1

Mesma importância

3
5

Importância moderada
de um sobre o outro
Importância essencial ou
forte

7

Importância muito forte

9

Importância extrema

2, 4, 6, 8

Valores intermediários

Explicação
As duas alternativas contribuem igualmente para o
objetivo.
Experiência e julgamentos levemente a favor de uma
alternativa sobre a outra.
Experiência e julgamentos fortemente a favor de uma
alternativa sobre a outra.
Uma atividade é muito fortemente favorecida pela outra: o
seu domínio é demonstrado na prática.
A evidência favorecendo uma alternativa sobre outra é do
mais alto nível possível de afirmação.
Quando a relação de importância fica entre duas escalas.
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A escala fundamental de Saaty, que vai de 1 a 9, retrata numericamente o nível de
preferência de uma alternativa sobre a outra, sempre a luz de um critério ou objetivo. A
escolha ou definição de uma preferência três (3) na escala numérica, por exemplo, significa
que uma alternativa tem preferência de 75% contra outra que tem preferência de 25%, ou seja,
uma alternativa é três (3) vezes mais importante do que a outra. Para todos os demais valores
da escala o mesmo raciocínio é válido (SAATY, 2008).
A ação de transformar uma situação problema em uma estrutura hierárquica colabora
para o entendimento global das alternativas e critérios que envolvem a situação de decisão. A
Figura 2.6 demonstra parte de uma estrutura hierárquica onde a escolha de um novo emprego
está relacionada à: flexibilidade, oportunidades, segurança, reputação e salário. O método
AHP permite definir o grau de importância relativa de cada alternativa determinando o peso
individual de cada uma no contexto decisório. Com isso são gerados elementos para apoiar a
tomada de decisão a partir da informando de qual alternativa é mais importante do que outras
(SAATY, 2008).
Novo emprego

Flexibilidade

Oportunidades

Segurança

Reputação

Salário

Figura 2.6 – Exemplo de uma estrutura hierárquica – adaptado de Saaty (2008).
A execução da etapa de julgamentos consiste em saber do decisor a preferência entre
duas em duas alternativas, o que pode ser realizado através de um questionário de
levantamento desses níveis de preferência, o que facilita a expressão das opiniões dos
especialistas ou decisores (SAATY, 2008).
Para o cálculo do vetor de prioridades, que expressa o grau de preferência de uma
alternativa sobre outra, os julgamentos são dispostos em uma matriz recíproca de comparação
par a par. A reciprocidade da matriz se refere ao fato de que os valores acima da diagonal de
valores unitários são inversos dos valores abaixo da diagonal (wij = 1/wji). A Figura 2.7
demonstra a transposição dos julgamentos de valor de um questionário para a matriz
recíproca.
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Extremo

Muito
forte

Forte

Leve

igual

Leve

Muito
forte

Forte

Extremo

Flexibilidade

Oportunidades

Oportunidades

Segurança

Segurança

Reputação

...

...
9

7

Novo emprego Flexibilidade
Flexibilidade
1
Oportunidades
4
Segurança
6
Reputação
4
Salário
8

5

3

Oportunidades
1/4
1
3
1/3
7

1

Segurança
1/6
1/3
1
1/4
2

3

5

7

Reputação
1/4
3
4
1
7

9

Salário
1/8
1/7
1/2
1/7
1

Prioridades
0,036
0,122
0,262
0,075
0,506

Figura 2.7 – Exemplo de transposição da avaliação para a matriz recíproca – adaptado de
Saaty (2008).
Os vetores de prioridade calculados com o método proposto por Saaty referem o
quanto o decisor tem preferência, ou declara mais importante, uma alternativa em relação à
outra, a luz de um critério ou objetivo definido. A soma dos vetores prioridades tem valor
unitário, sendo, portanto estes vetores a expressão de preferência normalizada do decisor, e
cada valor corresponde a um percentual desta preferência (GUJANSKY, 2014). A Figura 2.8
representa os vetores de prioridades na escala de Saaty para os julgamentos disponíveis na
Figura 2.7.
Novo emprego

Flexibilidade

Oportunidades

Segurança

Reputação

Salário

3,6%

12,2%

26,2%

7,5%

50,6%

Figura 2.8 – Vetores prioridades da estrutura hierárquica – adaptado de Saaty (2008).
Embora a realização do cálculo de prioridades envolver manipulações matemáticas
simples (ver Saaty, 2008), seu resultado pode ser obtido através de software específico, como
o SuperDecisions. A utilização do recurso computacional traz vantagens por ser construído
com essa finalidade, permitindo análises apuradas, dentre elas a análise de consistência, ou
seja, a avaliação da coerência das respostas, fato previsto no método e tido como uma das
vantagens do AHP.
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O AHP como instrumento para ponderar a importância de indicadores de desempenho
entre si tem sido utilizado em diversos casos encontrados na literatura. Como exemplo estão
os trabalhos de Lai e Choi (2015) e Ishaq Bhatti et al. ( 2013).

2.5 Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDAC)
De acordo com Ensslin et al. (2012), a Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão
(MCDA) tem sua origem na Pesquisa Operacional (PO), ciência desenvolvida no período da
Segunda Guerra Mundial para as tomadas de decisão das estratégias militar. Desde então,
estudos foram desenvolvidos para adequar a PO ao ambiente decisório organizacional, sendo
classificada em duas linhas de atuação: a PO Hard, que procura desenvolver modelos
matemáticos a fim de atingir uma solução ótima; e a PO Soft, que se volta ao estudo da
estruturação dos contextos decisórios, propondo-se a servir como ferramenta de avaliação e
apoio à decisão (ENSSLIN et al., 2001, 2012; BORTOLUZZI et al., 2011).
Neste contexto, a MCDA pode ser considerada como PO Soft por se tratar de uma
metodologia orientada a apoiar os decisores, auxiliando na estruturação dos problemas por
meio de conceitos para estruturar e modelar uma situação problema (AGUIAR, 2014). Do
ponto de vista da teoria da decisão, Ensslin et al. (2012) dizem que há três visões do
conhecimento a serem seguidas: a visão descritivista, que é a observação do mundo como este
se apresenta sem emitir julgamento sobre a realidade descrita; a visão normativista, a qual está
associada à visão do mundo através de processos idealizados, defendendo o uso de equações
matemáticas para manipulação pelo decisor; e, a visão construtivista, que consiste em
construir modelos, através do processo decisório, de forma interativa e coerente com os
objetivos e valores dos decisores (ENSSLIN et al., 2012).
A aplicação do paradigma construtivista com o MCDA resulta na Metodologia
Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C). Desta maneira, surge uma
proposta de construir conhecimentos sobre um determinado contexto decisório se
fundamentado nos valores dos atores envolvidos (ENSSLIN et al., 2012).
De acordo com Lacerda et al. (2011), as principais características da MCDA-C são: a
capacidade de promover a conscientização dos atores no contexto que pretende-se melhorar; a
capacidade de estruturar e avaliar as dimensões consideradas relevantes para esses atores,
dando resultados mais confiáveis; a capacidade de difundir o conhecimento gerado; e, a
capacidade de apoiar o processo de tomada de decisão. A construção de um modelo
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multicritérios usando a MCDA-C deve seguir três fases essenciais, conforme preconizado por
Ensslin et al. (2008) e ilustrado na Figura 2.9: estruturação, avaliação e recomendação.

Definição do problema e
contexto decisório

Construção das árvores
de pontos de vista (PVF)

Fase de
estruturação

Construção dos
descritores

Construção das funções
de valor

Determinação das taxas
de compensação (pesos)

Fase de
avaliação

Impacto das ações e
avaliação global

Elaboração das
recomendações

Fase de
recomendações

Figura 2.9 – Fases da metodologia MCDA-C – adaptado de Ensslin et al. (2011).
A fase de estruturação do problema visa à construção de um modelo formalizado, a
partir de uma situação problema ou da identificação de uma oportunidade de ação encontrada.
Este modelo servirá de base para a comunicação e discussão interativa entre os atores,
promovendo a aprendizagem, a pesquisa e a expressão dos sistemas de valores, podendo ser a
base para a elaboração, modificação e validação de julgamentos sobre ações potenciais ou
oportunidades de decisão (MATZENAUER, 2003).
É composta pela execução das seguintes etapas (ENSSLIN et al., 2008, 2012;
BORTOLUZZI et al., 2011; LACERDA et al., 2011; MOTTA, 2014; MARAFON et al.,
2015):
1)

Definir, por meio de uma abordagem soft, o contexto decisório para:


Identificação dos atores envolvidos no processo de tomada de decisão, ou seja,
aqueles que participam de forma ativa, direta ou indiretamente, do processo de
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construção do modelo. Os atores desse processo são chamados de: decisores
(aqueles que participam ativamente de todo o processo); facilitadores (aqueles
que conduzem os trabalhos); intervenientes (aqueles que influenciam
diretamente os decisores) e agidos (aqueles que influenciam indiretamente os
decisores através de suas opiniões);


Construção do rótulo que expressa o objetivo do modelo e a identificação,
organização e mensuração dos aspectos críticos que melhor expressam seus
valores e preferências;



Identificação dos Elementos Primários de Avaliação (EPAs), que são as
preocupações manifestadas pelos decisores quando questionados sobre os
critérios relevantes do problema, para gerar uma melhor compreensão das
preocupações e esclarecer as fronteiras entre o pretendido e o não desejado;

2)

Construir a árvore de Pontos de Vista Fundamentais (PVF) para:


Identificação dos pontos que os decisores consideram fundamentais para a
tomada de decisão;



Agrupamento dos conceitos dos PVFs em áreas que reflitam as principais
preocupações dos decisores;



Representação dos PVFs identificados em estrutura de árvore possibilitando
aumentar o grau de compreensão do decisor.

3)

Construir as escalas de medida, chamadas de descritores, para:


Medição do grau de alcance dos objetivos, o que exige dos descritores as
características de mensurabilidade, de implementação, de homogeneidade, de
compreensibilidade, de distinção entre o melhor e o pior desempenho e de
respeito às propriedades das escalas ordinais;



Decomposição de cada critério em diversos níveis para melhor entendimento
daquilo que representa a preocupação do decisor ao mensurar uma dimensão
do contexto decisório;



Quantificação de cada fator crítico que compõe a árvore de Pontos de Vista
Fundamentais, visto que os descritores são resultado da avaliação quantitativa
dos fatores críticos;



Produção de conhecimento sobre o contexto decisório, uma vez que os
descritores devem ser construídos em um processo interativo, com a
participação dos decisores.
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Já a fase de avaliação do problema visa a construção de modelos que expressem as
preferências e os juízos de valor dos decisores; a identificação dos perfis de impacto das ações
alternativas para a geração de eventuais ações; e a definição do modelo de avaliação global
(ENSSLIN et al., 2011).
É composta pela execução das seguintes etapas (ENSSLIN et al., 2001, 2012;
BORTOLUZZI et al., 2011; MOTTA, 2014):
1)

Construção das funções de valor - tem como objetivo ordenar a intensidade de
preferência entre pares de níveis de desempenho ou ações preferenciais resultando
em uma escala cardinal. Essa ação possibilita que os atores expressem de forma
numérica suas preferências em relação aos níveis de desempenho, mostrando-as
matematicamente em forma de gráfico ou de escala numérica. Para cada descritor,
os decisores identificam níveis de impacto, também conhecidos como níveisâncoras, bom e neutro. Os resultados iguais ou acima de bom identificam ações
além das expectativas dos decisores e, os abaixo de neutro indicam ações com
desempenho comprometedor. Os resultados entre os níveis bom e neutro indicam
um desempenho competitivo.

