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RESUMO 

 
 
 
 
 

Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma análise crítica do processo de 

avaliação da efetividade de P&D do Centro de Pesquisas da Petrobras. Em 

primeiro lugar, buscando evidências de alinhamento deste processo com as 

premissas da estratégia da companhia para a Função P&D. Em segundo lugar, 

através da comparação do modelo utilizado na organização para avaliação da 

efetividade de P&D com modelos encontrados na literatura. Através de um estudo 

de caso, de natureza quali-quantitativa, a pesquisa proporcionou algumas 

conclusões, destacando-se: (1) que a ausência da utilização de alguns indicadores 

de temas do enfoque estratégico não importou em descolamento entre as 

estratégias corporativa e tecnológica; (2) que o trabalho sistemático de 

balanceamento de Carteiras de P&D, através de uma estrutura de comitês pôde 

garantir o alinhamento estratégico da Função P&D e, (3) que apesar de evidenciar 

sinais de maturidade, o modelo utilizado na organização, pode incorporar melhorias 

advindas dos modelos de avaliação da efetividade de P&D abordados neste estudo 

comparativo. Como sugestões para trabalhos futuros, recomenda-se a repetição 

deste estudo numa amostra maior de empresas e a verificação da eficácia da 

utilização de estruturas de comitês no balanceamento das Carteiras de P&D em 

outros tipos de organização, com o propósito de se evitar a Dissonância 

Estratégica.  

 
 
Palavras-chave: Gestão Estratégica de Tecnologia, Efetividade de P&D, 

Dissonância Estratégica, Avaliação de Desempenho de P&D.  



 

 

ABSTRACT 
 
 
 
This research aims to carry out a critical analysis of R&D effectiveness evaluation 

process at the Research Center of Petrobras. Firstly, seeking evidence of alignment 

of this process with the assumptions of the company's strategy for R&D. Secondly, 

by comparing the model used in the organization to assess the R&D effectiveness 

with frameworks found in the literature. Through a case study, quali-quantitative in 

nature, the research provided some conclusions, including: (1) that the absence of 

use of some indicators of strategic themes didn't matter in detachment between the 

corporate and technological strategies; (2) that the systematic work R&D portfolio 

balancing, through a structure of committees could ensure the strategic alignment of 

R&D Function and, (3) that although evidence signs of maturity, the framework used 

in the organization, can incorporate improvements arising from the R&D 

effectiveness assessment frameworks covered in this comparative study. As a 

suggestion for future work it´s recommended repeating this study in a larger sample 

of companies and checking the effectiveness of the use of structures of committees 

in the balancing of R&D portfolios in other types of organizations, with the purpose to 

avoid the Strategic Dissonance. 

 
 
Keywords: Strategic Management of Technology, R&D Effectiveness, Strategic 

Dissonance, R&D Performance Measurement. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cenário macroeconômico mundial de hoje é muito complexo. Nos últimos anos, 

crises econômicas em escala global têm evidenciado algumas situações incomuns 

de serem vistas simultaneamente, tais como: a depreciação do dólar perante a 

maioria das moedas, altas taxas de desemprego nos países europeus periféricos 

sem perspectivas de melhora no curto prazo, índices de inflação acima da meta em 

vários países, promoção recorrente de cortes nos orçamentos nacionais e ajustes 

fiscais com vistas ao realinhamento macroeconômico e a acentuada perda de valor 

de ativos contidos nas bolsas de valores (D'AGOSTINI, 2011, p.12). 

 

Além disso, no mundo globalizado de hoje, o fator tecnológico se mostra cada vez 

mais essencial para a competitividade, prosperidade e sustentabilidade das 

empresas. A agilidade com a qual uma economia adota ou desenvolve tecnologias 

para melhorar a produtividade das suas indústrias, constitui uma importante 

vantagem competitiva nacional (WEF, 2012, p.6). 

 

Sob essas duas perspectivas, a análise macroeconômica e a utilização estratégica 

da tecnologia como elemento de competitividade, os gestores de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) devem buscar uma operação efetiva das atividades de P&D 

de sua organização, dado que esta se constitui de uma fonte importante de 

vantagem competitiva nos atuais tempos de rápida globalização econômica 

(WERNER e SOUDER, 1997, p.34). 

 

Contudo, segundo os mesmos autores atestam, o processo de avaliação da 

efetividade de P&D continua sendo uma arte dúbia em parte por conta da novidade 

do tema e, por outro lado, pela falta de métodos bem definidos e adequadamente 

provados como eficazes. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÂO DO TEMA 

“Não se gerencia o que não se mede...” esta frase atribuída a Deming1, tornou-se 

senso comum na Administração. Subjacentemente a esta premissa, observa-se que 

                                                 
1 William Edwards Deming (1990-1993), autor americano. 
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a posse de um conjunto adequado de métricas de avaliação de desempenho, 

apontando o modo correto de se “fazer as coisas”, não garante o sucesso do 

empreendimento que se está avaliando. 

 

Relativamente às atividades de P&D de uma companhia, o processo de melhoria 

contínua de sua efetividade, requer a adoção de um conjunto de práticas que 

abordem a relação entre as atividades de P&D e a estratégia corporativa - o 

alinhamento e o fluxo de informação entre elas para suporte à tomada de decisão - e 

a mensuração dos resultados de P&D e sua contribuição para o negócio da 

companhia (BERG et al., 2001, p.168-169).  

 

Asseveram ainda os mesmos autores, que apesar das dimensões necessárias para 

a obtenção do aumento da maturidade de P&D serem conhecidas, o processo de 

medição e verificação dos objetivos das atividades de P&D é muito complexo por 

diversas razões, mas principalmente pela não existência de métricas adequadas, 

como também pela falta de consenso sobre qual o conjunto de variáveis deve ser 

considerado no processo de avaliação. 

 

Kuhn (2009) discorrendo sobre os problemas da ciência normal, propõe um 

paralelismo destes com a solução de um quebra-cabeça. Em sua argumentação, o 

autor assevera que a simples existência de uma solução para o quebra-cabeça não 

se constitui um fato suficiente, deve-se, também, “obedecer a regras que limitam a 

natureza das soluções aceitáveis como os passos para obtê-las”. Assim, continua o 

autor: 

 

Solucionar um jogo de quebra-cabeça não é, por exemplo, simplesmente 

"montar um quadro". Qualquer criança ou artista contemporâneo poderia 

fazer isso, espalhando peças selecionadas sobre um fundo neutro, como 

se fossem formas abstratas. O quadro assim produzido pode ser bem 

melhor (e certamente seria mais original) que aquele construído a partir do 

quebra-cabeça. Não obstante isso, tal quadro não seria uma solução. 

(KUHN, 2009, p.61-62) 

 

Analogamente, o processo de escolha de um conjunto integrado e representativo de 

métricas de avaliação de desempenho das atividades de P&D de uma empresa (as 
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peças do quebra-cabeça), pode não garantir a eficácia da medição a que se propõe 

(uma solução possível, mas não aceitável). Estas métricas precisam, ainda, 

obedecer a regras, individualmente e em conjunto, que se referem ao método de 

quantificação das mesmas, à sua aderência com as dimensões da gestão 

corporativa (por exemplo, aos objetivos estratégicos), à sua natureza (se 

quantitativas e qualitativas) e outras que serão discutidas com mais profundidade no 

Capítulo 2. 

 

Além disso, constata-se nas bases de conhecimento científico a publicação de uma 

série de trabalhos e estudos propondo modelos e metodologias de avaliação da 

efetividade de sistemas de gestão tecnológica e, mais focadamente, na efetividade 

das atividades de pesquisa e desenvolvimento, que segundo Burgelman, Maidique, 

Wheelwright (2001) requer uma significante quantidade de conhecimento específico 

da indústria a qual se insere a organização que se deseja avaliar a função de P&D, 

conforme ilustrado na Figura 01 abaixo. 

 

 

Figura 01 - Funções Organizacionais versus Especificidades da Indústria 

Fonte: Adaptado de Burgelman, Maidique, Wheelwright (2011) 

 

 

A motivação do autor em estudar modelos e métodos de avaliação da efetividade de 

P&D reside no fato de que a empresa para qual trabalha, a Petrobras – Petróleo 

Brasileiro S/A, planeja investir US$236,5 bilhões nos próximos cinco anos conforme 

explicitado no seu Plano de Negócio e Gestão 2012-2016 (PETROBRAS, 2012a, 
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p.14); aplicou em 2011 o equivalente a US$1.5 bilhões em P&D, um aumento de 

47% em relação a 2010; está inserida numa indústria fortemente calcada em 

tecnologia e possui um dos maiores centros de pesquisa do mundo – o CENPES – 

cujos resultados alavancam toda a cadeia da indústria de óleo, gás e 

biocombustíveis no Brasil (Petrobras, 2011, p.5). 

 

 

Figura 02 - Investimentos previstos da Petrobras para o período 2012-2016 

 Fonte: Petrobras (2012, p.14) 

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

A Petrobras é a maior empresa do Brasil e a quinta maior empresa de energia do 

mundo2. Suas atividades, em conformidade com as políticas do Sistema Petrobras 

de desenvolvimento do conteúdo local para seus projetos, garantem o fomento à 

indústria brasileira e acaba por induzir o desenvolvimento de empresas regionais na 

cadeia de óleo e gás. 

                                                 
2 Fonte  PFC ENERGY 2012 em https://www.pfcenergy.com/PFC-Energy-50  

https://www.pfcenergy.com/PFC-Energy-50
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O Sistema de Gestão Tecnológica da Petrobras está baseado em três eixos 

direcionadores, quais sejam:  

 

a) Expansão dos limites atuais dos negócios da Petrobras, que compreende 

todas as linhas de pesquisa e projetos voltados para a expansão dos negócios 

convencionais da Petrobras: exploração e produção de petróleo e gás natural, 

processamento, refino e produção de combustíveis e derivados, transporte e 

logística (estão aqui as pesquisas voltadas para a busca de novas técnicas e 

métodos e a melhoria de processos produtivos). 

 

b) Agregação de valor e diversificação dos produtos, que inclui os projetos 

voltados para a ampliação da diversidade de fontes de energia e a diversificação da 

carteira de produtos oferecidos pela Petrobras.  

 

c) Sustentabilidade, eixo transversal aos dois primeiros que direciona os projetos 

de P&D voltados para a sustentabilidade em todos os processos e produtos da 

Petrobras (PETROBRAS, 2012). 

 
A expressividade dos números da Petrobras e a sua importância no contexto da 

economia nacional, notadamente quanto às suas atividades de P&D, já que é a 

empresa brasileira com maior número de patentes e pedidos de patentes no Brasil e 

no exterior, nos leva à introdução do problema de pesquisa: 

 

Quais as evidências de que o processo de avaliação da efetividade da Gestão 

de P&D da Petrobras suporta adequadamente a tomada de decisão e qual 

aderência deste processo com princípios de construção de modelos 

preconizados na literatura? 

 

A relação entre os elementos contextualizadores (abordados nos itens 1.1 e 1.2) 

com o problema de pesquisa apresentado nesta seção, está ilustrados no Quadro 

01. 
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Quadro 01 – Correlação entre os Elementos Contextualizadores com o Problema de Pesquisa 

Fonte Elaborado pelo autor 

 

1.3 OBJETIVO DO ESTUDO 

O objetivo do presente estudo é entender como o processo de avaliação da função 

P&D da Petrobras, representada pelo seu Sistema de Gestão Tecnológica, 

realimenta o processo decisório da gestão de P&D da companhia, provendo 

insumos para a manutenção do alinhamento de sua Carteira de Projetos com a 

estratégia corporativa, para o direcionamento de investimentos aplicados aos 

projetos de pesquisa e desenvolvimento etc.. Além disso, buscar-se-á verificar a 

aderência deste método de avaliação da efetividade de P&D utilizado na empresa 

com alguns modelos e metodologias encontrados na literatura. 

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

Sem a sistematização do processo de gestão tecnológica de uma empresa não há 

como se abordar, apropriadamente, a dimensão Tecnologia no planejamento 



22 

 

estratégico da organização. Sem a estruturação adequada de mecanismos e 

métricas de avaliação da efetividade deste sistema gestão tecnológica, não há como 

se empreender mecanismos de melhoria contínua no mesmo. Sem as evidências de 

que existe uma maturidade crescente na gestão tecnológica da empresa, os 

investimentos em P&D podem ser questionados, evitados ou realizados de forma 

ineficaz, fato esse que no caso da Petrobras, por conta da expressividade de seus 

números (ver item 1.1), pode vir a afetar setores da economia nacional. 

 

Assim sendo, o objetivo geral deste estudo é realizar uma análise crítica do 

processo de avaliação da efetividade do Sistema de Gestão Tecnológica da 

Petrobras. 

 

 

 

Quadro 02 – Correlação entre o Problema de Pesquisa e o Objetivo Geral 

Fonte Elaborado pelo autor 
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1.3.2 Objetivos específicos 

Da derivação do objetivo geral exposto acima, são propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 Analisar o processo de avaliação da efetividade do Sistema de Gestão 

Tecnológica da Petrobras verificando os vínculos do mesmo com a 

proposição estratégica da companhia para a Função Tecnologia (P&D). 

 

 Avaliar qualitativamente o grau de aderência do processo de avaliação da 

efetividade do Sistema de Gestão Tecnológica da Petrobras com alguns 

Modelos de Avaliação de Desempenho de P&D presentes na literatura. 

 

 

Quadro 03 – Correlação entre o Objetivo Geral e os Objetivos Específicos 

Fonte Elaborado pelo autor 
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1.4 QUESTÕES DE PESQUISA 

Para o atingimento dos objetivos desta pesquisa, serão estudados vários conceitos 

com o intuito de se construir uma lente teórica que nos permita responder às 

seguintes questões de pesquisa: 

 

Questão 1 – Como se relacionam as dimensões analisadas no processo de 

avaliação da efetividade do Sistema de Gestão Tecnológica (SGT) da Petrobras com 

os três eixos da Função Tecnologia da companhia descritos no seu planejamento 

estratégico?  

 

Questão 2 – Como o mecanismo de avaliação da efetividade de P&D utilizado na 

empresa se correlaciona com o Modelo de Balanced Scorecard para P&D proposto 

por Valderrama, Mendigorri e Bordoy (VALDERRAMA, MENDIGORRI, BORDOY, 

2008)?  

 

Questão 3 - Qual o grau de maturidade do Sistema de Gestão Tecnológica da 

Petrobras conforme o Modelo de Szakonyi (SZAKONYI, 1994a) e como a relação 

desta medida com o Average R&D Department, definido pelo autor em suas 

pesquisas, pode sugerir melhorias na efetividade de P&D da companhia? 

 

Questão 4 - Como as métricas atualmente utilizadas na avaliação da efetividade do 

Sistema de Gestão Tecnológica da Petrobras são classificadas conforme o Modelo 

TVP (Technology Value Pyramid) - (TIPPING, ZEFFREN, 1995)?  

 

Questão 5 - Como o Modelo de Métricas Integradas (WERNER, SOUDER, 1997) 

pode agregar valor no processo de avaliação da função P&D da Petrobras?  

