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Resumo 

 

 

 

A demanda por serviços metrológicos credenciados a órgãos de normalização tem crescido no 

Brasil devido à necessidade de aumentar a competitividade dos produtos no mercado global, 

pois a metrologia fornece suporte à inovação no setor produtivo e criação de processos mais 

modernos e complexos, além de garantir a qualidade dos produtos quanto ao cumprimento de 

normas e exigências legais, que são requisitos mínimos das barreiras técnicas do comércio 

internacional. Apesar disto, os laboratórios metrológicos brasileiros apresentam dificuldades 

em manter-se financeiramente devido a uma série de fatores, mas principalmente relacionados 

aos altos custos associados com a obtenção e manutenção do credenciamento, implantação do 

sistema de gestão da qualidade e formação dos técnicos laboratoriais. Assim, o objetivo deste 

trabalho é aplicar o método de estruturação de problemas Strategic Options Development and 

Analysis (SODA) em um estudo de caso nos laboratórios metrológicos do SENAI CTGAS-

ER para identificar as questões chaves a serem exploradas e as opções estratégicas para 

estabelecer a sustentabilidade financeira destes laboratórios, considerando as dinâmicas 

existentes na organização. 

 

Palavras-chave: metrologia, sustentabilidade financeira, Strategic Options Development and 

Analysis. 
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Abstract 

 

 

 

The demand for accredited metrological services has grown in Brazil because it assists 

productive sector innovation and supports modern and complex processes, which ensure 

product's quality and competitiveness in compliance to international technical barriers to 

trade. Despite this, many Brazilian metrological laboratories have financial difficulties due 

many factors, but mainly related to high costs to obtain and maintain accreditation, to 

implement a Quality Management System and training technicians. The objective of this work 

is to apply Problem Structuring Method SODA in a case study in SENAI's metrological 

laboratories to identify key issues to be explored and strategic options to establish financial 

sustainability of these laboratories, considering existing dynamics in company. 

 

Keywords: metrology, financial sustainability, Strategic Options Development and Analysis.
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1 Introdução 

 

 

A metrologia é a ciência das medições e tem foco na promoção da confiabilidade, 

credibilidade, universalidade e qualidade às medidas e, por este motivo, está presente direta 

ou indiretamente em todos os processos de tomada de decisão, seja na indústria, comércio, 

saúde, segurança e defesa do consumidor (BERNARDES et al., 2009; CBM, 2013). 

Segundo a publicação do Comitê Brasileiro de Metrologia (2013), a importância da 

metrologia no Brasil tem aumentado devido aos seguintes fatores: 

 Crescente complexidade e sofisticação dos modernos processos industriais, com 

alta tecnologia e comprometimento com a qualidade, com foco na competitividade 

dos produtos; 

 Busca por inovação no setor produtivo do país, com foco na melhoria de processos 

e produtos, que podem ser garantidos com uso de medições confiáveis; 

 Crescente consciência da cidadania e o reconhecimento dos direitos do consumidor 

e do cidadão; 

 Globalização nas relações comerciais e nos sistemas produtivos do mundo, 

exigindo harmonização nas relações de troca, que envolvem inúmeras grandezas a 

serem medidas com incertezas cada vez menores, garantindo credibilidade para 

superar as barreiras técnicas para exportação, conhecidas como TBT (Technical 

Barrier to Trade) impostas pelo comércio internacional; 

 Crescimento da ação das Agências Reguladoras em diversas áreas exigindo rigor, 

exatidão e imparcialidade nas medições, verificadas principalmente com medições 

de alta tensão elétrica, telecomunicações, grandes vazões e grandes volumes de 

fluidos; 

 Aumento da preocupação com a sustentabilidade, aquecimento global, produção de 

alimentos, qualidade de bioprodutos, biofármacos e terapia celular, fontes e vetores 

de energia; 

 Desenvolvimento das atividades espaciais. 

Para cumprir as exigências citadas, os laboratórios metrológicos têm sido pressionados 

pelo mercado para obter um credenciamento frente aos órgãos de normalização. No Brasil, 
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este órgão é o INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial – que está em consonância com outros organismos internacionais de normalização. 

Este credenciamento formaliza a credibilidade de um laboratório de calibração e ensaio e é 

obtido por um processo de reconhecimento de competência técnica do laboratório, 

denominado acreditação. 

Segundo o relatório do INMETRO (2010, p. 9), acreditação é um termo adotado 

internacionalmente na metrologia e significa “atestação da terceira parte relacionada a um 

Organismo de Avaliação de Conformidade (OAC)”, declarando formalmente a sua 

competência para executar atividades, com confiança nos processos, serviços ou produtos 

avaliados. Ela é de caráter voluntário e confere ao laboratório a permissão para emitir 

certificados com um símbolo de acreditação, garantindo maior competitividade no mercado. 

Para fazer uso do símbolo de acreditação, o laboratório de ensaio/calibração deve 

adequar-se à norma internacional ABNT NBR ISO/IEC 17025, que estabelece os requisitos 

gerais para competência dos laboratórios de ensaio e calibração, além de documentos do 

INMETRO e outras normas técnicas nacionais e internacionais. Estes documentos têm 

objetivo de prover gestão adequada dos materiais, instrumentos e equipamentos do laboratório 

e dos recursos humanos, bem como subsidiar os procedimentos de ensaio/calibração com 

métodos normalizados, com objetivo de garantir a qualidade das medições realizadas para o 

atendimento das necessidades do cliente. 

Em adição aos requisitos citados, o laboratório deve arcar com os custos do processo 

de submissão e/ou manutenção da acreditação, detalhadas por grandeza de interesse no 

documento NIT-DICLA-011 do INMETRO. Segundo este documento, “os valores são pagos 

pelo OAC a cada etapa do processo, tais como: análise crítica e da completeza da solicitação, 

aceitação da solicitação, análise da documentação, avaliação, auditoria de medição e 

finalização do processo. Além das etapas citadas, o OAC deve pagar os valores referentes à 

administração do processo de manutenção da acreditação” (INMETRO, 2014, p. 3). 

Apesar da tendência ao credenciamento, os laboratórios brasileiros enfrentam 

dificuldades em manter-se financeiramente no mercado devido à vários fatores, dos quais 

Abreu da Silva e Campos (2001) destacam: 

 Os altos custos envolvidos no processo de credenciamento ao INMETRO e na 

manutenção da acreditação; 

 Baixa demanda por serviços metrológicos em algumas áreas; 
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 Custos com consultoria para auxiliar a implantação do sistema da qualidade; 

 Deficiências do pessoal técnico capacitado e de estrutura física. 

Outro fator que dificulta o resultado financeiro dos laboratórios, segundo Giágio 

(2001), é a natureza jurídica da empresa. Pesquisas realizadas pelo autor com base em dados 

acumulados em 5 anos na Fundação Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras 

(CERTI), estimam que laboratórios de instituições governamentais possuem índice de auto-

sustentabilidade econômica de operação de aproximadamente 30%; laboratórios de 

instituições privadas patrocinadas, índice de aproximadamente 50%; laboratórios de empresas 

privadas, onde a metrologia não é o principal negócio, índice de aproximadamente 80%; e 

laboratórios de empresas privadas, onde a metrologia é o principal negócio, índices superiores 

a 95%. 

O índice de nível de auto-sustentabilidade econômica de operação fora conceituado no 

trabalho de Giágio (2001) como a razão entre o somatório das receitas na execução de um 

serviço específico pelo somatório de todas as despesas, diretas e indiretas, associadas à este 

serviço. 

Dentro deste contexto de profundas transformações no mercado e dificuldades 

financeiras que se inserem os laboratórios metrológicos do SENAI CTGAS-ER, cujos 

serviços têm missão de prover o desenvolvimento sustentável da indústria do gás, energias 

eólica e solar por meio da oferta de serviços técnicos especializados. 

Assim, o foco principal deste trabalho é entender o problema de baixa sustentabilidade 

financeira dos laboratórios metrológicos do SENAI CTGAS-ER e identificar quais os fatores 

internos que dificultam um melhor desempenho. 

Deste modo, o problema de pesquisa, é: dado a estrutura atual dos laboratórios 

metrológicos e do Centro, quais são os fatores internos existentes que impactam no 

desempenho financeiro dos serviços metrológicos do SENAI CTGAS-ER? 

 Posto isto, seguem os objetivos, geral e específicos, do trabalho de pesquisa. 

 

1.1 Objetivos do Trabalho 

 

Diante do contexto apresentado e considerando que as prestações dos serviços 

metrológicos na área do gás cumprem com a missão do Centro, torna-se necessário entender o 
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problema e buscar alternativas estratégicas para melhorar o índice de sustentabilidade 

financeira dos serviços metrológicos prestados pelo SENAI CTGAS-ER. 

 

Objetivo Geral: 

Identificar e explorar os fatores internos que dificultam o desempenho financeiro dos 

serviços metrológicos laboratoriais do SENAI CTGAS-ER, considerando as dinâmicas 

existentes na organização. 

 

Objetivos específicos: 

1. Selecionar os stakeholders envolvidos na questão problemática; 

2. Estruturar o problema junto aos stakeholders para gerar opções estratégicas; 

3. Explorar as alternativas estratégicas para a problemática em questão; 

 

1.2 Relevância do Trabalho 

 

A sustentabilidade financeira é fundamental para a sobrevivência de um negócio e, por 

este motivo, este trabalho possui grande relevância para os laboratórios metrológicos do 

SENAI CTGAS-ER, pois consiste em realizar um estudo aprofundado dos problemas 

existentes na execução das atividades laboratoriais para identificar alternativas estratégicas 

para melhoria dos resultados financeiros e, consequentemente, estabelecer o índice de 

sustentabilidade desejado pela empresa. 

Outra contribuição deste trabalho de pesquisa, de caráter acadêmico, está relacionada 

com a carência de publicações de aplicações de métodos de estruturação de problemas na 

problemática de sustentabilidade financeira de laboratórios metrológicos. 

De modo geral, esta problemática foi abordada na literatura com a aplicação de 

métodos para propor modelos de gestão do laboratório; realizar mapeamento e modelagem de 

processos; e para análise e gestão de custos. Estes trabalhos serão descritos a seguir. 

Giágio (2001) realizou um estudo de caso nos laboratórios da Fundação CERTI para 

propor um modelo de gestão de laboratórios baseado nas diretrizes da empresa e em 

ferramentas de gestão propostas por universidades brasileiras e adotadas em institutos 
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metrológicos europeus, com objetivo de melhorar o desempenho financeiro dos laboratórios 

metrológicos da CERTI. 

Em seu trabalho, foram também considerados os aspectos normativos, técnicos e a 

experiência do autor como gestor da qualidade para realizar as mudanças necessárias com 

foco no aumento do índice de sustentabilidade financeira dos laboratórios da CERTI. 

Aleixo, Maia e Frutuoso (2011) propuseram um modelo de gestão implantado em um 

laboratório de calibração situado na Zona Franca de Manaus. O modelo proposto por estes 

autores tem foco no mapeamento dos processos internos com objetivo de otimizar os tempos e 

métodos de calibração, e com isto, aumentar a eficiência produtiva de um laboratório 

metrológico atuante no segmento eletro-eletrônico do estado de Manaus. 

Ramos et al (2013) abordaram a problemática de sustentabilidade sob a ótica de 

melhoria na gestão dos custos envolvidos nos seus processos para garantir a auto-

sustentabilidade financeira dos laboratórios metrológicos. Os autores utilizaram o método 

Activity-Based Costing no Laboratório de Metrologia Mecânica da Universidade Federal do 

Ceará para identificar e classificar os custos associados às atividades, segmentos e áreas de 

forma a avaliar a contribuição de cada centro de custo para a rentabilidade do laboratório 

como um todo. Os dados obtidos serão utilizados no apoio à tomada de decisões futuras, 

implantação de políticas com foco no cliente, analisar a lucratividade dos serviços e 

investimentos futuros e obter maior controle financeiro devido ao aumento da exatidão nas 

estimativas de custos. 

Pelo exposto anteriormente, percebe-se que os autores referenciados propõem modelos 

e métodos para solucionar o problema e não buscam entender o mesmo. Neste trabalho o 

método utilizado explora uma etapa anterior à solução, denominada Estruturação do 

problema. Assim, este trabalho propõe a criação de um modelo da situação problemática sob a 

perspectiva dos envolvidos com a utilização de um método de estruturação de problemas, de 

forma que a problemática seja profundamente investigada. 

A partir do modelo criado, é possível identificar quais as transformações são 

relevantes e de que forma estas possam ser posteriormente planejadas e executadas para 

obtenção de um melhor resultado considerando as particularidades existentes na empresa em 

estudo. 
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1.3 Delimitação da Pesquisa 

 

A principal restrição deste trabalho de pesquisa é o tempo disponível para implantação 

das ações estratégicas após o processo de estruturação do problema junto aos atores 

envolvidos na prestação dos serviços metrológicos. 

Isto se deve ao fato de que as alternativas estratégicas que serão obtidas no processo de 

estruturação envolvem diversas transformações na empresa que carecem de um planejamento 

detalhado para serem implantadas. 

 

1.4 Classificação do Trabalho de Pesquisa 

 

Existem vários critérios para classificar uma pesquisa científica. Os critérios mais 

comuns de identificação levam em consideração a abordagem, natureza da pesquisa, objetivos 

e procedimentos. 

Quanto à abordagem, pode-se classificar esta pesquisa como qualitativa, pois foca no 

aprofundamento da compreensão de uma organização (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Além disso, Silva e Menezes (2005) enfatizam que estes tipos de abordagem consideram a 

relação entre a organização e a subjetividade do sujeito, sendo esta última a fonte direta para 

coleta de dados pelo pesquisador. Esta forma de coleta de dados é um dos pontos chaves da 

maioria dos métodos de estruturação de problemas. 

Quanto à natureza, podemos classificar como pesquisa aplicada, pois gera 

conhecimento para aplicação prática com objetivo de solucionar problemas específicos 

(SILVA; MENEZES, 2005). 

Tomando como base o critério do objetivo geral, pode-se classificar esta pesquisa 

como exploratória, pois segundo Gil (2002), este tipo de pesquisa visa aprimorar ideias e 

envolvem, em alguns casos, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema em estudo. 

Por fim, quanto ao procedimento, podemos classificar esta pesquisa como um estudo 

de caso. Conforme Gil (2002), este tipo de pesquisa consiste no estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos, para obter um conhecimento amplo e detalhado destes. Os objetos 
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de estudo podem ser um indivíduo, um pequeno grupo, uma instituição, um programa ou um 

evento. 

Conforme Goldenberg (2004), o estudo de caso revela diferenças internas que 

permitem identificar comportamentos desviantes da média por meio de observações diretas do 

pesquisador. Quando complementadas por técnicas de entrevista em profundidade, o método 

revela ao indivíduo o significado da situação explorada, diferentemente dos resultados obtidos 

por questionários padronizados, que ficam escondidos atrás de uma suposta homogeneidade. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está dividido em 5 capítulos. O primeiro faz uma contextualização do 

problema a ser investigado, bem como os objetivos do trabalho e delimitações da pesquisa. 

No segundo capítulo são apresentados o CTGAS-ER, sua estrutura organizacional, os 

laboratórios metrológicos e a sua infraestrutura de máquinas, equipamentos, materiais e 

recursos humanos, área de atuação e os resultados financeiros. 

No terceiro capítulo, apresenta-se a fundamentação teórica de alguns métodos de 

seleção de stakeholders existentes e dos métodos de estruturação de problemas, enfatizando 

os principais conceitos do método SODA, importantes para entendimento da aplicação da 

proposta do trabalho. Neste capítulo há uma revisão da literatura do método SODA e as 

recentes aplicações do método. 

No quarto capítulo, será apresentada a proposta do trabalho, onde serão descritos os 

métodos e atividades realizados para o desenvolvimento do trabalho e os resultados do estudo 

de caso realizado nos laboratórios metrológicos do CTGAS-ER. 

No quinto capítulo constam as conclusões deste trabalho de pesquisa e as 

recomendações de trabalhos futuros. 
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2 Contextualização 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas a estrutura organizacional e a unidade responsável 

pela prestação de serviços metrológicos do SENAI CTGAS-ER. 

 

2.1 O SENAI CTGAS-ER 

 

O Centro de Tecnologias do Gás (CTGAS) foi fundado em 1999 em Natal, Rio 

Grande do Norte, a partir do consórcio entre as empresas Petróleo Brasileiro S.A. 

(PETROBRAS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) com objetivo de 

promover o desenvolvimento sustentável da indústria nacional, incentivando a 

competitividade empresarial e disseminando o uso do gás natural nos diversos segmentos do 

mercado. 

Em 2010, o CTGAS ampliou a área de atuação e passou a ser denominado de Centro 

de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGAS-ER), atuando em todo país nos eixos 

de educação profissional, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços para suporte 

tecnológico à indústria do gás natural e energias renováveis, com direcionamento à eólica, 

solar e pequenas centrais hidrelétricas. 

Quanto à organização da empresa, o CTGAS-ER está estruturado por um conselho 

superior, conselho operacional – formado pela diretoria executiva, diretoria de tecnologias e 

diretoria de negócios – e suas as respectivas unidades, conforme organograma apresentado na 

Figura 1. 

Cada unidade é responsável pela execução de uma atividade específica dentro do 

Centro, conforme detalhada a seguir: 

 UNATT – Unidade de Assistência Técnica e Tecnológica: Responsável pela 

prestação de serviços e de consultoria para a indústria; 

 UNPA – Unidade de Pesquisa Aplicada: Desenvolver pesquisas nas áreas do gás e 

energias renováveis; 
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 UNAF – Unidade Administrativa e Financeira: Apoio técnico-administrativo e 

responsável pela administração das finanças do Centro; 

 UNED – Unidade de Educação: Prover cursos de capacitação para formação de 

profissionais para a indústria; 

 UNINF – Unidade de Informática: Apoio técnico na área de informática e 

manutenção da rede interna de comunicação do Centro; 

 UNRM – Unidade de Relações com o Mercado: Responsável pela divulgação dos 

serviços e cursos do centro, além de realizar levantamento de potenciais 

oportunidades de negócios para o CTGAS-ER; 

 

Figura 1 - Organograma do CTGAS-ER. 

 
Fonte: Manual da Qualidade dos Laboratórios de Tecnologias do Gás (CTGAS-ER, 2015). 

 

 No que diz respeito à distribuição dos laboratórios no Centro, a Unidade de Pesquisa 

Aplicada (UNPA) possui a responsabilidade das áreas de química ambiental, processamento 

de gás, ensaio de materiais e de mapaemaneto e levantamento de dados energéticos. Alguns 

destes são metrológicos, mas possuem foco maior na realização de pesquisa aplicada. 