2)

Definição das taxas de compensação (pesos) - o propósito das taxas de
compensação é obter quanto cada ponto de vista contribui para o todo do processo
de avaliação. Representam os julgamentos dos atores referentes à perda de
desempenho suportado em um critério para compensar no ganho de desempenho
do outro.

3)

Definição do desempenho global – tem como objetivo a formação de um valor
único que represente a agregação aditiva de todos os aspectos de avaliação
definidos nas fases anteriores. Sua construção utiliza-se das taxas de compensação
locais, que transformam valores avaliados em cada critério (locais) em valores
globais.

Por fim, na fase de recomendações o facilitador interage com o decisor buscando
identificar os impactos e causas do desempenho atual, demonstrando os pontos fortes e fracos
da situação problema. Para os aspectos onde o desempenho está em nível comprometedor
podem ser propostas ações de aperfeiçoamento. Para os aspectos onde o desempenho está em
nível de excelência podem ser verificadas situações de aprendizagem para transferência a
outras ações. Como o modelo comporta visualizar contribuições local e global, é possível
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selecionar aquelas com maior contribuição no desempenho do contexto avaliado (MATOS et
al., 2014).
Conforme Bortoluzzi et al. (2011), o Balanced Scorecard (BSC) em sua versão
original ou com algumas adaptações, é a ferramenta mais encontrada na literatura relevante
para avaliação de desempenho. Porém, sua aplicação, bem como a de outras ferramentas
semelhantes, não se dá por processos estruturados e irá depender das aptidões do facilitador,
além do que, já parte de algumas dimensões previamente estimuladas.
Desta forma, o MCDA-C apresenta-se como alternativa que contempla com vantagem
tais aspectos, além de permitir a construção e o reforço do conhecimento nos envolvidos. O
MCDA-C como metodologia para a avaliação de desempenho tem sido utilizado em diversos
casos encontrados na literatura. Como exemplo estão os trabalhos de Matos et al. (2014), de
Motta (2014), de Bortoluzzi et al. (2011) e de Chaves et al. (2013).
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3 Método proposto
Este Capítulo tem por objetivo detalhar cada passo do método proposto para a
avaliação do desempenho operacional dos ISTs. Esta proposição ocorre fundamentada nas
contribuições teóricas e metodológicas apresentadas para o tema medição de desempenho
(Capítulo 2), na investigação e no conhecimento do ambiente de pesquisa, realizado através
de visitas e de entrevistas semiestruturadas e, na análise documental referente aos planos
estratégico e de negócios do SENAI-RS. O delineamento desta pesquisa segue as etapas da
Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C) tratada na seção 2.5
(ver Figura 2.9), adaptadas conforme as macro etapas apresentadas na Figura 3.1.

3.3 Fase de
recomendações

3.2 Fase de
avaliação

3.1 Fase de estruturação

Fase

Etapas

Detalhamento

Saídas

3.1.1 Analisar e mapear o
negócio

Entrevistas com os atores e
análise documental (planejamento
estratégico e planos de negócios)

Informações (textos e áudios) sobre
os propósitos e necessidades de
controles para operação dos ISTs

3.1.2 Identificar FCS à
operação do negócio

Listagem e refinamento dos EPAs
e de seus conceitos e identificação
das áreas de preocupação

Primeiro nível (áreas de
preocupações) da estrutura
hierárquica do SMD

3.1.3 Identificar estrutura
hierárquica e os indicadores
operacionais

Construção de Mapas Cognitivos;
identificação dos PVFs, dos PVEs
e dos descritores

Extensão da estrutura hierárquica
até os indicadores, com respectivas
equações de medição.

3.2.1 Construção das escalas
de medição dos indicadores

Definição de funções para
normalização das escalas

Escalas de medição idênticas para
todos os indicadores

3.2.2 Definir relação entre
indicadores

Comparação de pares (AHP)

Importância relativa dos indicadores

Abordagem descritiva

Conclusões sobre as necessidades
de melhoria, sobre as prioridades de
ações e sobre aspectos do IST
considerados de mercado e/ou
referências

4 Apresentar o resultado do
desempenho operacional dos
ISTs e recomendações

Figura 3.1 – Adaptação do método MCDA-C para determinação do desempenho operacional
dos ISTs.
A partir da análise dos métodos de avaliação de desempenho já publicados, a
Metodologia (MCDA-C) foi escolhida para este trabalho por atender aos aspectos de
identificação, mensuração e integração dos critérios de avaliação, de acordo com as
características e necessidades locais, ou seja, permitindo a construção de um Sistema de
Medição de Desempenho (SMD) customizado às necessidades dos ISTs. Estes fatos permitem
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a construção de um mecanismo de inferência que, a partir de dados da operação dos ISTs,
constitui

um

resultado que representa o

desempenho

operacional

dos

mesmos

(BORTOLUZZI et al., 2011; ENSSLIN et al., 2011; MATOS et al., 2014).

3.1 Fase de estruturação
Conforme tratado na seção 2.5 e ilustrado na Figura 2.9, uma fase de estruturação
ocorre com o objetivo de esclarecer o contexto decisório, ou seja, aquilo que é o objeto
principal da pesquisa. Serve também para construir um estado de entendimento do ambiente
capaz de delimitar o que pertence ao problema e o que está fora dele (DUTRA, 2003;
ENSSLIN et al., 2011).
Para tanto, a fase de estruturação iniciou-se identificando o contexto decisório, os
atores que deles participam e o rótulo do problema. O estudo de caso foi desenvolvido no
estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de elaborar uma forma de avaliar o desempenho
operacional dos ISTs. Como elementos de análise do negócio foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com os gerentes de operações dos ISTs do SENAI-RS, com o gerente
executivo de negócios em tecnologia e inovação do SENAI-RS e com especialistas em
planejamento estratégico e em negócios do SENAI-RS. Também, foram avaliados os planos
de negócios dos ISTs do SENAI-RS, bem como a documentação do SMD estratégico do
SENAI-RS, construído através da metodologia Balanced Scorecard (BSC) e que representa a
estratégia da instituição, num contexto onde estão inseridos os ISTs.
A definição dos atores identificou como decisores, o gerente executivo de negócios
em tecnologia e inovação, pois como representante da direção, participa ativamente de todo o
processo de construção do modelo de avaliação de desempenho operacional, bem como da
direção do SENAI-RS. Como intervenientes, os gerentes de operações dos ISTs, que não
participam diretamente da construção do modelo, mas que influenciam os decisores. Como
facilitador, o autor deste trabalho, que buscou seguir a metodologia e promover a integração
de todas as atividades envolvidas. Como agidos, estão os especialistas da instituição, pois
suas opiniões são consideradas nas tomadas de decisões pelos decisores, embora que não têm
influência direta sobre eles. Como rótulo do problema, definido em conjunto com os
decisores: Avaliação do desempenho operacional dos ISTs.
3.1.1 Análise do negócio
Especialistas e pesquisadores convergem no sentido de que a construção de SMDs
deve iniciar pelo levantamento e pelo entendimento dos propósitos de existência da
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organização (FERNANDES, D. R., 2004; GOMES et al., 2004; FERREIRA et al., 2008;
MINAYO, 2009; TEZZA et al., 2010; KARTALIS et al., 2013; ARACIOĞLU et al., 2013;
LIMA et al., 2013; DEWANGAN; GODSE, 2014; JÚNIOR; KLIPPEL, 2015; SUN et al.,
2015; GUTIERREZ et al., 2015). Desta forma, a construção destes sistemas deve considerar
elementos fundamentais, tais como: missão, visão, princípios, valores, cultura, estratégia
organizacional, objetivos de longo e curto prazo, comunicação, dentre outros; de maneira a
permitir a definição de instrumentos de medição para o acompanhamento do desempenho
operacional e para as tomadas de decisões durante a condução do funcionamento da
organização (BORTOLUZZI et al., 2011).
Neste contexto, esta pesquisa procurou entender os fatores considerados mais
importantes relacionados diretamente ou indiretamente com o desempenho operacional dos
ISTs segundo a percepção de especialistas e executivos do SENAI-RS, que são conhecedores
profundos do assunto e, a partir da análise documental, onde se inclui o planejamento
estratégico da instituição e os planos de negócios dos ISTs. Desta maneira, procurou-se
entender os objetivos dos ISTs, seus principais desafios, suas principais entregas, além de
conhecer o cenário em que os mesmos estão inseridos, sua estrutura técnica e administrativa e
as políticas da instituição.
Considerando que as entrevistas poderiam ser influenciadas por preferências locais, a
análise documental teve significativa importância na pretensão de garantir a consideração de
um referencial de atuação oficial do SENAI-RS. Os tópicos que orientaram a condução das
entrevistas estão no Apêndice 1 – Guia para entrevista – e foram construídos com o objetivo
de identificar as preocupações recomendadas na literatura para o tema avaliação de
desempenho e, melhorar o entendimento do pesquisador sobre o negócio IST.
3.1.2 Identificação dos fatores críticos operacionais
Conforme abordado na seção 2.2, recomenda-se que indicadores sejam definidos
focando em fatores que apresentam significância para o alcance de bom desempenho de uma
organização. Durante os procedimentos de diálogos ocorridos nas entrevistas, os atores
discorreram a respeito dos processos de gestão e sobre suas preocupações. Essas informações
foram coletadas e analisadas a fim de identificar os Elementos Primários de Avaliação (EPAs)
no contexto de gestão dos ISTs. Nas entrevistas, buscou-se construir um processo capaz de
permitir a elicitação dos fatores considerados mais importantes ao desempenho operacional
dos ISTs. A análise documental ocorreu com o objetivo de ratificar e completar as
informações coletadas.
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A apreciação das gravações das entrevistas e dos documentos de planejamento
estratégico e de negócios permitiu a identificação inicial de 97 EPAs. Após isso, os elementos
foram discutidos com os atores, com o objetivo de construir conhecimentos e identificar quais
elementos deveriam ser considerados como críticos em um modelo de avaliação de
desempenho operacional dos ISTs, o que resultou na redução para 76 elementos. Também
motivou esta redução o agrupamento de EPAs considerados redundantes na versão inicial.
A partir de cada EPA apurado, buscou-se a expansão do conhecimento sobre o
respectivo elemento, transformando-o em conceitos orientados para uma ação. Cada EPA foi
discutido com os atores com o objetivo de construir conhecimento e explicitar o sentido de
preferência dos decisores, bem como o sentido de não preferência. O sentido de preferência
foi descrito separado do sentido oposto por reticências (...), que tem como significado a
expressão ao invés de. Exemplificando a utilização das reticências (...), o conceito gerado a
partir do EPA número 1 – Atuação em rede – (ver Quadro 3.1) será lido da seguinte forma: é
preferível desenvolver atividades em parceria interna e com outros ISTs ao invés de
desenvolver sozinho.
Quadro 3.1 – Amostra de EPAs e Conceitos, classificados por Áreas de Preocupação.
Elementos
Primários de
Avaliação (EPAs)
1 - Atuação em
rede
2 - Tempo de
atendimento

Conceitos
1 - Desenvolver atividades em parceria interna e com outros
ISTs...desenvolver sozinho
2 - Entregar serviços em prazo definido e competitivo...ter
entregas em prazo acima do praticado pelo mercado

Áreas de
Preocupação
Produção
Produção

4 - Despesas

4 - Ter mapeamento da destinação das despesas...não ter

Financeiro

5 - Receitas

5 - Ter mapeamento da origem das receitas...não ter

Financeiro

7 - Reduzir tempo
de espera
10 - Qualificação
dos RHs
11 - Preço de
venda
14 - Compras
programadas
15 - Prover
flexibilidade