 

No Quadro 04, estão ilustradas as correlações entre os Objetivos Específicos e as 

Questões de Pesquisa. 
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Quadro 04 – Correlação entre os Objetivos Específicos e as Questões de Pesquisa 

Fonte Elaborado pelo autor 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

Ganhar maturidade e proficiência na utilização de mecanismos de avaliação da 

efetividade das atividades de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa, nesses 

tempos onde a tecnologia se reveste de importância estratégica para a obtenção e a 

manutenção de vantagem competitiva, tem sido o foco dos gestores de pesquisa e 

desenvolvimento no mundo todo. 

 

Na Tabela 01 são listados os percentuais de investimento em P&D em relação ao 

PIB de alguns países da Europa, Ásia como também os Estados Unidos, 

demonstrando o vigor desta atividade econômica no cenário macroeconômico 

mundial. 

 

Como mencionado no Item 1.1, a atividade de P&D de uma organização é 

fortemente influenciada pelas características específicas da indústria onde se insere 

e pelo cenário macroeconômico que a envolve (por que projetos de P&D são 

intensivos em capital). 
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Como consequência disso, as métricas de medição da efetividade de P&D também 

estão sujeitas a influências externas. Segundo Schwartz et al. (2011, p.35), é 

esperada uma ênfase maior por métricas de qualidade na indústria petroquímica 

após o acidente de derramamento de óleo, acontecido em 2010 no Golfo do México. 

 

Nesta mesma esteira, constatam ainda na mesma pesquisa, que os efeitos da crise 

econômica iniciada em 2008, se refletem na preocupação com os resultados de 

curto prazo, fluxo de caixa, rentabilidade de projetos etc. E concluem, observando 

que as ansiedades trazidas pela recessão, fazem com que as métricas financeiras, o 

valor potencial da carteira de P&D e os gastos com tecnologia ganhem importância 

nos sistemas de avaliação de efetividade de P&D. 

 

Tabela 01 – Percentual de Investimento de Países em P&D em relação ao PIB 

País/Ano 2010* 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Finlândia 3,87 3,92 3,7 3,47 3,48 3,48 3,45 3,44 3,36 3,32

Suécia 3,42 3,61 3,7 3,4 3,68 3,56 3,58 3,8 4,13

Dinamarca 3,06 3,06 2,85 2,58 2,48 2,46 2,48 2,58 2,51 2,39

Alemanha 2,82 2,82 2,69 2,53 2,54 2,51 2,5 2,54 2,5 2,47

Áustria 2,76 2,72 2,67 2,51 2,44 2,46 2,24 2,24 2,12 2,05

França 2,26 2,26 2,12 2,08 2,11 2,11 2,16 2,18 2,24 2,2

Eslovênia 2,11 1,86 1,65 1,45 1,56 1,44 1,39 1,27 1,47 1,49

União Europeia 2 2,01 1,92 1,85 1,85 1,83 1,83 1,87 1,88 1,87

Bélgica 1,99 2,03 1,97 1,89 1,86 1,83 1,86 1,87 1,94 2,07

Holanda 1,83 1,82 1,77 1,81 1,88 1,9 1,93 1,92 1,88 1,93

Irlanda 1,79 1,74 1,45 1,28 1,24 1,24 1,22 1,16 1,09 1,09

Inglaterra 1,77 1,86 1,79 1,78 1,75 1,73 1,68 1,75 1,79 1,79

Noruega 1,71 1,8 1,61 1,62 1,49 1,52 1,58 1,71 1,66 1,59

Luxemburgo 1,63 1,66 1,57 1,58 1,66 1,56 1,63 1,65

Estônia 1,62 1,43 1,28 1,08 1,13 0,93 0,85 0,77 0,72 0,7

Portugal 1,59 1,64 1,5 1,17 0,99 0,78 0,75 0,71 0,73 0,77

República Checa 1,56 1,48 1,41 1,48 1,49 1,35 1,2 1,2 1,15 1,16

Espanha 1,39 1,39 1,35 1,27 1,2 1,12 1,06 1,05 0,99 0,92

Itália 1,26 1,26 1,21 1,17 1,13 1,09 1,09 1,1 1,12 1,08

Hungria 1,16 1,17 1 0,98 1,01 0,94 0,88 0,94 1 0,93

Rússia 1,11 1,24 1,04 1,12 1,07 1,07 1,15 1,29 1,25 1,18

Lituânia 0,79 0,83 0,79 0,81 0,79 0,75 0,75 0,67 0,66 0,67

Polônia 0,74 0,68 0,6 0,57 0,56 0,57 0,56 0,54 0,56 0,62

Croácia 0,73 0,83 0,89 0,8 0,75 0,87 1,05 0,96 0,96

Malta 0,63 0,54 0,56 0,58 0,62 0,57 0,53 0,25 0,26

Eslováquia 0,63 0,48 0,47 0,46 0,49 0,51 0,51 0,57 0,57 0,63

Bulgária 0,6 0,53 0,47 0,45 0,46 0,46 0,49 0,48 0,48 0,46

Latívia 0,6 0,46 0,62 0,6 0,7 0,56 0,42 0,38 0,42 0,41

Chipre 0,5 0,49 0,43 0,44 0,43 0,41 0,37 0,35 0,3 0,26

Romênia 0,47 0,47 0,58 0,52 0,45 0,41 0,39 0,39 0,38 0,39

Grécia 0,6 0,59 0,6 0,55 0,57 0,58

Islândia 3,11 2,64 2,68 2,99 2,77 2,82 2,95 2,95

Suíça 2,99 2,9

Turquia 0,85 0,73 0,71 0,57 0,58 0,51 0,47 0,51 0,51

Estados Unidos 2,79 2,66 2,6 2,56 2,53 2,6 2,6 2,71

China 1,47 1,4 1,39 1,32 1,23 1,13 1,07 0,95

Japão 3,45 3,44 3,4 3,32 3,17 3,2 3,17 3,12

Coréia do Sul 3,36 3,21 3,01 2,79 2,68 2,49 2,4 2,47

* Tabela em ordem decrescente para o ano de 2010  

Fonte - Europe Comission (Eurostat) - http://ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/
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No Gráfico 01, pode ser vista a evolução dos investimentos no período 2001-2010, 

dos países com percentuais de investimentos em P&D, relativos aos seus 

respectivos PIBs, acima da média dos investimentos da Comunidade Europeia no 

mesmo período. 
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Gráfico 01 - Percentual de Investimentos em P&D (rel. PIB) no período 2001-2010 

Fonte Europe Comission (Eurostat) - http://ec.europa.eu 

 

 

Por estas razões, o processo de avaliação da efetividade de P&D reveste-se de uma 

importância capital na gestão corporativa que depende dos insumos e dados 

provenientes desse processo, para a tomada de decisão quanto ao volume de 

investimentos feitos nesta atividade e alinhamento com a proposição estratégica da 

empresa. 

 

A Tabela 02 apresenta os dados da atividade de P&D no Brasil, quase sejam: 

dispêndios em P&D (público e empresarial) e a relação dos mesmos com o PIB 

brasileiro, demonstrando a tendência de crescimento desta atividade nos últimos 

anos, sem contudo fazer frente ainda aos percentuais dispendidos em P&D dos 

países da Europa, Ásia e dos Estados Unidos. 

http://ec.europa.eu/
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Tabela 02 – Dados sobre o Investimento do Brasil em P&D em relação ao PIB 

 

Fonte – Ministério da Ciência e Tecnologia - http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9138.html  

 

Sendo assim, entender o processo como a Petrobras, a maior empresa do Brasil, 

avalia a efetividade da gestão das suas atividades de P&D, como se beneficia das 

informações retiradas desse processo e qual a aderência do mesmo com modelos e 

metodologias disponíveis na literatura, justificam o presente trabalho.  

 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

O presente estudo está limitado na abordagem do mecanismo de avaliação da 

efetividade de P&D na abrangência do Centro de Pesquisas da Petrobras 

(CENPES), guardando-se o contexto e características da organização e a 

confidencialidade de informações estratégicas ao negócio da organização. 

 

Relativamente à dimensão temporal, serão consideradas as informações de 

resultados do desempenho do período compreendido entre os anos 2008 e 2010. 

 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9138.html
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1.7 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 
Quadro 05 – Correlação entre os Objetivos Específicos e as Questões de Pesquisa 

Fonte Elaborado pelo autor 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo são apresentados os conceitos e temas estudados que darão a 

sustentação teórica para o desenvolvimento da pesquisa, destacando-se: a 

Tecnologia como fator estratégico da gestão, a Estratégia Tecnológica e o seu 

vínculo com a estratégia corporativa, o contexto da Gestão Estratégica da 

Tecnologia, o processo de Avaliação da Efetividade de P&D e os modelos: Balanced 

Scorecard para P&D (VALDERRAMA, MENDIGORRI, BORDOY, 2008), o Modelo de 

Szakonyi (SZAKONYI, 1994a), o Modelo Technology Value Pyramid (TVP) 

(TIPPING, ZEFFREN, 1995) e o Modelo de Métricas Integradas (WERNER, 

SOUDER, 1997). 

  

2.1 TECNOLOGIA 

Segundo Pavitt (1990, p.18), a tecnologia tornou-se um elemento explícito da prática 

gerencial e da estratégia no fim do século 19 com o crescimento das grandes 

empresas da área química e elétrica, particularmente na Alemanha e nos Estados 

Unidos. 

 

Como elemento de gestão, a tecnologia precisa ser adequadamente definida e 

contextualizada, por que a percepção que se tem sobre a mesma influenciará a 

maneira de se fazer a sua gestão (Drejer, 1997, p.2). É nesta esteira, que Kemp 

apud Drejer (1997, p.7), defende que o conceito Tecnologia possui vários 

significados que lhes são atribuídos e classifica as diversas definições conferidas ao 

termo em três categorias, quais sejam: 

 

a) definições alusivas, onde a tecnologia é vista como um fator chave de sucesso, 

mas sem que se faça nenhuma definição específica sobre a mesma; 

 

b) definições amplas, onde a tecnologia é definida, mas sua definição abrange todas 

as áreas de conhecimento existentes em uma empresa, tornando assim difícil 

diferenciar entre o que é tecnologia e o que não é; 

 

c) definições específicas, onde a tecnologia é colocada em algum lugar entre a 

ciência e os produtos comerciais e/ou processos derivados da aplicação de 
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conhecimentos científicos. Assim, todos os processos e produtos desenvolvidos por 

uma empresa, estariam relacionados, segundo esta visão, às diversas tecnologias 

que as integram, que por sua vez estariam ligadas à ciência. 

 

Sob a perspectiva do contexto de sua aplicação, Gaynor apud Taskin, Adali, Ersin 

(2004, p.418) afirma que a tecnologia pode ser definida de diferentes maneiras, a 

saber: 

 

a) como o meio para a realização de uma tarefa - isto inclui o que for preciso para 

converter recursos em produtos ou serviços; 

 

b) como ente aglutinador de conhecimento e recursos requeridos para se atingir um 

objetivo; e, 

 

c) como o corpo de conhecimento científico e de engenharia que pode ser aplicado 

na concepção de produtos e/ou processos ou na busca de um novo conhecimento. 

 

No Temaguide (FUNDACIÓN COTEC, 1999), encontra-se sumariamente descrito a 

visão da Fundación Cotec para o conceito Tecnologia, destacando seu significado, 

componentes, formas de utilização e compartilhamento, sua influência de mercado e 

o seu mecanismo natural de evolução, conforme abaixo: 

 

A tecnologia consiste em conhecimento e experiência, bem como 

equipamentos e instalações; em software e hardware, bem como serviços e 

sistemas, produtos e processos. A tecnologia usa ideias, criatividade, 

engenhosidade, intuição, inteligência e visão. A tecnologia pode ser usada 

internamente e pode ser vendida e comprada em maneiras diferentes. Ela 

pode ser compartilhada livremente ou pode ser explorada para fins 

comerciais. Ela pode ser usada por empresas independentes e em 

consórcios ou parcerias e redes. Muitas vezes, a tecnologia se baseia em 

resultados da ciência, mas é sempre limitada e configurada pelos requisitos 

de clientes, as forças de mercado, preocupações econômicas e ambientais 

e investimentos financeiros. Os clientes, suas expectativas e pressões 

comerciais são modificadas pela tecnologia tanto como estes, por sua vez, 

influenciam a utilização e a evolução da tecnologia. (FUNDACIÓN COTEC, 

1999, p.11). 
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Por outro lado, Godet (2006), destaca a importância estratégia da tecnologia, mas 

pontua que não é o volume, mas sim a efetividade dos investimentos em P&D, 

aliada às boas práticas de gestão, que fazem a diferença no desempenho de uma 

empresa: 

 

Qualquer que seja nossa incerteza, as empresas do futuro terão de 

enfrentar tendências semelhantes, colapsos e avanços. Como sempre, as 

estruturas, comportamentos e a qualidade das pessoas envolvidas vão 

fazer a diferença entre os vencedores e os perdedores. Na verdade, isso 

explica empresas rentáveis nos chamados setores em declínio, assim como 

as deficitárias, nos chamados setores crescentes. Explica, também, por que 

é inútil tentar resgatar uma empresa no momento em que ela começa a lutar 

com as desculpas de uma mudança tecnológica ou com a concorrência 

desleal. Mais frequentemente do que ao contrário, o problema está num 

déficit de gestão, na falta de previsão, na incapacidade de inovar ou motivar 

as pessoas (o mesmo pode ser dito de problemas regionais). 

A Tecnologia, embora importante, não será o fator essencial. Precisamos 

deixar de considerar os gastos P&D como o principal indicador positivo para 

o desenvolvimento futuro. Ser eficiente na economia de dinheiro é o que 

conta nos orçamentos de P&D. As estatísticas internacionais comprovam 

que as empresas mais eficazes em qualquer setor são aqueles com gastos 

médios em P&D - elas são eficazes com o pouco dinheiro que gastam. A 

mesma observação pode ser feita sobre os estados. Pequenos países 

podem ter esforços menores de P&D do que os grandes países, e ter um 

maior crescimento do PIB. (GODET, 2006, p.78). 

 

Nos termos desta dissertação será adotada a definição ampla, segundo a 

classificação de Kemp apud Drejer (1997, p.7), dada por Burgelman, Maidique, 

Wheelwright (2001, p.4), para quem a tecnologia refere-se ao conhecimento teórico 

e prático, habilidades e artefatos que podem ser usados para desenvolver produtos 

e serviços como também seus sistemas de produção e entrega, estando incorporada 

em pessoas, materiais, processos cognitivos e físicos, plantas, equipamentos e 

ferramentas. 
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2.2 ESTRATÉGIA TECNOLÓGICA 

Porter (1998, p.176) define Estratégia Tecnológica como a abordagem da empresa 

para o desenvolvimento e uso da tecnologia e sugere, ainda, que a mesma deva 

abordar três grandes temas: 

 

a) quais tecnologias devem ser desenvolvidas; 

 

b) se deve ser ou não buscada liderança tecnológica nas mesmas; e 

 

c) quando e como se deve licenciar uma tecnologia. 

 

Discordando em parte da visão de Porter (1998), Pavitt (1990, p.24) defende que 

não há utilidade para a gestão empresarial começar perguntando se a Estratégia 

Tecnológica da empresa deve ser a de liderar ou seguir, ter uma frente ampla ou 

estreita, ou focalizar no processo ou no produto. Estas características, ainda na 

visão deste autor, serão largamente determinadas pelo tamanho da empresa e pela 

natureza das competências tecnológicas acumuladas, as quais em conjunto 

determinarão a gama de potenciais oportunidades tecnológicas e de mercado que a 

empresa poderá explorar. 