Os demais laboratórios existentes no CTGAS são metrológicos e estão inseridos 

dentro da Unidade de Assistência Técnica e Tecnológica (UNATT) e serão explorados na 

seção seguinte. 
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2.2 Os Serviços Metrológicos do CTGAS-ER 

 

A UNATT possui uma infraestrutura de cinco laboratórios de serviços metrológicos 

nas áreas de medição de vazão de gás, pressão, temperatura, qualidade do gás e análise 

dimensional. Cada laboratório possui um gerente (denominado de responsável técnico) e 

técnicos, suportados por um gerente da qualidade e um representante da direção perante ao 

INMETRO que, no caso do CTGAS-ER, é a próprio coordenador da Unidade. 

Os laboratórios são: Laboratório de Medição de Vazão de Gás (LMVG), Laboratório 

de Pressão (LP), Laboratório de Temperatura (LT), Laboratório de Qualidade do Gás (LQG) e 

por fim, o Laboratório de Análise Dimensional (LADIM), recentemente incorporado à 

Unidade. 

O Laboratório de Medição de Vazão de Gás (LMVG) oferta serviços de calibração de 

medidores totalizadores de volume de gás que operam em médias e altas vazões, atendendo, 

em sua maioria, a demanda por calibração de medidores tipo rotativo e tipo turbina. Em 

adição aos serviços de calibração, o laboratório dispõe de uma oficina para realizar 

manutenção preventiva e corretiva nos medidores volumétricos de gás do cliente. 

O LMVG está equipado com duas bancadas de calibração totalmente automatizadas 

operadas por três técnicos especializados, capacitados na norma ABNT ISO/IEC 17025, 

estatística e incerteza de medição. Os técnicos do laboratório são signatários autorizados pela 

Comissão Geral de Acreditação do INMETRO (CGCRE) a assinar os certificados e responder 

tecnicamente pelos resultados emitidos pelo laboratório. 

A CGCRE é o órgão do INMETRO responsável pela realização da avaliação da 

conformidade dos laboratórios quanto ao cumprimento dos requisitos da norma ABNT 

ISO/IEC 17025, normas técnicas do INMETRO e normas nacionais e internacionais 

relacionadas com a grandeza em análise. Além disso, é responsável pela avaliação da 

competência dos técnicos que realizam as atividades de ensaio e calibração. 

O Laboratório de Pressão (LP) oferta serviços de calibração de manômetros e 

manovacuômetros analógicos e digitais. Para garantir o atendimento do escopo de serviços 

ofertados, o LP está estruturado com duas balanças de pressão, que é um instrumento padrão 

primário capaz de reproduzir a grandeza pressão com baixas incertezas; 4 multicalibradores 

de processos e pelo menos 20 módulos de pressão. O LP dispõe de dois técnicos signatários 

autorizados pela CGCRE a assinar os certificados de calibração e responder tecnicamente 
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pelos resultados, ambos capacitados na norma ABNT ISO/IEC 17025 e em estatística e 

incerteza de medição. 

O Laboratório de Temperatura (LT) oferta serviços de calibração de termômetros 

bimetálicos, termoresistências e termômetros analógicos e digitais. O LT está equipado com 

diversos transdutores, termoresistências padrão e meios térmicos. Quanto aos recursos 

humanos, o LT possui três técnicos treinados na norma ABNT ISO/IEC 17025, em estatística 

e incerteza de medição e certificados por cursos na área de temperatura. 

O Laboratório de Qualidade do Gás (LQG) realiza ensaios em amostras de gás dos 

clientes para determinar a composição química do gás por meio das concentrações dos 

elementos. Para realizar este serviço, o laboratório possui três cromatógrafos e dois técnicos 

especializados e capacitados na norma ABNT ISO/IEC 17025 e em estatística e incerteza de 

medição, além de certificação por cursos na área de atuação. 

Já o Laboratório de Análise Dimensional (LADIM) oferta serviços de inspeção 

dimensional em peças em geral, para determinar medidas lineares, angulares e rugosidade de 

superfícies. Este laboratório está equipado com uma máquina de medidas de coordenadas com 

resolução de 0,0005 mm e pelo menos 150 instrumentos de medição convencionais 

(paquímetro, micrômetros interno e externo, comparador de diâmetro interno, relógio 

comparador, rugosímetro, blocos padrão e acessórios, como trena, escala, etc.) que são 

manuseados por um técnico capacitado na norma ABNT ISO/IEC 17025 e em estatística e 

incerteza de medição. 

Até o presente momento da pesquisa, dos cinco laboratórios existentes, dois são 

acreditados junto ao INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) 

para a realização de calibrações em instrumentos de medição: Laboratório de Medição de 

Vazão de Gás (LMVG) e Laboratório de Pressão (LP). 

O escopo de acreditação dos serviços prestados pelos laboratórios acreditados do 

CTGAS-ER é de domínio público e pode ser acessado no site do INMETRO por meio do link 

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc. 

Quanto aos demais laboratórios, o LQG solicitou em 2015 a suspensão da acreditação 

por motivos financeiros e os laboratórios de Temperatura (LT) e Análise Dimensional 

(LADIM) estão em processo de acreditação. 

No que diz respeito à atuação no mercado, os laboratórios atendem as demandas 

existentes na área do gás natural, cujos principais clientes são as distribuidoras de gás do 

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc
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Brasil, que estão situadas em todo território nacional, conforme pode ser visualizado na 

Figura 2.  

 

Figura 2 - Distribuidoras de gás no Brasil. 

 

Fonte: Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (2015). 

 

Na seção a seguir, serão apresentadas o desempenho financeiro dos laboratórios da 

UNATT. 

 

2.3 O Desempenho Financeiro dos Serviços Metrológicos da UNATT 

 

A UNATT realiza, uma vez por ano, as Reuniões de Análises Críticas (RACs) 

conforme recomendação da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, com a finalidade de 

apresentar o desempenho dos laboratórios no que diz respeito à execução de auditorias 

internas e externas, não conformidades identificadas e tratamento das mesmas, participação 
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em programas de comparação entre laboratórios acreditados (de caráter obrigatório), além da 

execução de ações preventivas, corretivas e melhorias no processo. 

Esta reunião é realizada com os diretores executivo e de tecnologias, representante da 

direção (coordenador da UNATT), gerente da qualidade e os integrantes dos laboratórios 

envolvidos, de forma que ações possam ser planejadas para melhoria dos laboratórios. 

Na oportunidade, são discutidos também alguns indicadores de desempenho de cada 

laboratório, tais como quantidade de certificados conformes e não conformes emitidos, índice 

de retrabalhos na emissão de certificados e custo gerado, receitas, despesas, índice de 

sustentabilidade financeira, dentre outros. 

No que diz respeito à quantidade de serviços realizados, o resultado verificado até 

outubro de 2014 foi de 4263 serviços realizados, cuja distribuição por tipo de serviço pode ser 

vista na Figura 3. 

 

Figura 3 - Quantidade de serviços realizados por tipo de serviço. 

 

Fonte: Apresentação da RAC de 2014. 

 

Outro índice importante verificado pelos diretores é o de sustentabilidade financeira 

dos laboratórios, pois ele está associado com a capacidade do laboratório em se manter 

financeiramente. No CTGAS-ER, a meta para o índice de sustentabilidade financeira é de 

100%, ou seja, os laboratórios devem gerar receita suficiente para manter seus custos diretos e 
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indiretos, principalmente associados com mão-de-obra, credenciamento, calibração dos seus 

padrões, licenças de software, energia, materiais de consumo, entre outros. 

A Figura 4 apresenta o resultado por laboratório neste critério de desempenho, até 

outubro de 2014. Conforme mencionado anteriormente, o LADIM foi incorporado à UNATT 

em 2014 e, portanto, não foi avaliado neste critério de desempenho. 

 

Figura 4 - Índices de Sustentabilidade Financeira dos Laboratórios. 

 

Fonte: Apresentação da RAC de 2014. 

 

Os resultados apresentados na Figura 4 não se referem apenas aos serviços de ensaio 

ou calibração laboratoriais, mas também a projetos de pesquisa e contratos de serviços 

relacionados com as atividades metrológicas, firmados principalmente com a Petrobras. Por 

este motivo, o desempenho dos laboratórios tem sofrido grandes variações ao longo dos anos, 

principalmente nos períodos em que estes projetos e/ou contratos terminam. 

Um exemplo desta variação é o LQG (Laboratório de Qualidade do Gás), cujo 

credenciamento ao INMETRO foi suspenso em 2015, a pedido do laboratório, por este não 

conseguir atender à uma recente mudança na regulamentação técnica que prevê o uso de 

material de referência devido aos altos custos da calibração deste material, mesmo com a 
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considerável melhoria no índice de sustentabilidade financeira verificado após 2012 

(conforme evidenciado na Figura 4). A melhoria registrada ocorreu principalmente por conta 

dos projetos de serviço executados para a Petrobras nos últimos 2 anos. 

Outro exemplo pode ser visto nos laboratórios de Pressão e Temperatura cujos 

resultados acima da meta devem-se à contratos de execução de calibrações nas instalações do 

cliente, também realizadas na sua maioria para a Petrobras. É importante citar que estes dois 

laboratórios possuem resultados semelhantes até 2011 porque representavam apenas um 

centro de custo no CTGAS-ER. 

Devido à recente crise registrada na Petrobras, muitos contratos sofreram cortes ou 

foram suspensos, seja na prestação de serviços técnico-tecnológicos ou na pesquisa aplicada. 

Esta crise aumentou a preocupação, já existente, por parte dos diretores quanto à necessidade 

de aumentar a receita dos serviços metrológicos do Centro. 

Outro fator preocupante está relacionado com a queda da competitividade dos 

laboratórios metrológicos no mercado. A maioria dos serviços metrológicos são contratados 

por meio de licitações e foi verificado que o Centro tem perdido alguns editais pelo preço 

praticado, principalmente para a prestação de serviços de calibração para alguns clientes 

distantes do Centro. 

Visto que os laboratórios estão bem equipados de materiais e equipamentos e possuem 

um corpo técnico capacitado para realização das atividades, torna-se necessário investigar os 

problemas existentes para identificar os fatores internos que prejudicam os resultados 

financeiros, com objetivo de melhorar os serviços prestados. 

O problema de sustentabilidade financeira dos laboratórios do CTGAS-ER envolve 

múltiplos objetivos, múltiplos atores e incertezas o que configura um problema complexo. 

Neste caso, faz-se necessário o uso de métodos de estruturação de problemas para identificar 

estratégias que auxiliem no direcionamento da solução do problema. 
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3 Fundamentação Teórica 

 

 

Este capítulo foi dividido em três seções e serão abordados os conceitos gerais dos 

Métodos de Estruturação de Problemas, do método de seleção de decisores ou atores 

(stakeholders) utilizado e os conceitos teóricos do método de estruturação Strategic Options 

Development and Analysis (SODA). 

 

3.1 Métodos de Estruturação de Problemas 

 

A Pesquisa Operacional (PO) é uma ciência voltada para o apoio à tomada de decisões 

com objetivo de solucionar problemas reais. Portanto, ela aplica conceitos e métodos de 

diversas áreas da ciência, com objetivo de avaliar alternativas e encontrar soluções que 

melhor atendem aos indivíduos ou organizações (SOBRAPO, 2015). 

Os primeiros métodos de Pesquisa Operacional foram criados durante Segunda Guerra 

Mundial para solucionar problemas complexos de logística e estratégias militares. Eles foram 

desenvolvidos por grupos multidisciplinares adotaram modelos matemáticos baseados em 

fatos e dados do problema em estudo, permitindo a simulação de situações hipotéticas e 

geração de alternativas de decisão (SOBRAPO, 2015). Esta forma racional de lidar com os 

problemas da vida real ficou conhecida como PO hard. 

A credibilidade e os ganhos obtidos durante a 2ª Guerra foram decisivos para a 

disseminação dos métodos matemáticos para solucionar problemas de diversas áreas. Ainda 

hoje os métodos de PO hard são úteis e eficientes para solução de problemas bem definidos 

relacionados com planejamentos de produção, transporte, investimentos, projetos, localização 

de fábricas e filiais, projeto de sistemas de distribuição, entre outros (VIDAL, 2006). 

Contudo, os métodos matemáticos tradicionais apresentaram limitações quando 

confrontados com problemas mal estruturados, com múltiplos objetivos e cujas perspectivas 

individuais dos participantes sobre a situação eram relevantes (MINGERS; ROSENHEAD, 

2011). 
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Em resposta a estas limitações, os métodos de estruturação de problemas ou PSM 

(Problem Structuring Methods) surgiram de forma independente em meados de 1960, cujo 

foco principal era gerar modelos baseados em diferentes percepções e posições sobre uma 

situação problemática e que ajudassem os participantes a concordarem a respeito de um 

processo de  tomada de decisão (MINGERS; ROSENHEAD, 2004, 2011). 

Desta forma, os métodos de estruturação de problemas têm como objetivo alcançar um 

consenso entre os envolvidos sobre a definição do problema com a aplicação de atividades 

que incluam coleta de informações e desenvolvimento do modelo sobre a situação tida como 

problemática (CURO, 2011). 

Mingers e Rosenhead (2004) enfatizam as principais características que um PSM deve 

possuir: 

 Permitir que várias perspectivas e alternativas sejam consideradas em conjunto. 

  Ser cognitivamente acessível a atores de diferentes origens e sem formação 

especializada, de forma que a representação em desenvolvimento possa inspirar 

um processo participativo de estruturação de problema; 

 Trabalhar de forma iterativa, de modo que o problema representado se ajuste para 

refletir o estado e estágio de discursão entre os atores e vice-versa; 

 Ao invés de exigir uma solução global, permitir que melhorias parciais ou locais 

sejam identificadas e comprometidas, que resultaria na união de interesses dos 

atores envolvidos. 

O processo de estruturação de problemas, segundo Von Winterfeldt e Edwards (2007), 

envolve três passos: 

a) Identificação do problema. O primeiro passo é responder às seguintes questões: 

Qual a natureza do problema? Quem são os atores envolvidos no processo de 

decisão? Quais os valores dos atores envolvidos no processo de decisão? Qual a 

finalidade da análise? Nesta etapa, têm-se a coleta de informações para formação 

de relações entre as diferentes perspectivas para elaboração de objetivos e 

alternativas. 

b) Seleção de uma abordagem analítica. No segundo passo, deve-se analisar qual o 

tipo de problema-chave para definir qual método será mais adequado para seu 

tratamento. Por exemplo: o problema-chave está relacionado com as incertezas 

envolvidas ou com os valores conflitantes dos envolvidos? As partes do problema 
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podem ser avaliadas com auxílio de programação linear ou modelos simulação? 

Como diferentes partes do modelo podem ser combinadas de forma criativa? 

Normalmente a melhor solução é a combinação das abordagens existentes. 

c) Desenvolvimento de uma estrutura analítica detalhada. Nesta etapa deve-se 

representar o problema na forma de árvores, diagramas ou redes com objetivo de 

gerar maior entendimento entre os atores envolvidos, permitindo que o problema 

seja revisado ou reformulado, além da geração de novas alternativas.  

Dentre os PSMs desenvolvidos, Mingers e Rosenhead (2004) destacam o SCA 

(Strategic Choice Approach), o SSM (Soft Systems Methodology), SODA (Strategic Options 

Development and Analysis), Robustness Analysis, Drama Theory, Viable Systems Model 

(VSM), System Dynamics (SD) e Decision Conferencing. 

O PSM escolhido para este trabalho foi o SODA porque permite estruturar a situação 

problemática sob o ponto de vista dos envolvidos na forma de mapas cognitivos, que facilitam 

no processo de identificação de questões relevantes e na geração de alternativas estratégicas 

para a solução do problema. 

Um fator importante na aplicação dos PSM é uma adequada seleção dos stakeholders. 

Na próxima seção será apresentado o método de seleção de stakeholders utilizado neste 

trabalho. 

 

3.2 Métodos de Seleção de Stakeholders 

 

Um ponto comum nos métodos de estruturação de problemas é a necessidade de 

selecionar um grupo de decisores, que serão os atores ou “parte interessadas” (ou 

stakeholders) do processo de identificação e solução dos problemas. Existem vários métodos 

para seleção de stakeholders, baseados em diferentes definições e aplicações. 

O termo “stakeholder” possui vários conceitos formados com base em diferentes 

aspectos. Foi um termo muito utilizado em ciências sociais e está relacionado com o grupo de 

pessoas que se interessam pelos objetivos da empresa de diferentes formas e por diferentes 

razões. 

Fran Ackerman e Colin Eden (2011) definem o stakeholder à luz da gestão estratégica, 

sobre a seguinte ótica: “Como grupos da alta gestão (referenciados pelos autores como TMT – 
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Top Management Teams) gerenciam efetivamente seus stakeholders de forma a atingir seus 

objetivos estratégicos?”. Outras abordagens da literatura para identificação e seleção de 

stakeholders estão disponíveis no Apêndice A deste documento. 

A partir desta ótica, Ackermann e Eden (2011) focaram a pesquisa em três temas da 

literatura com questões problemáticas representativas para a gestão estratégica de decisores. 

Estes temas são: identificação dos stakeholders, as dinâmicas de relacionamento entre os 

stakeholders e atendimento das estratégias dos stakeholders. 

Como resultado das pesquisas realizadas, os autores propuseram uma identificação e 

classificação dos stakeholders em um diagrama de poder e interesse, dividido em quatro 

quadrantes, conforme Figura 5. 

 

Figura 5 - Diagrama para identificação e classificação de stakeholders. 
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Fonte: Adaptado de Ackermann e Eden (2011). 

 

Os quadrantes superiores (I e II) são os mais desejáveis. Eles são os “jogadores” (I), 

que possuem maior poder para afetar o foco estratégico da empresa, de forma positiva ou 

negativa e os “sujeitos” (II), aqueles que possuem grande interesse, mas exercem pouca 

influência. 
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Nos quadrantes inferiores (III e IV) estão localizados os candidatos que não são 

stakeholders, mas podem ser gerenciados para sê-lo. Os indivíduos classificados como 

“multidão” (III), não apresentam poder nem interesse, ao passo que os “reguladores” (IV) 

podem ser vistos como um grupo de indivíduos com grande poder de influência, mas que 

ainda não apresentam interesse no contexto futuro na qual as estratégias deverão ocorrer na 

empresa. 

Finalizada a classificação dos candidatos, os autores recomendam uma etapa para 

eliminar a tendência de classificação por nível de agregação entre os gestores. A desagregação 

tem por objetivo alcançar um maior nível de especificidade e singularidade para auxiliar a 

gestão dos stakeholders. Para isto, os autores recomendam uma análise da rede de 

relacionamento dos stakeholders conforme exemplificado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Exemplo de uma rede de relacionamento de influência dos stakeholders. 