7 - O fluxo dos processos devem ser otimizados...possuírem
etapas desnecessárias
10 - Ter RHs com alta capacidade técnica e diversificada...RHs
de pouca capacidade
11 - Concorrer em serviços de alto valor agregado e baseado em
qualidade...concorrer com estratégias de preço
14 - Ter estratégias para fazer aquisições com previsão...fazer
compras emergenciais
15 - Ter capacidade de atender a solicitação diversificada do
cliente...fornecer produtos limitados a um catálogo
53 - Atuar para fidelizar clientes...atuar para serviços sem
continuidade de consumo

53 - Revenda
54 - Diversidade
de fontes de
receitas

54 - Ter receitas de vários clientes...depender de um só cliente

Processos
Recursos
humanos
Financeiro
Processos
Mercado
Mercado
Financeiro
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Identificados os EPAs e elaborados os conceitos orientados às ações, compreendeu-se
as preocupações da empresa relacionadas ao desempenho operacional, sendo, a partir disto,
possível entender as áreas de preocupação. O Quadro 3.1 apresenta uma amostra dos EPAs
identificados no presente estudo, os respectivos conceitos bipolares e as áreas de
preocupações referentes. O Apêndice 2 – EPAs, conceitos e Áreas de preocupação apresenta a
versão final completa dos EPAs.
O levantamento e agrupamento dos EPAs e seus conceitos em áreas de preocupação
permitiu o envolvimento, direto ou indireto, de diversos atores discutindo aspectos
particulares da instituição, contribuindo para elaborar um sistema de avaliação considerando
os objetivos estratégicos e os desafios operacionais do SENAI-RS. Neste momento do
processo de construção do modelo de avaliação do desempenho operacional dos ISTs
evidenciava-se o entendimento, pelos atores, dos aspectos que influenciam na operação dos
mesmos, ratificando o preconizado por Bortoluzzi et al. (2011).
3.1.3 Estrutura hierárquica e seleção de indicadores
As atividades para agrupamento dos conceitos em áreas de preocupações permitiram
identificar os interesses e as necessidades de avaliação que representam o desempenho
operacional dos ISTs. Estas áreas representam as percepções dos atores envolvidos nesta
construção após discussões construtivas, sendo: (1) gestão de aspectos financeiros; (2) gestão
de aspectos de mercado; (3) gestão de processos; (4) gestão de aspectos de produção e (5)
gestão de recursos humanos. A Figura 3.2 apresenta os conceitos agrupados por área de
preocupação.

Figura 3.2 – Conceitos agrupados por área de preocupação.
As atividades para agrupamento dos conceitos em áreas de preocupação esgotam o
potencial de avanço na construção do conhecimento sobre os aspectos que descrevem a
avaliação do desempenho operacional dos ISTs. Para continuar o processo de expansão do
entendimento do contexto decisório, recorreu-se a construção de Mapas cognItivos, pois são
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capazes de estabelecer as relações de causa e efeito entre os conceitos agrupados,
identificando clusters de relações dentro de cada área de preocupação que representam Pontos
de Vista Fundamentais (PVFs) na avaliação do desempenho operacional dos ISTs (ENSSLIN
et al., 2011; MATOS et al., 2014).
Os Mapas Cognitivos foram construídos e organizados tendo em suas bases os
conceitos identificados como meios. Estes representavam as preocupações operacionais dos
atores para alcançar os conceitos identificados como fins, que por sua vez, representavam as
preocupações estratégicas da organização. Neste trabalho foram realizados cinco Mapas
Cognitivos, um para cada área de preocupação. Através destes mapas foi possível identificar a
relação de causa e efeito entre os objetivos estratégicos e os objetivos operacionais, atividade
necessária para o sucesso na implantação de um SMD, conforme preconizado por Bortoluzzi
et al. (2011).
A Figura 3.3 apresenta o Mapa Cognitivo da área gestão de aspectos financeiros. Os
conceitos meios estão destacados na cor verde. A organização deste mapa identificou três
clusters chamados nesta etapa de Pontos de Vista Fundamentais (PVFs), sendo eles:
resultados, fontes e políticas.

Figura 3.3 - Mapa Cognitivo da área Gestão de Aspectos Financeiros.
A Figura 3.4 apresenta o Mapa Cognitivo da área gestão de aspectos de mercado. A
organização deste mapa identificou três PVFs: satisfação dos clientes, público alvo e
políticas.
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Figura 3.4 - Mapa Cognitivo da área Gestão de Aspectos de Mercado.
A Figura 3.5 apresenta o Mapa Cognitivo da área gestão de processos. A organização
deste mapa identificou dois PVFs: confiabilidade e eficiência.

Figura 3.5 - Mapa Cognitivo da área Gestão de Processos.
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A Figura 3.6 apresenta o Mapa Cognitivo da área gestão de aspectos de produção. A
organização deste mapa identificou dois PVFs: integração e eficiência.

Figura 3.6 - Mapa cognitivo da área Gestão de Aspectos de Produção.
A Figura 3.7 apresenta o Mapa Cognitivo da área gestão de recursos humanos. A
organização deste mapa identificou dois PVFs: qualidade e dimensionamento.

Figura 3.7 - Mapa Cognitivo da área Gestão de Recursos Humanos.
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A elaboração dos Mapas Cognitivos e consequente identificação dos PVFs permitiram
apontar aspectos até então não visíveis na estrutura hierárquica de valor (ver Figura 3.2). Com
isso, foi possível avançar na construção da estrutura hierárquica de valor do contexto
decisório. A Figura 3.8 apresenta essa estrutura hierárquica avançada até os PVFs. Verifica-se
nesta figura que a área gestão de aspectos financeiros é respondida por três PVFs: resultados,
fontes e políticas. Nesta figura, a mesma verificação pode ser feita para as demais áreas de
preocupação.

Figura 3.8 – Estrutura hierárquica de valor até os pontos de vista fundamentais.
Além de evidenciarem os PVFs e permitirem a construção de mais um nível da
estrutura hierárquica, os Mapas Cognitivos demonstraram os Pontos de Vistas Elementares
(PVE) do contexto decisório através dos conceitos-meios, localizados na base dos mesmos,
conforme destacados em verde nos mapas elaborados. Estes, por sua vez, foram
transformados em indicadores que representam o desempenho operacional dos ISTs,
conforme preconizado pelos pesquisadores: Moraes, et al. (2010); Bortoluzzi et al. (2011);
Ensslin et al. (2011); Matos et al. (2014). As Figuras 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13 demonstram
as estruturas hierárquicas de cada área de preocupação até os PVEs.

Figura 3.9 – Estrutura hierárquica da área Gestão de Aspectos Financeiros até os PVEs.
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Figura 3.10 – Estrutura hierárquica da área Gestão de Aspectos de Mercado até os PVEs.

Figura 3.11 – Estrutura hierárquica da área Gestão de Processos até os PVEs.

Figura 3.12 – Estrutura hierárquica da área Gestão de Aspectos Produção até os PVEs.

Figura 3.13 – Estrutura hierárquica da área Gestão de Recursos Humanos até os PVEs.
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Com a estrutura hierárquica para avaliação de desempenho dos ISTs elaborada até o
nível dos PVEs, iniciou-se a determinação das equações de medição de cada PVE e de suas
respectivas unidades de medidas. A construção destas equações ocorreu em conjunto com os
decisores e com os agidos da área de negócios em tecnologia e inovação do SENAI-RS,
responsáveis pela gestão regional e determinação das metas de cada IST.
A última etapa desta fase de estruturação foi dedicada à elaboração das escalas
chamadas descritores, que permitem mensurar, ordinalmente, o desempenho do seu
respectivo PVE. Para isso, cada descritor foi avaliado em relação a sua generalidade para
verificar se sua escala de valores era igualmente aplicável para todos os ISTs. Assim, foram
classificados como específico cinco dos descritores, pelos decisores entenderem que os
padrões de referência não deveriam ser idênticos para todos os ISTs, pela diferente natureza
dos negócios de cada um. Os demais, aplicáveis igualmente a todos os ISTs, foram então
classificados como comuns.
Com a definição dos descritores (escalas de medição), para cada PVE classificado
como comum foram identificadas pelos decisores as fronteiras que determinam níveis de
mercado, de excelência e comprometedor, conforme preconizado por Ensslin et al. (2011).
Para os descritores classificados como específico, concluiu-se que os limites deveriam ser
definidos caso a caso pelos decisores, sendo identificados como variáveis xi e yi neste
momento. O Quadro 3.2 apresenta os resultados da fase de estruturação.
A definição dos descritores seguiu o paradigma construtivista que defende não existir
um descritor ótimo, natural ou correto. Assim, os descritores utilizados foram aqueles
considerados pelos decisores, segundo seus sistemas de valores, como os mais adequados para
a avaliação do desempenho das ações de cada PVE analisado, conforme preconizado por
Ensslin et al. (2001).
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Quadro 3.2 – Estruturação da avaliação de desempenho operacional dos ISTs.
Área de
preocupação

PVF

resultado

PVE

Equação de medição
(base de tempo: três últimos meses)

Descritores
(escalas)

Unid.
de
medida

Tipo
bom

neutro

1

sustentabilidade
financeira em
STI

sustentabilidade realizada em STI x 100
/ sustentabilidade prevista em STI

%

comum

110

80

2

vários clientes

nº diferentes CNPJs atendidos

un.

específico

x2

y2

3

incremento de
serviços

nº de novos serviços vendidos em STI

un.

comum

3

1

4

despesas com
pessoal

despesas com pessoal e encargos em
STI x 100 / despesas totais em STI

%

específico

x4

y4

5

produtos
premium

un.

específico

x5

y5

6

aquisições fora
prazo

%

comum

5

15

7

revenda

%

específico

x7

y7

8

FASC

%

comum

95

90

9

grandes
empresas

%

comum

15

5

10

nº clientes
captados

%

comum

50

30

11

eventos

média de nº eventos realizados
mensalmente

un.

comum

1,5

1

12

não
conformidades

nº de não conformidades na última
auditoria sofrida

un.

comum

2

4

13

observações

nº observações na última auditoria
sofrida

un.

comum

1

3

14

tempo gerar
proposta

tempo médio em horas úteis para gerar
propostas

h

comum

16

32

15

propostas
contratadas

nº propostas que foram contratadas x
100 / nº de propostas realizadas

%

comum

50

25

16

estrutura adm

un.

comum

4

3

17

atuação em rede

un.

comum

6

3

18

produtividade
hm

hm vendido x 100 / hm disponível

%

específico

x18

y18

19

produtividade hh

hh vendido x 100 / hh disponível

%

comum

55

30

20

tempo
atendimento

%

comum

97

92

21

capacitação

%

comum

80

55

22

formação

%

comum

70

50

23

turnover

nº atendimentos realizados no prazo x
100 / nº atendimentos realizados
nº colaboradores da área de STI
capacitados x 100 / nº de colaboradores
da área de STI
nº colaboradores área técnica STI
graduados x 100 / nº de colaboradores
área técnica STI
nº colaboradores da área de STI
substituídos x 100 / nº total de
colaboradores da área de STI