 

Quanto à criação da Estratégia Tecnológica de uma empresa e sua respectiva 

modelagem no tempo, Burgelman (2001, p.40) defende que este processo deve se 

desenvolver através de uma perspectiva evolucionista, pela atuação determinante 

de forças geradoras e integradoras advindas dos Ambientes Interno e Externo da 

empresa. Os mecanismos geradores seriam a Evolução Tecnológica e as Ações 

Estratégicas da empresa, enquanto que os mecanismos de seleção (ou 

integradores) seriam o Contexto Organizacional da empresa e o Contexto da 

Indústria onde a mesma se insere, conforme ilustrado na Figura 03. 

 

Esta visão é corroborada por Pavitt (1990, p.21), mesmo que de forma mais 

simplificada, quando afirma que a estrutura organizacional e a estratégia de uma 

empresa exercem um papel fundamental na formação da sua Estratégia 

Tecnológica. 
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Segundo o mesmo autor, os métodos convencionais de avaliação de projetos e a 

organização empresarial por divisões (que dificulta a transmissão do conhecimento, 

grifo meu) resultarão numa Estratégia Tecnológica míope que poderá negligenciar 

os efeitos potenciais de escolhas inovadoras de Hoje e na habilidade de explorar as 

oportunidades tecnológicas por elas geradas no Amanhã. 

 

Sendo assim, concluímos que existe uma necessidade clara de se levar em conta os 

fatores internos da empresa (estrutura, tamanho, core business etc.), como também 

os externos (mercado, estrutura da indústria, cadeia de valor etc.) no processo de 

formulação da Estratégia Tecnológica da empresa. 

 

 

 

Figura 03 - Determinantes da Estratégia Tecnológica  

Fonte Burgelman, Maidique, Wheelwright (2001, p.40)  

 

 

Em linha com esta argumentação, Porter (1998, p.172) defende que o efeito 

potencial de uma mudança tecnológica na estrutura de uma indústria, implica que 
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uma empresa não pode definir sua Estratégia Tecnológica sem considerar os 

impactos estruturais que a mesma pode causar na Cadeia de Valor, por que, na sua 

visão, a Estratégia Tecnológica deve reforçar a vantagem competitiva que a 

empresa está buscando alcançar e sustentar. 

 

Sintetizando estas diferentes abordagens e perspectivas, Burgelman, Maidique, 

Wheelwright (2001, p.36), sugerem que a Estratégia Tecnológica deve ser discutida 

a partir de suas quatro dimensões, quais sejam: (1) a implantação de tecnologia na 

estratégia de mercado de produto da empresa, visando à diferenciação (valor 

percebido ou qualidade) e melhor custo de entrega e, ainda, para auferir à empresa 

vantagem competitiva baseada na tecnologia; (2) o uso da tecnologia, mais 

amplamente, nas diversas atividades que compõem a Cadeia de Valor da empresa; 

(3) o comprometimento e provisionamento de recursos da empresa para diversas 

áreas da tecnologia; e, (4) o uso de estrutura organizacional e técnicas de gestão da 

empresa para gerir a Função Tecnologia. 

 

2.2.1 Dissonância Estratégica  

De forma bem ampla, os diversos autores e pesquisadores da teoria do 

Planejamento Estratégico, concordam entre si sobre a necessidade de se buscar e 

manter o estreito alinhamento das ações estratégicas de uma empresa com o seu 

intento estratégico. 

 

Relativamente ao estabelecimento da Estratégia Tecnológica, alguma divergência 

de método pode ser encontrada entre os autores, quanto ao vínculo e 

relacionamento desta com a Estratégia Corporativa, mas não em termos do conceito 

de alinhamento propriamente dito. 

 

Porter (1980), por exemplo, defende que só após a empresa definir sua escolha 

entre as diferentes estratégias genéricas de mercado – base para o estabelecimento 

da Estratégia Corporativa - deve ser escolhida uma das quatro estratégias genéricas 

de tecnologia: liderança de custos, diferenciação de produto, foco no custo e foco na 

diferenciação. Este processo termina com a escolha das tecnologias a serem 

desenvolvidas, que devem ser aquelas que mais podem contribuir com a estratégia 
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genérica da empresa em equilíbrio com a probabilidade de sucesso no seu 

desenvolvimento (Porter, 1998, p.177) – a escolha da Estratégia Tecnológica. 

 

Por outro lado, Sahlman e Haapsalo (2009, p.11) defendem que as práticas da 

gestão das atividades tecnológicas, por receber influência das competências 

tecnológicas da empresa e do ambiente socioeconômico onde a mesma se insere, 

servem como insumo básico para a formulação e execução da Estratégia 

Corporativa, preconizando o paralelismo entre o estabelecimento desta com o 

estabelecimento da Estratégia Tecnológica.   

 

Nesta mesma esteira, Drejer (1997, p.4) destaca a vinculação entre as duas 

estratégias (corporativa e tecnológica) através da observação de que o aumento da 

concorrência em escala global e a diminuição dos atuais ciclos de vida dos produtos 

levam ao crescimento dos gastos em P&D, o que por sua vez, implica no aumento 

da concorrência, num ciclo de auto-reforço. Tal perspectiva corrobora o senso 

comum da necessidade de alinhamento entre as duas estratégias. 

 

Segundo Larson (2004, p.3 e 14) pode haver, de tempos em tempos, um 

descolamento no curto prazo (1-2 anos) entre as estratégias corporativa e 

tecnológica, mas os esforços para integração das duas devem ser empreendidos de 

maneira sistemática para que não se comprometa a visão de longo prazo (acima de 

três anos) e para se maximizar os investimentos em P&D da empresa. 

 

Na visão de Burgelman (2001, p.362-363), o alinhamento da estratégia corporativa 

com as ações da empresa é de responsabilidade da alta administração. O mesmo 

autor advoga, ainda, que este alinhamento não perdura por muito tempo nas 

indústrias de alta tecnologia que, por conta de sua dinâmica, inevitavelmente, 

apresentarão mais cedo ou mais tarde, uma defasagem entre a sua intenção 

estratégica e as ações de gestão tecnológica que empreende, causando o que o 

autor define como estado de Dissonância Estratégica. 

 

Neste ponto, é de se esperar que um novo intento estratégico na área de Tecnologia 

seja proposto pela alta administração para tirar a empresa deste estado, e que esta 
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nova proposição se valha das informações conflitantes geradas e contidas no 

período de constatação da dissonância estratégica.  

 

Uma ferramenta importante para se efetuar o balanceamento da carteira de projetos 

de tecnologia e o alinhamento da estratégia de P&D com a estratégia corporativa é a 

metodologia de gestão de portfolio de projetos. Através dela, é possível se obter os 

insumos necessários para a definição/redefinição do portfolio de projetos que visam 

alcançar os objetivos declarados no planejamento estratégico da empresa (Larson, 

2004, p.14). 

 

Além disso, a gestão de portfolio de projetos de P&D por meio de fóruns com 

representantes de todos os segmentos envolvidos e a participação ativa dos clientes 

são muito produtivas, pois facilitam o compartilhamento da visão, a motivação, a 

homogeneização das informações, o alinhamento estratégico, além de contribuírem 

para o foco e a agilização da aplicação dos novos desenvolvimentos (LEITE, 

DUTRA, ANTUNES, 2006, p.310). 

 

2.3 GESTÃO ESTRATÉGICA DE TECNOLOGIA 

Sahlman e Haapsalo (2009, p.11) definem a Gestão Estratégica de Tecnologia como 

a gestão de atividades tecnológicas que interagem com a infraestrutura tecnológica 

e com o ambiente socioeconômico da organização, para contribuir na formulação e 

execução da estratégia corporativa. 

 

Em seus estudos, Drejer (1997, p.2 e 5) observa que a gestão da tecnologia pode 

ser classificada em quatro escolas distintas, a saber: 

 

a) Gestão de P&D, cujo princípio básico era o de fornecer fundos para P&D a fim de 

colher benefícios de níveis mais altos de desempenho empresarial resultantes dos 

esforços de P&D (a tecnologia empurrando os resultados da organização). Em sua 

essência, a escola Gestão de P&D consiste na coordenação das atividades de 

muitos atores visando otimizar o desempenho tecnológico da empresa frente aos 

seus competidores; 
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b) Gestão da inovação, cujo racional está no fato de que as mudanças tecnológicas 

são consideradas menos imprevisíveis e mais predeterminadas de acordo com a 

análise o ciclo de vida tecnológico (usando-se ferramentas como Curva-S 

tecnológica). São temas recorrentes da escola de Gestão da Inovação: a Estratégia 

da Inovação, o Empreendedorismo, a Gestão de Riscos e a Previsão Tecnológica; 

 

c) Planejamento Tecnológico, cujo desenvolvimento pode ser encarado como uma 

reação ao ambiente das indústrias previamente assumido com simples e estável, 

mas agora impactado pelos seguintes fatores: a competição crescente, a diminuição 

cada vez maior dos tempos entre a descoberta e a aplicação de uma tecnologia e às 

crises econômicas; e,   

 

d) Gestão Estratégica de Tecnologia, desenvolvida com o objetivo de resolver os 

problemas identificados nas três escolas antecessoras, tem como pilares: a 

abordagem da tecnologia como fator estratégico da gestão da empresa, a ênfase da 

importância dos recursos humanos e dos indicadores de desempenho estarem 

integrados ao desenvolvimento tecnológico e a não dissociabilidade da estratégia 

tecnológica da estratégia corporativa (ideia que encontra eco na definição de 

Sahlman e Haapsalo (2009, p.11). 

 

Segundo Pavitt (1990, p.25), para que a gestão tecnológica seja bem sucedida, é 

necessário que a organização de P&D deva: 

 

a) deter a capacidade de orquestrar e integrar grupos funcionais e especialistas com 

vistas à implementação de inovações, posto que a Inovação para ser efetiva, 

segundo o mesmo autor, deve ser tratada multidisciplinarmente;  

 

b) proceder a um contínuo questionamento da pertinência de sua estrutura 

organizacional existente e das competências necessárias dentro da organização 

para que se consiga executar uma adequada exploração das oportunidades 

tecnológicas; e,  

 

c) evidenciar a vontade de incorporar a visão de longo prazo de acumulação 

tecnológica dentro da empresa. 
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2.4 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DE P&D 

Segundo Szakonyi (1994, p.27), desde a década de 60 é observada entre os 

pesquisadores da disciplina de Gestão de P&D, certa convergência de 

entendimentos sobre o conceito da efetividade da função P&D e quais seriam os 

tópicos necessários para um bom desempenho das atividades de P&D. As 

tendências comuns retiradas dos vários trabalhos da época sobre o tema segundo o 

mesmo autor, são as seguintes: 

 

a) A necessidade de se empregar um processo maduro de planejamento das 

atividades de P&D; 

 

b) A identificação de uma real necessidade de mercado (com a probabilidade de se 

lograr sucesso comercial) como insumo para o desenvolvimento de projetos de P&D; 

 

c) A gestão competente do pessoal de P&D, levando-se em contas as 

características da atividade, a presença das competências necessárias ao 

desenvolvimento das diversas fases de um projeto de P&D e as habilidades para o 

trabalho em equipes multifuncionais e multidisciplinares; 

 

d) A existência de um processo consolidado que permita a transferência efetiva de 

tecnologia para a manufatura; 

 

e) O uso de critérios financeiros adequados para se valorar as atividades de P&D; e, 

 

f) Um bom relacionamento colaborativo entre as diversas funções do departamento 

de P&D. 

 

Contudo, apesar da percepção deste senso comum sobre a efetividade da função 

P&D, os esforços de avaliação estavam, na maioria das vezes, focados nos 

aspectos da Produtividade (ênfase nos Resultados) e não na Efetividade de P&D, 

cuja ênfase, além de destacar os Resultados, atêm-se também ao Alinhamento 

Estratégico e à Criação de Valor (SCHWARTZ et al, 2011, p.35). 
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A melhoria contínua da efetividade das atividades de P&D de uma organização, 

requer a adoção de um conjunto de práticas que abordem a relação entre as 

atividades de P&D e a estratégia corporativa - o alinhamento e o fluxo de informação 

entre elas para suporte à tomada de decisão (principalmente nas questões afetas ao 

investimento feito em P&D), a mensuração dos resultados de P&D e a sua 

contribuição efetiva para os resultados do negócio da empresa (BERG et al., 2001, 

p.168-169).  

 

Os mesmos autores observam, ainda, que apesar das dimensões necessárias para 

a obtenção do aumento da maturidade de P&D serem conhecidas, o processo de 

medição e verificação dos objetivos das atividades de P&D é muito complexo por 

diversas razões, notadamente pela não existência de métricas adequadas, como 

também pela falta de consenso sobre o conjunto das variáveis que devem ser 

consideradas no processo de avaliação. 

 

Jyoti (2006, p.879), em consonância com Berg et al (2001), também observa a 

complexidade do processo de avaliação de desempenho da função P&D dentro de 

uma organização, e advoga que esta complexidade ocorre pela influência dos 

seguintes fatores:  

 

a) Os níveis de esforços das atividades de P&D podem não ser eventos 

observáveis. Por exemplo: o conhecimento adquirido por um pesquisador para a 

solução de um problema de pesquisa é, na verdade, adquirido cumulativamente em 

tempos nem sempre circunscritos à atividade de que o pesquisador está atuando no 

momento;  

 

b) A alta incerteza de sucesso inerente da atividade de P&D que é influenciada por 

fatores incontroláveis; e,  

 

c) Pelos longos períodos de gestação característicos de um projeto de P&D. 

 

A qualidade e o nível de maturidade de P&D dentro de uma organização é afetado 

por diversas variáveis. Assim, para se elevar o grau de maturidade de P&D, se faz 
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necessário uma abordagem passo-a-passo de longo prazo com ações coordenadas 

que investiguem essencialmente o QUE deve ser melhorado, COMO e POR QUE. 

Contudo, há que se levar em conta que uma empresa pode estar posicionada num 

nível maturidade de P&D que não seja o mais alto que ela pode atingir dentro do 

curso evolutivo de suas operações, mas posicionada naquele nível que atende às 

necessidades atuais da empresa de se manter competitiva e sustentável (BERG et. 

al, 2001, p.181). 

 

Na visão de Schwartz et al (2011, p.30), um dos desafios de se implementar 

métricas para as atividades de P&D é encontrar aquelas que serão mais úteis aos 

diversos níveis e funções na organização. Esta escolha deve ser feita de tal forma 

que cientistas possam acessar relevantes informações sobre o desempenho de seu 

grupo de pesquisadores, enquanto que gestores de P&D obtenham medidas 

quantitativas necessárias, não somente para avaliar o retorno sobre o investimento 

em P&D, mas também para responder à pergunta chave: "Estamos fazendo a coisa 

certa?". 

 

Werner e Souder (1997), realizando pesquisa sobre o estado da arte da medição do 

desempenho de P&D, estudou as métricas de efetividade de P&D encontradas na 

literatura, propondo uma categorização para as mesmas conforme a sua natureza 

(qualitativas, quantitativas-objetivas, quantitativas-subjetivas e integradas), 

identificou quais seriam as recomendações de uso de cada uma delas e apontou as 

vantagens e desvantagens de sua utilização. Os resultados, encontram-se 

consolidados na Tabela 03.  