 

Fonte: Ackermann e Eden (2011). 

 

A rede de relacionamento de influência dos stakeholders objetiva esclarecer todas as 

relações formais e informais existentes entre os envolvidos por intermédio de setas. As pontas 

das setas indicam os indivíduos influenciados pelos que estão na origem destas, enquanto que 

o tipo da linha indica a natureza – se sólida, há uma relação formal, se tracejada, uma relação 

informal. (ACKERMANN; EDEN, 2011). 
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As relações formais são características de relações tipo supervisor-empregado, 

agência-departamento do Governo, etc.; ao passo que as relações informais revelam ligações 

de caráter social, como as existentes entre pessoas que jogam futebol juntas, pertencem ao 

mesmo clube, etc. (ACKERMANN; EDEN, 2011). 

Algumas redes de relacionamento informais garantem ao indivíduo um poder 

adicional pela possibilidade de obtenção de informações estratégicas. Em outra análise, um 

stakeholder bem-relacionado pode influenciar uma ampla gama de opiniões ou ações, 

formando um canal poderoso para outras partes da rede. Tendo em vista que estes indivíduos 

podem influenciar positivamente ou negativamente outros, estes devem ser gerenciados com 

sucesso, em termos de interesse e poder. De forma semelhante, se um indivíduo está 

posicionado de forma positiva, mas não fora considerado incialmente significativo, devem ser 

tomadas ações com o objetivo de aumentar sua influência para garantir a obtenção de 

benefícios de sua rede (ACKERMANN; EDEN, 2011). 

De acordo com Ackermann e Eden (2011), o diagrama de poder e interesse, com a 

análise das redes de influência, são ferramentas para análise de stakeholders mas não 

esclarecem como gerenciar os stakeholders. Para tal fim, os autores propõem uma análise 

profunda com a elaboração de uma “teia de gestão de stakeholder” (termo original: 

Stakeholder Management Web) em cada indivíduo em interesse, conforme exemplificado na 

Figura 7. 

Segundo os autores, esta ferramenta foi desenvolvida para análise de um stakeholder 

chave com a finalidade de registrar as ações, objetivos e interesses de um stakeholder chave 

esquematizadas na rede de relacionamento destes, que constituem suas bases de poder e 

interesse. 

As caixas na parte superior da teia representam os vários níveis de causalidade 

relacionados com a base de poder os stakeholders, ou seja, as opções disponíveis dentro da 

sua rede de relacionamento para dar suporte ou “sabotar” os objetivos da empresa. As caixas 

na parte inferior representam as causalidades relacionadas com seus níveis de interesse, ou 

seja, sua rede de relacionamento para cumprir seus objetivos pessoais. As relações de 

causalidade são representadas por setas finas. 

Os stakeholders, representados pelos símbolos ovais no diagrama, relacionam-se 

formalmente (ligações representadas pelas setas grossas) e informalmente (ligações 

representadas pelas setas tracejadas), onde a direção depende do grau de influência. 
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Figura 7 - Exemplo da aplicação do Stakeholder Management Web. 

 

Fonte. Ackermann e Eden (2011). 

 

Para maiores detalhes a respeito da análise individual por intermédio da teia de gestão, 

ver artigo “Strategic Management of Stakeholders: Theory and Pratice” de Ackermann e 

Eden (2011). 

A análise profunda de cada stakeholder pela ferramenta Stakeholder Management Web 

não será explorada neste trabalho. Finalizada a fundamentação sobre seleção do grupo de 

decisão, a próxima seção traz a fundamentação teórica do método de estruturação de 

problema adotado no trabalho – o método SODA. 

 

3.3 Strategic Options Development and Analysis 

 

O método SODA foi proposto por Colin Eden em 1988 para suprir a carência de 

métodos de Pesquisa Operacional adequados para facilitar os estágios iniciais de atendimento 

das necessidades dos clientes, que envolvem o entendimento por meio do diálogo e 

negociação da definição do problema a ser resolvido. (EDEN, 1988). 

Eden buscou na Teoria dos Construtos Pessoais de George Kelly, publicada em 1955, 

os fundamentos sobre as interações sociais necessárias para formulação de um método 
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apropriado para estruturar o problema junto ao cliente para que seja possível encontrar 

soluções. Foram utilizados três princípios da Teoria dos Construtos Pessoais: 1) o homem faz 

sentido ao seu mundo mediante contraste e semelhança; 2) o homem procura explicar seu 

mundo, porque ele é como é e o que o tornou assim; e 3) o homem busca entender o 

significado do seu mundo organizando conceitos hierarquicamente, de forma que algumas 

construções são hierarquicamente superiores às outras (EDEN, 1988; GEORGIOU, 2011). 

Baseados nos princípios descritos, os construtos SODA utilizam o conceito de  

bipolaridade com objetivo de minimizar as ambiguidades existentes no processo interpretativo 

com uso de palavras ou frases que servem para destacar a descrição original dada 

(GEORGIOU, 2011). Um exemplo de construto bipolar pode ser visto na Figura 8. 

 

Figura 8 - Exemplo de construto bipolar. 

 

Fonte: Autor. 

 

O construto 9 apresentado na Figura 8 apresenta dois polos separados por reticências 

(“...”). O construto “Os custos de produção são elevados” é um polo positivo e o construto 

“Há muitos ‘gargalos’ nos processos” é um polo negativo. É válido esclarecer que o número 

do construto (9) é randômico e é usado apenas para referenciá-lo nas análises do mapa e 

discussões em grupo. 

Uma análise isolada do polo positivo não deixaria claro quanto à real percepção a 

respeito dos custos de produção já que estes podem estar relacionados com a mão-de-obra, 

energia, insumos, entre outros. Ao analisar o segundo polo, é possível obter um 

esclarecimento que os custos de produção estão relacionados com as ineficiências existentes 

nos processos produtivos. 

As ligações entre os construtos representam o significado dos conceitos pessoais em 

termos de explicações e consequências, sem indicar necessariamente uma relação precisa de 

causalidade. As setas utilizadas nas conexões dão sentido explicativo para os construtos: setas 
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saindo dos construtos representam explicações enquanto setas entrando representam as 

consequências. Os sinais usados nas pontas das setas indicam a relação entre os polos dos 

construtos – quando positivo (ou sem sinal), a relação é direta, ou seja, o polo positivo do 

construto explicativo se relaciona com o polo positivo do construto consequente; do contrário, 

a relação é feita entre o polo positivo do construto explicativo com o polo negativo do 

construto consequente (EDEN, 1988). Exemplos de ligações positivas e negativas podem ser 

vistas na Figura 9. 

 

Figura 9 - Exemplo de relação entre os construtos. 

 

Fonte: Autor. 

 

De acordo com a Figura 9, a relação entre os construtos 20 e 24 é direta, ou seja, entre 

os polos positivos: “A divulgação dos serviços prestados é ineficiente” porque “A UNRM tem 

dificuldades em vender serviços”. 

Já a explicação do construto 24 é feita a partir da combinação entre uma relação direta 

com o construto 4 e uma inversa com o construto 14. Portanto, a “falta de suporte técnico na 

UNRM para vender serviços” pode ser explicada pela “dificuldade de integração entre os 
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setores” e a “dificuldade em vender serviços” pela “falta de mão-de-obra especializada em 

vendas na UNRM”. 

Finalizada a explicação sobre os construtos e suas ligações, o próximo passo é o 

detalhamento das etapas do processo de mapeamento cognitivo SODA. 

 

3.3.1 Seleção dos Atores e Entrevistas 

 

O processo de mapeamento se inicia com a realização de entrevistas e, quando 

aplicável, análises de documentos. Assim, o primeiro passo é a escolha dos atores no processo 

decisório, que já fora detalhado na seção 3.2. 

A quantidade de pessoas recomendadas em Ackermann, Eden e Brown (2004) é de 5 a 

7 pessoas para facilitar o processo de mapeamento e análise das opções estratégicas, sem 

perda de representatividade do problema. 

Após a seleção dos atores, faz-se necessário organizar as entrevistas, que podem ser 

realizadas de duas formas: entrevistas individuais ou entrevistas em grupo. A decisão de 

utilizar um ou outro tipo de método de entrevista está relacionado com as características da 

empresa. 

Para Ackerman, Eden e Brown (2004), as entrevistas individuais são recomendadas 

quando: 

a) A cultura da organização não oferece aberturas ou quando prevalecem questões 

interpessoais ou internas, porque possíveis tensões ocultas podem resultar em 

vários problemas que não surgirão em situações em grupo; 

b) A cultura da empresa se caracteriza pela falta de familiaridade com métodos 

participativos, ou seja, as pessoas não costumam ser consultadas nos processos de 

tomadas de decisão da empresa; 

c) A situação problemática exige um profundo conhecimento a respeito das questões 

interpessoais ou quando estas relações são importantes para o processo decisório. 

Quando não forem identificados os aspectos acima ou quando a aplicação de 

entrevistas individuais for inviável por motivos de disponibilidade de tempo ou dificuldade de 

agenda dos entrevistados, convém utilizar entrevistas em grupo. 
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A técnica de mapeamento para entrevista em grupo recomendada por Ackermann, 

Eden e Brown (2004) e Ackermann e Eden (2013a) é conhecida como Oval Mapping 

Technique (OMT). 

Segundo Eden e Ackermann (2013a), esta técnica foi criada incialmente para permitir 

a elaboração do mapa diretamente pelos decisores, sem necessidade de agregação dos mapas 

individuais, permitindo uma maior produção e eficiência no processo de identificar as 

perspectivas dos participantes. 

A técnica OMT opera normalmente com auxílio de software e consiste na captura, 

estruturação e entendimento das conversas entre os participantes, de forma que estes possam 

falar simultaneamente, pensar sobre as questões, conversar com os colegas e refletir a respeito 

das perspectivas dos outros durante a aplicação da técnica (EDEN; ACKERMANN, 2013a). 

Segundo Ackermann e Eden (2013a), o OMT diferencia-se técnica de brainstorming 

tradicional por utilizar o recurso de mapeamento, criando um modelo onde os participantes 

estão focados nas questões estratégicas e na sua resolução. 

Para maiores informações a respeito da utilização desta técnica, ver “The Practice of 

Making Strategy: A Step-by-Step Guide” publicado em 2004 por Fran Ackermann, Colin Eden 

e Brown e “Making Strategy: The Journey of Strategic Management”, publicado em 2013 por 

Fran Ackermann e Colin Eden. 

Neste trabalho serão utilizadas as entrevistas individuais pelas razões identificadas nos 

itens “b” e “c”, ou seja, falta de familiaridade com uso de métodos participativos na empresa e 

a existência de uma situação problemática que necessita de uma profunda investigação. 

Na próxima seção serão apresentadas as etapas de construção dos mapas SODA por 

meio da realização de entrevistas individuais e as formas de agregação das perspectivas em 

um único mapa SODA. 

 

3.3.2 Construção dos mapas SODA 

 

Nesta seção, o processo de construção de mapa SODA será explorado levando em 

consideração somente as técnicas dedicadas a entrevistas individuais, que será a forma 

utilizada para coletar informações a respeito da situação problemática. 
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Durante a entrevista individual, é conveniente dividir as sentenças em frases distintas 

contendo de 10 a 12 palavras que preservem os termos utilizados pelo entrevistado. As frases 

separadas serão tratadas distintamente e reconectadas para formar o mapa. Em muitos casos o 

facilitador grava a entrevista e análise é feita posteriormente (ACKERMANN; EDEN; 

CROPPER, 2004). 

Para exemplificar o processo descrito acima, considere a situação hipotética de um 

diálogo entre dois membros de um grupo de decisão, a respeito da participação dos lucros no 

setor público, descrita por Eden e Ackermann no livro Rational Analysis for a Problematic 

World Revisited, edição de 2001. 

Durante este diálogo hipotético, um dos membros disse: 

É possível que o Partido Trabalhista possa apoiar a partilha de lucro se as 

pesquisas de opinião demonstraram apoio dos membros da União ... no 

entanto os tabloides teriam de dar alguma instrução sobre participação nos 

lucros em vez de continuar a ignorar a ideia ... com apoio desses jornais é 

provável que algum apoio popular possa ocorrer - no momento, há suporte 

apenas para as classes médias ... é também importante que o entrevistado 

esteja ciente que os trabalhadores norte-americanos têm visto benefícios a 

partir de esquemas de participação nos lucros nos EUA ... o problema para o 

Partido Trabalhista é que, se houvesse apoio popular, outros partidos da 

oposição também poderiam também apoiar a participação nos lucros ... no 

entanto, eu acredito que a questão crucial para o Partido Trabalhista é se o 

apoio deles pode diminuir antagonismo dos membros-chave da CBI ... Eu 

suspeito que, se houvesse mecanismos para a aplicação de participação nos 

lucros aos trabalhadores do setor público, então isso seria um argumento 

poderoso para o partido apoiar algo que, atualmente, apenas parece aplicar-

se ao setor privado. Traduzido de Eden e Ackermann (2001a, p. 33). 

Eden e Ackermann (2001a) representaram o ponto de vista hipotético exposto acima 

no mapa cognitivo da Figura 10. 

O processo de obtenção de novos construtos é denominado por Ackerman, Eden e 

Brown (2004) por laddering up (construtos hierarquicamente superiores) e laddering down 

(construtos hierarquicamente interiores). Este processo consiste em realizar perguntas que 

explorem as causas ou efeitos desencadeadores da questão que fora abordada pelo 

entrevistado e/ou as consequências/novas questões que esta pode gerar. 
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Figura 10 - Exemplo de mapa individual extraído de uma situação hipotética. 

 

Fonte: Adaptado de Eden e Ackermann (2001a). 

 

O trecho a seguir, adaptado do livro The Practice of Making Strategy: A Step-by-Step 

Guide de Ackermann, Eden e Brown (2004, p. 37), exemplifica estes processos. Este trecho 

foi retirado e adaptado de uma entrevista com o diretor de uma empresa de iluminação de 

teatro sobre como sua empresa poderia expandir mercado. 

Entrevistador: “Você disse que demonstrar como a qualidade dos espetáculos pode ser 

melhorada com a utilização de iluminação de qualidade pode ajudá-lo a obter acesso a outros 

nichos de mercado. Como você pode fazer isso?” (Laddering down). 

Entrevistado: “Nós poderíamos realizar uma série de jornadas de portas abertas para as 

escolas locais, faculdades e aulas de teatro” (novo construto obtido). 

Entrevistador: “Por que outra razão isto pode ser útil?” (Laddering up). 

Entrevistado: “Ele iria ajudar a educar as pessoas sobre a disponibilidade dos 

equipamentos, o que eles podem precisar e como podem usá-lo. Seria também uma forma de 

mostrar como o uso adequado de iluminação pode melhorar a aparência de um show de 

palco” (novos construtos obtidos). 

Por fim, a conexão entre os demais construtos deve ser feita por relações informais de 

causa e efeito, que constitui o processo de construção hierárquica das perspectivas do 

entrevistado. 
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Isto feito, o próximo passo é organizar os construtos obtidos por tipo, classificando-os 

como objetivos, opções estratégicas ou alternativas. É conveniente iniciar a identificação 

pelos construtos objetivos, ou seja, os efeitos desejáveis ou indesejáveis (objetivos negativos) 

para a situação problemática. Eles são úteis para o entrevistador por serem pontos de 

integração ou diferenciação entre os demais construtos. Os objetivos (positivos ou negativos) 

são posicionados normalmente no topo do mapa (ACKERMANN; EDEN; CROPPER, 2004). 

Os construtos que estão ligados diretamente aos objetivos são classificados como 

opções estratégicas. Normalmente eles possuem as seguintes características: implicações de 

longo prazo, custos elevados, geram mudanças irreversíveis, necessitam de um portfólio de 

ações para acontecerem e promovem mudança na cultura da empresa. São estes construtos 

que conectam as alternativas aos objetivos (ACKERMANN; EDEN; CROPPER, 2004). A 

Figura 11 apresenta um exemplo de um mapa organizado conforme as recomendações 

anteriores. 

 

Figura 11 - Exemplo de mapa organizado por objetivos, opções estratégicas e alternativas. 

 

Fonte: Adaptado de Ackermann, Eden e Cropper (2004). 
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Antes de iniciar o processo de agregação dos mapas individuais, é importante validar 

todo o resultado junto ao stakeholder, de forma que sua perspectiva esteja corretamente 

traduzida no mapa. 

De posse do mapa individual é possível identificar clusters, que são um conjunto de 

construtos que tenham maior número de ligações entre eles e preservam uma ideia que 

constituem uma áreas de preocupação (RIEG; ARAÚJO FILHO, 2003). 

O processo de “união” dos mapas individuais pode ser iniciado a partir dos clusters 

comuns, identificando construtos substancialmente idênticos, ou seja, com palavras 

semelhantes, com mesmo contexto em diferentes mapas ou ambos; e mesclando-os no mapa 

final (JOHNSON; LIPP, 2007). 

Ao incorporar no mapa final todos os demais construtos que não foram mesclados no 

processo anterior, obedecendo às causalidades existentes, têm-se o mapa agregado. 

Outras sugestões importantes a respeito da realização das entrevistas e construção dos 

mapas estão descritas no tutorial “Getting Started with Cognitive Mapping” publicado em 

2004 por Fran Ackermann, Colin Eden e Steve Crooper. 

 

3.3.3 Análise dos mapas SODA 

 

O entendimento dos mapas SODA é feito qualitativamente e quantitativamente por 

meio da análise dos construtos no mapa e suas conexões com os demais. 

A abordagem qualitativa do processo de mapeamento permite aos envolvidos a 

identificação dos elementos que desempenham o papel de causa e efeito dentro do modelo da 

problemática. Já a abordagem quantitativa permite identificar as questões relevantes dentro do 

contexto em investigação (MANSO; SUTERIO; BELDERRAIN, 2015). 

Um construto pode ser classificado qualitativamente como construto tipo cauda (tail), 

cabeça (head), opção estratégica (strategic options); e quantitativamente como construto 

implosão (implosion), explosão (explosion) ou dominante (dominant). As análises destes 

construtos podem revelar questões relevantes e alternativas estratégicas para o cluster a que 

pertencem. 
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Existem outras análises que são possíveis com auxílio do software Decision Explorer. 

São a análise de centralidade, identificação de caudas compostas e loops de feedback. Estas 

análises serão exploradas posteriormente. 

Para melhor entendimento quanto à análise quantitativa dos construtos, será utilizado 

um mapa SODA como exemplo, representado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Exemplo de um mapa SODA. 

 

Fonte: Georgiou (2011). 