%

comum

15

25

24

hora extra

h

comum

0

8

fontes
Financeiro

políticas

satisfação
do cliente

Mercado

público
alvo

políticas

Confiabilidade

Processos
eficiência

integração

Produção

eficiência

qualidade
recursos
humanos

Dimensiona
-mento

nº de serviços vendidos com
rentabilidade > 100% / número total de
serviços vendidos
nº aquisições consumo aprovadas fora
da semana 1 do mês x 100 / nº total de
aquisições consumo no mês
CNPJs com mais de um atendimento x
100 / CNPJs atendidos
média das avaliações de pesquisas de
satisfação aplicadas para os
atendimentos em STI
nº de CNPJs de empresas de grande
porte atendidos x 100 / nº de CNPJs
atendidos
nº novos CNPJs atendidos x 100 / nº
visitas de prospecção realizadas

horas técnicas contratadas na área STI /
horas administrativos contratadas na
área STI
nº de atendimentos realizados em
parceria com outro IST

média mensal de HE paga para
colaboradores atuantes na área de STI
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3.2 Fase de avaliação
3.2.1 Construção das escalas de medidas (funções de valor)
A fase de estruturação resultou em descritores quantitativos, alguns contínuos e outros
discretos, com escalas de medidas e fronteiras de referência bom e neutro diferentes, o que
inviabiliza uma agregação aditiva visando à obtenção de um índice de desempenho global.
Neste contexto, a primeira etapa da fase de avaliação ocorreu para normalizar as escalas e
gerar funções de valor agregáveis aditivamente.
A literatura apresenta diversos métodos para a construção de funções de valor, sendo a
escolha ou definição do método uma preferência do decisor quando a construção se dá no
paradigma construtivista (DUTRA, 2003; ENSSLIN et al., 2011). Para fins deste trabalho, por
opção dos decisores após processo de discussão com os agidos e com o facilitador, as funções
de valor foram definidas como lineares. Para isso, uma fronteira de referência denominada
bom foi fixada valendo cem (100), enquanto a fronteira de referência denominada neutro foi
fixada valendo 0 (zero), conforme preconizado por Ensslin et al. (2011), sendo as escalas
geradas através da equação da reta f(x) = αx + β.
Desta maneira, todos os descritores foram convertidos para uma escala variando entre
0 (zero) e 100 (cem), representando proporcionalmente as referências definidas pelos
descritores na fase de estruturação (Quadro 3.2). Por decisão dos atores após diversas
discussões e simulações, as faixas dos níveis comprometedor e excelência (ver seção 2.5)
foram limitadas em 100 (cem) pontos abaixo e acima, respectivamente, dos limites da escala
de mercado, conforme a equação 3.1. A decisão dos atores de determinar os limites foi
justificada por evitar distorções no valor global de desempenho caso um indicador
apresentasse resultado atípico (outlier) no momento da avaliação. A Figura 3.14 demonstra a
função de valor do descritor sustentabilidade financeira em STI, para as fronteiras de

Escala normalizada

referência definidas.
f(x) = 10x/3 - 800/3

200
150
100
50
0
-50
-100
50
60
70
80
90
Escala de referência

100 110 120 130 140

Figura 3.14 – Função de valor do descritor Sustentabilidade financeira em STI.
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De maneira semelhante, a Figura 3.15 demonstra um exemplo da função de valor do
descritor % de despesas com pessoal. A Tabela 3.1 apresenta os coeficientes das funções de
valor de todos os descritores, para os níveis de referências.

Escala normalizada

f(x) = -20x/3 + 1600/3
200
150
100
50
0
-50
-100
50
55
60
65
Escala de referência

70

75

80

85

90

95

Figura 3.15 – Simulação da função de valor do descritor % despesas com pessoal.
Tabela 3.1 – Simulação dos coeficientes das funções valores para referências definidas.
PVE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

sustentabilidade financeira
em STI
vários clientes
incremento de serviços
despesas com pessoal
produtos premium
aquisições fora prazo
revenda
FASC
grandes empresas
nº clientes captados
eventos
não conformidades
observações
tempo gerar proposta
propostas contratadas
estrutura adm.
atuação em rede
produtividade hm
produtividade hh
tempo atendimento
capacitação
formação
turnover
hora extra

Referências
(100 = bom; 0 = neutro)
100
0

Função de valor
f(x) = αx + β
α
β

110

80

10/3

-800/3

50
3
65
8
10
10
95
15
50
1,5
2
1
16
50
4
6
40
55
97
80
70
15
0

30
1
80
4
35
5
90
5
30
0,5
4
3
32
25
3
3
20
30
92
55
50
25
8

5
50
-20/3
25
-4
20
20
10
5
100
-50
-50
-6,25
4
100
100/3
5
4
20
4
5
-10
-12,5

-150
-50
1600/3
-100
140
-100
-1800
-50
-150
-50
200
150
200
-100
-300
-100
-100
-120
-1840
-220
-250
250
100
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A Tabela 3.2 apresenta uma simulação de medição de desempenho onde cada valor
medido apresenta seu equivalente normalizado, obtidos pela equação (3.1), considerando os
respectivos índices apresentados na Tabela 3.1. A representação gráfica da simulação está
apresentada na Figura 3.16.
( )

(
(

{

)

)

(

(3.1)

)

Tabela 3.2 - Simulação do perfil de desempenho operacional no nível dos descritores.
ID

PVE

Medido Normalizado ID

1

Sustentabilidade em
STI

1,1

50

13

2

Vários clientes

210

120

14

1,5

50

15

56

40

Serviços de
prateleira
% de pessoal

3
4
5

PVE

Medido Normalizado

Observações

2,2

95

11

25

45

75

16

Tempo gerar
proposta
Propostas
contratadas
Estrutura adm.

3,2

120

6

20

17

Atuação em rede

6

75

90

50

18

Produtividade hm

74

70

7

Produtos premium
Aquisições fora
prazo
Revenda

33

-85

19

23

30

8

FASC

92

40

20

99

100

9

Grandes empresas

4

50

21

Produtividade hh
Tempo
atendimento
Capacitação

87

74

10 Nº clientes captados

5

75

22

Formação

1

0

11

1

0

23

Turnover

86

80

1,5

75

24

Hora extra

7

-75

6

Eventos

12 Não conformidades

200

180

200

160

150
150

100

EXCELÊNCIA

100

90

74 70
50

50

50

50 50

50
25

20

MERCADO

0

165

140

-12

-20
-33 -25

-33

-40

-50
-100

COMPROMETEDOR
-100
0

1

2

3

financeiro

4

5

6

7

8

mercado

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
processos

produção

recursos humanos

Figura 3.16 – Simulação do perfil de desempenho operacional no nível dos descritores.
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3.2.2 Ponderação dos critérios (taxas de compensação)
A construção das funções de valor possibilitou realizar avaliações locais, que
demonstraram o resultado de cada indicador em relação aos padrões definidos pelo decisor.
Entretanto, a realização de uma avaliação global exige a diferenciação da importância de um
PVE sobre os demais, evitando ferir princípios estatísticos de mensuração, conforme
destacado por Matos et al. (2014). Neste sentido, os decisores foram consultados sob suas
percepções de importância de um indicador sobre o outro, de modo a construir subsídios para
a agregação aditiva de todos os descritores, conforme a equação 3.2.
( )

∑

( )

(3.2)

Onde:
( ) = Valor do desempenho operacional global dos ISTs
( )

( )

( ) = Valor parcial do desempenho operacional dos PVE 1, 2,...n.
= Pesos dos critérios (taxas de compensação) 1, 2,...,n

A partir da comparação entre pares utilizando a escala fundamental de Saaty (ver
Quadro 2.5), do método Analytic Hierarquic Process (AHP), os decisores foram consultados
sobre o grau de importância de um descritor sobre outro, baseado em formulário préelaborado pelo facilitador, contemplando todas as comparações possíveis da estrutura
hierárquica (Quadro 3.3). A análise ocorreu identificando primeiro as relações entre as áreas
de preocupações, seguida da análise dos PVF à luz de cada área de preocupação, até o nível
dos PVEs à luz de cada PVF.
Quadro 3.3 – Modelo do questionário de comparação entre alternativas e critérios.
01- Qual a relação de importância entre as áreas de preocupação listadas abaixo, na
avaliação do desempenho operacional de um IST?
Financeiro

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RH

Mercado

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Financeiro

Processos

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mercado

Produção

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Processos

RH

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Produção

02- A luz do critério financeiro, o que é mais importante na avaliação do desempenho
operacional de um IST?
resultado

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

políticas

fontes

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

resultado

políticas

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

fontes
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Para a definição dos pesos de cada descritor, a estrutura hierárquica de valor elaborada
na fase de estruturação foi inserida no software SuperDecisions, para inclusão das avaliações
dos decisores, conforme exemplifica a Figura 3.17. Os pesos de cada descritor foram
resultados da análise do software, conforme exemplifica a Figura 3.18.

Figura 3.17 – Preferências dos decisores conforme escala fundamental de Saaty.

Figura 3.18 – Resultado das taxas de compensação do PVF políticas da área financeira.
Identificadas as preferências dos decisores, as taxas de compensação de cada PVE
foram determinadas de acordo com a equação 3.3, de maneira que o somatório de todos os
pesos dos indicadores resultasse em 100%. A Tabela 3.3 apresenta as taxas de compensação
de todos os PVEs, definidas neste trabalho.
(3.3)
Onde:
= Taxa de compensação global (peso) do indicador i;
= Peso da área de preocupação onde está inserido o indicador i.
= Peso do Ponto de Vista Fundamental onde está inserido o indicador i.
= Peso do Ponto de Vista Elementar onde está inserido o indicador i.
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Tabela 3.3 – Taxas de compensação dos indicadores.
área de
preocupação x
peso (wÁREA)

PVF x peso
(wPVF)

PVE x peso
(wPVE)

resultado

0,77

fontes

0,12

financeiro 0,54
políticas

mercado

processos

0,06

satisfação do
cliente

0,29

público alvo

0,38

políticas

0,33

confiabilidade

0,14

0,19
eficiência
integração

produção

recursos
humanos

0,11

0,14

0,07

eficiência

qualidade
dimensionamento

0,86
0,5
0,5

0,75
0,25

ID

taxa de
compensação
global do
indicador

sustentabilidade
financeira em STI
vários clientes

1

1

0,4158

0,67

2

0,043416

incremento de serviços

0,33

3

0,021384

despesas com pessoal

0,59

4

0,035046

produtos premium

0,32

5

0,019008

aquisições fora prazo

0,09

6

0,005346

revenda

0,75

7

0,01305

FASC

0,25

8

0,00435

grandes empresas

1

9

0,0228

nº clientes captados

0,9

10

0,01782

eventos

0,1

11

0,00198

não conformidades

0,83 12

0,022078

observações

0,17 13

0,004522

tempo gerar proposta

0,14 14

0,022876

propostas contratadas

0,72 15

0,117648

estrutura adm.