 

Segundo Jyoti (2006, p.879 e 881), um sistema adequado de avaliação de 

desempenho de P&D deve ser orientado pela estratégia corporativa, calcado em 

métricas financeiras e não financeiras para que possa prover a visão de resultados 

operacionais e também a de processos, possuir foco no curto e no longo prazo e, 

além disso, ter incorporado à função de Previsão, dando para a Gestão de P&D uma 

visão da tendência geral dos resultados e a explicação de causa e efeito dos 

resultados operacionais. 
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Tabela 03– Tipos de Métricas para avaliação da efetividade de P&D 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de  Werner e Souder (1997) 
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Ainda segundo Jyoti (2006, p.879), toda organização de P&D deve focar no 

processo de melhoria contínua de seu desempenho em alinhamento com a 

estratégia corporativa, estratificando suas métricas conforme os diferentes perfis de 

pesquisa: Básica versus Aplicada, Curto Prazo versus Longo Prazo, Área de 

Pesquisa Desenvolvida versus A Desenvolver e Serviços de Suporte Rotineiro 

versus Ideias Revolucionárias e Desenvolvimento de Conhecimento. 

 

De forma mais ampla, Werner e Souder (1997, p.40), observando que o espectro 

total dos processos de P&D contêm características próprias, onde importantes 

fatores para a avaliação de sua efetividade podem sofre variações, requerendo, 

assim, diferentes métodos de avaliação, nota que é na combinação de métricas 

quantitativas e qualitativas que as diferentes atividades de P&D podem ser avaliadas 

em sua totalidade, conforme Figura 04. 

 

 

Figura 04 - Tipos de Métricas de Avaliação de Efetividade de P&D por Classe de P&D 

Fonte: Adaptado de Werner e Souder (1997, p. 40)  

 

 

Segundo Berg et al (2001, p.169), o desenho de um sistema de avaliação de 

desempenho de uma empresa deve guardar estrita relação com as características 

da mesma e seus objetivos estratégicos, posto que as informações resultantes do 

sistema de avaliação precisará balizar, com relativa precisão, onde a empresa se 

encontra no caminho de atingir seus objetivos.  
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Nesta mesma esteira, estes autores também advogam, que um modelo de medição 

de maturidade de P&D pode ser utilizado em diversas empresas, mas o conjunto de 

métricas a ser avaliado deve ser estabelecido em conformidade, como já dito, com 

as características da empresa que está sendo avaliada. 

 

A importância de se ter um conjunto de métricas confiáveis para a medição da 

efetividade de P&D numa organização, é direcionada pela seguintes forças: a 

necessidade de se justificar o investimento em P&D para a alta administração; o 

desejo de melhorar a eficiência no uso dos recursos de P&D e a necessidade de 

parâmetros para se estimar o valor do investimento em P&D para o futuro 

crescimento da empresa (SCHWARTZ et al., 2011, p.29). 

 

A conclusão dos trabalhos de pesquisa de Schwartz et al (2011, p.35) sobre a 

pertinência e relevância de métricas para a medição da efetividade das atividades de 

P&D, indicam que as três principais métricas apontadas em estudos semelhantes na 

década de 90 (precisamente em 1994), continuam sendo as mais relevantes 

dezessete anos depois, quais sejam: a) Retorno sobre o Investimento em P&D, b) 

Valor Projetado da Carteira de P&D e c) o Alinhamento Estratégico com o Negócio . 

A razão pelas quais as mesmas permanecem no topo da pesquisa se dá pelo fato 

de que, juntas, elas refletem as principais fontes de valor de P&D - as duas primeiras 

são indicadores amplamente aceitos do valor absoluto da função P&D e a última 

mede a possibilidade do esforço de P&D impactar positivamente os resultados do 

negócio.  

 

Os mesmo autores, preconizam que as mudanças observadas no ranking de 

métricas ocorreram em função da mudança de cultura corporativa e o contexto da 

Inovação; os efeitos da crises econômicas mundiais (exemplificando a que eclodiu 

em 2008) que forçaram as empresas a focalizar nos resultados de curto prazo; a 

perda de foco das práticas de Gestão da Qualidade com sua ênfase na qualidade e 

na voz dos clientes; o aumento de atenção para a Governança Corporativa e o 

aumento da competição em escala global. 
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2.4.1 Modelos de Balanced Scorecard para P&D 

Segundo Bremser e Barsky (2004, p.230), organizações que investem volumes 

significantes em pesquisa e desenvolvimento podem se beneficiar dos conceitos-

chaves do BSC (Balanced Scorecard), que se utiliza de um sistema de avaliação de 

desempenho integrado para implementação de estratégia (corporativa, tecnológica 

ou ambas).  

 

O sistema estratégico de gestão BSC foi desenvolvido por Kaplan e Norton (1996) e, 

em sua essência, direciona a organização na tradução de seus objetivos 

estratégicos em indicadores de desempenho relevantes para a gestão. Assim, no 

acompanhamento integrado de um conjunto de métricas financeiras e não 

financeiras, pode se obter o grau de sucesso da implementação da estratégia ao 

longo da organização e, consequentemente, se os objetivos estratégicos estão 

sendo alcançados. 

 

Os cinco princípios básicos que devem estar presentes numa organização focada na 

estratégia, segundo Kaplan e Norton (2001), são os seguintes:  

 

a) Tradução da estratégia em termos operacionais utilizando-se de balanced 

scorecards e mapas estratégicos da organização; 

 

b) Alinhamento da organização com a estratégia através do desdobramento da 

mesma, do mais alto nível à base da organização, com objetivo de se alcançar 

sinergia; 

 

c) Fazer da estratégia o trabalho do dia-a-dia de cada um na organização, a fim de 

se criar uma consciência coletiva da mesma; 

 

d) Fazer da estratégia um processo contínuo através da ligação da mesma com o 

orçamento, com o intuito de se estabelecer um processo de aprendizado e 

adaptação organizacional; e, 

 

e) Executar a mudança através da mobilização da liderança executiva. 
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O BSC é baseado em quatro perspectivas: Financeira, Clientes, Processos Internos 

e Aprendizado/Crescimento; um conjunto que guarda interdependência entre as 

quatro dimensões, num fluxo de causa e efeito entre os objetivos e indicadores de 

cada perspectiva, que tem seu início na perspectiva do Aprendizado/Crescimento 

culminando na perspectiva Financeira, podendo ser, implantado idealmente no nível 

corporativo, mas também nos níveis departamentais ou de unidade de negócio 

(divisões) (KAPLAN, NORTON, 1996). 

 

Cada perspectiva do BSC pode ser sintetizada na abordagem de questões bastante 

específicas, segundo Kaplan e Norton (1996, 2001). A perspectiva Financeira 

aborda a questão “Como devemos aparecer para os nossos acionistas?”; a 

perspectiva Clientes aborda a questão “Para atingir a nossa visão como devemos 

aparecer para os nossos clientes?”, a perspectiva Processos Internos deve 

responder a questão “Para satisfazer nossos acionista e clientes, quais os processos 

de negócios devemos primar?” e, a perspectiva Aprendizado/Crescimento responde 

á questão “Para alcançar a nossa visão, como sustentaremos a nos habilidade para 

mudar e melhorar?”. 

 

O entendimento da relação de causa e efeito das ações de uma organização, aliado 

ao conceito de implementação da estratégia através de um conjunto integrado de 

métricas financeiras e não financeiras, por si só já se constitui uma ferramenta útil 

aos gestores, mesmo que a organização não adote formalmente o modelo BSC 

(BREMSER, BARSKY, 2004, p.231). 

 

Em consideração aos conceitos de alinhamento estratégico, a relação de causa e 

efeito dos objetivos estratégicos, balanceamento das métricas de desempenho 

organizacional e a promoção do aprendizado organizacional, Kerssens-van 

Drongelen (1997, p.353-355), propôs uma estrutura de sistema de avaliação de 

desempenho de P&D baseada no modelo BSC, sintetizada na Figura 05. 
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Figura 05 - Proposta de Balanced Scorecard para P&D de Kerssens-van Drongelen 

Fonte: Kerssens-van Drongelen  (1997, p.355) 

 

Segundo Valderrama, Mendigorri, Bordoy (2008, p.243), as atividades de P&D 

tradicionalmente não faziam parte da estratégia corporativa, o que representava 

uma das maiores dificuldades para se elencar os instrumentos de avaliação de 

desempenho da atividade de P&D e quais seriam as suas contribuições para o 

resultado da organização. 

 

Com o objetivo de facilitar o cascateamento dos objetivos estratégicos de P&D e 

permitir uma abordagem balanceada desses objetivos no curto, médio e longo prazo 

e, ainda, poder sistematizar a avaliação financeira e não financeira das atividades de 

P&D, Bremser e Barsky (2004) apresentaram uma proposta de implementação do 
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modelo BSC para P&D com orientação à manutenção do alinhamento estratégico e 

na apropriada alocação de recursos em projetos de P&D. 

 

 

*As letras entre parênteses indicam o cascateamento entre os Indicadores Estratégicos da Empresa 

Quadro 06 – Modelo de Métricas de Efetividade de P&D sob a ótica do Modelo BSC de Kaplan e Norton (1996) 

Fonte Elaborado pelo autor 

 

Fonte: Bremser e Barsky (2004, p.235) 

 

A proposta apresentada por Valderrama, Mendigorri, Bordoy (2008) para a utilização 

do modelo BSC como ferramenta de suporte ao processo de avaliação da 

efetividade de P&D, embutiu um grau de sofisticação aos modelos preconizados por 

Kerssens-van Drongelen (1997) e Bremser e Barsky (2004), adicionando uma nova 

perspectiva ao modelo BSC de Kaplan e Norton (1996), denominada Perspectiva 

Inovação. 
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Segundo Valderrama, Mendigorri, Bordoy (2008, p.258), o racional para a inclusão 

da perspectiva extra (Inovação) está na necessidade de se separar claramente os 

resultados comerciais e financeiros da organização do valor adicionado por estes 

aos seus clientes e acionistas em termos de Inovação. 

 

Salientam ainda os mesmos autores, que neste contexto é importante se ter em 

mente que as atividades de P&D constituem somente, uma parte do processo de 

Inovação da organização e que a inclusão desta nova perspectiva, as organizações 

de P&D serão capazes de avaliar a efetividade de sua atividade de Inovação. 

 

 

 

Figura 06 - Proposta de Balanced Scorecard para P&D com a Perspectiva Inovação 

Fonte: Adaptado de Mendigorri, Bordoy  (2008, p.262) 
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2.4.2 Modelo de Szakonyi 

 

Segundo Szakonyi (1994, p.30) uma organização de P&D deve medir seus 

resultados não para obter uma pontuação somente, mas para aprender onde ela 

está e usar esta pontuação como balizador de como a organização pode melhorar 

suas atividades de P&D, de forma a desempenhá-las de uma maneira mais efetiva. 

Ressalta, ainda, o mesmo autor, que um sistema para avaliação da efetividade de 

P&D de uma organização deve requerer: 

 

a) Uma quantidade mínima de julgamento qualitativo; 

 

b) Precisa ser organizado de forma lógica; e,  

 

c) Prover meios de comparação com a média do desempenho de outras 

organizações (benchmarking), para que gestores de P&D possam aferir o seu grau 

de maturidade das práticas/atividades de P&D com outras organizações de P&D. 

 

Fundamentado nestes três requisitos, Szakonyi (1994a) apresentou uma proposta 

de modelo para avaliação da efetividade de P&D, semelhante a uma abordagem de 

auditoria, em que o avaliado é instado a identificar a ausência ou a presença e o 

grau de maturidade de um determinado critério, ao invés de julgar o desempenho do 

mesmo. 

 

Baseado na sua experiência de consultoria e pesquisa junto a mais de 300 

empresas, o autor sintetizou num quadro conceitual 10 atividades de P&D e, por crer 

que estas atividade devem estar ligadas com outras áreas da organização para que 

a Função P&D possa ser considerada efetiva, advoga que estas atividades devem 

ser consideradas (e portanto avaliadas, no contexto da organização como um todo), 

seguindo uma lógica crescente de maturidade em cada uma das atividades. 

 

Além disso, a pesquisa de Szakonyi estabeleceu a organização média de P&D 

(Average R&D Department), com base nos resultados da aplicação de seu modelo 

em mais de 300 empresas de diferentes portes e atividades de negócio (SZAKONYI, 
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1994a, p.55), a fim de balizar estudos comparativos entre as diversas organizações 

(benchmarking). 

 

O quadro conceitual do Modelo de Szakonyi, apresentado na Tabela 04, relaciona 

atividades de P&D com graus de maturidade percebida desta prática dentro da 

organização pelo avaliado. A ideia por trás da avaliação está baseada na percepção 

do avaliador, do grau de maturidade da atividade de P&D na organização. 

 

Tabela 04 – Modelo de Szakonyi para Efetividade de P&D 

 Prática não 

Reconhecida

Esforços

Iniciais

Habilidades 

Presentes

Métodos 

Apropriados 

Utilizados

Responsab. 

Definidas

Melhoria 

Contínua

1) Seleção de Projetos de P&D

2) Planejamento e Gestão de Projetos

3) Geração de Ideias

4) Manutenção da Qualidade Métodos e Processos de P&D

5) Motivação do  Pessoal Técnico

6) Estabelecimento de Equipes Multidisciplinares

7) Coordenação entre P&D e Comercialização

8) Transferência de Tecnologia para a Manufatura

9) Incentivo à colaboração entre P&D e Finanças

10) Relação da P&D com o Plano de Negócio

Grau de Maturidade

Atividades de P&D

 

Fonte: Adaptado de Szakonyi (1994a) 

 

Levando-se em consideração a escala crescente de maturidade, que começa em 

“Prática não reconhecida” e evolui até o grau de “Melhoria Contínua”, um avaliador 

deve considerar o grau de maturidade do critério em apreciação, no maior nível 

percebido, ou seja, onde ele consegue atestar a totalidade das evidências do grau 

de maturidade da prática. Por exemplo, se numa organização de P&D o avaliador 

percebe que na atividade Geração de Ideias (número 3 do Quadro Conceitual do 

Modelo de Szakonyi) a organização possui alguns “Métodos Apropriados Utilizados”, 

mas não preenche integralmente o quesito “Habilidades Presentes”, que se situa em 

posição inferior na escala de grau de maturidade, deve indicar sua percepção neste 

último quesito.  
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2.4.3 Modelo Technology Value Pyramid (TVP) 

Segundo Tipping e Zeffren (1995, p.24), são cincos os fatores gerenciais que 

descrevem a capacidade de inovar de uma organização, a saber: a Criação de 

Valor, a Avaliação de Portfolio, a Integração com o Negócio, Valor de Ativos 

Tecnológicos e as Práticas de Processos de P&D para Suporte à Inovação. 

 

A abordagem de Tipping e Zeffren (1995), preconiza a visão holística da integração 

e hierarquia destes cinco fatores gerenciais, representada por uma pirâmide 

ilustrada na Figura 07, associando a cada um destes fatores, um conjunto de 

métricas extraídas de um Menu de Métricas contendo 33 sugestões dos autores 

(Quadro 07). 