 

De forma simplificada, um construto é do tipo cauda quando não há setas chegando 

nele. Assim, as caudas podem ser entendidas como as causas primárias ou como os elementos 

desencadeadores da situação problemática. Na Figura 12, os construtos 3, 9, 10 e 11 são 

exemplos de construtos tipo cauda. 

Quando não há setas saindo de um construto, ele pode ser classificado como um 

construto tipo cabeça. Eles podem ser vistos como os objetivos ou consequências obtidas pela 

relação entre os construtos abaixo deles. Normalmente os construtos cabeça fornecem uma 

ideia a respeito da problemática explorada no mapa SODA (GEORGIOU, 2011). Na Figura 

12, o construto 8 é do tipo head. 
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Um construto é considerado opção estratégica quando este está diretamente ligado aos 

construtos tipo cabeça. Eles recebem este nome por fornecerem as opções disponíveis para os 

objetivos ou consequências. No caso da Figura 12, os construtos 6, 7 e 1 são opções 

estratégicas. 

Para ser classificado como um construto implosão, o construto deve ter alto grau 

relativo de setas convergindo para ele. Uma implosão tem um efeito importante, pois é um 

ponto onde várias questões do mapa convergem (GEORGIOU, 2011). 

De forma semelhante, um construto explosão é caracterizado por um alto grau relativo 

de setas saindo dele. Estes tipos de construtos indicam uma causa maior e são importantes 

porque afetam diversas áreas do mapa (GEORGIOU, 2011). 

O construto 5 da Figura 12 é um exemplo de construto implosão, pois recebe ligações 

dos construtos 1, 9, 10 e 11; ao passo que os construtos 1 e 6 podem ser classificados como 

explosão, pois cada um possui um grau de explosão igual a 2 (maior verificado no mapa). 

Por fim, o construto tipo dominante é uma combinação dos dois últimos. Estes tipos de 

construtos indicam a centralidade cognitiva do problema do ponto de vista do ator e/ou um 

ponto relevante para a situação problemática. Dependendo do equilíbrio entre os graus 

relativos de setas convergindo e divergindo, estes construtos afetam e são afetados por várias 

áreas do mapa, indicando as principais questões que devem ser consideradas para atingir os 

objetivos (GEORGIOU, 2011; MANSO; SUTERIO; BELDERRAIN, 2015). Na Figura 12, o 

construto 5 pode ser classificado como construto dominante. 

O construto 5 foi classificado como implosão e dominante em diferentes análises. 

Neste caso, deve-se escolher apenas uma classificação para este construto. 

Não há uma quantidade mínima de conexões que define se um construto é explosão, 

implosão ou dominante já que a forma que os construtos se interligam depende da perspectiva 

e conhecimento do ator entrevistado, situação problemática e da forma como a entrevista foi 

conduzida. Assim, cabe ao facilitador definir estes limites. 

As análises quantitativas podem ser realizadas visualmente, mas dependendo do 

tamanho do mapa, esta pode ser uma tarefa tediosa. Os autores do método recomendam o uso 

do software Decision Explorer para realizar análises a partir de 60 construtos. 

O software disponibiliza análises adicionais para identificar as questões e opções 

estratégicas dentro da situação problemática. Para identificação das questões relevantes, existe 
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a análise de centralidade e para identificar as alternativas, análise qualitativa das caudas 

compostas (cotail ou composite tails) e loops. 

Segundo Ackermann e Eden (2010), a análise de centralidade é uma alternativa à 

análise de dominância (identificação dos construtos dominantes), e pode ser considerada um 

reforço para esta última ou como um meio de identificar novas questões. 

Os autores utilizaram o exemplo a estrutura de uma molécula para explicar a diferença 

entre as duas análises, representada na Figura 13. Os elementos A e B, assim como os 

construtos, estão conectados uns aos outros por meio de ligações, sendo que estes podem estar 

mais centralizados dentro da estrutura ou podem estar mais concentrados. O elemento A da 

Figura 13 possui alto grau de dominância e centralidade; ao passo que o elemento B apresenta 

baixa dominância e alta centralidade. 

 

Figura 13 - Comparação entre análise de dominância e análise de centralidade. 

 

Fonte: Ackermann e Eden (2010). 

 

Logo, o objetivo desta análise é identificar os construtos que estão mais ligados a 

grandes cadeias de construtos, representando ideias centrais no modelo e, dependendo do 

tamanho do mapa, esta análise é praticamente impossível ser realizada visualmente. 

A análise de centralidade tende a ser mais precisa para identificar as possíveis 

questões fundamentais que a análise de dominância, já que esta última pode ser influenciada 

por argumentações de um ou mais stakeholders em um tópico dentro da problemática que é 
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motivo de preocupação para eles, mas pode ser periférica para os demais (ACKERMANN; 

EDEN, 2010). 

Finalizada a identificação das questões relevantes, a análise qualitativa das caudas 

compostas (cotail) e dos loops de feedback são utilizadas para identificar possíveis 

alternativas estratégicas. 

A identificação dos cotails é realizada com auxílio de software Decision Explorer por 

meio de um algoritmo de busca e seleção. O algoritmo inicia a busca em um construto cauda e 

percorre os construtos hierarquicamente superiores até encontrar um ponto de ramificação, ou 

seja, um construto que fornece mais de um caminho para os construtos hierarquicamente 

superiores a ele. Este construto identificado é selecionado e a análise reinicia no próximo 

construto cauda do mapa. Em seguida, o algoritmo identifica quais pontos de ramificação 

fornecem menor caminho para os construtos opções estratégicas. Assim, qualquer opção 

abaixo deles apenas atinge os construtos opções estratégicas e podem ser escolhidos como 

potenciais alternativas (ACKERMANN; EDEN, 2010). 

Na Figura 14 é possível visualizar um construto cauda ligado a um ponto de 

ramificação (formando uma cauda composta que é representada pelo ponto de ramificação), 

que fornece caminhos para atingir três opções estratégicas seguindo a cadeia hierárquica 

dentro do mapa. 

 

Figura 14 - Identificação da cauda composta e alternativas relevantes no mapa. 

 

Fonte: Adaptado de Ackermann e Eden (2010). 
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Uma última análise está relacionada com a existência de loops no mapa. Na Figura 15 

existe um loop entre os construtos 188, 169 e 184. 

 

Figura 15 - Exemplo de loops em um mapa cognitivo. 

 

Fonte: Eden (2004). 

 

Um loop tipicamente ocorre em dois casos: no primeiro caso, por falha de 

comunicação, ou seja, o entrevistador não compreendeu a perspectiva do entrevistado, 

indicando um ponto de correção; e em um segundo caso, de interesse para o pesquisador 

operacional, o loop implica em uma possível existência de considerações dinâmicas dentro da 

questão problemática que devem ser exploradas (EDEN, 2004). 

Confirmada a presença de um loop, deve-se explorar sua natureza. Quando um loop 

contém um número ímpar de setas negativas, este loop é autocontrolado, ou seja, as 

perturbações nas variáveis resultarão em uma estabilização dinâmica natural para manter o 

controle. Do contrário, quando um loop contém um número par de setas positivas ou 

negativas, uma perturbação pode resultar em um crescimento exponencial ou declínio (EDEN, 

2004). 

Eden (2004) considera algumas intervenções quando os seguintes loops são 

detectados: 
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 Loop positivo virtuoso: recomenda-se explorar as influências de um ou mais 

construtos (ou nós) dentro do laço; 

 Loop positivo vicioso: transformar em um loop autocontrolado alterando a direção 

da causalidade ou destruindo o nexo de causalidade. Isto pode ser feito excluindo 

uma das setas por meio de uma mudança na política da empresa ou mudando a 

natureza de uma das crenças; 

 Loop negativo: Se o grau de controle é desejável, convém quebrar o laço por meio 

de alteração na política, mudança da direção de causalidade, de modo a 

transformá-lo em um loop virtuoso. 

Não será foco deste trabalho a análise dos loops. Eles serão evitados conforme 

técnicas apresentadas acima. 

 

3.4 Revisão da Literatura 

 

Strategic Options Development and Analysis (SODA) é um método de estruturação de 

problemas que incorpora uma abordagem particular de mapeamento cognitivo como interface 

para auxiliar o processo de tomada de decisão em grupo em situações complexas, 

caracterizadas por incertezas não-triviais que não podem ser resolvidas por métodos de 

modelagem matemática formais (EDEN; HUXHAM, 1988; GEORGIOU, 2011). 

Por este motivo, o método já foi utilizado como suporte para um grupo de trabalho no 

desenvolvimento de estratégias para estruturar problemas complexos; para extrair 

representações de indivíduos com objetivo de estabelecer um desenvolvimento pessoal por 

meio do estabelecimento de metas e identificação dos dilemas existentes; e como suporte para 

outros métodos, tanto qualitativos quanto quantitativos, como ferramenta de apoio à tomada 

de decisão (ACKERMANN; EDEN, 2010). 

Quanto à aplicação do método propriamente dito, verifica-se que o SODA, mais 

precisamente a ferramenta de mapeamento cognitivo e variações, fora muito utilizado em 

etapas iniciais de processos de tomadas de decisão, muitas vezes associados com métodos 

multicritérios de apoio à decisão. 

Na Tabela 1 constam os livros, artigos e teses nacionais e internacionais sobre os 

fundamentos teóricos e aplicações do método SODA, da ferramenta de mapas cognitivo e 

variações destes. 



52 

 

 

Tabela 1 - Revisão da Literatura do Método SODA. 

Tipo Título Referência Abordagem 

Livro 
Rational Analysis for a 

Problematic World 

Revisited 

(EDEN; 

ACKERMANN, 

2001a) 

Capítulo “SODA: The principles” dedicado à 

apresentação dos princípios do método, 

descrevendo os estágios da aplicação do método 

e algumas aplicações práticas. 

Livro 
The Practice of Making 

Strategy: A Step-by-

step Guide 

(ACKERMANN; 

EDEN; BROWN, 

2004) 

Guia elaborado com objetivo de auxiliar os 

leitores no processo de seleção do grupo de 

decisão, condução das entrevistas individuais e 

em grupo, e aplicação da técnica de mapeamento 

cognitivo para desenvolver estratégias voltadas 

para o cumprimento dos objetivos da empresa.  

Livro 
Systems Approaches to 

Managing Change: A 

Practical Guide 

(ACKERMANN; 

EDEN, 2010) 

Capítulo “Strategic Options Development and 

Analysis” dedicado à apresentação dos 

fundamentos do método SODA, análises 

existentes para identificar questões relevantes e 

alternativas estratégicas com uso do software 

Decision Explorer e aplicações do método. 

Livro 
Making Strategy: The 

Journey of Strategic 

Management 

(EDEN; 

ACKERMANN, 

2013a) 

Livro dedicado a apresentar a metodologia 

JOURNEY Making, que utiliza, dentre outras 

ferramentas, o mapeamento cognitivo para 

auxiliar as empresas na elaboração de estratégias. 

Artigo 
On the nature of 

problems in Consulting 

Practice 

(EDEN; SIMS, 1979) 

Abordagem da técnica de mapeamento no 

contexto do atendimento de clientes na prática de 

consultoria de pesquisa operacional. Neste artigo 

são apresentados alguns paradigmas das 

atividades de consultoria que podem ser 

solucionados com a ferramenta de mapas 

cognitivos. 

Artigo Cognitive Mapping (EDEN, 1988) 

Abordagem teórica da ferramenta. São 

apresentados os fundamentos para aplicação em 

atividades de consultoria. 

Artigo Strategic thinking with 

computers 
(EDEN, 1990) 

Aborda a aplicação do método SODA junto com 

ferramenta computacional COPE para auxiliar a 

gestão estratégica das empresas. 

Artigo On the nature of 

cognitive maps 
(EDEN, 1992) 

Explora os fundamentos teóricos acerca dos 

mapas cognitivos. 

Artigo The Analysis of cause 

maps 

(EDEN; 

ACKERMANN; 

CROPPER, 1992) 

Proposta de algumas análises em mapas causais 

para compreensão e avaliação de complexidade 

cognitiva, como análise por cluster, ciclos 

virtuosos e viciosos e simplificações. 

Artigo 

Aplicação da 

metodologia SODA no 

Processo de 

Desenvolvimento de 

Produto 

(AMARAL; 

ARAÚJO FILHO, 

1998) 

Utilização do método SODA para auxiliar no 

desenvolvimento de portfólio ou planejamento de 

novos produtos; seleção das diretrizes do 

produto; planejamento de novos produtos; como 

suporte para a ferramenta QFD; suporte para 

tomada de decisões complexas durante o 

processo de desenvolvimento; registrar as 

decisões e estabelecer aprendizagem 

organizacional. 

Artigo 
O uso de um sistema 

interativo de apoio a 

decisão de grupo na 

(MAZZILLI; WILK, 

1997) 

Uso do método SODA para investigar, identificar 

e formular capabilidades e competências 

estratégicas de uma empresa atuante no setor 
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identificação de 

capabilidades e 

competências 

estratégicas 

metal-mecânico. 

Artigo 

Reflecting on the 

efficacy of SODA and 

Cognitive Mapping for 

problem analysis in 

Information 

Requirements 

Determination 

(MCKAY; 

MARSHALL, 2000) 

Reflexão sobre a eficácia da aplicação do método 

SODA no processo de desenvolvimento de 

sistemas de informação, mais precisamente na 

etapa de determinação dos requisitos de 

informação (IRD). O método foi aplicado para 

identificar os fatores sociais, culturais, políticos e 

comportamentais do processo; prover melhor 

comunicação entre analistas e usuários; e para 

incentivar o compromisso na resolução dos 

problemas. 

Artigo 
Group decision and 

negotiation in strategy 

making 

(EDEN; 

ACKERMANN, 

2001b) 

O artigo explora como o uso de ferramenta de 

mapeamento cognitivo com auxílio 

computacional junto ao grupo de decisão pode 

garantir o comprometimento e negociação das 

decisões estratégicas em uma empresa. 

Artigo 
Mapas cognitivos: Um 

caminho para construir 

estratégias 

(JARDIM, 2001) 

Descrição de um método sistemático para 

construção de mapas cognitivos individuais e do 

grupo de decisão, exemplificado por meio de um 

contexto decisório acadêmico. 

Artigo 

Mapping manager’s 

market orientations 

regarding new product 

success 

(TYLER; 

GNYAWALI, 2002) 

Pesquisa que propõe o mapeamento das 

cognições dos gerentes que atuam com 

direcionamento de mercado de empresas de 

sucesso para identificar informações importantes. 

Artigo 
Problem Structuring: 

The Process of SOD’A 

Modelling 

(WESTCOMBE, 

2002) 

Revisão do processo de condução de um SODA 

Workshop por meio da aplicação de mapas 

cognitivos como técnica de modelagem 

suportado pelo software Decision Explorer. Além 

disso, o método SODA é analisado dentro do 

campo de Pesquisa Operacional com Métodos de 

Estruturação de Problemas no Reino Unido. 

Artigo 

A cognitive map 

simulation approach to 

adjusting the design 

factors of the electronic 

commerce web sites 

(CHANG LEE; LEE, 

2003) 

Uso de mapas cognitivos para estabelecer as 

relações causais dos fatores de projeto de sites de 

comércio e investigar a melhor estratégia para 

ajustar estes fatores. 

Artigo 

Group cognitive 

mapping: A 

methodology and 

system for capturing 

and evaluating 

managerial and 

organizational 

cognition 

(TEGARDEN; 

SHEETZ, 2003) 

Apresenta um sistema de metodologia de 

mapeamento cognitivo para eliminar os 

problemas de fusão entre mapas distintos. 

Artigo 

Mapas cognitivos como 

ferramenta de 

estruturação e 

resolução de 

problemas: o caso da 

pró-reitoria de extensão 

da UFSCar 

(RIEG; ARAÚJO 

FILHO, 2003) 

O artigo explora os benefícios obtidos com a 

utilização de mapas cognitivos como ferramenta 

de estruturação de problemas e estabelece 

diretrizes para construção do mapa, além de 

apresentar mecanismos para transformar o mapa 

final em uma ferramenta de monitoração para 

auxiliar as decisões. 

Artigo Structuring a delay and 

disruption claim: An 

(WILLIAMS; 

ACKERMANN; 

Uso de mapas cognitivos junto com método 

System Dynamics para compreender os motivos 
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application of cause-

mapping and system 

dynamics 

EDEN, 2003) de atrasos e rupturas em projetos. 

Artigo 
Analyzing cognitive 

maps to help structure 

issues or problems 

(EDEN, 2004) 
Apresenta métodos de análises em mapas 

cognitivos aplicados a problemas complexos. 

Artigo Getting started with 

Cognitive Mapping 

(ACKERMANN; 

EDEN; CROPPER, 

2004) 

Tutorial dedicado a explicar as etapas da 

construção de mapas cognitivos. 

Artigo 

Cognitive mapping 

expert views for policy 

analysis in the public 

sector 

(EDEN; 

ACKERMANN, 

2004) 

Aplicação das técnicas de mapeamento cognitivo 

no agrupamento, confronto e análise de pontos de 

vistas de especialistas aplicados em questões 

políticas do Departamento Penitenciário do Reino 

Unido. 

Artigo 

Improving the quality 

of conceptual modeling 

using cognitive 

mapping techniques 

(SIAU; TAN, 2005) 

Uso da ferramenta de mapeamento cognitivo para 

explorar os fatores de compreensão e 

comunicação entre a análise de sistemas e 

usuários finais no processo de modelagem 

conceitual. 

Artigo 

Endowing cognitive 

mapping with 

computational 

properties for strategic 

analysis 

(ACAR; 

DRUCKENMILLER, 

2006) 

Proposta da técnica Comprehensive Situation 

Mapping (CSM) para estabelecer um 

planejamento estratégico de cenários em 

ambientes de incertezas. 

Artigo 

Cognitive mapping: A 

process to support 

strategic planning in an 

academic department 

(JOHNSON; LIPP, 

2007) 

Aplicação dos mapas cognitivos para identificar e 

mesclar metas individuais de membros do corpo 

docente de um departamento acadêmico de forma 

a estabelecer um primeiro passo para o 

desenvolvimento de um plano estratégico. 

Artigo 

Building confidence in 

models for multiple 

audiences: The 

modelling cascade 

(HOWICK et al., 

2008) 

Abordagem de construção, em cascata reversível, 

de modelos de simulação a partir de vários 

públicos para garantir a confiança e validação de 

não especialistas. Nesta abordagem, mapas 

cognitivos são usados para extrair as 

características e descrições do funcionamento do 

modelo das partes interessadas.  