0,14 16

0,022876

atuação em rede

1

17

0,07

produtividade hm

0,33 18

0,0231

produtividade hh

0,53 19

0,0371

tempo atendimento

0,14 20

0,0098

capacitação

0,22 21

0,01155

formação

0,63 22

0,033075

turnover

0,15 23

0,007875

hora extra

1

24

0,0175

Soma das taxas de compensação >>>

1,00000

3.3 Fase de Recomendações
O modelo gerado fornece, aos atores, o conhecimento de onde há necessidade e qual a
prioridade para proceder as intervenções visando o aumento do desempenho operacional dos
ISTs. Conforme o mapeamento que identificou as relações de causa e consequência nesta
pesquisa, a melhoria no desempenho global depende da identificação das práticas que o
geraram. Sendo assim, o processo de geração de ações de recomendação é feito baseado nos
descritores dos PVEs e, desta forma, a fase de recomendações é tratada no Capítulo 4, após
avaliação dos resultados dos ISTs que farão parte do experimento.
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4 Prova de conceito do método
Com o método de avaliação definido para medição do desempenho operacional dos
ISTs, a sequência da pesquisa destinou-se a realizar uma prova de conceito em uma amostra
de três institutos no estado do Rio Grande do Sul. Embora o SENAI-RS ter em seu escopo a
elaboração de seis ISTs, conforme Figura 4.1, a definição dos três ISTs ocorreu em função de
alguns estarem em fase inicial de implantação, sem desempenhar operação significativa como
Instituto no momento da pesquisa. Por razões de confidencialidade, pois os resultados do
desempenho operacional referenciam assuntos de consumo interno da instituição, os três ISTs
testados não serão identificados neste trabalho. Diante disso, serão então chamados de A, B e
C.
Diante do exposto, este capítulo retrata as atividades realizadas nesta dissertação para
verificar a aplicabilidade e a razoabilidade do método proposto. Como consequência,
apresenta os resultados de desempenho operacional dos ISTs avaliados, no âmbito de
indicadores isolados, como também, realiza a agregação aditiva desses indicadores, o que
oferece um valor representativo do desempenho operacional global de cada IST, permitindo a
comparação entre os mesmos.
Anterior à apresentação da prova de conceito realizada e de seus resultados, faz-se
necessário apresentar o ambiente de pesquisa esclarecendo algumas particularidades dos ISTs
em assunto, o que justificará ações realizadas no teste. A começar, os ISTs foram planejados
com rampas de crescimento que prevêem o alcance pleno da operação no oitavo ano após sua
implantação. Assim, algumas metas usualmente classificadas pelo mercado como
comprometedoras foram classificadas como de mercado pelos decisores, como a
sustentabilidade financeira, onde valores menores do que 100% são aceitos, o que na prática
significa classificar como aceitável, inclusive previsto, ter menos receitas do que despesas.
Outro fator é a natureza dos serviços prestados pelos ISTs em prova. Embora a missão
dos institutos ser única e os serviços oferecidos terem o enquadramento como tecnologia e
inovação, as modalidades de serviços ofertadas diferem de um IST para outro, refletindo em
metas diferentes entre eles para um mesmo indicador. ISTs que atuam com serviços de
ensaios laboratoriais, geralmente atendem uma quantidade maior de clientes do que ISTs que
atuam com consultoria e assessoria. Por outro lado, serviços de consultoria e assessoria
geralmente ocupam mais horas de atendimento em um mesmo serviço do que ensaios
laboratoriais, que são atendimentos em menor tempo quando comparados à consultoria e
assessoria.
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Embora a implantação dos ISTs seja tarefa em andamento no SENAI-RS, onde,
formalmente, nenhuma inauguração tenha ocorrido até a época desta pesquisa, a atuação com
serviços semelhantes ao trabalho dos institutos já era atividade estabelecida há mais de uma
década no Estado, porém, em escala menor. O advento dos ISTs surgiu para o Estado do RS
como uma oportunidade de upgrade da estrutura existente, oportunizando as unidades se
colocarem em um patamar superior e de reconhecimento nacional.
Essas diferenças estruturais e conjunturais foram importantes para o teste do método
proposto neste trabalho, visto que o mesmo tem como objetivo a realização de comparação
entre ISTs, considerando as diferenças entre eles. Neste sentido, as metas e avaliações de
desempenho propostas consideram o momento do problema (status quo), respeitando as
estratégias da organização e a opinião dos decisores.

Figura 4.1 – Distribuição dos IST, por área de atuação e Estados brasileiros (CNI, 2013).
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Assim, a fase inicial da prova de conceito dedicou-se à parametrização das referências
de bom e neutro para os descritores considerados específicos. Esta definição ocorreu junto aos
decisores e agidos, após discussão sobre as necessidades de negócio de cada item. A não
participação dos intervenientes na deliberação das metas se valeu dos objetivos deste trabalho,
que preveem a medição do desempenho operacional a partir das estratégias da organização, o
que é definido em âmbito hierárquico maior pelos decisores. De qualquer modo, é possível
afirmar que a participação dos intervenientes ocorreu de maneira indireta, pois os decisores
definiram os limites de bom e neutro baseados em estratégias existentes, que foram
elaboradas com a participação dos intervenientes.
Com as referências de valor de cada descritor definidas para cada IST, foram
construídas as respectivas funções de valor individuais, a partir da equação 3.1. Na sequência,
as atividades da pesquisa direcionaram-se à coleta de dados, parte sendo obtida junto aos
agidos, no Departamento Regional (DR) do SENAI-RS, parte sendo obtida diretamente nos
ISTs (ver Quadro 4.1). A indisponibilidade de todos os dados no DR é explicada por esta
pesquisa propor indicadores diferentes dos habitualmente observados. A Tabela 4.1 apresenta
as referências e funções de valor específicos dos ISTs A, B e C. A Tabela 4.2 apresenta as
referências e funções de valor comuns aos ISTs A, B e C.
Tabela 4.1 – Referências e funções de valor específicos dos ISTs A, B e C.
ID

PVE

IST

2

vários clientes

4

Função de valor f(x) = αx + β

Referências
(bom = 100)

(neutro = 0)

α

β

A

50

30

5

-150

despesas com pessoal

A

65

80

-20/3

1600/3

5

produtos premium

A

8

4

25

-100

7

revenda

A

10

5

20

-100

18

produtividade hm

A

40

20

5

-100

2

vários clientes

B

200

150

2

-300

4

despesas com pessoal

B

61

74

-7,69

569,23

5

produtos premium

B

10

5

20

-100

7

revenda

B

30

10

5

-50

18

produtividade hm

B

70

50

5

-250

2

vários clientes

C

200

150

2

-300

4

despesas com pessoal

C

53

65

-25/3

1625/3

5

produtos premium

C

8

4

25

-100

7

revenda

C

30

10

5

-50

18

produtividade hm

C

70

50

5

-250

70

Tabela 4.2 – Referências e funções de valor comum aos ISTs A, B e C.
ID

PVE

Função de valor f(x) = αx + β

Referências
(bom = 100)

(neutro = 0)

α

β

110

80

10/3

-800/3

3

1

50

-50

3

sustentabilidade
financeira em STI
incremento de serviços

6

aquisições fora prazo

10

35

-4

140

8

FASC

95

90

20

-1800

9

grandes empresas

15

5

10

-50

10

nº clientes captados

50

30

5

-150

11

eventos

1,5

0,5

100

-50

12

não conformidades

2

4

-50

200

13

observações

1

3

-50

150

14

tempo gerar proposta

16

32

-6,25

200

15

propostas contratadas

50

25

4

-100

16

estrutura adm.

4

3

100

-300

17

atuação em rede

6

3

100/3

-100

19

produtividade hh

55

30

4

-120

20

tempo atendimento

97

92

20

-1840

21

capacitação

80

55

4

-220

22

formação

70

50

5

-250

23

turnover

15

25

-10

250

24

hora extra

0

8

-12,5

100

1

Os resultados de cada PVE coletados alimentaram uma planilha em Excel® e os
resultados de cada indicador, para cada IST, estão nas seções a seguir. A utilização do Excel®
ocorreu pela praticidade oferecida pelo aplicativo nesta operação. Conhecidos os dados e com
os respectivos valores de desempenho calculados, foram realizadas as análises críticas dos
resultados para elaboração de recomendações.
O Quadro 4.1 apresenta as fontes de coletas de dados dos indicadores, bem como, as
equações utilizadas para a medição de cada um. Os dados foram coletados filtrando valores
executados e previstos para os três últimos meses.
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Quadro 4.1 – Fontes de coletas de dados dos indicadores.
Indicador

Equação de medição

Fonte

1

sustentabilidade
financeira em STI

sustentabilidade realizada em STI x 100 / sustentabilidade
prevista em STI

DR

2

vários clientes

nº diferentes CNPJs atendidos

DR

3

incremento de serviços

nº de novos serviços vendidos em STI

IST

4

despesas com pessoal

5

produtos premium

6

aquisições fora prazo

7

revenda

8

FASC

9

grandes empresas

10

nº clientes captados

11

eventos

média de nº eventos realizados mensalmente

IST

12

não conformidades

nº de não conformidades na última auditoria sofrida

DR

13

observações

nº observações na última auditoria sofrida

DR

14

tempo gerar proposta

tempo médio em horas úteis para gerar propostas

IST

15

propostas contratadas

16

estrutura adm.

17

atuação em rede

nº de atendimentos realizados em parceria com outro IST

IST

18

produtividade hm

hm vendido x 100 / hm disponível

IST

19

produtividade hh

hh vendido x 100 / hh disponível

DR

20

tempo atendimento

21

capacitação

22

formação

23

turnover

24

hora extra

despesas com pessoal e encargos em STI x 100 / despesas
totais em STI
nº de serviços vendidos com rentabilidade > 100% /
número total de serviços vendidos
nº aquisições consumo aprovadas fora da semana 1 do mês
x 100 / nº total de aquisições consumo no mês
CNPJs com mais de um atendimento x 100 / CNPJs
atendidos
média das avaliações de pesquisas de satisfação aplicadas
para os atendimentos em STI
nº de CNPJs de empresas de grande porte atendidos x 100
/ nº de CNPJs atendidos
nº novos CNPJs atendidos x 100 / nº visitas de prospecção
realizadas

nº propostas que foram contratadas x 100 / nº de propostas
realizadas
horas técnicas contratadas na área STI / horas
administrativas contratadas na área STI

nº atendimentos realizados no prazo x 100 / nº
atendimentos realizados
nº colaboradores da área de STI capacitados x 100 / nº de
colaboradores da área de STI
nº colaboradores área técnica STI graduados x 100 / nº de
colaboradores área técnica STI
nº colaboradores da área de STI substituídos x 100 / nº
total de colaboradores da área de STI
média mensal de HE paga para colaboradores atuantes na
área de STI

DR
IST
DR
IST
DR
IST
IST

IST
IST

IST
DR
IST
IST
IST
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4.1 Identificação do desempenho operacional IST A
As medidas de desempenho operacional de cada PVE do IST A podem ser verificadas
na Tabela 4.3. Os valores medidos foram normalizados com a aplicação das funções de
valores e, os valores do impacto de cada item no desempenho global, foram obtidos
considerando o peso do respectivo PVE.
Tabela 4.3 – Status quo do desempenho dos PVEs do IST A.
ID

PVE

unid.

peso

Referências
bom e neutro

Desempenho do IST

100

0

medido

normalizado

impacto

1

sustentabilidade
financeira em STI

%

0,41580

110

80

44,42

-100

-41,58

2

vários clientes

un.

0,04342

50

30

33

15

0,65

3

incremento de serviços

un.

0,02138

3

1

4

150

3,21

4

despesas com pessoal

%

0,03505

65

80

65,14

99

3,47

5

produtos premium

un.

0,01901

8

4

0

-100

-1,90

6

aquisições fora prazo

%

0,00535

10

35

48,9

-56

-0,30

7

revenda

%

0,01305

10

5

3

-40

-0,52

8

FASC

%

0,00435

95

90

93,7

74

0,32

9

grandes empresas

%

0,02280

15

5

3,03

-20

-0,45

10

nº clientes captados

%

0,01782

50

30

72

200

3,56

11

eventos

un.

0,00198

1,5

0,5

1

50

0,10

12

não conformidades

un.

0,02208

2

4

7

-100

-2,21

13

observações

un.