 

 

Figura 07 - Modelo Technology Value Pyramid (TVP)  

Fonte: Adaptado de Tipping e Zeffren (1995, p.23) 
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A construção deste menu de métricas foi derivada de debates e discussões em 

comitês3 de especialistas em medição da efetividade e produtividade de P&D e, 

congrega as métricas consideradas mais relevantes e úteis que integram os 5 

fatores gerenciais do Modelo TVP. De fato, segundo Tipping e Zeffren (1995, p.25), 

uma métrica pode encapsular informação relevantes para mais de um dos fatores 

gerenciais abordados em seu modelo. 

 

O modelo TVP está fundamentado na crença de que para se criar e sustentar 

vantagem tecnológica para a organização, a função P&D deve: 

 

a) Fazer com que seus esforços sejam focados em defender e aumentar o valor da 

organização. 

 

b) Estabelecer, através de disciplina de gestão, um forte alinhamento das atividades 

de P&D (direcionada pela estratégia tecnológica da organização) com a estratégia 

corporativa; e,  

 

c) Dotar-se de mecanismos de sustentabilidade de sua capacidade de produzir 

resultados úteis para a organização no longo termo (TIPPING, ZEFFREN, 1995, 

p.24). 

 

Métrica /  
Fator 

Definição 

1. Retorno 
Financeiro 

a) Vendas de novos produtos / Total de vendas. 
b) Economia de custos de bens vendidos a partir de desenvolvimento de produtos/ 
Lucro médio obtido. 
c) Ganho com P&D = Lucro das vendas de novos produtos e melhoria dos produtos 
existentes e do menor custo de bens produzido de novos processos (ou 
formulações) ou processos (ou formulações) melhorados. 
d) Retorno com P&D = benefícios de P&D = benefício de P&D/ investimento em 
P&D (ou Ganhos com P&D/ Esforço com P&D). 

                                                 
3 Subcomitê de Pesquisa em Medição de Efetividade e produtividade de P&D do Industrial Research Institute 

(IRI) – www.iriweb.org 

 

http://www.iriweb.org/
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2. Valor 
Projetado do 
Carteira da P&D 

a) Valor de vendas projetadas por projetos do Carteira da P&D (incorporando 
probabilidades de alcance dos resultados dos projetos). 
b) Valor de receitas projetadas por projetos do Carteira da P&D (incorporando 
probabilidades de alcance dos resultados dos projetos). 

3. Custos 
Comparativos de 
Produção  

Custos comparativos frente aos competidores - considerar semelhanças das 
atividades do processo produtivo 

4. Qualidade e 
Confiabilidade do 
Produto 

a) Avaliação do produto feito pelo cliente frente aos produtos concorrentes. 
b) Avaliação taxa de confiabilidade ou taxa de defeito. 

5. Margem de 
Lucro 

Margem de lucro como % de vendas. 

6. Fatia de 
Mercado 

a) Fatia de Mercado direto - por categoria (vendas, receitas, etc., de acordo com a 
categoria praticada pela indústria). 
b) Fatia de Mercado em mercados específicos - para indicação de ameaças e 
oportunidades. 

7. Alinhamento 
Estratégico 

a) Fração do portfolio de P&D consistente com metas corporativas. 
b) Fração das metas corporativas que requerem desenvolvimento tecnológico 
endereçadas/atendidas pelo portfolio de P&D . 

8. Distribuição de 
Investimento  em 
Tecnologia 

Por dimensão risco X recompensa, por linha de produto, por unidade de negócio, 
por manutenção do negócio ou novo negócio, por redução de custo ou por 
diferenciação, por nível de importância determinada do CEO etc.  

9. Número de 
formas pelas 
quais a 
tecnologia é 
explorada 

Por exemplo, nº de produtos que utilizarão determinada tecnologia. 

10.Nº de Projetos 
Aprovados 

Por exemplo, como fração do total de projetos da Carteira de P&D com aprovação 
corporativa ou da unidade de negócio. 

11. Uso de 
marcos em 
Projetos 

Fração de projetos da Carteira de Projetos de P&D que utilizam entregas parciais 
definidas por marcos 

12. % de 
investimento feito 
pelo Segmento 

Fração do orçamento da P&D oriunda de Segmento 

13. Transferência 
de Tecnologia 
para a 
Manufatura 

Avaliação qualitativa que mede a efetividade da transferência de tecnologia sob a 
perspectiva da manufatura 
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14. Uso de 
Equipes 
Multidisciplinares 
em Projetos 

Fração de projetos do portfolio de P&D com alocação de Equipes Multidisciplinares 
em Projetos. 

15. Benefícios da 
Tecnologia do 
Produto 

a) Pontuação do produto para o cliente - razão da pontuação da importância do 
produto para o cliente pelo ranking dos produtos concorrentes para o cliente 
b) Avaliação econômica = (preço diferencial obtido em virtude de ganhos com 
qualidade obtida pelo esforço técnico menos o custo desta qualidade) * nº de 
unidades vendidas 
c) Avaliação Fatia de Mercado = parte diferencial obtida com preço atribuído da 
adoção de qualidade obtida pelo esforço tecnológico. 

16. Tempo de 
resposta ao 
movimento dos 
competidores 

Por exemplo, a razão entre tempo de a empresa responder a uma ameaça do 
competidor pelo tempo do competidor responder a uma ameaça da empresa. 

17. Investimento 
em tecnologia 

Gastos anuais com P&D (pessoal e equipamentos), comparados aos competidores, 
a media da indústria. 

18. Qualidade 
dos funcionários  

a) Avaliação dos clientes internos 
b) Avaliação dos clientes externos 
c) Reconhecimento externo 
d) Trabalhos publicados 

19. Tempo do 
ciclo de operação 

a) Tempo do ciclo de mercado - identificação de uma necessidade até vendas. 
b) Tempo do ciclo de projetos - determinação do projeto até vendas. 

20. Avaliação das 
capacitações 
tecnológicas 
feitas pelos 
clientes 

Média da avaliação dos clientes (internos e externos) das capacitações tecnológicas 
da empresa, em termos de efetividade da inovação de produtos e serviços. 

21. Quantidade e 
Qualidade de 
Patentes 

a) % de utilidade das patentes. 
b) Valor estratégico das patentes. 
c) % de retenção 
d) Custo da invenção. 

22.Vendas 
protegidas por 
Proteção 
Industrial  

a) % de vendas protegidas por patentes 
b) % de vendas proprietárias - % de vendas protegidas por patentes, segredos 
industriais, Know How. 

23. Avaliação de 
pares 

a) Externos - grupo de especialistas externos avaliam o mérito da gestão 
tecnológica da empresa. 
b) Interno - grupo de especialistas externos avaliam o mérito da gestão tecnológica 
da empresa. 
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24. Satisfação do 
Cliente 

a) Externo - em relação a várias dimensões, considerando tecnologia de produtos e 
processo ( por exemplo, a partir do benefício percebido por serviços de assistência 
ao cliente) 
b) Interno - em relação a várias dimensões, considerando tecnologia de produtos e 
processo (por exemplo, percebidos pelas equipes de manufatura, marketing e 
engenharia)  

25. Projetos com 
Etapas Críticas 
cumpridas 

a) % de projetos com marcos alcançados. 
b) Nível de desempenho de cada marco 

26. Tempo de 
contato com 
Cliente 

Média de horas em que o Pesquisador fica em contato direto com Clientes externos 
ou internos. 

27. Preservação 
dos resultados 
técnicos 

% de resultados dos projetos de P&D capturados em Relatórios Técnicos 

28. Eficiência dos 
Processos 
Técnicos 

a) Avaliação dos projetos - razão entre custos totais dos projetos bem sucedidos 
pelo nº de projetos. 
b) Avaliação do portfolio - razão entre o orçamento total da P&D pelo nº de projetos 
com resultados comerciais. 

29. Moral do 
Empregado 

Avaliação quantitativa de aspectos relacionados à satisfação e moral do funcionário. 

30. Clareza das 
metas 

Avaliação quantitativa de aspectos relacionados à clareza e entendimento dos 
objetivos dos projetos pelos funcionários. 

31. 
Empoderamento 

Avaliação qualitativa de aspectos relacionados ao apoio e liberdade dos 
funcionários para a condução dos projetos. 

32. Suporte 
Gerencial 

Avaliação qualitativa de aspectos relacionados ao apoio gerencial. 

33. "Projetos 
Campeões" 

% de "Projetos Campeões" identificados na Carteira de Projetos 

Quadro 07 – Menu de Métricas do Modelo TVP 

Fonte: Tipping e Zeffren (1995, p.26) 

 

 

Ainda segundo Tipping e Zeffren (1995, p.25), o Modelo TVP considera as seguintes 

premissas: a) a prosperidade da organização decorre do seu processo de inovação, 

daí o resultado de P&D deve estar diretamente ligado ao valor da organização; b) as 

várias partes interessadas na Função P&D terão diferentes interesses, daí medidas 
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consideradas fundamentais para um grupo serão tratadas de forma secundária por 

outros grupos; e, c) a escala de tempo de interesse das diversas partes interessadas 

é variável, portanto as métricas utilizadas devem permitir que as diferentes partes 

interessadas abordem seu particular período de interesse para a medição da 

atividade de P&D. 

 

 

2.4.4 Modelo de Métricas Integradas 

O trabalho de Werner e Souder (1997) traz luz à utilidade, vantagens e 

desvantagens do uso de métricas quantitativas e qualitativas na medição da 

efetividade de P&D, bem como, defende o uso de métricas integradas, combinando 

métricas objetivas e subjetivas, como forma de capitalizar as vantagens e os 

benefícios destes dois tipos de medidas. 

 

Os mesmos autores, alegando que o uso de métricas integradas, por serem a 

combinação de várias medidas individuais, conferem mais confiabilidade na 

avaliação da efetividade de P&D, embutem um grau de complexidade em sua 

utilização. De fato, a abordagem integrada requer mais esforço para ser 

desenvolvida e consome mais tempo e recursos do que no uso de métricas simples 

(WERNER, SOUDER, 1997, p.39). 

 

Werner e Souder (1997, p.39 e 40), concluem a abordagem da utilização de 

métricas integradas para a medição da efetividade de P&D, advogando que:  

 

a) sua utilização é aplicável ao processo e operação de P&D como um todo; 

 

b) por ser flexível e consumidora de recursos, sua utilização deve ser balanceada 

com as outras necessidades de medidas dentro da organização; 

 

c) a grande vantagem de sua utilização reside no fato de que ela seja capaz de não 

somente fornecer uma medida da efetividade de P&D, mas também pode sugerir os 

meios de promover sua melhoria. 
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A Figura 08 apresenta um exemplo de modelo métricas integradas para a avaliação 

da efetividade de P&D desenvolvido pelos autores, que com combina o uso de três 

índices quantitativos e uma pontuação retirada de uma auditoria subjetiva para se 

obter um Valor Global de Avaliação da Função P&D dentro de uma organização. 

 

 

Figura 08 - Exemplo de Modelo Métricas Integradas  

Fonte: Werner e Souder (1997, p.40) 

 

Neste modelo, o Índice de Efetividade (A) é uma medida quantitativa-objetiva que 

mede o desempenho passado da Função P&D. O Índice Atemporal (B) é uma 

medida quantitativa-objetiva que mede o desempenho atemporal da Função P&D. O 

Índice de Potencial Futuro (C) é uma medida quantitativa-subjetiva que mede o 

potencial da carteira de P&D e pode ser comparado com o Índice de Efetividade (A) 

para se ganhar algum conhecimento se o desempenho passado tem a possibilidade 

de ser mantido (WERNER, SOUDER, 1997, p.40). 

 

A Avaliação de Pares (D) é uma auditoria qualitativa-subjetiva das necessidades não 

preenchidas da função P&D numa escala de zero a 100%, onde 100% representa a 

pior condição concebida. A instrução dos autores é começar tal processo, 

elencando-se a lista das necessidades não preenchidas (ex. falta de pessoal 

qualificado, recursos insuficiente para custear projetos de P&D etc.). A severidade 
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de cada necessidade é então estabelecida, por consenso, num a escala de zero a 

100%. A pontuação final para a Avaliação de Pares é obtida por média aritmética 

(WERNER, SOUDER, 1997, p.40 e 41). 

 

Cada um dos índices do modelo (A, B, C, D) pode ser avaliado e discutido 

individualmente, ou em combinações múltiplas, ou condensado no Valor da 

Avaliação Global da Função P&D (O), conforme a fórmula descrita na Figura 08. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, serão apresentados os conceitos da base metodológica utilizada 

para a estruturação e o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa. 

 

Segundo de Gil (2002, p.27) uma pesquisa pode ser definida, de forma simplificada, 

como um procedimento racional, estruturado e sistêmico para investigar problemas 

científicos e tecnológicos determinados e objetivos.  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Devido ao fato do presente estudo se limitar a uma unidade de uma empresa, 

apresentando características de profundidade e detalhamento, classifica-se esta 

pesquisa como estudo de caso, em conformidade com Vergara (2003, p.46). 

 

Segundo Yin (2005, p.32) o estudo de caso é “uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

definidos.”.  

 

Do que se depreende da literatura, esta pesquisa tem uma abordagem quali-

quantitativa e é classificada como aplicada, posto que visa contribuir com subsídios 

para o aprimoramento da gestão da efetividade de P&D de um Centro de Pesquisas. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO E COLETA DE DADOS 

A forma de pesquisa que deu suporte ao estudo de caso, como já mencionado foi de 

natureza quali-quantitativa, realizada entre os meses de janeiro de 2011 a maio de 

2012, sob os preceitos definidos por Richardson (1999, p.34): 

 

A abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do 

investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para 

entender a natureza de um fenômeno social. Os estudos que empregam 

uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de um 

determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 
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compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais 

(RICHARDSON, 1999, p.33-34) 

 

Os procedimentos de investigação, além do Estudo de Caso, foram o de Pesquisa 

Documental (Relatórios de Gestão do CENPES e da Petrobras, Relatório de 

Tecnologia da Petrobras, padrões e procedimentos, folhetos, Guias Práticos, 

Relatórios de Pesquisa de Satisfação etc.) e Bibliográfica (com acesso a bases de 

dados de conhecimento, bancos de teses e dissertações, revistas, artigos técnicos, 

internet, livros etc.). 

 

Na pesquisa bibliográfica foram utilizadas as seguintes palavras-chaves: “Strategic 

Management of Technology”, “Strategic Technology Management”, “R&D 

effectiveness”, “R&D maturity” e “R&D organization evaluation”, nas seguintes bases 

de conhecimento: Engineering Village, IEEE Explore, SCOPUS e Science Direct 

(Elsevier). 

 

A coleta de dados utilizou-se da aplicação para de um questionário confeccionado e 

estruturado conforme o Modelo de Szakonyi para a avaliação do grau de maturidade 

de práticas de P&D dentro de uma organização (ANEXO 2), onde o respondente 

deveria indicar sua percepção sobre a existência de uma determinada prática de 

P&D nas atividades do Centro de Pesquisa da Petrobras – o CENPES, atribuindo 

graus de uma escala numérica de 0 a 6 em dez dimensões. 

 

Por último foram conduzidas pelo autor, entrevistas não estruturadas com 

integrantes da Alta Administração (CENPES e Petrobras), média gerência (CENPES 

e Petrobras) e consultores e técnicos do CENPES. 