Artigo 

Aplicação de mapas 

cognitivos para a 

descrição do problema 

de produção 

bibliográfica em um 

programa de pós-

graduação 

(ZAWADZKI; 

GELADO; 

BELDERRAIN, 

2008) 

Utilização de mapas cognitivos para identificar as 

linhas de argumentações que viabilizam o 

aumento da produção científica no programa de 

pós-graduação investigado. 

Artigo 

Mapas Cognitivos e 

ELECTRE TRI 

aplicados à 

classificação de graus 

de proximidade em 

arranjos físicos 

(GONÇALVES; 

BELDERRAIN; 

CORREIA, 2009) 

Utilização de mapas cognitivos para determinar 

os critérios a serem utilizados na avaliação dos 

graus de liberdade entre dois centros de trabalho. 

A classificação dos GL é realizada com o método 

ELECTRE TRI. 

Artigo 

A graph-theoretic 

perspective on the 

links-to-concepts ratio 

expected in cognitive 

maps 

(GEORGIOU, 2009a) 

Investigar a proporção entre ligações e construtos 

em um mapa SODA sob a ótica de Teoria de 

Grafos quando estes têm forma de árvore ou 

quando o mapa possui uma quantidade reduzida 

de construtos. O autor deseja mostrar que a 

Teoria de Grafos pode ser mais explorada em 

análises do método SODA e por outros métodos 

de PO Soft e de pensamentos sistêmicos. 
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Artigo 
Mapping Railway 

Development Prospects 

in Brazil 

(GEORGIOU, 

2009b) 

Aplicação do método SODA para identificar as 

questões envolvidas no desenvolvimento 

ferroviário brasileiro por meio do mapeamento 

das perspectivas dos especialistas, extraídas de 

documentos publicados. 

Artigo 

A problem-structuring 

model for analyzing 

transportation -

environment 

relationships 

(ÜLENGIN et al., 

2010) 

Proposição de uma multimetodologia de apoio à 

decisão de políticas estratégias de transporte 

levando em consideração os impactos ambientais. 

Nesta multimetodologia, os mapas cognitivos são 

usados em um primeiro estágio para extrair 

opiniões de especialistas para determinar a 

relação entre transporte e questões ambientais. 

Artigo 

Métodos de 

estruturação de 

problemas SODA – 

Strategic Options 

Development and 

Analysis e VFT – 

Value Focused 

Thinking em Métodos 

Multicritério de Apoio 

à Decisão (AMD) 

(AQUINO; 

BELDERRAIN, 

2010) 

Abordagem de como utilizar a ferramenta de 

mapas cognitivos em conjunto com a filosofia 

Value Focused Thinking (VFT) para estruturar 

problemas e elaborar diretrizes para solucioná-lo. 

Artigo 

Aplicação do mapa 

cognitivo a um 

problema de decisão do 

setor aeroespacial de 

defesa do Brasil 

(SANTOS; CURO; 

BELDERRAIN, 

2011) 

Utilização de mapas cognitivos no contexto 

decisório de aquisição ou desenvolvimento de 

novas tecnologias a partir dos problemas 

abordados no trabalho de Silva (2008). A 

metodologia adotada para construção e análise 

dos mapas é uma variação do original e fora 

proposta por Ensslin, Montibeller Neto e 

Noronha, publicado em 2001. 

Artigo 

Cognitive Mapping and 

Strategic Options 

Development and 

Analysis (SODA) 

(GEORGIOU, 2011) 

Apresenta o contexto da aplicação da ferramenta 

de mapeamento cognitivo e os aspectos de 

construção e análise de mapas SODA. 

Artigo 
Complexity in Tourism 

Policies - A Cognitive 

Mapping Approach 

(FARSARI; 

BUTLER; SZIVAS, 

2011) 

Estudo de políticas para desenvolvimento de 

turismo sustentável em todos os quatro níveis de 

decisão política na Grécia. Para isto, utilizou-se 

mapas cognitivos para revelar pontos chaves, 

valores e percepções de complexidade. 

Artigo 

Mapas cognitivos na 

avaliação da 

Aprendizagem Baseada 

em Problemas 

(CASALE; KURI; 

SILVA, 2011) 

O artigo aborda um experimento realizado com 

um grupo de alunos, divididos entre os que 

participaram de uma nova proposta pedagógica e 

os que cumpriram a disciplina pelos métodos 

tradicionais. Dentro deste experimento, foi 

realizada entrevistas com os alunos e, a partir 

destas, foram construídos mapas cognitivos para 

representar a compreensão da disciplina sob o 

ponto de vista destes. A proposta de avaliar o 

novo método de ensino é feita por meio da 

comparação dos mapas dos alunos. 

Artigo 

Uma hierarquia de 

SODA-MAP para 

apoio à Dinâmica de 

Sistemas 

(MORITA, 2011) 

Integração das abordagens de System Dynamics e 

SODA por meio do uso de mapas para descrever 

cognição de sistemas complexos. 

Artigo 
A utilização de mapas 

cognitivos para 

estruturação do sistema 

(CARDOSO 

JUNIOR; MADEIRA 

JUNIOR; 

Aplicação de mapas cognitivos segundo 

procedimento de Ensslin, Montibeller e Noronha, 

publicado em 2001, para Aplicação do Método 
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de auditoria ambiental 

portuária 

BELDERRAIN, 

2011) 

MCDA-C e adequação de um porto às legislações 

ambientais pertinentes. 

Artigo Evidential cognitive 

maps 
(KANG et al., 2012) 

Proposta do Evidential Cognitive Maps (ECM) 

para representar o raciocínio causal por meio da 

combinação de mapas cognitivos e da teoria 

evidencial de Dempster Shafer. 

Artigo 

How do you perceive 

environmental change? 

Fuzzy Cognitive 

Mapping informing 

stakeholder analysis for 

environmental policy 

making and non-market 

valuation 

(KONTOGIANNI; 

PAPAGEORGIOU; 

TOURKOLIAS, 

2012) 

Emprego do Fuzzy Cognitive Mapping (FCM) 

para compreender e decodificar como os 

indivíduos percebem os riscos e ameaças para a 

sustentabilidade ambiental e, a partir dos dados 

coletados, projetar políticas ambientais eficazes. 

Artigo 

Messing about in 

transformations: 

Structured systemic 

planning for systemic 

solutions to systemic 

problems 

(GEORGIOU, 2012) 

Abordagem de como o método SODA pode ser 

incorporado em outras fases do método SSM, 

mais precisamente na fase de transformação, na 

forma de mapas SODA-T, para orientar as 

interconexões entre os respectivos sistemas das 

transformações da atividade humana. 

Artigo 

Development of a 

broadened cognitive 

mapping approach for 

analyzing systems of 

practices in social-

ecological systems 

(VANWINDEKENS; 

STILMANT; 

BARET, 2013) 

Proposta de uma nova ferramenta de mapeamento 

cognitivo para análise de práticas em sistemas 

sócio-ecológicos, aplicado e avaliado na gestão 

de um sistema de criação de animais de 

pastagem. 

Artigo 

Problem structuring: on 

the nature of, and 

reaching agreement 

about, goals 

(EDEN; 

ACKERMANN, 

2013b) 

Abordagem das metas e objetivos a serem 

considerados na resolução de problemas com a 

prática da pesquisa operacional. Dentro deste 

contexto de identificação dos objetivos e metas, 

os autores mostram a aplicação dos mapas 

causais para formulação de um sistema de 

objetivos (Goals System). 

Artigo 

Abordagem SOFT para 

identificar melhorias 

possíveis na Rede 

SENAI de Automação: 

Análise com VFT e 

SODA. 

(MONDADORI et 

al., 2014) 

Multimetodologia que emprega o mapeamento 

cognitivo para identificar as áreas relevantes de 

atuação da rede SENAI de automação. 

Artigo 

Cognitive mapping and 

multi-criteria analysis 

for decision aiding: An 

application to the 

design of an electric 

vehicle sharing service 

(LUÈ; COLORNI; 

NOCERINO, 2014) 

Uso de mapas cognitivos para capturar múltiplas 

questões do problema e os valores dos envolvidos 

com objetivo projetar e planejar serviços de 

mobilidade compartilhado. 

Artigo 

A extração do 

conhecimento na 

perspectiva de mapas 

SODA 

(MORITA; 

OBREGON, 2015) 

Análise do uso de mapas cognitivos SODA no 

processo de representação de ideias e 

pensamentos para formação de um conhecimento 

tácito. 

Artigo 

Estruturação do 

problema de 

gerenciamento de 

desastres do estado de 

São Paulo por 

intermédio do método 

Strategic Options 

Development and 

(MANSO; 

SUTERIO; 

BELDERRAIN, 

2015) 

Aplicação do método SODA no Sistema de 

Defesa Civil do Estado de São Paulo para 

estabelecer maior compreensão acerca do 

funcionamento dos diversos organismos 

pertencentes a este Sistema na ocorrência de 

desastres. 



57 

 

 

Analysis 

Tese 

Modelo cognitivo 

informacional de 

suporte a decisão 

aplicado à gestão de 

bacias urbanas 

(BAGANHA 

JUNIOR, 2005) 

Utilização de uma estrutura cognitiva 

computacional para identificar e quantificar os 

conflitos gerados pelo uso múltiplo de água na 

bacia do Igarapé do Tucunduba de Belém/PA, 

para viabilizar decisões estruturais e não-

estruturais para solucionar os conflitos. 

Tese 

Seleção de aeronave 

operacional da força 

aérea brasileira 

utilizando metodologia 

Multicritério de Apoio 

à Decisão - 

Construtivista 

(FERREIRA, 2011) 

Utilização da ferramenta de mapas cognitivos na 

fase de estruturação de problemas prevista na 

metodologia MCDA-C de Ensslin (2001) para 

definição dos critérios de avaliação das 

aeronaves. 

Tese 

Multimetodologia para 

estruturação e 

reconhecimento de 

melhorias aplicada a 

um programa de 

logística reversa de 

alimentos 

(BARROS, 2012) 

Uso de uma multimetodologia composta pelos 

métodos SODA e SSM para estruturar e 

identificar melhorias em uma organização. O 

trabalho propõe uma nova configuração das fases 

do SSM ao incorporar o SODA nas etapas de 

estruturação para seleção de transformações 

prioritárias. 

Tese 

Mapas cognitivos 

SODA ampliados: 

Prescrição de um 

método para articular 

atitudes, 

comportamentos e 

sequências cognitivas a 

mapas SODA 

(MORITA, 2013) 

Tese apresentada com objetivo de ampliar as 

aplicações práticas do método SODA, mais 

precisamente utilizar o método para descrever 

sequencias de raciocínios e permitir a ordenação 

estruturada e determinística de atitudes e 

comportamentos. 

Tese 
Comando e Controle 

para gerenciamento de 

desastres 

(MANSO, 2013) 

Uso do método SODA na etapa de estruturação 

da problemática do Sistema de Defesa Civil do 

Estado de São Paulo com objetivo de identificar 

os fatores responsáveis pela baixa eficácia e 

eficiência deste Sistema na ocorrência de 

desastres naturais. 

 

Finalizada a revisão da literatura do principal método utilizado neste trabalho, o 

próximo capítulo apresenta a proposta metodológica deste trabalho de pesquisa e os 

resultados do estudo de caso nos laboratórios metrológicos do SENAI CTGAS-ER. 
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4 Aplicação do Método SODA na Problemática dos 

Laboratórios Metrológicos do CTGAS-ER 

 

 

Este capítulo tem foco na apresentação da proposta metodológica da pesquisa e os 

resultados do estudo de caso realizado nos laboratórios metrológicos do CTGAS-ER, onde 

serão descritos as atividades realizadas e análises do problema estruturado. 

 

4.1 Proposta Metodológica da Pesquisa 

 

O método proposto tem como base a estruturação do problema sob a perspectiva dos 

envolvidos no processo e visa gerar alternativas estratégicas para solucioná-lo. A partir do 

problema estruturado, o método identifica as questões relevantes que estão fortemente 

associadas aos efeitos desejáveis ou indesejáveis da situação problemática, para que linhas de 

ações estratégicas sejam propostas à alta gestão. De posse das ações propostas, a alta gestão 

pode definir um plano de ações para executá-las. 

Assim, o método proposto pode ser esquematizado no fluxograma da Figura 16. 

 

Figura 16 - Método proposto com o planejamento das etapas. 

 

Fonte: Autor.  
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Na Etapa 1, Formulação do Problema de Pesquisa, é importante conhecer bem a 

situação problemática em estudo. Para isso foram analisados documentos internos da empresa, 

realização de uma pesquisa bibliográfica em revistas cientificas, publicações em jornais, e 

coletas de dados a respeito do problema. 

A partir das informações coletadas, a pesquisa foi delimitada e foram formulados os 

objetivos de acordo com as questões chave a serem respondidas, que serão base para definição 

do método a ser utilizado para solucionar o problema. 

Na Etapa 2, construção do modelo da problemática, é utilizado o SODA para obter um 

maior conhecimento a respeito do problema, e; para isto, serão realizados os seguintes passos: 

a) Seleção dos Stakeholders: o processo de identificação e classificação dos 

stakeholders será realizado conforme o método de Ackermann e Eden 

fundamentado no Capítulo 3. Para a seleção, será avaliada a rede de 

relacionamentos dos candidatos conforme o método adotado.  O terceiro passo do 

método de Ackermann e Eden, relacionado com a gestão dos stakeholders 

selecionados, não será realizado, visto que não faz parte do objetivo deste trabalho; 

b) Entrevistas individuais e construção dos mapas SODA individuais: a coleta de 

informações a respeito da percepção sobre o problema por parte dos envolvidos 

será realizada por meio de entrevistas individuais, conforme preconiza o método 

SODA. As percepções serão representadas na forma de construtos e conectadas 

hierarquicamente para formação dos mapas SODA. Para organizar as ideias, as 

perspectivas semelhantes serão agrupadas em clusters. 

c) Construção do mapa agregado: esta atividade consiste na construção de um 

mapa que contemple todas as perspectivas presentes nos mapas individuais, a 

partir da análise dos clusters comuns entre os stakeholders. O mapa final será 

validado junto aos envolvidos e, na oportunidade, novas opções estratégicas serão 

identificadas e revalidadas, até obter um modelo que represente o problema sob a 

ótica dos entrevistados. A agregação dos mapas individuais também foi realizada 

conforme método SODA. 

Serão utilizados um gravador de voz e o software Decision Explorer (versão 

acadêmica) como recursos para facilitar a construção dos mapas e agrupamento dos 

construtos em clusters. 

Na Etapa 3 o mapa será analisado qualitativamente e quantitativamente conforme 

método SODA. 
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A análise qualitativa consistirá na exploração da problemática por meio do estudo dos 

construtos presentes em cada cluster, permitindo identificar quais as questões foram 

abordadas pelos stakeholders por meio das relações de causalidades. 

A análise quantitativa dos resultados será realizada conforme o método SODA e 

consiste na análise estrutural dos construtos para identificar as questões relevantes e 

alternativas dentro do mapa. 

Esse processo será feito com o auxílio do software Decision Explorer seguindo os 

seguintes passos em cada cluster, conforme Eden (2004), Ackermann e Eden (2010),  e 

Georgiou (2011): 

a) Análise dos construtos cabeças; 

b) Análise dos construtos caudas; 

c) Análise das opções estratégicas; 

d) Análise dos construtos implosões; 

e) Análise dos construtos explosões; 

f) Análise dos construtos dominantes; 

g) Análise de centralidade; 

h) Análise dos construtos caudas compostas; 

i) Análise dos loops. 

Conforme mencionado no Capítulo 3, os loops serão evitados na construção do mapa 

utilizando as técnicas apresentadas. Caso eles sejam inevitáveis, eles serão identificados e 

analisados no passo “i”. 

 

4.2 Construção do Modelo da Problemática dos Laboratórios Metrológicos 

do CTGAS-ER 

 

Nesta etapa será apresentada a aplicação do método de seleção de stakeholders, os 

aspectos considerados nas entrevistas para construção dos mapas individuais e a identificação 

dos clusters para construção do mapa agregado. 
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4.2.1 Seleção de Stakeholders 

 

Para análise, foram considerados os colaboradores da UNATT por estarem 

diretamente ligados à prestação de serviços metrológicos do Centro, além de alguns 

candidatos das unidades cujos processos fazem interface com a unidade, como a UNAF e 

UNRM. 

A UNATT conta com o Diretor de Tecnologias, um coordenador (que também é 

representante da direção perante o INMETRO), um gerente da qualidade e cinco responsáveis 

técnicos, um para cada um dos cinco laboratórios existentes, e os técnicos dos laboratórios, 

responsáveis pela realização das atividades. 

A UNAF conta com o Diretor Executivo, um coordenador, um responsável e uma 

equipe administrativa responsável pela gestão dos recursos financeiros, compra de materiais e 

manutenção de todas as atividades do centro. 

A UNRM conta com um diretor de negócios, um coordenador, um responsável e uma 

equipe voltada para estabelecimento de relações com o mercado para todas os serviços 

prestados do Centro. 

Para efeito de simplificação e preservação da identidade dos atores envolvidos, os 

responsáveis técnicos, gerente da qualidade, coordenadores e diretores serão representados 

por siglas conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Identificação dos envolvidos da UNATT. 

Cargo dos candidatos em avaliação Identificação  

Diretor de tecnologias DT 

Diretor executivo DE 

Diretor de negócios DN 

Coordenador da UNAF CF 

Coordenador da UNRM CM 

Coordenador da UNATT (Representante da Direção) RD 

Gerente da qualidade GQ 

Responsável Técnico do Laboratório de Análise Dimensional LADIM 

Responsável Técnico do Laboratório de Medição de Pressão LP 
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Responsável Técnico do Laboratório de Medição de Temperatura LT 

Responsável Técnico do Laboratório de Medição de Vazão de Gás LMVG 

Responsável Técnico do Laboratório de Qualidade do Gás LQG 

Responsável pela Unidade Administrativa RA 

Responsável pela Unidade de Mercado RM 

 

Considerando a prestação de serviços metrológicos da UNATT, o diagrama de poder e 

interesse com as respectivas relações entre os candidatos, obtidas por meio de conversas 

informais e experiência do próprio facilitador, podem ser visualizados na Figura 17. 

Os stakeholders foram identificados por símbolos ovais e foram usadas cores de fundo 

diferentes para facilitar a identificação do cargo ocupado, sendo os símbolos com fundo azul 

usada para os cargos de diretoria; verde para os cargos de coordenação; alaranjado para o 

cargo de gerente da qualidade; e amarelo os cargos de responsável técnico. 

Os técnicos dos laboratórios e auxiliares administrativos não foram considerados para 

análise porque não possuem poder para influenciar as decisões estratégicas no CTGAS-ER. 

 

Figura 17 - Identificação dos Stakeholders no SENAI-CTGAS-ER. 