0,00452

1

3

0

150

0,68

14

tempo gerar proposta

h

0,02288

16

32

24

50

1,14

15

propostas contratadas

%

0,11765

50

25

81

200

23,53

16

estrutura adm.

un.

0,02288

4

3

4,2

120

2,75

17

atuação em rede

un.

0,07000

6

3

0

-100

-7,00

18

produtividade hm

%

0,02310

40

20

5,5

-73

-1,67

19

produtividade hh

%

0,03710

55

30

27

-12

-0,45

20

tempo atendimento

%

0,00980

97

92

81

-100

-0,98

21

capacitação

%

0,01155

80

55

100

180

2,08

22

formação

%

0,03308

70

50

83

165

5,46

23

turnover

%

0,00788

15

25

16

90

0,71

24

hora extra

h

0,01750

0

8

3

63

1,09

TOTAL (valor do desempenho operacional global) >>>

-8,31
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A Tabela 4.4 mostra o status quo do desempenho operacional do IST A agregando os
indicadores de acordo com a estutura hierárquica definida nessa dissertação. Nesta avaliação
pode-se verificar o desempenho desde o nível individual dos PVE até o desempenho global.
Tabela 4.4 – Status quo do desempenho operacional global do IST A.
ID

PVE

2

sustentabilidade
financeira em STI
vários clientes

3

incremento de serviços

3,21

4

despesas com pessoal

3,47

5

produtos premium

-1,90

6

aquisições fora prazo

-0,30

7

revenda

-0,52

8

FASC

9

1

área de
preocupação

PVF
-41,58
0,65

resultado

-41,58

fontes

3,86

políticas

1,27

0,32

satisfação do
cliente

-0,20

grandes empresas

-0,45

público alvo

-0,45

10

nº clientes captados

3,56

11

eventos

0,10

políticas

3,66

12

não conformidades

-2,21

13

observações

0,68

confiabilidade

-1,53

14

tempo gerar proposta

1,14

15

propostas contratadas

23,53

16

estrutura adm.

2,75

17

atuação em rede

-7,00

18

produtividade hm

-1,67

19

produtividade hh

-0,45

20

tempo atendimento

-0,98

21

capacitação

2,08

22

formação

5,46

23

turnover

0,71

24

hora extra

1,09

eficiência

27,42

integração

-7,00

eficiência

-3,10

qualidade

8,25

dimensionamento

1,09

Financeira

-36,45

Mercado

3,01

desempenho
global

-8,31
Processos

25,89

Produção

-10,10

recursos
humanos

9,34

O resultado da avaliação de desempenho operacional do IST A apontou o valor -8,31
pontos, numa escala global que vai de -100 a 200. Tal resultado demonstrou o IST com
operação abaixo do que pode ser considerado aceitável pelo mercado (nível neutro). A
observação do perfil do desempenho do IST A, mostrado na Figura 4.2, indicou como causa a
existência de dez PVEs operando em níveis comprometedores. Apenas a área de preocupação
recursos humanos apresentou resultados satisfatórios em todos os indicadores.
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Com o perfil de desempenho operacional do IST A conhecido, foi possível a
elaboração de recomendações para apoiar os decisores na elaboração de estratégias. Sendo
assim, o processo de geração de ações de recomendação foi feito com base nos PVEs com
maior impacto negativo no desempenho global.
A avaliação do desempenho observado de forma agregada aditivamente (Tabela 4.4)
evidenciou a área de preocupação financeira como prioritária para realização de ações
visando à alavancagem dos resultados do IST A. Sob o aspecto dos PVFs, os três principais
pontos com necessidade de ações para fortalecer o desempenho são: melhorar o resultado
financeiro; atuar integrado com outros ISTs e; melhorar a eficiência produtiva.
A Figura 4.2 demonstra o perfil do desempenho operacional do IST A, a partir da
óptica dos PVEs. Nesta figura podem ser observadas as áreas de preocupação, como também,
as faixas de desempenho.
200

200

EXCELÊNCIA
150

200

150

150

180

165

120

99

90

100

74

63

MERCADO
50

50

50

15

-12

0

COMPROMETEDOR

-56

-40

-20
-73

-50
-100

-100

-100

-100
0

1 2 3
financeiro

4

5

6 7 8
mercado

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
processos
produção
recursos humanos

Figura 4.2 – Perfil do desempenho operacional do IST A a partir dos PVEs.
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4.2 Identificação do desempenho operacional IST B
As medidas de desempenho operacional de cada PVE do IST B podem ser verificadas
na Tabela 4.5. Os valores medidos foram normalizados com a aplicação das funções de
valores e, os valores do impacto de cada item no desempenho global, foram obtidos
considerando o peso do respectivo PVE.
Tabela 4.5 – Status quo do desempenho dos PVEs do IST B.
ID

PVE

unid.

peso

Referências
bom e neutro

Desempenho do IST

100

0

medido

normalizado

impacto

1

sustentabilidade
financeira em STI

%

0,41580

110

80

83,55

12

4,92

2

vários clientes

un.

0,04342

200

150

168

36

1,56

3

incremento de serviços

un.

0,02138

3

1

1

0

0,00

4

despesas com pessoal

%

0,03505

61

74

73,54

4

0,12

5

produtos premium

un.

0,01901

10

5

0

-100

-1,90

6

aquisições fora prazo

%

0,00535

10

35

36,7

-7

-0,04

7

revenda

%

0,01305

30

10

20

50

0,65

8

FASC

%

0,00435

95

90

92,6

52

0,23

9

grandes empresas

%

0,02280

15

5

14,29

93

2,12

10

nº clientes captados

%

0,01782

50

30

20

-50

-0,89

11

eventos

un.

0,00198

1,5

0,5

1

50

0,10

12

não conformidades

un.

0,02208

2

4

18

-100

-2,21

13

observações

un.

0,00452

1

3

1

100

0,45

14

tempo gerar proposta

h

0,02288

16

32

2

188

4,29

15

propostas contratadas

%

0,11765

50

25

70

180

21,18

16

estrutura adm.

un.

0,02288

4

3

10

200

4,58

17

atuação em rede

un.

0,07000

6

3

2

-33

-2,33

18

produtividade hm

%

0,02310

70

50

70

100

2,31

19

produtividade hh

%

0,03710

55

30

57

108

4,01

20

tempo atendimento

%

0,00980

97

92

90

-40

-0,39

21

capacitação

%

0,01155

80

55

100

180

2,08

22

formação

%

0,03308

70

50

50

0

0,00

23

turnover

%

0,00788

15

25

2

200

1,58

24

hora extra

h

0,01750

0

8

0

100

1,75

TOTAL (valor do desempenho operacional global) >>>

44,16
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A Tabela 4.6 mostra o status quo do desempenho operacional do IST A agregando os
indicadores de acordo com a estutura hierárquica definida nessa dissertação. Nesta avaliação
pode-se verificar o desempenho desde o nível individual dos PVE até o desempenho global.
Tabela 4.6 – Status quo do desempenho operacional global do IST B.
ID

PVE

área de
preocupação

PVF

1

sustentabilidade
financeira em STI

4,92

2

vários clientes

1,56

3

incremento de serviços

0,00

4

despesas com pessoal

0,12

5

produtos premium

-1,90

6

aquisições fora prazo

-0,04

7

revenda

0,65

8

FASC

9

resultado

4,92

fontes

1,56

políticas

-1,81

satisfação do
cliente

0,88

0,23

grandes empresas

2,12

público alvo

2,12

10

nº clientes captados

-0,89
políticas

-0,79

11

eventos

0,10

12

não conformidades

-2,21
confiabilidade

-1,76

13

observações

0,45

14

tempo gerar proposta

4,29

15

propostas contratadas

21,18

16

estrutura adm.

4,58

17

atuação em rede

-2,33

18

produtividade hm

2,31

19

produtividade hh

4,01

20

tempo atendimento

-0,39

21

capacitação

2,08

22

formação

0,00

23

turnover

1,58

24

hora extra

1,75

eficiência

30,04

integração

-2,33

eficiência

5,92

qualidade

3,65

dimensionamento

financeiro

4,67

mercado

2,20

desempenho
global

44,16
processos

28,29

produção

3,59

recursos
humanos

5,40

1,75

O resultado da avaliação de desempenho operacional do IST B apontou o valor 44,16
pontos, numa escala global que vai de -100 a 200. Tal resultado demonstrou o IST com
resultado global de operação que pode ser considerado aceitável pelo mercado (entre nível
neutro e nível bom). A observação do perfil do desempenho do IST B, mostrado na Figura
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4.3, indicou que seis PVEs atuam em nível comprometedor. Apenas a área de preocução
recursos humanos apresentou todos os resultados em níveis considerados satisfatórios.
Com o perfil de desempenho operacional do IST B conhecido, foi possível a
elaboração de recomendações, para apoiar os decisores na elaboração de estratégias. Sendo
assim, o processo de geração de ações de recomendação foi feito com base nos PVEs com
maior impacto negativo no desempenho global.
A avaliação do desempenho observado de forma agregada aditivamente evidenciou a
atuação das áreas de preocupação (Tabela 4.6). No aspecto financeiro, embora não tendo
atingido a sustentabilidade, o IST opera dentro da meta mínima estabelecida, mas fica
evidente que deve melhorar em relação às políticas de gastos, planejando melhor suas
aquisições e oferecendo produtos de maior valor agregado.
No aspecto de mercado, deve verificar formas para melhorar a captação de clientes e,
no aspecto processos, embora apresentando resultados de eficiência satisfatórios, deve
observar melhor o cumprimento de normativas de qualidade, evitando a não conformidade de
processos. No aspecto produção, existe oportunidade para melhorar a integração do IST B
com outros institutos, buscando a atuação em rede e a necessidade de melhorar o tempo de
atendimento ao cliente.
A Figura 4.3 demonstra o perfil do desempenho operacional do IST B, a partir da
óptica dos PVEs. Nesta figura podem ser observadas as áreas de preocupação, como também,
as faixas de desempenho.
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Figura 4.3 – Perfil do desempenho operacional do IST B a partir dos PVEs.
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4.3 Identificação do desempenho operacional IST C
As medidas de desempenho operacional de cada PVE do IST C podem ser verificadas
na Tabela 4.7. Os valores medidos foram normalizados com a aplicação das funções de
valores e, os valores do impacto de cada item no desempenho global, foram obtidos
considerando o peso do respectivo PVE.
Tabela 4.7 – Status quo do desempenho dos PVEs do IST C.
ID

PVE

unid.

peso

Referências
bom e neutro

Desempenho do IST

100

0

medido

normalizado

impacto

1

sustentabilidade
financeira em STI

%

0,41580

110

80

63,42

-55

-22,98

2

vários clientes

un.

0,04342

200

150

177

54

2,34

3

incremento de serviços

un.

0,02138

3

1

0

-50

-1,07

4

despesas com pessoal

%

0,03505

53

65

59,09

49

1,73

5

produtos premium

un.

0,01901

8

4

2

-50

-0,95

6

aquisições fora prazo

%

0,00535

10

35

46,3

-45

-0,24

7

revenda

%

0,01305

30

10

21

55

0,72

8

FASC

%

0,00435

95

90

99,2

184

0,80

9

grandes empresas

%

0,02280

15

5

19,77

148

3,37

10

nº clientes captados

%

0,01782

50

30

20

-50

-0,89

11

eventos

un.

0,00198

1,5

0,5

3

200

0,40

12

não conformidades

un.

0,02208

2

4

9

-100

-2,21

13

observações

un.

0,00452

1

3

2

50

0,23

14

tempo gerar proposta

h

0,02288

16

32

32

0

0,00

15

propostas contratadas

%

0,11765

50

25

60

140

16,47

16

estrutura adm.

un.