 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRAS 

O universo considerado neste trabalho de pesquisa foi o de empregados da 

Petrobras Petróleo Brasileiro SA., lotados no CENPES e nas Unidades de Gás & 

Energia, Abastecimento, Exploração & Produção e Desempenho Empresarial. 
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Com vistas a segregar as percepções da liderança da percepção dos técnicos 

quanto à maturidade das práticas de P&D do CENPES, identificou-se duas 

populações, a saber: a dos lideres formais (ocupantes de cargo gerencial) e dos 

técnicos (não ocupantes de cargo gerencial, com perfil técnico ou de consultoria). 

 
Destas duas populações foram extraídas duas amostras, a primeira contendo 8 

líderes formais, ou seja, empregados ocupantes de cargos de Alta e Média Gerência 

do CENPES e de Áreas de Negócio, escolhidos por terem participado de pelo 

menos um ciclo completo do Sistema de Gestão Tecnológica da Petrobras, como 

gestores ou clientes do mesmo.  

 

A segunda amostra, constituída por 16 consultores e técnicos do CENPES, 

envolvidos com as atividades de definição da Estratégia Tecnológica da Petrobras, 

no balanceamento das Carteiras de P&D, no assessoramento aos comitês do SGT, 

no processo de avaliação de desempenho da organização, nas atividades de gestão 

de Projetos de P&D etc. Todos eles com mais de três anos de experiência no SGT, 

tendo participado de pelo menos um ciclo de planejamento, execução e avaliação. 

 

3.4 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

Os resultados obtidos pelas respostas ao questionário aplicado, foram tabulados e, 

de forma segregada entre as duas amostras (Gerentes e Consultores), foram 

calculadas as médias aritméticas das duas amostras, conforme o método 

preconizado por Szakonyi (1994a). 

 

Tal segregação se mostrou necessária para que se pudesse analisar, 

separadamente, as percepções de cada amostra e permitir a comparação entre as 

mesmas nas diversas dimensões, constantes no Modelo de Szakonyi, como também 

a comparação de cada uma delas com o Average R&D Department. 

 

Para aferição da percepção global do grau de maturidade das práticas de P&D do 

CENPES, foi obtida pela média entre a “Percepção Gerentes” e a “Percepção 

Consultores”), e esta também foi comparada ao Average R&D Department. 
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4 O CASO CENPES – O GESTOR DA FUNÇÃO P&D DA PETROBRAS 

Neste capítulo serão apresentados aspectos relevantes da Função P&D na 

Petrobras gerida pelo CENPES, passando pela descrição do perfil da organização 

(forma de atuação, histórico, negócio, grandes números, o ambiente competitivo e 

os principais desafios estratégicos) e do Sistema de Gestão Tecnológica implantado 

e culminando com a análise do seu processo de avaliação da efetividade de P&D 

(modelo e indicadores utilizados). 

 

4.1  PERFIL DA ORGANIZAÇÃO 

O Centro de Pesquisas & Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello 

(CENPES) é o centro de P&D cativo da Petrobras, criado em 1963 para impulsionar 

o crescimento da Companhia no cenário mundial e tem como missão prover e 

antecipar soluções tecnológicas, com visão de inovação e sustentabilidade, que 

suportem o Sistema Petrobras, sendo o responsável pelas atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, engenharia básica e gestão de tecnológica da companhia. 

 

A estrutura organizacional do CENPES é composta por Gerente Executivo, 

Gerências de suporte (Segurança, Meio Ambiente e Saúde e Gerência de RH) e 

mais oito Gerências Gerais, cada uma delas com sua estrutura de Gerências. A 

representação do organograma simplificado encontra-se na Figura 09. 

 

 

Figura 09 - Organograma simplificado do CENPES  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1.1 Forma de Atuação 

O CENPES é uma unidade autônoma da Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A, holding 

do Sistema Petrobras, e vinculada à Diretoria de Engenharia, Tecnologia e Materiais 

onde atua nas seguintes áreas:  

 

a) Pesquisa & Desenvolvimento - Atividades que visam à superação de voltadas 

gargalos tecnológicos enfrentados pela Petrobras nas áreas de Refino e 

Petroquímica; Produção de Óleo e Gás; Exploração de bacias sedimentares; 

Sustentabilidade, Transporte, Fontes Alternativas de Energia entre outras. 

 

b) Engenharia Básica - Responsável pela produção dos projetos básicos e 

conceituais dos empreendimentos estratégicos da Companhia e a realização de 

assistências técnico-científicas para as Áreas de Negócios e empresas subsidiárias 

do Sistema Petrobras. 

 

c) Gestão Tecnológica – Coordenação do planejamento estratégico, tático e 

operacional da Função Tecnologia na Petrobras, acompanhando e avaliando sua 

implementação, com vistas à provisão de inteligência tecnológica direcionada aos 

negócios da Companhia. 

 

4.1.2 Histórico 

A Diretoria Executiva da Petrobras aprovou a criação do CENPES em 4 de 

dezembro de 1963, iniciando suas atividades em 1966, inicialmente voltadas para a 

Área de Refino e no apoio ao programa interno de aperfeiçoamento de técnicos de 

nível superior. 

 

Em 1969, foram estipulados os primeiros objetivos e diretrizes da pesquisa 

científico-tecnológica da Petrobras, que deram o tom ao caráter dinâmico e inovador 

que as pesquisas ali desenvolvidas deveriam ter, em atendimento aos interesses do 

governo federal da época de nacionalização das atividades de exploração e que o 

trabalho deveria ser desenvolvido utilizando-se de alianças estratégicas com 

instituições científicas. 
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Os Planos Globais de Pesquisa da Petrobras, lançados no inicio da década de 70, 

destacaram o futuro promissor na pesquisa offshore e a ênfase que seria dada aos 

projetos ligados à área de Exploração e Produção. Em 1975, CENPES inaugurou 

suas novas instalações na Ilha da Cidade Universitária, com 122 mil m².  

 

Na década de 80, com o grande aumento das atividades de pesquisa de petróleo o 

CENPES passou por uma reestruturação para atender a orientação corporativa de 

focar suas atividades nas Áreas de Exploração e Produção. Em 1983, foi elaborado 

o primeiro Plano Estratégico do CENPES com objetivos de promover a descoberta 

de novas províncias petrolíferas, a maximização da produção de óleo e a 

consolidação de tecnologias de obtenção de fontes alternativas de energia e 

matéria-prima. 

 

Nos anos 90, o CENPES teve reconhecida a sua contribuição para o avanço da 

tecnologia de produção offshore através do prêmio Offshore Technology Conference 

(OTC)4, conquistado por conta do Projeto Antecipado de Produção do Campo 

Gigante de Marlim em águas de 1.027 metros de profundidade. 

 

Nesse período, a Petrobras passou a destinar ao CENPES 1% de sua renda bruta, 

passando assim, a integrar o grupo das companhias que mais investem em P&D no 

mundo, que passa a ser considerado o maior Centro de Pesquisas da América 

Latina. É desta época a criação dos Programas Tecnológicos de Pesquisa, 

destacando-se: Programa de Recuperação Avançada de Petróleo (Pravap), 

Programa de Valorização do Petróleo (Provap), Programa Tecnológico de Ampliação 

da Fronteiras Exploratórias (Profex), Programa de Tecnologia Offshore (Promar), o 

Programa Tecnológico do Meio Ambiente (Proamb) e o Programa de 

Desenvolvimento Estratégico do Refino (Proter).  

 

Em 2000 foi criado o Programa de Excelência de Gestão Ambiental e Segurança 

Operacional (Pegaso) e deu-se início o Procap 3000 para desenvolver tecnologias 

de produção petrolífera em águas ultra profundas, de até 3000 metros de 

                                                 
4 Um segundo prêmio foi recebido em 2001, quando já se explorava petróleo à profundidade superiores a 1.800 

metros de lâmina d’água. 
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profundidade. Em 2002, foi criado o Programa Tecnológico de Óleos Pesados 

(Propes), encerrado em 2008 quando a Petrobras alcançou pleno domínio e 

liderança internacional na tecnologia de produção de óleos pesados e extrapesados.  

 

Em 2007, a Petrobras anunciou as descobertas de jazidas de óleo leve e de gás na 

camada Pré-Sal da Bacia de Santos, ensejando a criação do Programa Tecnológico 

para o Desenvolvimento da Produção dos Reservatórios Pré-Sal (ProSal), do 

Programa Tecnológico para Mitigação de Mudanças Climáticas (Proclima) e do 

Programa Tecnológico de Gestão das Emissões de CO2 (ProCO2). 

 

4.1.3 Descrição do Negócio 

As atividades desempenhadas pelo CENPES englobam a Pesquisa, o 

Desenvolvimento Tecnológico, a Engenharia Básica e a Assistência Técnica e 

Científica, abordando, também, as questões afetas à Preservação Ambiental e o 

Desenvolvimento Sustentável.  

 

A gestão do Sistema Tecnológico da Petrobras está a cargo do CENPES, de forma 

compartilhada com as Áreas de Negócio da Petrobras, e foi implementado para 

viabilizar o desenvolvimento e a aplicação das tecnologias necessárias ao 

atingimento dos objetivos de negócio da companhia.  

 

Além disso, o CENPES coordena os Comitês Tecnológicos Estratégicos (CTE) - 

principal mecanismo de identificação e desdobramento das demandas tecnológicas 

da Petrobras - o Comitê de Tecnologia da Petrobras (CTP), que analisa as metas 

tecnológicas propostas pelos CTE para cada segmento, identifica as lacunas ou 

interferências, promove a sinergia entre elas e sugere investimentos, metas e 

objetivos para programas transversais.  

 

4.1.4 CENPES em números 

A força de trabalho do CENPES conta atualmente com cerca de 1.800 empregados, 

dos quais 70% são exclusivamente dedicados à atividade de P&D. Entre os 

pesquisadores, 24% possuem título de doutorado e 43% de mestrado. No Centro de 

Pesquisas atuam cerca de 320 engenheiros dedicados às atividades de Engenharia 
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Básica, responsáveis pelos primeiros estágios dos projetos de grandes 

empreendimentos.  

 

Este efetivo de profissionais dedicados às atividades de P&D e Engenharia é apenas 

parte da grande rede formada pelas parcerias tecnológicas, o que amplia 

significativamente a capacidade de desenvolvimento tecnológico da Petrobras e do 

Brasil5. 

 

A Petrobras aplicou em 2011 o montante de US$ 1,5 bilhão em P&D6, o que 

representou um aumento de 47% em relação a 2010. Os recursos financeiros 

destinados a P&D na Petrobras vêm crescendo consistentemente, em especial nos 

últimos cinco anos, como se vê no Gráfico 02, sendo mais intenso este crescimento 

no volume de recursos a partir de 2006.  

 

 

Gráfico 02 – Despesas em P&D da Petrobras 

Fonte: (Petrobras 2012, p.12) 

 

 

Comparando a média de investimentos 2001-2003 com a média do período 2009-

2011, o volume de recursos cresceu mais de seis vezes, o que tem feito a Petrobras 

                                                 
5 Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estimou que, para cada pesquisador do 

CNPES, existem cerca de 20 externos, nas universidades, fornecedores e parceiros. 
6 Cerca de US$ 3,1 bilhões no período 2009-2011, uma média de US$ 1.04 bilhões por ano. 
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figurar sistematicamente, nos últimos anos, entre os cinco maiores investidores de 

P&D na área de energia no mundo.  

 

 

Gráfico 03 – Despesas em P&D de grandes empresas de energia em 2011  

Fonte: Petrobras (2012, p.12) 

 

Outro recurso fundamental detido pelo CENPES, além de pessoal e disponibilidade 

financeira, é a sua infraestrutura física. Em 2010 foi inaugurada a expansão do 

CENPES, que teve seu espaço duplicado, passando a contar com 300mil m² de área 

total, tornando-se um dos maiores complexos de pesquisa aplicada do mundo, com 

6 núcleos experimentais espalhados pelo Brasil, mais de 130 laboratórios e um 

Núcleo de Visualização e Colaboração, voltado para simulação, interatividade e 

imersão em diversos processos da indústria de energia. 

 

O desempenho do CENPES no desenvolvimento de tecnologias está evidenciado no 

número de pedidos de patentes depositados a cada ano, 611 só no Brasil nos 

últimos 10 anos (conforme ilustrado no Gráfico 04), o que faz da Petrobras a maior 

empresa brasileira geradora de patentes no Brasil e no exterior. 
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Gráfico 04 – Pedido de Patentes no Brasil entre 2002-2011  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da Base de Dados do INPI (www.inpi.gov.br) 

 

 

4.1.5 O ambiente competitivo 

Por decisão corporativa, o é CENPES um centro cativo, voltado para o atendimento 

das necessidades tecnológicas do Sistema Petrobras, tomando por premissa que a 

Tecnologia é um ativo estratégico e um dos principais fatores de criação de 

vantagem competitiva e de sustentabilidade das operações da Companhia.  

 

Sendo assim, não existe concorrência direta ou indireta por meio de outras 

organizações, mas foi estabelecido uma rede de parcerias com universidades e 

institutos de pesquisas que ampliam as capacidades de produção tecnológica do 

CENPES. A aquisição de tecnologias diretamente de fornecedores ou licenciadores 

externos, é conduzida pelas Áreas de Negócio (ANs) em parceria com o CENPES. 

 

O alcance e manutenção de vantagens competitivas proporcionados pelo CENPES 

à Petrobras, se dá por fatores diferenciadores, dentre os quais ser destacam: a 

atuação integrada com as demais áreas da empresa, a gestão compartilhada do 

http://www.inpi.gov.br/
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Sistema de Gestão Tecnológica, o investimento em aperfeiçoamento de seu 

pessoal, a infraestrutura instalada e a intensa articulação com a comunidade de 

Ciência e Tecnologia, no Brasil e no exterior. 

 

4.1.6 Processos Principais de Negócio e de Apoio 

Os processos principais do negócio e os processos de apoio do CENPES têm seus 

requisitos determinados a partir dos produtos gerados, ou seja: Projetos de P&D 

(que incluem Assistência Técnica e Científica) e Projetos de Engenharia Básica.  

 

O levantamento dos requisitos aplicáveis aos processos e suas lacunas (melhoria 

contínua), é feito de forma estruturada através da integração de boas práticas, da 

Estratégia Corporativa, dos insumos captados pela Pesquisa de Satisfação de 

Clientes, de reuniões de acompanhamento de Projetos e de entrevistas com os 

Gerentes Gerais.  

 

Os processos relacionados à geração de seus produtos e também os processos de 

apoio estão dentro do que se denomina Sistema de Gestão Tecnológica da 

Petrobras (SGT), e são objeto de revisões, refinamentos, redesenho e ajustes 

sempre que se observa a necessidade de se empreender um processo de melhoria 

nos mesmos.  

 

Os requisitos e indicadores relacionados aos principais processos do negócio, de 

gestão e de apoio, estes últimos considerados como processos de suporte aos 

processos principais do negócio (Pesquisa & Desenvolvimento e Engenharia 

Básica), encontram-se ilustrados na Quadro 08. 
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Descrição Requisitos Indicador/Informação Qualitativa

Cumprimento de prazo IRESPP-P&D

Realização orçamentária FTEC

Realização dos projetos ITEC

EB Elaborar projetos de Engenharia Básica Cumprimento de prazo IRESPP-EB

Coordenar 

Direcionamento 

Estratégico

Responsável por estabelecer o direcionamento 

estratégico tecnológico na Petrobras.