 

Fonte: Autor. 
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Para facilitar a identificação das relações entre os stakeholders, adotou-se setas na cor 

preta para representar as relações formais e setas tracejadas para representar as informais. Foi 

evidenciado a predominância de ligações formais devido às próprias relações de trabalho 

existentes. 

Com base no diagrama da Figura 17, os stakeholders considerados “jogadores” são o 

Diretor de Tecnologias e Representante da Direção, logo são desejáveis para o problema de 

estruturação. 

Outro grupo importante, os “sujeitos”, é composto pelos responsáveis técnicos dos 

laboratórios, pois possuem grande interesse na solução da situação problemática. 

Verificou-se que a alta gestão pertencente às unidades de apoio está no quadrante dos 

“reguladores”, pois possuem poder, mas pouco interesse nos objetivos estratégicos da 

UNATT. Isto pode ser resultado da estrutura organizacional existente, já que os demais 

candidatos pertencem à outras unidades e suas atividades estão voltadas para o atendimento 

geral dos negócios do Centro: educação, pesquisa e serviços. 

Por fim, um grupo interessante foi identificado: os que fazem interface entre 

quadrantes. Eles não possuem poder suficiente para pertencer aos quadrantes da direita, mas 

coordenam atividades chaves dentro do setor e se relacionam com a alta gestão. Este grupo é 

formado pelo gerente da qualidade e os responsáveis pelos setores administrativo e de 

negócios. 

Por razões de disponibilidade para as entrevistas, os stakeholders considerados foram: 

o representante da direção (RD), o gerente da qualidade (GQ), os responsáveis técnicos do 

laboratório de medição de vazão (LMVG), pressão (LP), qualidade do gás (LQG). 

Na próxima seção serão apresentados os procedimentos utilizados para realização de 

entrevistas individuais com os entrevistados. 

 

4.2.2 Entrevistas individuais e construção dos mapas SODA individuais 

 

O foco das entrevistas com os stakeholders disponíveis foi a compreensão das 

atividades e as dificuldades existentes dentro do contexto da prestação de serviços 

metrológicos. 
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Para facilitar a construção de hierárquica das ideias, as relações de causalidade foram 

realizadas junto ao stakeholder de forma que o entrevistado pudesse acompanhar o processo 

de construção do mapa e indicar possíveis correções. 

Neste processo, as relações foram realizadas sem uso do polo negativo, para evitar 

confusão no processo de construção de novas ideias. As ideias que reforçam as perspectivas 

(polo negativo) foram obtidas por meio de perguntas a respeito do sentido de cada construto 

para eliminar as ambiguidades. As informações foram anotadas e inseridas posteriormente 

para validação. 

Para facilitar a representação de cada perspectiva individual na forma de construto, as 

entrevistas foram gravadas, o que permitiu ao pesquisador revisar e validar o mapa obtido 

com o que foi realmente exposto pelo entrevistado. 

Finalizado os processos acima, os construtos foram agrupados em clusters e os mapas 

estruturados foram apresentados e explicados aos respectivos stakeholders para uma 

validação final. Na oportunidade, novas perspectivas foram capturadas e consideradas. 

Por motivo de preservação de identidade, os mapas individuais não serão apresentados 

neste documento. 

 

4.2.3 Construção do mapa agregado 

 

De posse de todos os mapas individuais, o primeiro passo é a identificação de clusters 

semelhantes nos mapas. Este procedimento facilita a agregação das percepções de diferentes 

stakeholders, pois permite que este procedimento seja feito por partes. 

A agregação dos construtos individuais requer uma análise profunda das percepções 

individuais e, em alguns casos, só é possível mediante a elaboração de um construto pelo 

facilitador. 

Foi possível identificar 5 clusters a partir das entrevistas com os stakeholders. Os 

clusters identificados foram diferenciados por cores de fonte para facilitar a apresentação e 

validação junto aos stakeholders e na etapa seguinte de análise. 

Os clusters identificados são: estratégias relacionadas com as políticas e diretrizes do 

Centro (preto), com atuação no mercado (verde), com os processos laboratoriais (azul), com 
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os processos de apoio (roxa) e com os processos do sistema de gestão da qualidade 

(vermelha). 

Partindo da lógica de facilitar a leitura e compreensão do mapa, os construtos tipo 

cabeça, opções estratégicas e caudas também foram diferenciados dos demais. 

Os construtos tipo cabeça foram representados por formas ovais cujo cor de fonte e 

preenchimento da forma foram selecionadas para representar o tipo de efeito: verde para 

efeitos positivos e vermelho para efeitos negativos. Exemplos de construtos do tipo cabeça 

podem ser vistos na Figura 18. 

 

Figura 18 - Exemplos de construtos tipo cabeça. 

 

Fonte: Autor. 

 

Os construtos tipo opção estratégica foram representados por caixas retangulares com 

cores da linha de borda compatíveis com o cluster a que ele se refere. Exemplos de construtos 

do tipo opção estratégica podem ser vistos na Figura 19. 

Por fim, os construtos tipo cauda foram representados por construtos sem linha de 

borda e com cor de preenchimento da cor do cluster a que se refere, porém em um tom mais 

claro. Exemplos de construtos do tipo cauda podem ser vistos na Figura 20. 
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Figura 19 - Exemplo de construtos tipo opção estratégica. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 20 - Exemplo de construtos tipo cauda. 

 

Fonte: Autor. 

 

Utilizando as convenções acima referidas, o mapa inicial (não validado) é 

representado na Figura 21. Ele é composto de um total de 39 construtos, sendo 5 do tipo 

cabeça, 7 do tipo opção estratégica e 6 do tipo cauda. 
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Durante a validação, os stakeholders identificaram que alguns construtos tipo cabeça 

possuíam relações de causalidade, como pode ser verificado entre os construtos 2 e 11 – baixa 

receita e baixa competitividade no mercado, respectivamente. 

Além disso, algumas relações de causalidade foram revisadas, como as relações entre 

o construto 11 e 6 – baixa competitividade e baixa demanda. Segundo o mapa inicial, a baixa 

competitividade pode ser explicada pela baixa demanda, quando que ao olhar dos 

stakeholders, esta relação é exatamente oposta. 

Foram realizadas também revisões em alguns construtos para melhorar a perspectiva 

exposta pelos stakeholders e alguns construtos foram excluídos por não representarem uma 

real preocupação para a problemática em questão, como por exemplo, o construto 23 da 

Figura 21, que está relacionado com riscos de multas por descumprimento de contratos devido 

eventuais atrasos nos processos de transporte, calibração, aquisição de insumos ou contratos 

de serviços terceirizados. Como não foram evidenciados casos, este construto fora excluído da 

análise dos fatores de baixa sustentabilidade financeira. 

 No mais, foram adicionados construtos para complementar novas ideias ou fazer 

conexão com outras perspectivas dentro do mapa e outros construtos foram reavaliados e 

classificados em um outro cluster, como o construto 12 da Figura 21, relacionado com adoção 

de políticas diferentes para laboratórios já acreditados e laboratórios que não possuem 

credenciamento junto ao INMETRO. De forma clara, este construto está inserido nas políticas 

e diretrizes da direção e fora inicialmente classificado no cluster do Sistema de Gestão da 

Qualidade.  

Feito todas as modificações, o mapa final validado pelos stakeholders é representado 

na Figura 22. Ele é composto de um total de 46 construtos, sendo 2 do tipo cabeça, 5 do tipo 

opções estratégicas e 11 do tipo cauda. 

Ao finalizar este processo, a análise qualitativa e quantitativa do mapa, será 

apresentada na próxima etapa. 
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Figura 21 - Mapa agregado inicial elaborado no software Decision Explorer. 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 22 - Mapa agregado após validação elaborado no software Decision Explorer. 

 

Fonte: Autor. 
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4.3 Análise do Modelo da Problemática dos Laboratórios Metrológicos do 

CTGAS-ER 

 

Com base no mapa agregado validado da Figura 22, as estratégias serão exploradas 

utilizando as análises qualitativas e quantitativas do mapa conforme preconiza o método 

SODA. 

 

4.3.1 Análise qualitativa do mapa SODA 

 

A análise qualitativa do mapa SODA tem como objetivo obter maior esclarecimento 

das perspectivas dos stakeholders por meio da avaliação das perspectivas presentes nos 

construtos e da cadeia hierárquica destes. 

Para facilitar esta tarefa, os construtos serão analisados dentro do grupo a que 

pertencem, ou seja, por cluster identificado. Os construtos serão referenciados do mapa por 

seus respectivos números em negrito. 

 

4.3.1.1 Análise do cluster das políticas e diretrizes do Centro 

 

O cluster em análise é formado pelos construtos representados por fonte de cor preta e 

estão concentrados principalmente na parte inferior e à esquerda do mapa da Figura 22. 

A posição de base do mapa se deve ao tipo de conceito que estes construtos carregam, 

tipicamente relacionados com políticas de gestão estratégica e diretrizes internas do CTGAS-

ER, como podem ser evidenciadas nos construtos tipo cauda 39, 22, 32, 12 e 45 que 

desencadeiam outras questões dentro do mapa. 

Para analisá-lo, o mapa será simplificado de forma que apenas os construtos ligados 

aos construtos pertencentes ao cluster de política e diretrizes do CTGAS-ER sejam 

apresentados, seguindo a cadeia hierárquica até os efeitos identificados, representados nos 

construtos tipo cabeça, conforme Figura 23. 

O construto 39 trata da falta de políticas para solucionar os problemas de logística na 

prestação de serviços em clientes distantes do Centro. Este construto desencadeia problemas 
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com custos para transportar materiais e equipamentos necessários para executar as atividades 

nas instalações do cliente ou realizar a logística para coleta e devolução dos instrumentos dos 

clientes (37); altos custos operacionais praticados pelo Centro relacionados com as diárias e 

ajudas de custo pagos aos técnicos e engenheiros executantes do serviço (36); e falta de 

parcerias com hotéis (38), que poderiam amenizar os custos apontados no construto 36. 

 

Figura 23 - Cluster das políticas e diretrizes do Centro. 

 

Fonte: Autor. 

 

Todos estes custos juntos, simplificados pelo construto 30, dificultam na conquista de 

novos contratos para prestação de serviços nas instalações do cliente (29), um campo de 

atuação atrativo por gerar um grande retorno devido ao alto valor agregado do serviço, já que 
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o cliente não precisa efetuar paradas longas no processo de medição para atualizar calibração 

de seus medidores; além da perda de novas oportunidades de negócio (44), pois alguns 

serviços metrológicos abrem portas para outros. 

Além disso, os altos custos com logística (30) acabam por gerar baixa competitividade 

para a conquista de novos mercados para realização de serviços metrológicos nas instalações 

do CTGAS-ER (11), gerando baixa demanda externa para o centro (28) e, consequentemente, 

baixa receita para os laboratórios (2). 

O construto 22 está relacionado com o emprego de gestão baseada em processos 

tradicionais do SENAI, caracterizado por uma falta de política de gestão por processos (13), 

que acabam por gerar processos de apoio burocráticos (15) que dificultam no estabelecimento 

de contratos estratégicos para prestação de serviços (19) e aumentam os custos de produção 

devido às baixas eficiências existentes (9) e, por conseguinte, dificultam também a prestação 

de serviços nas instalações do cliente (29). 

A falta de política de gestão por processos (13) devido à forte setorização existente no 

Centro (32) – fruto da estrutura organizacional existente (Figura 1) – dificulta a integração 

entre os laboratórios metrológicos e a Unidade de Relações com o Mercado (43), necessária 

para fornecer maior suporte para os agentes de mercado venderem os serviços metrológicos, 

que possuem características muito específicas (24). Esta falta de suporte faz com que os 

agentes de mercado e laboratórios não explorem outras necessidades do cliente (41) e que 

novos produtos e serviços não sejam ofertados (1), fazendo com que novos mercados não 

sejam explorados (7) e o Centro perca oportunidades de negócio (44). 

Por fim, a falta de uma política no Centro que exija obrigatoriedade para adequação de 

todos laboratórios metrológicos à norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 (45) no que diz respeito 

à documentação da qualidade e procedimentos e instruções de trabalho, dificulta uma 

adequação quando o cliente passa a exigir maior nível de qualidade dos serviços mediante 

credenciamento do laboratório ou por mudanças nas legislações vigentes (18), gerando um 

tempo de resposta lento a estas variações de mercado (16) que, por consequência, dificultam a 

execução de serviços nas instalações do cliente (29) e novos contratos de serviços internos 

laboratoriais. 
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4.3.1.2 Análise do cluster do Sistema de Gestão da Qualidade 

 

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) é um importante setor para manutenção da 

qualidade dos serviços metrológicos, visto que este setor é responsável pelo controle dos 

documentos e registros da qualidade necessários para atendimento dos requisitos da norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025, além de ser responsável pelo controle de atividades não-

conformes e tratamento destas. 

Foram identificados 5 construtos referentes ao SGQ, dos quais um é do tipo opção 

estratégica (16) e um é do tipo cauda (31), conforme mapa simplificado da Figura 24. 

 

Figura 24 - Cluster do Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

Fonte: Autor. 
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Os construtos relacionados com o SGQ apontam que, apesar da importância do setor 

para conquista e manutenção do credenciamento junto ao INMETRO (31), falta mão-de-obra 

para execução das atividades (17), hoje composta em sua maioria por estagiários para auxiliar 

o Gerente da Qualidade. 

Por este motivo, o Gerente da Qualidade não possui disponibilidade para fornecer 

maior suporte aos laboratórios não-acreditados, o que contribui para um tempo maior por 

parte dos laboratórios para cumprir as exigências do mercado quanto à obtenção de um 

credenciamento (16) (este último agravado também pela baixa disponibilidade de técnicos 

para realização das mudanças, representada pelo construto 34) e para um tempo maior para 

emissão dos certificados de calibração para os clientes já existentes (25), necessitando de 

prazo maior para execução dos serviços e gerando custo maior para os processos produtivos 

(9). 

O resultado destas questões é a perda de oportunidades de negócio (44) por 

dificuldade em execução de atividades em campo (29) e por perdas de contrato de serviços 

laboratoriais que requerem credenciamento junto ao INMETRO. 

 

4.3.1.3 Análises dos clusters dos processos laboratoriais e administrativos 

 

Foram identificados 11 construtos relacionados com os processos laboratoriais, dos 

quais dois são do tipo cauda (34 e 46) e dois são do tipo opção estratégica (28 e 29). Quanto 

aos processos administrativos, totalizaram 5 construtos, que podem ser vistos na Figura 25. 

Como o cluster da Unidade Administrativa e Financeira está intimamente relacionado com os 

processos laboratoriais, a análise será conjunta. 

A partir da opção estratégica de realizar serviços em campo (29) para aumentar a 

receita (2) e garantir novas oportunidades de negócio (44), verifica-se que este construto é 

afetado pelos custos de produção (9), pela demora para adequação às exigências do mercado 

(16) e altos custos com logística (30) para deslocamento de técnicos, materiais e 

equipamentos para execução das calibrações. 

Os custos de produção (9) estão associados com atrasos nos processos do SGQ, mais 

precisamente no de emissão de certificados (25); e nos processos de apoio (15) – relacionados 

com aquisição de materiais e insumos (8), que geram estoques (27) de segurança e paradas de 



75 

 

 

produção (21). Este último se deve à dificuldade de estabelecer contratos de serviços 

terceirizados (19) necessários em algumas etapas dos processos produtivos laboratoriais, além 

de estratégicos para conquista de outros contratos que demandam serviços não prestados pelo 

centro. 

De acordo com o mapa da Figura 25, é possível verificar que os atrasos nos processos 

de apoio devem-se à falta de uma política de gestão por processos (13) e se agrava pela falta 

de planejamento da produção por parte de alguns responsáveis técnicos (46). 

 

Figura 25 - Cluster dos processos laboratoriais e administrativos. 

 

Fonte: Autor. 
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Os custos citados anteriormente (produção + logística), aliados com a dificuldade 

existente para precificar os serviços (23 e 10) contribuem para a queda da competitividade dos 

laboratórios no mercado (11), culminando em baixa demanda (6) e, portanto, baixa produção 

anual (28). 

No que diz respeito à demanda (6), esta é afetada também pela ineficiência na 

divulgação dos serviços (20), visto que alguns potenciais clientes situados no Rio Grande do 

Norte e demais cidades do Nordeste não conhecem ou não demandam os serviços do CTGAS-

ER por não conhecer os benefícios existentes da calibração nos seus processos industriais. 

Quanto à baixa produção (28), verifica-se que existem laboratórios cujos processos 

produtivos podem ser otimizados, aumentando a produção por meio de melhoria dos 

processos (40), porém há dificuldade de alocar uma equipe dedicada à execução destas 

atividades (33) por conta da baixa quantidade de pessoas disponíveis no laboratório (34). 

De modo geral, nota-se que existem melhorias a serem realizadas em todas as etapas 

do processo, da logística para coleta e expedição dos instrumentos de medição e/ou pessoas 

(quando são demandas atividades em campo), calibração, processos administrativos (compras, 

contratos de serviços) e divulgação de serviços para conquista de novos mercados. 

 

4.3.1.4 Análise do cluster de atuação no mercado 

 

O cluster de atuação no mercado, devido ao caráter estratégico e por ser de 

responsabilidade da Unidade de Relações com o Mercado (UNRM), foi o único que 

apresentou construtos tipo cauda até os construtos tipo cabeça. 

Foram identificados um total de 11 construtos relacionados com estratégias de atuação 

no mercado, dos quais dois são do tipo opção estratégica (42 e 7) e três são construtos tipo 

cauda (4, 5 e 35), conforme mapa simplificado da Figura 26. 

As opções estratégicas de agregar valor aos serviços prestados pelos laboratórios (42) 

e explorar novos mercados (7), são afetados pela falta de novos produtos e serviços (1), visto 

que os serviços metrológicos já possuem maturidade no mercado. Por este motivo, os clientes 

procuram por fornecedores que oferecem o menor preço, pois muitas vezes o custo para 

calibração é igual ou superior ao custo para aquisição de um novo instrumento já calibrado. 
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A dificuldade de fornecer novos produtos e serviços é afetada pela falta de mão-de-

obra especializada em vendas na UNRM (4), pela falta de suporte para direcionar 

investimentos em novas áreas (26), por não explorar todas as necessidades do cliente (41) e 

pela falta de diretrizes para atuar em outras áreas da indústria além do gás natural (45). Este 

último construto tem grande importância, pois muitos processos industriais necessitam de 

medição de pressão, temperatura e inspeção dimensional, ou seja, existem potenciais clientes 

que não são explorados pelo Centro dentro do Rio Grande do Norte e região nordeste. 