0,02288

4

3

4,2

120

2,75

17

atuação em rede

un.

0,07000

6

3

5

67

4,67

18

produtividade hm

%

0,02310

70

50

35,5

-73

-1,67

19

produtividade hh

%

0,03710

55

30

22

-32

-1,19

20

tempo atendimento

%

0,00980

97

92

90

-40

-0,39

21

capacitação

%

0,01155

80

55

100

180

2,08

22

formação

%

0,03308

70

50

100

200

6,62

23

turnover

%

0,00788

15

25

12

130

1,02

24

hora extra

h

0,01750

0

8

0

100

1,75

TOTAL (valor do desempenho operacional global) >>>

13,33
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A Tabela 4.8 mostra o status quo do desempenho operacional do IST C agregando os
indicadores de acordo com a estutura hierárquica definida nessa dissertação. Nesta avaliação
pode-se verificar o desempenho desde o nível individual dos PVE até o desempenho global.
Tabela 4.8 – Status quo do desempenho operacional global do IST C.
ID

PVE

2

sustentabilidade
financeira em STI
vários clientes

3

incremento de serviços

-1,07

4

despesas com pessoal

1,73

5

produtos premium

-0,95

6

aquisições fora prazo

-0,24

7

revenda

0,72

8

FASC

9

1

área de
preocupação

PVF
-22,98
2,34

resultado

-22,98

fontes

1,28

políticas

0,53

0,80

satisfação do
cliente

1,52

grandes empresas

3,37

público alvo

3,37

10

nº clientes captados

-0,89

11

eventos

0,40

políticas

-0,50

12

não conformidades

-2,21

13

observações

0,23

confiabilidade

-1,98

14

tempo gerar proposta

0,00

15

propostas contratadas

16,47

16

estrutura adm.

2,75

17

atuação em rede

4,67

18

produtividade hm

-1,67

19

produtividade hh

-1,19

20

tempo atendimento

-0,39

21

capacitação

2,08

22

formação

6,62

23

turnover

1,02

24

hora extra

1,75

eficiência

19,22

integração

4,67

eficiência

-3,25

qualidade

9,72

dimensionamento

1,75

financeiro

-21,17

mercado

4,39

desempenho
global

13,33
processos

17,23

produção

1,41

recursos
humanos

11,47

O resultado da avaliação de desempenho operacional do IST C apontou o valor 13,33
pontos, numa escala global que vai de -100 a 200. Tal resultado demonstrou o IST com
operação que pode ser considerado aceitável pelo mercado (entre nível neutro e nível bom). A
observação do perfil do desempenho do IST C (Figura 4.4) indicou, porém, que nove PVEs
apresentam resultados insatisfatórios. Apenas a área de preocução recursos humanos
apresentou todos os resultados satisfatórios.
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Com o perfil de desempenho operacional do IST C conhecido, foi possível a
elaboração de recomendações para apoiar os decisores na elaboração de estratégias. Sendo
assim, o processo de geração de ações de recomendação foi feito com base nos PVEs com
maior impacto negativo no desempenho global.
A avaliação do desempenho observado de forma agrupada emostrada na Tabela 4.8,
evidenciou a área de preocupação financeira como prioritária para realização de ações
visando o aumento dos resultados do IST C, com oportunidade de melhoria em
sustentabilidade, em incremento de serviços, no oferecimento de serviços de maior valor
agregado e no planejamento das aquisições. Em relação à área de preocupação mercado, deve
ser priorizada o tratamento das ações para captação de clientes e, na área de preocupação
processos, o cumprimento de normativas que evitem as não conformidades em auditorias da
qualidade.
A área de preocupação produção demonstrou resultados que indicaram a atuação em
rede do IST C como um ponto forte. Porém, a avaliação da eficiência dos processos
demonstrou-se carente de melhorias, com produtividade homem-hora (hh), produtividade
máquina-hora (hm) e tempo de atendimento classificados como comprometedores.
A Figura 4.4 demonstra o perfil do desempenho operacional do IST C, a partir da
óptica dos PVEs. Nesta figura podem ser observadas as áreas de preocupação, como também,
as faixas de desempenho.
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Figura 4.4 – Perfil do desempenho operacional do IST C a partir dos PVEs.
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5 Considerações finais
O presente trabalho teve como objetivo geral a definição de um método para medição
do desempenho operacional dos ISTs, partindo da análise de planos estratégicos e de negócios
e da percepção dos atores que gerenciam e dirigem os institutos no SENAI-RS. Desta forma,
seu foco foi no sentido de identificar indicadores que podem apoiar a gestão de operações a
partir do patamar estratégico. Mediante o que está apresentado nos capítulos deste trabalho,
ficou demonstrado o alcance do objetivo geral desta dissertação, pois o resultado final
apresentou um método para medição de desempenho operacional dos ISTs, com aplicação
testada satisfatoriamente em três institutos do SENAI-RS.
A elaboração do método com o apoio da metodologia MCDA-C comprovou o
atendimento dos objetivos específicos, pois conduziu a análise do ambiente de pesquisa e da
literatura relevante, permitindo identificar a proposta de valor dos ISTs, como também,
identificar FCSs para a operação dos mesmos, de onde foram abstraídos elementos para a
definição dos indicadores. Os resultados da prova de conceito ilustraram que o método é
aplicável, bem como, proporcionaram identificar oportunidades de melhoria para uma
aplicação efetiva do mesmo.
Cabe dar destaque ao fato de que a metodologia da pesquisa permitiu a criação de um
SMD operacional customizado para o atendimento das características específicas críticas dos
ISTs, não surgindo de pressupostos ou de modelos estáticos que poderiam tendencionar os
resultados para um sistema de avaliação padronizado. Mais do que o resultado final, que se
refere à lista de indicadores operacionais, o trabalho detalhou como obtê-los e como definir
quais são prioritários para uma tomada de decisão. Isso permite que o método seja replicado
em outras situações, bem como permite a condução de uma revisão do mesmo por outras
pessoas.
Durante o desenvolvimento da pesquisa, constataram-se benefícios e dificuldades na
forma como o trabalho foi conduzido. Dentre os benefícios, destacam-se a participação dos
atores para uma construção conjunta do conhecimento do tema e, para a definição de
indicadores com seus respectivos níveis de impacto na operação dos ISTs. Dentre as
dificuldades apresentadas, destacam-se a de obtenção de alguns dados, pois não são
habitualmente controlados na instituição, e a impossibilidade de realização de workshops com
todos os atores presentes no mesmo instante.
Como vantagens do método proposto neste trabalho podem ser destacados três fatores:
sua propriedade de generalização, ou seja, a capacidade de ser replicado em outras situações;
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a utilização da abordagem construtivista, que permite ao mesmo tempo definir os indicadores
e melhorar o entendimento dos atores sobre o negócio; e a característica da definição de
indicadores ao invés da escolha de indicadores. Suas limitações estão relacionadas a
subjetividade característica da abordagem PO soft, destacando-se a habilidade do facilitador
em extrair dos demais atores os apectos relevantes ao desempenho, do conhecimento dos
atores sobre o contexto operacional dos ISTs e da qualidade dos documentos de planejamento
disponíveis.
Neste contexto, para aplicação efetiva deste método como instrumento de avaliação de
desempenho operacional de ISTs, sugere-se que algumas ações sejam observadas, dentre elas:
adaptação dos sistemas de informação dos ISTs e do DR para coleta automática de dados;
revisão dos EPAs levantados e; revisão das equações de cálculos definidas para medição dos
indicadores construídos para monitoramento dos objetivos meios identificados.
Depois de estabelecidas as conclusões e as limitações do estudo aqui apresentado,
como sugestão de trabalhos futuros e forma de aperfeiçoamento e contraponto dos estudos
realizados, sugerem-se:


Testar a utilização de outras ferramentas de atribuição de pesos aos indicadores
para definição do índice global, como a Data Envelopment Analysis (DEA), a
Measuring Attractiveness by a Category Based Evaluation Technique
(MACBETH,) e a Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART);



Inclusão de análise de sensibilidade nos pesos atribuídos e na fase de
recomendações, para definição das ações de melhorias que podem contribuir
mais efetivamente na melhoria do desempenho operacional dos ISTs;



Estudar a transformação de todos os indicadores em comuns através de
técnicas de normalização das escalas, eliminando os indicadores definidos
como específicos;



Composição de um status quo com tendências e históricos dos indicadores,
características desejáveis em sistema de medição de desempenho;



Comparação dos resultados apresentados neste método adotando períodos de
referência de medição diferentes, de forma a identificar a melhor periodicidade
de avaliação de desempenho operacional dos ISTs;



Utilização de funções de valor de segundo grau, em alternativa as funções de
primeiro grau adotadas para todos os indicadores, nos casos em que tanto um
nível baixo, como um nível alto, não são recomendados;
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Inclusão de aspectos de sustentabilidade ambiental, de saúde e de segurança do
trabalho, na determinação do desempenho operacional dos ISTs.



Propor uma avaliação de desempenho dos ISTs ampliando o escopo e
incluindo as atividades de EP.



Aprofundar a questão relacionada a forma de agregação dos indicadores para
obtenção de um índice global, visto que indicadores de pesos significativos
podem maquiar o resultado demonstrado em uma avaliação onde vários
indicadores estão comprometedores.
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Apêndice 1 – Guia para entrevista semiestruturada
Os tópicos a seguir foram listados durante a fase inicial da pesquisa a partir das
recomendações da literatura para o tema avaliação de desempenho. Foram utilizados como
roteiro na condução das entrevistas realizadas pelo autor para o mapeamento do negócio IST
(ver seção 3.1.1). Desta forma, nas entrevistas buscou-se conversar com os atores para saber
dos seguintes assuntos recomendados pela literatura como importantes para a definição de
indicadores:
1.

Missão, visão, valores e princípios dos ISTs;

2.

Estratégias da mantenedora relacionadas aos ISTs;

3.

As entregas (serviços e/ou produtos) dos ISTs;

4.

As fontes de receitas dos ISTs;

5.

A atuação dos ISTs em relação aos demais ISTs (Cooperação, concorrência,...);

6.

Os principais parceiros estratégicos;

7.

Dificuldades e oportunidades previstas para o sucesso do ISTs;

8.

Forças e fraquezas da instituição que colaboram para o sucesso e/ou fracasso dos

ISTs;
9.