Satisfação dos clientes estratégicos com as soluções 

tecnológicas da Companhia
ISC-E

Gestão de investimentos em projetos de alto risco e de 

alta recompensa

Produtividade

Identificação de novas oportunidades de negócio

Gerir Carteira
Responsável pela priorização e balanceamento das 

carteiras de projetos de P&D e de EB.
Cumprimento de prazo IRESP-P

Realizar 

Monitoramento e 

Prospecção de 

Tecnologia

Responsável por observar, analisar e antecipar as 

potencialidades, tendências, características, sinais 

e efeitos das mudanças tecnológicas no ambiente 

externo, que possam influenciar de forma 

significativa os negócios da Petrobras.

Satisfação dos clientes em relação à qualidade das 

informações geradas, à aplicabilidade das mesmas e ao 

prazo de entrega, mensurado via PSC

Acompanhamento feito pela área de 

Inteligência Competitiva

IDCE

IDCE-D

Desenvolvimento de competências técnicas ICCT

Satisfação dos clientes estratégicos com planejamento e 

gestão
ISCI

Aderência ao modelo de Excelência da Gestão IAQG

Saúde e clima organizacional PTP

Aderência às 15 diretrizes de SMS PAG-SMS

Segurança TFCA

Responsável por consolidar o Sistema Integrado de 

Gestão de Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde(SMS), promover saúde dos trabalhadores, 

gerir segurança do trabalho, meio ambiente e 

ecoeficiência das operações e produtos.

Gerir Segurança, 

Meio Ambiente e 

Saúde

A
p

o
io

Desenvolvimento e retenção de competências 

estratégicas

Responsável por administrar e desenvolver 

recursos humanos e gerir a ambiência 

organizacional

Gerir Recursos 

Humanos

Responsável pela coordenação das atividades de 

planejamento e gestão do CENPES. Compreende 

os processos: coordenar a gestão organizacional, 

executar a contratação de serviços; gerenciar o 

relacionamento com a comunidade de ciência e 

tecnologia, a informação técnica e os ativos 

intangíveis.

Coordenar 

Planejamento e 

Gestão

Processos

Realizar projetos de pesquisas e desenvolvimento 

de tecnologia
P&D

N
e

gó
ci

o
s

Acompanhamento em reuniões dos 

Gerentes Gerais com os clientes

Responsável por gerir as demandas P&D e projetos 

de EB da Petrobras.
Gerir DemandaG

e
st

ão

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 08 – Principais Processo de Negócio, Gestão e Apoio do CENPES  

Fonte: Relatório de Gestão CENPES 2011 
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4.2  O SISTEMA DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA PETROBRAS 

O Sistema de Gestão Tecnológica (SGT) da Petrobras abrange desde o 

desdobramento do Planejamento Estratégico do Sistema Petrobras, mantendo o 

alinhamento com os Planos de Negócios das Áreas de Negócio e referenciado com 

as tendências tecnológicas, até a incorporação de tecnologias nos processos 

produtivos da companhia, e está dividido em seis processos, a saber: 

 

a) Monitoramento e Prospecção Tecnológica; 

 

b) Direcionamento Estratégico de Tecnologia; 

 

c) Gestão da Demanda; 

 

d) Gestão da Carteira; 

 

e) Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); e, 

 

f) Assistência Técnica e Científica. 

 

No Quadro 09 encontram-se elencados os processos do Sistema de Gestão 

Tecnológica da Petrobras, a visão geral de cada um deles e bem assim os seus 

subprocessos associados (quando existentes).  
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PROCESSO VISÃO GERAL SUBPROCESSOS 

MONITORAÇÃO 
E PROSPECÇÃO 
TECNOLÓGICA 

É o processo através do qual são observadas, 
analisadas e antecipadas às potencialidades, as 
tendências, as características, os sinais e os 
efeitos das mudanças tecnológicas no ambiente 
externo, que possam influenciar de forma 
significativa os negócios da Petrobras, por meio de 
estudos específicos e acompanhamento contínuo. 

1) Pesquisa de Informações 
 
2) Análise Estratégica 
 
3) Construção de Cenários 
 
4) Oportunidades e Ameaças 

DIRECIONAMENTO 
ESTRATÉGICO 

O Direcionamento Estratégico de Tecnologia é 
composto pela Estratégia Tecnológica Corporativa 
e para os Segmentos (focos tecnológicos,  políticas 
tecnológicas, objetivos e indicadores da Função 
P&D, diretrizes tecnológicas e de alocação de 
recursos e orientações  e objetivos para as 
Carteiras de P&D) 

1) Corporativo 
 
2) Por Segmento 

GESTÃO DA 
DEMANDA 

É o processo através do qual são elaboradas e 
analisadas propostas de desenvolvimento de 
tecnologia, a partir de mecanismos para o 
aproveitamento de oportunidades de Inovação 
Tecnológica e o atendimento das necessidades 
dos clientes. Tem como principal objetivo garantir a 
consecução do Direcionamento Estratégico de 
Tecnologia, definido nos Comitês Tecnológicos 
Estratégicos (CTEs)  e incorporar oportunidades de 
melhorias nos processos, produtos e serviços 
atuais. 

_ 

GESTÃO DA 
CARTEIRA 

Tem como principal objetivo garantir o uso 
adequado dos recursos disponíveis e a 
consecução das estratégias tecnológicas, conforme 
as diretrizes estabelecidas para cada Segmento de 
Negócio.  
Neste processo, novos projetos são priorizados e 
balanceados considerando a disponibilidade de 
recursos físicos e financeiros. 

_ 

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 

DE TECNOLOGIA 

O objetivo deste processo é fornecer todos os 
recursos e condições necessárias para a 
realização de P&D, aquisição de uma tecnologia ou 
conhecimento e a disponibilização dos mesmos, de 
acordo com a maturidade e característica de uma 
ideia, oportunidade e necessidade das áreas ou 
Unidades de Negócio da Petrobras. 

1) Enriquecimento de Ideias 
 
2) Pré-Projeto 
 
3) Projeto 
 
4) Disponibilização de 
Tecnologia 

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E 
CIENTÍFICA 

Este processo visa à prestação de serviços 
técnicos e consultoria com base em conhecimentos 
já dominados, contribuindo para as atividades de 
P&D e Engenharia, identificando questões 
operacionais que interferem no processo de 
produção, as ameaças aos produtos já 
desenvolvidos pela empresa e as necessidades de 
informação técnica.  Normalmente, este processo 
por conta da necessidade de resposta em curto 
prazo de tempo, geralmente relacionada à solução 
de um problema operacional.  

_ 

Quadro 09 – Processos do Sistema de Gestão Tecnológica da Petrobras 

Fonte: Elaboração do autor 
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O objetivo principal do SGT é fornecer os recursos e condições necessárias para a 

realização de pesquisa, desenvolvimento, aquisição, disponibilização e assistência 

técnica de uma tecnologia ou conhecimento, de acordo com a maturidade e 

característica de uma ideia, oportunidade ou necessidade das Áreas e Unidades de 

Negócio da Petrobras. A Figura 10, ilustra o funil da inovação da Petrobras e o inter-

relacionamento dos processos do SGT. 

 

 

Figura 10 - Funil da Inovação do SGT  

Fonte: Documento Interno Petrobras 

 

Na formulação das estratégias tecnológicas são analisadas as descrições de 

cenários de futuro com base em jogos coerentes de hipóteses, compostos de 

variáveis identificadas, análise do ambiente externo, identificação dos fatos 

portadores de relevância para o contexto dos negócios, tendências consolidadas e 

incertezas críticas sobre as tecnologias de interesse da Petrobras. Estes fatores são 

discutidos em vários níveis e instâncias por meio de uma estrutura de comitês 

tecnológicos. 

 

De uma maneira geral o processo tem seu início no desdobramento do 

Planejamento Estratégico da Petrobras na Função P&D, com a identificação dos 

Desafios Tecnológicos, que são agrupados, combinando as visões de negócio e do 

ambiente tecnológico. 

  

Por intermédio dos Comitês Tecnológicos Estratégicos (CTEs) de cada Área de 

Negócio, compostos pelos Gerentes Executivos e Gerentes Gerais dos Segmentos, 
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são estabelecidas as diretrizes, orientações e objetivos das Carteiras de Projetos de 

P&D e também são priorizados os Desafios Tecnológicos. 

 

Além disso, os CTEs também promovem o alinhamento da Carteiras de P&D 

vigentes, com os objetivos de negócios, propondo a criação (atribuindo o seu 

Gestor) ou encerramento de Programas ou Áreas Tecnológicas.  

 

As Áreas Tecnológicas têm carteiras de projetos, predominantemente disciplinares e 

voltados para as competências essenciais da indústria de energia, sendo assim de 

caráter perene. Os Programas Tecnológicos, por sua vez, são orientados aos 

negócios da companhia e, portanto, possuem prazo definido de acordo com as 

metas contidas no Plano de Negócio da Petrobras. 

 

Com base nas diretrizes, orientações e objetivos das carteiras recebidas dos CTEs, 

os gestores de Carteira devem, por meio de um Comitê Tecnológico Operacional 

(CTO) – composto por Gerentes do CENPES e dos Segmentos, Gestores de 

Carteira e técnicos convidados - em articulação com os gerentes de P&D, os 

Gerentes Gerais dos Segmentos de Negócio e Pesquisadores, definir as metas 

(objetivos quantificados) para as Carteiras (Programas e Áreas Tecnológicas) sob 

sua responsabilidade.  

 

Os CTEs recebem, analisam e validam as metas propostas pelos Gestores de 

Carteira para os Programas e Áreas Tecnológicas, podendo recomendar a 

adequação e/ou revalidação das mesmas pelos Gestores de Carteira ou, até 

mesmo, redefini-las no âmbito do próprio CTE. 

 

As metas validadas pelo CTE são passadas para o Comitê Tecnológico Petrobras 

(CTP) – composto pelos Gerentes Executivos dos Segmentos, do CENPES, das 

Áreas de Negócio, e de algumas subsidiárias do Sistema Petrobras – que as 

analisa, identifica lacunas ou interferências, busca oportunidades de sinergia entre 

elas e sugere investimentos transversais e metas e objetivos para programas 

transversais. Todos os produtos gerados são consolidados e encaminhados à 

Diretoria Executiva da Petrobras, que analisa e pode aprovar ou submeter, total ou 

parcialmente, para nova análise pelo CTE. 
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O processo de formulação das diretrizes de gestão do Sistema Tecnológico 

Petrobras, tem seu início, como já mencionado,.com estudos sobre os ambientes 

internos e externos e suas tendências. O Comitê Interno de Gestão (COMIN) -

formado pelo Gerentes Executivo e Gerentes Gerais -, avalia os sinais de mudanças 

identificados nos ambientes internos e externos quanto à sua pertinência e 

coerência com os Objetivos Estratégicos valendo-se do BSC corporativo da 

Petrobras. 

 

Outra dimensão considerada, além da análise de ambientes, para a formulação das 

estratégias, é a necessidade dos clientes, identificada através de pesquisas de 

satisfação de clientes e de reuniões periódicas realizadas entre o CENPES e as 

Unidades de Negócio.  

 

Um projeto de pesquisa-ação conduzido por Almeida (2006, p.182), desenvolveu e 

implantou um modelo baseado nos conceitos do desenvolvimento sustentável para o 

Sistema de Gestão Tecnológica no período 2003-2005. Tais conceitos, encontram-

se incorporados ao processo de estabelecimento das diretrizes do SGT, segundo 

levantado nas entrevistas realizadas pelo autor.  

 

 

Figura 11 - Estrutura de comitês e processos do SGT 

Fonte: Documento Interno Petrobras 
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Quanto à gestão de riscos, O CENPES, como organização de P&D, trata 

diferenciadamente, o risco do não desenvolvimento de tecnologias que suportem os 

desafios tecnológicos da empresa. Neste caso, a mitigação se dá pela definição da 

Carteira de Projetos pelo CTO que abrange uma sistemática estruturada para 

identificar os desafios tecnológicos que permitem viabilizar a estratégia da empresa. 

 

A fim de mitigar desvios deste processo e minimizar o risco do não atendimento aos 

desafios tecnológicos da empresa, a Gerência de Estratégica Tecnológica do 

CENPES, atua de forma proativa reunindo-se com os Gerentes Gerais antes do 

início de cada ciclo de direcionamento estratégico apresentando proposta de 

planejamento e metodologia para aquele ciclo, ressaltando os aspectos relevantes 

que devem ser considerados no processo para maior efetividade do mesmo.  

 

4.2.1  Avaliação da Efetividade de P&D no CENPES 

A área de Organização, Desempenho e Gestão do CENPES (ODG), gerência ligada 

à Gerência Geral de Gestão Tecnológica (GTEC), é a responsável pelo processo de 

avaliação da efetividade de P&D no CENPES.  

 

Este processo tem sido refinado sistematicamente, inclusive com a aquisição de 

referenciais corporativos internacionais através do banco de dados do Research and 

Technology Council (RTEC), uma instituição internacional de melhores práticas em 

P&D, com a condução de diversos estudos comparativos com empresas inovadoras 

no mundo, tanto no setor de Energia quanto com aquelas atuantes em outros 

setores da atividade econômica.  

 

Outra afiliação importante que o CENPES possui é com, a rede TMN (Technological 

Management Network), que realiza encontros periódicos nos quais as empresas 

trocam práticas de gestão em temas como Avaliação de Projetos e Programas, 

Propriedade Intelectual, Comunicação de Resultados, Estrutura Organizacional e 

outros. Além disso, esta afiliação permite ao CENPES ter acesso à base 

bibliográfica de resultados anteriores, o que permite incorporar aos seus processos, 

os resultados de benchmarking realizados pela TMN.  



78 

 

 

O processo de informações comparativas no CENPES consiste em três fases 

básicas:  

 

a) Planejamento – processo integrado ao desdobramento do Balanced Scorecard, 

Corporativo que ocorre anualmente, o que faz com que a Estratégia Tecnológica 

seja o principal critério para montagem do painel de controle do CENPES, onde 

estão definidos os principais Indicadores Estratégicos que serão acompanhados 

durante o ciclo, contendo os requisitos das partes interessadas e os referenciais 

comparativos pertinentes. Estes indicadores são definidos a partir de Objetivos e 

Iniciativas Estratégicas, e a estes são identificadas as referências para cada 

indicador, o método de coleta de dados e a coleta propriamente dita; 

 

b) Análise - quando é determinada a atual lacuna no desempenho e projetado os 

níveis de desempenho desejados, um processo dinâmico que é continuamente 

revisto e aprimorado, pela escolha criteriosa dos resultados a serem comparados, 

por tipo de processo, de acordo com a criticidade dos mesmos para a realização da 

estratégia do CENPES. Daí, são definidas as ações corretivas que serão integradas 

na próxima fase; e, 

 

c) Integração – quando os Indicadores são agregados através da análise de 

tendências e correlações e desdobrados para as Gerências Gerais e para as 

Gerências, através de Reuniões de Análise Crítica (RAC), onde o desempenho do 

CENPES é analisado em relação aos Objetivos, Projetos e Iniciativas Estratégicas e 

Indicadores, trimestralmente no COMIN desde 2002, o que evidencia a pró atividade 

da prática e a cooperação entre as áreas para a consecução das estratégias do 

CENPES.  