 

Figura 26 - Cluster de atuação no mercado. 

 

Fonte: Autor. 

 

Observando o construto (41),  falta de participação dos clientes na formação dos 

serviços do Centro, foi exposto pelos stakeholders que muitos clientes demandam suporte 
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para gestão dos seus sistemas de medição, como por exemplo, planilhas que auxiliem na 

tomada de decisão para realizar paradas programadas para manutenção preventiva e realizem 

análise do desempenho dos instrumentos para subsidiar substituição dos mesmos; 

procedimentos operacionais para garantir correto manuseio e instalação dos instrumentos de 

medição, que influenciam significativamente na medição, entre outros. 

Como exemplo, o Laboratório de Medição de Vazão realizou treinamentos com 

certificação para alguns clientes em 2014 aproveitando a estrutura de formação técnica e 

profissional do SENAI. Além dos cursos, o laboratório elaborou instruções e procedimentos 

para minimizar os danos nos instrumentos dos clientes (e prejuízos com manutenção) 

causados por falhas operacionais. 

Porém, os agentes de mercado não possuem conhecimento técnico para identificar 

essas oportunidades de negócio devido à grande especificidade existente nos processos 

metrológicos (24), agravado pela falta de integração entre a Unidade de Relações com o 

Mercado e os laboratórios (43), evidenciado pela baixa integração entre setores no CTGAS-

ER (14). Além disso, os responsáveis técnicos avaliam estas oportunidades (5), já que são 

inicialmente demandados apenas para serviços de calibração. 

No que diz respeito à falta de direcionadores de mercado (26), verifica-se que a 

UNRM não realiza estudo de mercado (3), logo, o Centro não possui informações sobre 

quantidade de concorrentes existentes em uma determinada área, tampouco que áreas afins 

estão em evidência e como estas podem ser exploradas. Isto se deve à forma que a unidade 

está atuando no Centro, como um gestor de propostas de serviços diretamente demandados 

pelos clientes, gestor de contratos e canal de relacionamento para reclamações e sugestões 

(35). A falta de conhecimento sobre o mercado dificulta a precificação dos serviços (23), que 

afeta diretamente o cluster dos processos laboratoriais. 

Assim, conclui-se que são necessários investimentos no setor (recursos humanos e 

marketing) e estabelecer integração para que os clientes existentes sejam devidamente 

atendidos e para que novos mercados sejam conquistados, e consequentemente, a atuação no 

mercado local e regional seja maior, dentro e fora da indústria do gás natural. 
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4.3.2 Análise quantitativa do mapa SODA 

 

A análise quantitativa tem como objetivo identificar os efeitos, causas e/ou 

desencadeadores de questões, opções estratégicas e as questões relevantes para a problemática 

estruturada na forma de mapa SODA. 

Serão adotadas as seguintes convenções com base na quantidade típica de ligações 

existentes no mapa: 

a) Para classificar um construto como implosão (implosion), este deve possuir uma 

quantidade de setas entrado maior ou igual a 3 e quantidade de setas saindo igual a 

1. 

b) Para classificar um construto como explosão (explosion), este deve possuir uma 

quantidade de setas saindo maior ou igual a 3 e quantidade de setas entrando igual 

a 1. 

c) Para classificar um construto como dominante (domain), o construto deve receber 

e emanar uma quantidade de setas igual ou superior a 2. 

As subseções seguintes trazem as análises quanto ao número de conexões existentes 

entre os construtos. 

 

4.3.2.1 Análise dos construtos tipo cabeça, opções estratégicas e caudas 

 

O modelo da problemática representado na forma de mapa pelos stakeholders gerou 

um total de 2 construtos tipo cabeça que representam efeitos negativos das questões 

exploradas nas entrevistas, representados pelos símbolos ovais de cor de preenchimento 

vermelho conforme Figura 22. 

Os construtos 2 e 44, classificados como tal, apontam que os fatores da problemática 

da sustentabilidade financeira dos laboratórios metrológicos do SENAI CTGAS-ER geram 

principalmente baixa receita dos serviços metrológicos e baixa atuação no mercado, 

respectivamente. 

Como opções estratégicas para solução dos efeitos negativos supracitados, os 

stakeholders identificaram um total de 5 construtos, relacionados com a necessidade de 
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obtenção de acreditação para as calibrações de campo (29), por serem mais rentáveis que as 

calibrações laboratoriais e, portanto, torna-se necessário estruturar os laboratórios e o Sistema 

de Gestão da Qualidade para tornar o processo de acreditação mais rápido (16), que viabiliza 

a conquista de outros mercados locais e regionais de calibração laboratorial que exigem este 

credenciamento. 

Além disso, verifica-se a necessidade de aumentar a produção dos laboratórios (28), 

pois estão equipados com materiais e equipamentos compatíveis para atendimento de maiores 

demandas; aumentar o valor agregado dos produtos (42) com o objetivo de tornar a carta de 

serviços do Centro mais atrativa para o mercado; e explorar novos mercados além da 

metrologia do gás natural (7), já que muitos laboratórios podem atuar em diversas áreas da 

indústria, desde certificação de produtos como processos produtivos que exigem alto padrão 

de qualidade. 

Como pontos de partida para explorar as estratégias identificadas, foram identificados 

11 construtos tipo cauda, dos quais cinco são políticas e diretrizes do Centro (12, 22, 32, 39 e 

46), um é uma questão importante acerca do Sistema de Gestão da Qualidade (31), dois são 

efeitos desencadeadores pertencentes aos laboratórios (34 e 46) e três estão relacionados com 

a atuação no mercado (4, 6 e 36). 

De forma resumida, os construtos tipo cauda enfatizam falta de ações internas para 

solucionar problemas de logística para melhorar competitividade no mercado; políticas da 

qualidade por meio da exigência de adequação às normas e regulamentos técnicos para todos 

os laboratórios existentes na UNATT; integração dos setores por conta da estrutura 

organizacional caracterizada pela forte setorização existente; revisão e melhoria dos processos 

de apoio para facilitar o suporte com as atividades fim; diretrizes para atuação em novos 

mercados com a estrutura existente; e adequação do setor de mercado, de forma que este 

possa fornecer subsídios ao Centro para avaliar novas oportunidades de negócio, além de 

divulgar de forma adequada os serviços existentes. 

 

4.3.2.2 Análise dos construtos tipo implosão 

 

Foi identificado um construto que preserva as características convencionadas na seção 

4.3.2, pertencente ao cluster dos processos laboratoriais: o construto 11. 
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Para análise, serão apresentados apenas os níveis hierárquicos inferiores dos 

construtos diretamente ligados ao construto 11, de forma que seja possível identificar quais 

questões o afetam, conforme Figura 27. 

 

Figura 27 - Análise do construto implosão. 

 

Fonte: Autor. 

 

O construto 11 trata da baixa competitividade dos serviços metrológicos do Centro 

perante o mercado. Esta é uma questão importante a ser explorada, visto que alguns contratos 

por licitação ou potenciais clientes, dentro da região nordeste ou sudeste, não são 

conquistados devido à presença de outros laboratórios com preços mais atrativos. 

Foram identificadas 3 questões que contribuem para a baixa competitividade: custo de 

produção (9), custos com logística (30) e dificuldade para precificar os serviços (23). 

Quanto aos custos de produção, foram identificados basicamente melhorias nos 

processos de apoio, mais especificamente processo de compras (8), no estabelecimento de 
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contratos terceirizados (19) e no processo de emissão de certificados (25), visto que o quadro 

de funcionários é enxuto e investimentos com treinamentos nos colaboradores já foram 

realizados para garantir a qualidade dos serviços prestados. Assim, quanto mais eficiente os 

processos internos, seja de calibração ou de apoio, maior a capacidade de atendimento ao 

cliente, diminuindo os custos de produção utilizando a estrutura existente. 

Foram identificadas algumas melhorias estruturais, no sentido de fornecer mais 

recursos humanos ao setor da qualidade (17), mapeamento dos processos para identificar 

“gargalos” por meio de uma gestão da produção por processos (13) e exigir melhor gestão dos 

laboratórios por meio de um planejamento da produção (46), já que alguns materiais de 

consumo são de uso frequentes e os equipamentos podem ter paradas programadas para 

manutenção preventiva e preditiva. 

O construto 30 trata dos custos com logística e já fora explorado na análise qualitativa 

do cluster das políticas e diretrizes do Centro. De fato, a logística é um fator de 

competitividade, visto que as indústrias brasileiras (potenciais clientes para laboratórios 

metrológicos) estão concentradas na região Sudeste e Sul e, por este motivo, grande parte dos 

laboratórios acreditados no país estão situados nestas regiões. Assim, encontrar soluções para 

minimizar os custos com logística é estratégico para o Centro para garantir competitividade 

perante aos concorrentes. 

Por fim, o construto 23 trata da dificuldade de precificar os serviços por 

desconhecimento do mercado (3) e pela dificuldade de alocar os custos, já que todos os 

processos são “independentes” no Centro, tornando difícil adotar uma metodologia de análise 

eficiente (10). Para o mercado atual, composto pelas distribuidoras de gás existente no país, 

este construto é importante, pois o contrato de serviços para atendimento destes clientes é 

feito por licitações e prevalecem os menores preços. 

Para solucionar este problema, torna-se necessário estruturar a unidade de mercado 

para que esta faça análises de concorrentes e oportunidades (35) e, novamente, adotar uma 

gestão por processos (13) para facilitar a compreensão da participação de cada setor no 

processo produtivo e, portanto, a contribuição dos custos destes. 

De forma resumida, as medidas acima consistem em obter maior conhecimento dos 

processos internos da empresa e da atuação dos concorrentes, para que seja possível 

estabelecer estratégias para conquistar novos mercados. 
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4.3.2.3 Análise dos construtos tipo explosão 

 

Conforme convenção adotada na seção 4.3.2, o construto 13 (“Não há política de 

gestão por processos”) é um construto tipo explosão e afeta os processos produtivos, no que 

diz respeito aos processos de apoio (15) e análise de custos (10); e dificulta integração entre 

os setores existentes (14). Todas estas questões, quando combinadas com outras, convergem 

para os dois efeitos negativos existentes no mapa, como pode ser visto na Figura 28. 

De forma semelhante à análise do construto implosão identificado na seção anterior, a 

análise do construto explosão 13 será realizada identificando apenas os níveis hierárquicos 

superiores, desconsiderando as ramificações provenientes de outras questões, para que seja 

possível identificar como este construto desencadeia novas questões no mapa. 

 

Figura 28 - Análise do construto explosão. 

 

Fonte: Autor. 
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A adoção de um sistema produtivo focado no atendimento das necessidades das 

atividades que agregam valor é uma questão importante a ser explorada. De forma 

simplificada, a negligência desta questão afeta três diferentes no mapa: os processos 

laboratoriais, apoio e atuação no mercado. 

 No que diz respeito aos processos laboratoriais e de apoio, a falta de uma gestão por 

processos (13) resulta em uma baixa produção laboratorial (6), decorrente de uma baixa 

demanda existente (6) devido à baixa competitividade dos preços praticados no mercado (11), 

discutido na seção anterior. 

Além disso, a falta de uma gestão por processos afeta a eficiência dos processos de 

apoio, que resulta na dificuldade de realizar melhorias e manutenções nos processos (40) por 

conta da dificuldade em estabelecer contratos de serviços (19). A burocracia gerada nos 

processos administrativos também contribui para o aumento dos custos de produção (9), que 

dificultam a execução das atividades nas instalações do cliente (29). 

Por fim, o construto 13 contribui para falta de integração entre os setores (14), 

necessária para garantir suporte para os agentes de mercado (24) para explorar outras 

necessidades dos clientes (41), de forma que novos produtos e serviços possam ser ofertados 

(1). O resultado é o baixo valor agregado (42), pois o Centro oferta apenas calibração de 

instrumentos de medição a um custo maior que o mercado, e atuação fraca no mercado local e 

regional (7), por atuar somente na área do gás natural. 

Desta forma, torna-se necessário revisar os processos existentes, adequados dos 

tradicionais processos de ensino profissionalizante do SENAI (22), apontado como um 

possível elemento desencadeador. Esta medida pode ajudar no desenvolvimento da Unidade 

de Pesquisa Aplicada, pois, juntamente com a área de prestação de serviços, exigem uma 

estrutura mais flexível para a execução das atividades. 

 

4.3.2.4 Análise dos construtos dominantes 

 

Segundo convenção da seção 4.3.2, foram identificados 6 construtos dominantes, ou 

seja, que carregam questões mais relevantes para a situação problemática, cobrindo os 5 

identificados no mapa. 
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Os construtos dominantes identificados trazem questões já exploradas em outras 

análises e apontam a necessidade de ofertar novos produtos e serviços para atendimento do 

mercado além do gás natural (1), urgência na estruturação dos laboratórios para atendimento 

das exigências legais de forma a responder rapidamente às mudanças de mercado (16) para 

executar calibrações nas instalações do cliente (29), reduzir custos de produção (9) e logística 

(30) e reduzir burocracia existente (15). 

É possível verificar que metade dos construtos dominantes identificados tratam de 

questões que impactam no desempenho atual de prestação de serviços metrológicos, 

representados nos construtos 9, 15 e 30 e, portanto, devem ser tratados com maior urgência. 

Os demais tratam de questões estratégicas para a empresa, relacionados com conquista 

de mercados mais rentáveis e expansão da carta de serviços existente, representados nos 

construtos 1, 16 e 29. No que diz respeito à expansão do mercado, esta questão deve ser 

revisada e planejada de acordo com os objetivos da empresa. 

 

4.3.2.5 Análise de centralidade do modelo da problemática 

 

A análise de centralidade foi realizada com os recursos do software Decision Explorer 

e tem como objetivo avaliar de uma forma alternativa as questões-chave da problemática. O 

resultado gerado no programa é uma lista ranqueada em ordem decrescente de centralidade, 

ou seja, dos construtos mais centrais aos construtos menos centrais. A lista dos 10 primeiros 

construtos pode ser vista na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Análise de centralidade dos construtos no mapa. 

Posição Descrição do Construto 

1º Dificuldade de executar serviços nas instalações do cliente (29) 

2º Alguns serviços metrológicos laboratoriais são pouco competitivos (11) 

3º Os custos de produção são elevados (9) 

4º Altos custos com logística (30) 

5º O tempo de resposta às exigências legais do mercado é lento (16) 
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6º Não são ofertados novos produtos e serviços (1) 

7º Não há suporte para precificação (23) 

8º Baixa demanda para alguns serviços laboratoriais (6) 

9º Baixa produção laboratorial (28) 

10º Custos associados com parada de produção (21) 

 

Os resultados mostram que os 6 primeiros construtos são compatíveis com a análise de 

dominância verificada nos clusters e possuem centralidade no mapa, ou seja, estão ligados a 

grandes cadeias hierárquicas. 

Esta análise mostra que, apesar de possuir maior grau de dominância (seis ligações no 

total), o construto 1 é menos central que os demais, pois se dedica a questões relacionadas 

com expansão do mercado. Assim, sua questão é local quando comparada aos demais 

construtos dominantes e, portanto, não influencia ou é influenciada por grandes cadeias de 

construtos dentro do mapa. 

 

4.3.2.6 Análise de cauda composta 

 

A análise de cauda composta propõe identificar os pontos de ramificações que 

fornecem caminhos eficientes para os construtos tipo cabeça. Como os efeitos desta 

problemática são negativos, os construtos identificados nos pontos de ramificação são os que 

atingem estes efeitos de forma mais rápida. 

Os resultados gerados no software são separados por cluster. Na Tabela 4 consta os 

construtos identificados. 

 

Tabela 4 - Análise de cauda composta no mapa. 

 Construto 

Atuação no 

mercado 

Não são ofertados novos produtos e serviços (1) 

Não há estudo de mercado (3) 



87 

 

 

Não há mão-de-obra especializada em vendas na UNRM (4) 

Sistema de Gestão 

da Qualidade 

O tempo de resposta às exigências legais do mercado é lento (16) 

Não há mão-de-obra suficiente no SGQ (17) 

Políticas e 

diretrizes do 

Centro 

Não há políticas de gestão por processos (13) 

Falta políticas no Centro para solucionar os problemas de logística (39) 

Processos de 

apoio 
Os processos de apoio são burocráticos (15) 

Processos 

laboratoriais 
Não há disponibilidade de técnicos nos laboratórios (34) 

 

No cluster de atuação no mercado foram identificadas 3 caudas compostas, sendo que 

os construtos 3 e 4 (falta de estudo de mercado e de pessoas especializadas em vendas no 

setor, respectivamente) estão relacionados com o construto 1 (necessidade de ofertar novos 

produtos e serviços). Considerando que o construto 1 é dominante, os demais construtos 

representam alternativas potenciais. 

No cluster do Sistema de Gestão da Qualidade foram identificadas duas caudas 

compostas, o construto 16 e o construto 17, que estão relacionados. Novamente, o construto 

16 é dominante e, portanto, a alternativa representada no construto 17 representa o menor 

caminho para os efeitos negativos dentre os demais ligados a ele. 

No cluster de políticas e diretrizes do Centro, foram identificados o construto 13, já 

explorado na análise dos construtos explosão, e o construto 39, relacionado com o construto 

dominante 30. Este último, juntamente com as alternativas identificadas no cluster do SGQ, 

fornece suporte para prestação de serviços metrológicos nas instalações do cliente. 

No cluster dos processos de apoio, foi identificado como alternativa o construto 15 

relacionado com a burocracia dos processos de apoio, abordado em outras análises, que está 

intimamente relacionado com os custos de produção (9). 

Por fim, no cluster dos processos laboratoriais, foi identificado como alternativa o 

investimento em recursos humanos (34) como forma mais eficiente de evitar os efeitos 

negativos relacionados. 
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5 Conclusões 

 

 

Conforme apresentado no Capítulo da Introdução, a metrologia é uma ciência 

importante para o desenvolvimento industrial e para a sociedade por promover 

competitividade no comércio nacional e internacional, inovação tecnológica e garantir os 

direitos do consumidor. 

Para atingir este objetivo, a metrologia depende de uma estrutura básica composta de 

um instituto metrológico nacional – no caso do Brasil, o INMETRO – as regulamentações do 

Estado e dos laboratórios de calibração e ensaio credenciados. 

Porém, alguns laboratórios de calibração e ensaios credenciados ao INMETRO estão 

com dificuldades financeiras decorrentes de diversos fatores, mesmo com o crescimento da 

demanda da indústria por serviços metrológicos. 

Dentro deste contexto, situam-se os laboratórios metrológicos do SENAI CTGAS-ER, 

cujo desempenho financeiro encontra-se abaixo do esperado pela alta direção, conforme 

exposto no Capítulo 2. 