Aspectos fundamentais para a gestão dos ISTs e que dependem do gestor local;

10. Aspectos fundamentais para a gestão dos ISTs que dependem da mantenedora;
11. Contribuição do planejamento estratégico da mantenedora para a gestão operacional
local;
12. Indicadores utilizados para gestão operacional do ISTs;
13. Dimensões/perspectivas cobertas pelos indicadores operacionais;
14. Conhecimento dos colaboradores de suas metas;
15. Aspectos auditáveis para medição de desempenho dos ISTs;
16. Perfil de gestão para levar um ISTs ao sucesso;
17. Contribuição da vocação da mantenedora, reconhecidamente EP, no sucesso dos
ISTs;
18. Percepções sobre o negócio ISTs;
19. Contribuições do ISTs aos direcionadores estratégicos da mantenedora;
20. Fatores/ características que resultam numa situação de baixo desempenho dos ISTs;
21. Características inadmissíveis para o bom desempenho dos ISTs;
22. Requisitos que devem fazer parte dos ISTs para que seja considerado em nível de
excelência;
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23. Fatores considerados para avaliar o desempenho dos ISTs;
24. Fatores / características do ISTs que afetam o desempenho (positiva ou
negativamente);
25. Fatores / características dos concorrentes que afetam o desempenho dos ISTs;
26. Fatores / características que devem ser aperfeiçoadas nos próximos anos;
27. Ações ou eventos que o ISTs poderia realizar para melhorar a satisfação, e captar e
manter clientes;
28. Ações que se implantadas melhorariam a satisfação dos colaboradores;
29. Ações que poderiam ser implantadas para melhorar o desempenho atual dos ISTs,
caso não existisse qualquer tipo de restrição;
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Apêndice 2 – EPAs, conceitos e Áreas de preocupação
Quadro 5.1 – EPAs, conceitos e Áreas de preocupação.
Elementos Primários
de Avaliação (EPAs)
1 - Atuação em rede
2 - Tempo de
atendimento
3 - Resultado
financeiro
4 - Despesas
5 - Receitas
6 - Retrabalhos
7 - Reduzir tempo de
espera
8 - Insumos

9 - Resíduos
10 - Qualificação dos
RHs
11 - Preço de venda
12 - Programar
atendimentos
13 - Compras
emergenciais
14 - Compras
programadas
15 - Prover
flexibilidade
16 - Infraestrutura
atualizada
17 - Gerenciar
turnover
18 - Formar clientes
internamente
19 - Operações
manuais
20 - Manutenção
21 - Custos de
insumos
22 - Burocracia
23 - Produtividade dos
recursos

Conceitos
1 - Desenvolver atividades em parceria interna e com outros
ISTs...desenvolver sozinho
2 - Entregar serviços em prazo definido e competitivo...ter
entregas em prazo acima do praticado pelo mercado
3 - A operação deve ser sustentável...apresentar déficit
financeiro
4 - Ter mapeamento da destinação das despesas...não ter
5 - Ter mapeamento da origem das receitas...não ter
6 - Os serviços devem ser resolvidos corretamente com uma
intervenção...necessitar correção
7 - O fluxo dos processos devem ser otimizados...possuírem
etapas desnecessárias
8 - Estabelecer um buffer adequado de matéria prima para
suprir as variações de demandas... manter estoques
demasiados que diminuem a capacidade de liquidez
9 - Gerar a menor quantidade possível de subprodutos...contentar com os mínimos estabelecidos por
legislação
10 - Ter RHs com alta capacidade técnica e
diversificada...RHs de pouca capacidade
11 - Concorrer em serviços de alto valor agregado e
baseado em qualidade...concorrer com estratégias de preço
12 - Estabelecer um programa de previsão de vendas para
programação da produção...atuar sem previsão
13 - Ter plano de ação para fazer aquisições
imprevistas...depender de burocracias
14 - Ter estratégias para fazer aquisições com
previsão...fazer compras emergenciais
15 - Ter capacidade de atender a solicitação diversificada
do cliente...fornecer produtos limitados a um catálogo
16 - Ter infraestrutura atualizada às demandas dos
clientes...manter infra-estrutura
17 - Assegurar a retenção de especialistas de referência...ter
toda a equipe nova ou sênior
18 - Ter mão de obra sendo requisitada pelo mercado e se
tornando possível cliente...manter uma equipe fixa
19 - Priorizar a automação dos processos...depender de
processos manuais
20 - Maximizar as horas de uso dos
equipamentos...maximizar as horas de indisponibilidades
21 - Programar aquisições para otimizar custos...adquirir
sem programação
22 - Eliminar controles desnecessários...controlar tudo
23 - Obter a melhor relação entre produção realizada e
recursos disponíveis...não obter

Áreas de
preocupação
(cluster)
produção
produção
financeiro
financeiro
financeiro
processos
processos
produção

produção
recursos
humanos
financeiro
produção
processos
processos
mercado
produção
recursos
humanos
recursos
humanos
processos
produção
financeiro
processos
produção
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Continuação Quadro 5.1 – EPAs, conceitos e Áreas de preocupação.
24 - Aspectos legais
25 - Remuneração dos
funcionários
26 - Capacitação dos
funcionários
27 - Motivação da
equipe
28 - Programação da
produção
29 - Atender as
necessidades de
momento da indústria
30 - Ter parceiros
chaves
31 - Realizar venda
direta
32 - Realizar venda
subsidiada
33 - Ter parceiros
tecnológicos
34 - Capacidade
instalada
35 - Custo operacional
36 - Acesso da marca
as indústrias
37 - Conhecer a
sustentabilidade dos
serviços
38 - Controle de
atendimentos
39 - Atender
demandas em sua área
40 - Monitorar a
revenda
41 - Monitorar hh
42 - Monitorar hm
43 - Serviços
laboratoriais
44 - Assessorar
melhorias de
processos e produtos

24 - Produzir de acordo com as determinações legais e
procedimentais...aumentar risco ao negócio por não
observar
25 - Garantir salários compatíveis com os do mercado...não
atrair bons profissionais
26 - Assegurar que os funcionários desenvolvam-se
periodicamente...comprometer a qualidade dos serviços
27 - Garantir que os funcionários se sintam motivados a
desenvolver o que melhor sabem fazer...realizar atividades
sem comprometimento
28 - Praticar a produção dos serviços com instrumentos de
planejamento que garantam controles...produzir sem
programação

processos
recursos
humanos
recursos
humanos
recursos
humanos
processos

29 - Garantir que as necessidades atuais das indústrias
tenham apoio tecnológico...não atuar no segmento

mercado

30 - Atuar ligado a parceiros estratégicos...não atuar

mercado

31 - Ter oferta de serviços como fontes de receita por venda
sistemática...atender personalizado
32 - Buscar fontes de financiamento que permitam a oferta
de serviços subsidiados...não buscar
33 - Ser um fomentador do intercâmbio tecnológico das
empresas nacionais...mero prestador de serviços
34 - Ter equipe técnica disponível para atendimento de
novas demandas...ter equipe inteiramente ocupada em
produção
35 - Ter ações para otimização dos custos de processos...ter
uma máquina demasiadamente cara que inviabilize a
competição
36 - Manter a capacidade de acesso às industrias pelo bom
relacionamento construído historicamente...não aproveitar
facilidade de acesso

financeiro
financeiro
mercado
produção

financeiro

mercado

37 - Ter medições individuais dos resultados financeiros
dos serviços...trabalhar com resultado global

financeiro

38 - Ter registros e planejamento dos atendimentos...não ter

processos

39 - As demandas da indústria em sua área de atuação
devem estar no escopo de atendimento...não atender
40 - Acompanhar quantos clientes voltam para buscar o
mesmo e/ou novos atendimentos...não controlar
41 - Acompanhar a ociosidade dos RHs...não acompanhar
42 - Acompanhar a ociosidade das máquinas e
equipamentos...não acompanhar
43 - Oferecer serviços laboratoriais de ensaios...não
oferecer

produção

44 - Dispor de capital intelectual em sua área de atuação
capaz de oferecer melhorias...atender pedidos cotidianos

recursos
humanos

mercado
mercado

produção
produção
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Continuação Quadro 5.1 – EPAs, conceitos e Áreas de preocupação.
45 - Serviços de
assessoria/consultoria
46 - Certificação de
produtos
47 - Certificação de
processos

45 - Oferecer serviços de assessoria/consultoria...não
oferecer
46 - Oferecer serviços de certificação de produtos...não
oferecer
47 - Oferecer serviços de certificação de processos...não
oferecer
48 - Garantir aos fornecedores a manutenção do
48 - Confidencialidade
conhecimento gerado no âmbito dos mesmos...não ter
49 - Pesquisa
49 - Oferecer serviços de pesquisa...não oferecer
50 - Ter serviço de referência que gere altos lucros e
50 - Vaca leiteira
caixa...não ter um serviço de referência
51 - Ter como clientes empresas que representam papel de
51 - Empresa âncora
liderança na comunidade industrial...não ter
52 - Comunicação
52 - Deixar claro aos colaboradores sua contribuição ao
interna
sistema...comunicar implicitamente
53 - Atuar para fidelizar clientes...atuar para serviços sem
53 - Revenda
continuidade de consumo
54 - Diversidade de
54 - Ter receitas de vários clientes...depender de um só
fontes de receitas
cliente
55 - Efetivo em
55 - Ter processos eficientes que impactem em
atuação
vendas...perder vendas por ineficiência
56 - Atuar integrado
56 - Ter serviços atendidos por mais de um setor
internamente
interno...não ter
57 - Divulgar o IST através de eventos para o público
57 - Eventos
alvo...não fazer eventos
58 - Visitas aos
58 - Gerar serviços a partir de visita aos clientes...aguardar
clientes
clientes
59 - Os clientes devem ter respostas rápidas sobre o
59 - Tempo de
atendimento de suas necessidades...respostas em tempo
geração de propostas
demasiado
60 - Ser referência
60 - O IST deve ser referência de atendimento na sua área
técnica e de
tecnológica...ser coadjuvante
atendimento
61 - Ter pessoas
61 - Ter especialistas referências na área de atuação...ter
chaves
somente generalistas
62 - Ter equipe
62 - Ter equipe no IST dimensionada para atendimento das
dimensionada
metas globais...não ter
63 - Equipe dedicada
63 - Ter equipe dedicada com exclusividade ao negócio
ao negócio
STI...mesclada excessivamente com EP
64 - Compartilhar
64 - Utilizar e ceder infra-estrutura para outros
laboratórios
ISTs...duplicar sem benefício explícito infra-estrutura
65 - Ter estratégias e práticas que demonstrem à
65 - Divulgar o IST
comunidade industrial a capacidade de atendimento dos
ISTs...não ter
66 - O IST deve estar representado na comunidade
66 - Relacionar-se
industrial para captar a necessidade dos clientes...aguardar o
com os clientes
cliente informar sua necessidade
67 - Satisfação do
67 - Monitorar e gerenciar considerando a opinião dos
cliente
clientes...não ter essa referência
68 - Controle de
68 - Não ter apontamentos nas auditorias internas e
documentação
externas...ter apontamentos

produção
produção
produção
processos
produção
financeiro
mercado
recursos
humanos
mercado
financeiro
processos
produção
mercado
mercado
processos

mercado
recursos
humanos
recursos
humanos
recursos
humanos
produção
mercado

mercado
mercado
processos
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Continuação Quadro 5.1 – EPAs, conceitos e Áreas de preocupação.
69 - Inteligência de
mercado
70 - Ter canais de
comunicação
71 - Custos com
pessoal
72 - Equipe
qualificada e
multidisciplinar
73 - Comunicação
com o cliente
74 - Interação com
entidades
representativas
75 - Garantia dos
serviços prestados
76 - Monitorar
concorrentes

69 - Ter subsídios técnicos para mapear tendências de
mercado e atuar proativamente...aguardar o mercado
70 - O IST deve possuir canais de comunicação com o
cliente, que o aproximem...aguardar o cliente
71 - Os ISTs devem estabelecer um limite de gastos com
pessoal...ter suas receitas significativamente comprometidas
com folha de pagamento

mercado
mercado
financeiro

72 - Ter equipe de trabalho de diferentes áreas do
conhecimento, trabalhando de forma cooperativa...não ter

recursos
humanos

73 - O cliente deve ter fácil acesso às informações
referentes ao seu serviço...não ter

mercado

74 - Ter aproximação com entidades de classe a fim de
coletar demandas setoriais...não ter

mercado

75 - O IST deve ter meios de atendimento para demandas
de clientes originadas dos serviços prestados...não ter
76 - Conhecer a atuação, preços e prazos dos
concorrentes...não conhecer

mercado
mercado
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