Assim, este trabalho de pesquisa foi proposto com o intuito de identificar os fatores 

internos que contribuem no baixo desempenho financeiro dos serviços metrológicos do 

SENAI CTGAS-ER utilizando métodos de Pesquisa Operacional Soft e, para tal, 

estabeleceram-se os seguintes objetivos: 

 Objetivo Geral: Identificar e explorar os fatores que dificultam o desempenho 

financeiro dos serviços metrológicos do SENAI CTGAS-ER, considerando as 

dinâmicas existentes na organização. 

 Objetivo Específico 1: Selecionar os stakeholders envolvidos na situação 

problemática; 

 Objetivo Específico 2: Estruturar o problema junto aos stakeholders para gerar 

opções estratégicas; 

 Objetivo Específico 3: Explorar as alternativas estratégicas para a problemática 

em questão. 
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Posto isto, elaborou-se a proposta metodológica de pesquisa do Capítulo 4 e se iniciou 

os trabalhos necessários para alcance do Objetivo Específico 1. 

Esta etapa constitui em um ponto chave para os métodos de estruturação de problemas, 

pois um modelo da situação problemática será construído a partir das perspectivas dos 

envolvidos e, portanto, deve ser cuidadosamente realizada para que este modelo se aproxime 

da realidade. 

Desta forma, foi utilizado um método de seleção cujos requisitos se apoiam no 

interesse nas questões que serão exploradas e no poder para prover mudanças, além dos 

relacionamentos estratégicos diretos e indiretos que podem facilitar o alcance dos objetivos da 

empresa. Ao fim do processo, foram selecionados 5 stakeholders, todos pertencentes à 

unidade de prestação dos serviços metrológicos do Centro. 

Os resultados obtidos poderiam ser diferentes caso fossem utilizados critérios 

diferentes como base para identificação e seleção dos stakeholders. Porém, os stakeholders 

selecionados neste trabalho não comprometeram o modelo, pois este aborda questões 

relacionadas com todas as unidades. 

De posse dos stakeholders, buscou-se na sequência a elaboração de um modelo da 

problemática, para cumprir o Objetivo Específico 2. Para isto, foram realizadas entrevistas 

individuais e o ponto de vista de cada entrevistado foi representado na forma de mapas 

causais, conforme preconiza os fundamentos do método SODA. Foram utilizados gravadores 

e o software Decision Explorer para registrar as perspectivas dos envolvidos e para 

construção dos mapas individuais. 

Com objetivo de obter melhor representação da problemática, perspectivas 

semelhantes foram agrupadas e novas criadas, constituindo um modelo único que representa 

as questões abordadas por todos os stakeholders. 

Após agregação, o modelo foi validado por meio da reavaliação de todos os construtos 

e da relação hierárquica entre eles, de forma que a problemática estruturada foi representada 

no mapa da Figura 22. 

Em seguida foram realizadas análises qualitativas e quantitativas do problema 

estruturado com auxílio do Decision Explorer para cumprir o Objetivo Específico 3. 

Identificou-se 5 opções estratégicas para solução da problemática, 6 questões chave, 

representadas pelos construtos dominantes, 9 alternativas, representados nas caudas 
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compostas; as questões que são mais afetadas na problemática e as que geram maiores 

questões (implosões e explosões); e os efeitos da negligência das questões levantadas, 

representadas por 2 construtos tipo cabeça. 

A partir das atividades descritas acima, foi possível responder à pergunta de pesquisa. 

Os fatores internos que contribuem para o baixo desempenho financeiro dos serviços 

metrológicos do SENAI CTGAS-ER estão relacionados com: 

 Falta de integração entre os setores, que dificultam o desempenho das atividades, 

análises dos custos e redução das burocracias; 

 Falta de recursos humanos dedicados à melhoria dos processos e treinamento 

adequado para execução apropriada das atividades, que impactam no custo de 

produção e na divulgação dos serviços; 

 Baixa competitividade por altos custos envolvidos na produção, falta de ações para 

solucionar problemas com logística e ausência de estudo de mercado para obter 

conhecimento sobre a atuação dos concorrentes; 

 Baixa atuação no mercado por falta de políticas da qualidade que reduzam o tempo 

de adequação às exigências legais, falta de participação do cliente na formação dos 

serviços ofertados, e falta de oferta de potenciais produtos e serviços relacionados 

com os serviços metrológicos para os clientes já existentes; 

 Concentração da atuação no nicho de mercado metrológico do gás natural, que 

possui maior concentração no sudeste e sul do país, enquanto potenciais indústrias 

e fábricas relacionadas com outras áreas, locais e regionais, podem ser atendidas 

pelos serviços metrológicos ofertados. 

De acordo com as análises efetuadas na seção 4.3, a adoção de uma gestão por 

processos pode ser uma boa alternativa para iniciar as mudanças, pois além de promover 

maior eficiência nos processos produtivos e de apoio acabam por estabelecer uma integração 

entre os setores, visto que a reestruturação dos processos a nível de tarefa e atividades podem 

ser projetadas com este objetivo. 

Outra vantagem obtida com o mapeamento dos processos é a possibilidade de 

identificar como os demais serviços do Centro podem ser atendidos de forma adequada, pois o 

SENAI CTGAS-ER atua também com educação profissional e pesquisa aplicada. Dessa 
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forma, os processos administrativos são adequados à todas atividades fim da empresa e não o 

contrário, como verificado. 

Logo, como primeira recomendação de trabalhos futuros, sugere-se a utilização de 

ferramentas de modelagem de processos baseados em análises “as is”, “to be” e “to do”, 

com objetivo de avaliar o estado atual dos processos e definir as ações a serem realizadas para 

adequá-los aos processos desejados. 

Quanto à opção de expandir a atuação no mercado, faz-se necessário compreender os 

objetivos estratégicos da empresa e que estes sejam esclarecidos aos gestores. 

Logo, a segunda recomendação de trabalhos futuros é o uso da abordagem Value-

Focusing Thinking de Keeney (1996), desenvolvida para focar as tomadas de decisão nos 

objetivos ligados aos valores da instituição. O uso desta abordagem pode promover maior 

entendimento dos objetivos da empresa na alta gestão além de focar a geração de alternativas 

para algumas questões exploradas no mapa para o atendimento da missão e valores da 

empresa. 

Tendo em vista que o SENAI CTGAS-ER está atuando na área de energias 

renováveis, pode-se pensar em novas opções para as atividades metrológicas, como por 

exemplo, criação de laboratórios de medição de grandezas elétricas ou estruturação de um 

setor de análise de eficiência energética para a indústria, entre outros. 

Por fim, pode-se afirmar que a estruturação do problema de sustentabilidade financeira 

dos serviços metrológicos do Centro cumpriu o Objetivo Principal deste trabalho de 

pesquisa, pois expôs as principais questões a serem exploradas pela alta direção. 

Recomenda-se, por fim, que após um período de tempo e/ou definição de novas metas 

da empresa, o método seja novamente aplicado para que novas questões sejam exploradas e 

comprometidas, de forma a estabelecer uma melhoria contínua dos serviços metrológicos para 

garantir maior competitividade e facilitar o alcance de novos objetivos estratégicos traçados 

pela alta direção. 
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APÊNDICE A – Abordagem de Análise de Stakeholders 

 

 

O processo de tomada de decisões pode gerar melhores resultados quando são 

consideradas as opiniões das partes interessadas, pois impede a marginalização das opções e 

reduz conflitos de interesses (ARMAH; YAWSON; JOHANNA, 2009). 

A abordagem das partes envolvidas teve início em meados de 1980 e o conceito de 

stakeholder  tornou-se conhecido  com a publicação do trabalho Strategic Management – A 

Stakeholder Approach de Richard Edward Freeman, em 1984 (FONTAINE; HAARMAN; 

SCHMID, 2006; FREEMAN; MCVEA, 2001). 

Mitchell et al (2009) organizaram cronologicamente diversas definições e 

características de stakeholders de diferentes autores em publicações entre os anos 1963 a 

1995, conforme podem ser vistas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Definição cronológica de stakeholder. 

Fonte Definição 

Memorando 

de Stanford, 1963 

"aqueles grupos de quem sem apoio a organização deixaria de 

existir" (citado em Freeman & Reed, 1983 e Freeman, 1984) 

Rhenman, 1964 "são dependentes da empresa no sentido de alcançar seus objetivos 

pessoais e de quem a empresa depende para sua existência" (citado 

em Nasi, 1995) 

Ahlstedt & 

Jahnukainen, 1971 

"impulsionados pelos seus próprios interesses e objetivos, são 

participantes da empresa, e, portanto, dependem desta e de quem 

os objetivos da empresa dependem" (citado em Nasi, 1995) 

Freeman 

& Reed, 1983:91 

Ampla: "quem pode afetar a realização dos objetivos de uma 

organização ou é afetado pelos objetivos desta" 

Estreita: "de quem a organização é dependente para sua 

sobrevivência" 

Freeman, 1984:46 "pode afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos da 
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organização" 

Freeman  

& Gilbert, 1987:397 

"pode afetar ou é afetado por um negócio" 

Cornell  

& Shapiro, 1987:5 

"demandantes" que têm "contratos" 

Evan  

& Freeman, 1988:75-76 

"têm interesses ou direitos sobre a empresa" 

Evan  

& Freeman, 1988:79 

"aqueles que se beneficiam ou são prejudicados ou de quem os 

direitos são respeitados ou violados por ações coorporativas" 

Bowie, 1988:112, n.2 "aqueles sem cujo apoio a empresa deixaria de existir" 

Alkhafaji, 1989:36 "grupos aos quais a empresa é responsável" 

Carroll, 1989:57 "afirmam ter um ou mais tipos de interesses" - "que vão desde um 

interesse por direito (legal ou moral) até por deter posse ou título 

legal dos bens e propriedades da empresa" 

Freeman  

& Evan, 1990 

detentores de contratos 

Thompson  

et al., 1991:209 

estão "em relação com uma organização" 

Savage et al., 1991:61 "têm interesses nas ações de uma organização e (...) a capacidade 

de influenciá-las" 

Hill & Jones, 1992:133 "constituintes que têm uma reivindicação legítima sobre a empresa 

(..) estabelecida através da existência de uma relação de troca" que 

fornecem "à empresa com recursos críticos (contribuições) e esta, 

em troca, espera que seus interesses sejam satisfeitos (por 

incentivos)" 

Brenner, 1993:205 "possuem uma relação legítima e não-trivial com uma organização 

[como] operações de troca, ações de impacto e responsabilidades 
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morais" 

Carroll, 1993:60 "afirmam ter um ou mais tipos de interesses nos negócios" - 

podem afetar ou serem afetados... 

Freeman, 1994:415 participantes do "processo humano de criação conjunta de valores" 

Wicks et al., 1994:483 "aqueles que interagem e dão significado e definição para a 

coorporação" 

Langtry, 1994:433 "aqueles que a empresa é significativamente responsável por seu 

bem-estar, ou que possuem reivindicação moral ou legal sobre a 

empresa" 

Starik, 1994:90 "podem e estão fazendo seus verdadeiros interesses conhecidos" - 

"são potencialmente influenciadores ou podem ser influenciados 

por uma organização" 

Clarkson, 1994:5 aqueles que "suportam algum tipo de risco, por terem investido 

alguma forma de capital, humano ou financeiro, ou algo de valor 

na empresa" ou "são colocados em risco pelas atividades da 

empresa" 

Clarkson, 1995:106 "possuem ou reivindicam, propriedade, direitos ou interesses em 

uma companhia e suas atividades" 

Nasi, 1995: 9 "interagem com a empresa e, assim, tornam seu funcionamento 

possível" 

Brenner, 1995:76, n.1 aqueles que "são ou podem ser impactados pela empresa/ 

organização" 

Donaldson  

& Preston, 1995:85 

"pessoas ou grupo de pessoas com interesses legítimos em 

aspectos processuais e/ou substantivas na atividade empresarial" 

Fonte: adaptado de Mitchell et al (2009). 
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Assim, a seleção dos stakeholders é uma etapa importante para suporte à tomada de 

decisões estratégicas e, por este motivo, foram desenvolvidos vários métodos de análise das 

partes interessadas. 

O processo de análise de stakeholders consiste na coleta e análises sistemáticas de 

informações qualitativas para determinar quais interesses devem ser considerados para 

elaborar ou executar uma política de gestão (SCHMEER, 1999). 

Neste Apêndice serão apresentados dois métodos de análise de stakeholders, além do 

utilizado neste trabalho de pesquisa, todos baseados em princípios distintos. 

Mitchell et al (2009), basearam-se no conceito de Freeman (1984) para propor uma 

forma de classificar os decisores. Neste método, os autores apoiaram-se em três atributos 

chave: 

 Poder: habilidade para convencer alguém a realizar uma tarefa que não faz parte 

de suas obrigações; 

 Legitimidade: relacionada à percepção generalizada a respeito das ações da 

empresa, que permitem avalia-las como desejáveis ou apropriadas dentro do 

contexto socialmente construído; 

 Urgência: relacionada com o tempo de resposta às solicitações dos stakeholders, 

que levam em conta a velocidade de resposta na organização e a criticidade do 

pedido. 

A partir destes atributos, Mitchell et al (2009) desenvolveram a Teoria da Relevância 

dos Stakeholders (também referida como “Teoria da Saliência dos Stakeholders”), que tem 

como objetivo identificar os tipos existentes para estabelecer prioridades e definir quais os 

interesses devem ser atendidos. 

A combinação dos três atributos mencionados resulta em sete tipos possíveis de 

stakeholders, representados na Figura 29. 

Os stakeholders latentes são aqueles que possuem apenas um atributo e que 

provavelmente recebem pouca atenção na empresa. Eles são os “adormecidos”, 

“discricionário” e os “exigentes”. 

Os “adormecidos” são um grupo de indivíduos que possuem poder para impor sua 

vontade na organização, mas não possuem legitimidade e urgência, que implica em baixa ou 

nenhuma interação com a empresa, fazendo com que seu poder fique em desuso. Já os 

“discricionários” possuem legitimidade, mas não possui poder e não alega urgência, sendo 



102 

 

 

caracterizados por indivíduos que possui responsabilidade social corporativa. Por fim, os 

“exigentes” são formados por indivíduos que não possuem legitimidade nem poder, mas seus 

anseios devem ser atendidos. 

 

Figura 29 - Classificação dos stakeholders. 

 

Fonte: Adaptado de Mitchell, Agle e Wood (2009). 

 

Quando os stakeholders possuem dois atributos, eles são denominados de expectantes. 

Eles podem ser do tipo “dominante”, “perigoso” ou “dependente”. 

Um stakeholder pode ser considerado “dominante” quando possui poder e 

legitimidade, garantindo grande influência na empresa. Para ser considerado “perigoso”, deve 

possuir os atributos poder e urgência, com características coercivas que podem ser perigosas 

para a empresa. Já o “dependente” possui urgência e legitimidade, mas dependem do poder de 

outro stakeholder para que seus anseios sejam atendidos. 

Os últimos tipos de stakeholders são os “definitivos” – aqueles que possuem os três 

atributos e, portanto, devem receber atenção imediata dos gestores – e os “não-stakeholders” 

– aqueles que não exercem nenhuma influência e não são influenciados pela operação da 

organização. 



103 

 

 

Segundo os autores, o modelo proposto é dinâmico pois os três atributos são variáveis 

não estáticas e não estacionárias, são socialmente construídas e os envolvidos nem sempre 

sabem quando possuem um ou mais atributos. 

Pode-se concluir, portanto, que o objetivo do método de identificação proposto por 

Mitchell et al (2009) é dar suporte ao gestor para identificar os “definitivos”, já que estes 

possuem os atributos estratégicos (avaliados naquele momento) para promover as mudanças 

na organização. 

Porém, alguns autores identificaram limitações na proposta de Mitchell et al (2009). 

São elas: 

 Os atributos são binários, ou seja, não há medida de nível de poder, legitimidade e 

urgência. Dessa forma, não há distinção entre dois indivíduos com mesmo atributo, 

mesmo que seja verificado na prática que um tenha mais poder que outro; 

 A segunda limitação é consequência da limitação anterior: caso o indivíduo em 

avaliação possua o mínimo de poder, legitimidade e urgência, este será 

considerado um stakeholder definitivo; 

 A terceira limitação está relacionada com a falta de suporte no método para seleção 

dos stakeholders enquadrados em uma mesma categoria, ou seja, não há clareza 

como diferenciá-los e priorizá-los. 

Com objetivo de solucionar os problemas relacionados com a dificuldade de mensurar 

os três atributos, Mainardes et al (2011) propuseram um novo modelo cujo fator principal é a 

influência mútua entre o indivíduo e a organização. 

Para os autores, os stakeholders podem ser classificados a partir da análise da relação 

destes com a organização, conforme segue: 

 Quando o indivíduo influencia a organização e esta não o influencia 

significativamente, o stakeholder é dito regulador e determina as ações da 

organização, independentemente da vontade desta; 

 Se a influência é mútua e o stakeholder influencia mais que a organização, têm-se 

um controlador, ou seja, ele comanda as relações entre ele e a organização; 

 Quando há equilíbrio de influências, o stakeholder é parceiro e suas ações ocorrem 

em conjunto com a organização; 

 Se há influência mútua, mas a organização influencia mais que o stakeholder, este 

é considerada passiva e aceita as decisões da organização; 
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 Quando a organização influencia o stakeholder e o contrário não é verificado de 

forma significativa, têm-se o dependente, onde o suprimento de suas demandas 

depende fortemente da organização; 

 Quando não há relação de influência, têm-se o não-stakeholder.  

A relação entre os stakeholders e a organização pode ser representada por flechas, cuja 

espessura determina o grau de influência entre as partes. O modelo proposto é representado na 

Figura 30. 

 

Figura 30 - Classificação dos stakeholders por relação de influência. 

 

Fonte: Mainardes et al (2011). 

 

Como forma de medir as influências sob o ponto de vista dos gestores, os autores 

propõem que sejam realizadas duas análises: (a) uma da influência do stakeholder sobre 

organização e (b) da influência da organização sobre o stakeholder, ambas com escala de 5 

pontos. 

Para análise dos resultados, deve-se tirar uma média das análises e realizar a diferença 

entre as médias de (a) e (b). Em seguida, cada stakeholder avaliado deve ser posicionado 

conforme Figura 31. 

 

 



105 

 

 

Figura 31 - Escala para classificação dos stakeholders. 

 

Fonte: Mainardes et al (2011). 

 

De posse das classificações individuais, o passo seguinte é a construção do modelo 

proposto na Figura 30. Dessa forma, os gestores podem elaborar planos de ação para cada 

stakeholder específico (MAINARDES et al., 2011). 
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