 

O Mapa Estratégico do CENPES, elaborado pelos Gerentes e referendado pelo 

COMIN em diversas reuniões, contém a síntese do Direcionamento Estratégico do 

CENPES, ondes estão os Objetivos Estratégicos e a representação de suas 

relações de causa e efeito, como preconizado na Metodologia BSC. 
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Figura 12 - Mapa Estratégico do CENPES 2011 

Fonte: Relatório de Gestão CENPES 2011 

 

 

O Quadro 10 apresenta a lista dos Indicadores de Desempenho, com suas as 

respectivas descrições, classificados por Perspectiva do BSC e por Objetivo 

Estratégico. 

 

Perspectiva 
BSC 

Objetivos 
Estratégicos 

Indicadores 
Descrição dos 

indicadores 

C
li
e
n

te
s
 e

 M
e
rc

a
d

o
 

Prover e antecipar soluções 
tecnológicas em produtos e 

processos para os negócios da 
Petrobras 

Índice de Satisfação do Cliente 
Estratégico - ISCE 

Índice de clientes estratégicos 
satisfeitos e muito satisfeitos em 
relação aos serviços do CENPES, 
mensurado através de pesquisa de 
satisfação. 

Índice de Satisfação do Cliente 
Tático - ISCT 

Índice de clientes táticos satisfeitos 
e muito satisfeitos em relação aos 
serviços do CENPES, mensurado 
através de pesquisa de satisfação. 

Índice de incorporação de 
Tecnologias - ITEC 

Relação percentual entre o número 
de projetos de P&D implantados em 
relação ao número de projetos 
concluídos nos últimos cinco anos. 
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F
in

a
n

c
e
ir

a
 

Assegurar que o 
desenvolvimento tecnológico 

adicione valor aos resultados da 
companhia 

Índice do Valor Percebido - IVP 

Percentual de projetos implantados 
com alto ou muito alto grau de 
agregação de valor, aferido através 
de pesquisa de opinião. 

P
ro

c
e
s
s
o

s
 I
n

te
rn

o
s

 

Atuar de forma sinérgica com 
parceiros externos no Brasil e no 

Exterior 

Investimento em P&D na 
Comunidade Nacional de C&T - 

CNCT 

Investimentos realizados na 
comunidade de C&T em 
cumprimento às obrigações 
contratuais com a ANP 

Investimento Externo sobre o Total - 
IDEXT 

Relação percentual entre o 
investimento realizado através de 
instituições externas e o total 
investido em P&D pela Petrobras 

Índice de Alavancagem Externa - 
IALEXT  

Relação percentual entre o 
investimento aportado por parceiros 
da Petrobras e o investimento 
realizado pela Petrobras nos 
projetos em parceria 

Dominar Tecnologias Críticas 
para o Negócio da Companhia 

Investimentos em Tecnologias 
Críticas - ITC 

Relação percentual entre HH 
planejado em projetos críticos e o 
total de HH planejado. 

Garantir o adequado 
balanceamento da carteira de 

P&D, assegurando os recursos 
necessários para pesquisas de 

alto risco e alta recompensa 

Investimentos em Projetos de Alto 
Risco e Alta Recompensa - IPAR 

Relação percentual entre o 
investimento em projetos de P&D 
de alto risco e alta recompensa e o 
total de investimentos em P&D 

Promover o desenvolvimento de 
tecnologias que criem e 

suportem novas oportunidades e 
mitiguem riscos para os negócios 

Índice de investimentos em 
tecnologias para novas 

oportunidades - INO 

Relação percentual entre o 
investimento em projetos de P&D 
dedicados a novas oportunidades 
de negócios e o total de 
investimentos em P&D 

Adequar a capacidade de 
resposta do Sistema Tecnológico 

Índice de Resposta prazo (P&D) - 
IRESPP - P&D 

Relação percentual de marcos 
críticos atingidos no prazo. 

Índice de Resposta prazo 
(Engenharia Básica) - IRESPP - EB 

Relação percentual de marcos 
críticos atingidos no prazo. 

Índice de Avaliação da Qualidade 
da Gestão - IAQG 

Índice obtido através da avaliação 
da gestão do CENPES segundo os 
critérios  de excelência do PNQ. 

Garantir a otimização dos 
recursos financeiros no CENPES 

e na Petrobras. 

Realização Orçamentária 
(Investimento) - IRO-Inv 

Relação entre o orçamento de 
investimento realizado e o 
planejado na visão fornecedor do 
CENPES  

Realização Orçamentária 
(Operação) - IRO-OP 

Relação entre o orçamento de 
investimento realizado e o 
planejado na visão fornecedor do 
CENPES  

Função Tecnologia - FTEC 

Relação entre o orçamento de 
investimento realizado e o 
planejado da Função Tecnologia na 
Petrobras. 

Atingir a Excelência em 
Responsabilidade Social e em 

SMS 
Percentual de tempo perdido - PTP 

Percentual de horas perdidas por 
doença ou acidente sobre o total de 
horas potenciais. 
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Plano de Auditoria de Gestão em 
SMS - PAG-SMS 

Relação percentual entre o 
progresso da implementação das 
15 diretrizes corporativas de SMS e 
um referencial de excelência 

Atestados de Saúde Ocupacional 
Válidos - ASO 

Percentual de trabalhadores que 
completaram os exames médicos 
periódicos, com emissão do 
Atestado de Saúde Ocupacional, 
dentro do prazo estabelecido pela 
Norma Petrobras 

Taxa de Frequência de Acidentes 
com Afastamento - TFCA 

Acompanha a taxa de frequência de 
acidentados, com afastamento da 
força de trabalho. 

Atestado de Saúde Ocupacional - 
ASO 

Atestado de Saúde Ocupacional 
emitidos para seus empregados 

A
p

re
n

d
iz

a
d

o
 e

 C
re

s
c

im
e

n
to

 

Atrair, desenvolver e reter 
competências para sustentação 
do desenvolvimento tecnológico 

Desenvolvimento e Fortalecimento 
de Competências Estratégicas - 

IDCE - M (Mestres) 

Relação percentual entre a 
quantidade de Mestres em relação 
ao total de empregados de nível 
superior do CENPES 

Desenvolvimento e Fortalecimento 
de Competências Estratégicas - 

IDCE - D (Doutores) 

Relação percentual entre a 
quantidade de Doutores em relação 
ao total de empregados de nível 
superior do CENPES 

Índice de Capacitação das 
Competências Técnicas - ICCT 

Relação entre o número de horas 
treinadas em competências 
técnicas sobre a quantidade de 
empregados do CENPES 

Aumentar o comprometimento e 
a satisfação de todos os 

empregados do CENPES com a 
Companhia 

Índice de satisfação do Empregado 
- ISE 

Afere o grau de satisfação dos 
empregados do CENPES em 
trabalhar na PETROBRAS. 

Nível de Comprometimento do 
Empregado - NCE 

Afere o grau de comprometimento 
dos empregados do CENPES com 
a companhia. 

Promover a ambiência voltada 
para inovação 

Índice de Satisfação do Empregado 
(Inovação) - ISE-IN 

Afere a percepção dos empregados 
em relação ao processo de 
incentivo e gestão da inovação no 
CENPES 

Comprometer a força de trabalho 
com a Segurança da informação 
e a Responsabilidade Social e 

Ambiental 

Índice de Responsabilidade Social - 
IRS 

Afere o desenvolvimento da 
Responsabilidade Social e 
Ambiental no CENPES, nota obtida 
na pesquisa de Responsabilidade 
Social elaborada a partir dos 
índices definidos pelo Instituto 
ETHOS 

Auditoria Comportamental - IAUDI 
Acompanha o percentual de 
realização das auditorias 
comportamentais 

Quadro 10 – Indicadores de Desempenho do CENPES  

Fonte: Elaboração do autor 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES 

Através de pesquisa documental (documentos internos, intranet corporativa, 

relatórios de gestão, apresentações institucionais etc.); da condução de entrevistas 

não estruturadas com profissionais de níveis gerencial, de consultoria e técnico do 

CENPES; na aplicação de questionário estruturado, além da consulta a especialistas 

e pesquisadores do tema Avaliação da Efetividade de P&D, foi gerada uma massa 

de dados, cujo tratamento e análise, nos proporcionou responder às questões 

propostas por esta pesquisa. 

 

De uma maneira geral, constatou-se a maturidade da organização estudada, o 

CENPES, nas práticas de Gestão por Indicadores de Desempenho, evidenciada por 

diversos ciclos de melhoria, ao longo dos anos, em alinhamento com as práticas de 

gestão corporativa, onde se empreenderam: desenho e redesenho de processos, 

aperfeiçoamento do processo de análise comparativa de seu desempenho 

(incorporação de boas práticas, referenciais de classe mundial, benchmarking etc.), 

aperfeiçoamento da metodologia de gerenciamento de projetos de P&D, 

readequação do seu modelo de governança, alinhamento do processo decisório etc. 

 

Quanto à dinâmica da Gestão por Indicadores de Desempenho, cujo 

desenvolvimento no CENPES iniciou-se na década de 90, constatou-se nas 

entrevistas e nos Relatórios de Gestão, que sua utilização apoiam adequadamente o 

processo decisório e servem de insumo para a melhoria contínua de seus 

processos. 

 

Os trabalhos realizados por Souza (2006), Feijó (2007), Oliveira (2010) também 

constataram, em diversas abordagem e em vários níveis, o grau de maturidade das 

práticas de Gestão por Indicadores adotadas pelo CENPES, aperfeiçoado ao longo 

dos anos por ciclos de aprendizado organizacional. 

 

A principal ferramenta de avaliação do desempenho utilizada, o Balanced Scorecard, 

é concebido como um desdobramento do BSC corporativo, de forma que os ajustes 
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no Plano Estratégico da Petrobras, um dos insumos do Sistema de Gestão 

Tecnológica, acabam por demandar ajustes no BSC do CENPES, numa lógica de 

causa e efeito de alto nível, para que se mantenha o alinhamento estratégico com a 

companhia e permita uma atuação organizacional em que se atenda às expectativas 

da Função P&D pela companhia. 

 

A gestão dos aspectos financeiros impactantes na sustentabilidade da companhia 

estão sob a coordenação e responsabilidade da Diretoria Financeira da Petrobras. O 

CENPES, como prestador de serviços, não recebe remuneração pela prestação dos 

mesmos, limitando-se a repassar, às Áreas e Unidades de Negócio, os custos 

relativos às suas atividades.  

 

Sob esta perspectiva, portanto, não foram estabelecidos indicadores financeiros 

tradicionais de receita e lucratividade, restando como foco da gestão financeira do 

CENPES os aspectos afetos ao: controle de seu orçamento previsto X realizado, da 

estruturação adequada de seus custos operacionais (principalmente aqueles 

incorridos na Assistência Técnica e Científica) e na gestão dos custos de 

investimentos realizados nos Projetos de P&D e de Engenharia Básica. 

 

Outra consideração importante a se fazer, reside no fato de que apesar de ter sido 

concebido sob dois eixos direcionadores relativos à Inovação (Expansão dos 

limites atuais dos negócios da Petrobras e Agregação de valor e diversificação 

dos produtos), não ficaram evidenciados, no âmbito da presente pesquisa, 

mecanismos efetivos de avaliação do processo de Inovação - apenas um indicador 

tangencia o tema, o ISE-In (Índice de Satisfação do Empregado para a Inovação) 

que afere a percepção do empregado ao processo de incentivo e Gestão da 

Inovação no CENPES, medida qualitativa em pesquisa de satisfação de empregado. 

 

Quanto ao terceiro eixo, Sustentabilidade, identificou-se nas entrevistas realizadas 

que o tema encontra-se incorporado na lógica da construção da Estratégia 

Tecnológica do CENPES, o que se constata nas Iniciativas descritas no relatório 

“Tecnologia Petrobras 2011” (PETROBRAS, 2012). 
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Relativamente à medição de desempenho, sob a perspectiva da sustentabilidade, o 

CENPES limita-se ao desdobramento das diretrizes corporativas de SMS 

(Segurança, Meio Ambiente e Saúde) que não consideram, explicitamente no seu 

bojo, o fator Tecnologia. 

 

 

5.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

O Objetivo Geral proposto para este trabalho de pesquisa foi realizar uma análise 

crítica do processo de avaliação da efetividade do Sistema de Gestão Tecnológica 

da Petrobras, que por sua vez foi desdobrado em dois Objetivos Específicos e, para 

que os mesmos fossem alcançados, foram propostas cinco Questões de Pesquisa, 

conforme a lógica esquematizada na Figura 13. 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos por Objetivos Específicos, 

relacionando como as respostas das Questões de Pesquisa (ou parte delas), que 

concorrem para o atingimento dos mesmos. 

 

 

Figura 13 – Relação entre Objetivo Geral, Objetivos Específicos e Questões de Pesquisa 

Fonte: Elaboração do autor 
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5.2.1 Análise dos Resultados do Objetivo Específico 1 

Os resultados do Objetivos Específico 1, foram alcançados através das respostas 

dadas às Questões de Pesquisa 1 e 2 (parte da resposta). Para fins de clareza do 

texto, serão repetidas aqui a descrição do Objetivo Específico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de avaliação da efetividade do Sistema de Gestão Tecnológica da 

Petrobras, utilizado pelo CENPES é baseado no Modelo BSC de Kaplan e Norton 

(1996), obtido pelo desdobramento do BSC corporativo. As dimensões analisadas 

são baseadas na perspectivas propostas pelo modelo tradicional de BSC, quais 

sejam: Financeira, Clientes, Processos Internos e Aprendizado/Crescimento. 

 

O SGT foi construído sob as premissas de três eixos direcionadores, a saber: a) 

Expansão dos limites atuais dos negócios da Petrobras, que compreende todas 

as linhas de pesquisa e projetos voltados para a expansão dos negócios 

convencionais da Petrobras através de pesquisas voltadas para a busca de novas 

técnicas e métodos e a melhoria de processos produtivos; b) Agregação de valor e 

diversificação dos produtos, que inclui os projetos voltados para a ampliação da 

diversidade de fontes de energia e a diversificação da carteira de produtos 

oferecidos pela Petrobras; e c) Sustentabilidade, eixo transversal aos dois 

primeiros que direciona os projetos de P&D voltados para a sustentabilidade em 

todos os processos e produtos da Petrobras (PETROBRAS, 2012). Os dois 

primeiros eixos são voltados para o tema da Inovação e o terceiro para a 

Sustentabilidade. 

 

Objetivo Específico 1 

 Analisar o processo de avaliação da efetividade do Sistema de Gestão 

Tecnológica da Petrobras verificando os vínculos do mesmo com a 

proposição estratégica da companhia para a Função Tecnologia (P&D). 
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Apesar de evidenciados resultados da Função P&D, classificados para estes dois 

temas (Inovação e Sustentabilidade), conforme se vê no Anexo 1, não foram 

observados no processo de avaliação da efetividade do Sistema de Gestão 

Tecnológica a existência de Indicadores de Desempenho específicos para Inovação 

ou Sustentabilidade, cujo acompanhamento sistemático pudesse alimentar a tomada 

de decisão para o processo de melhoria contínua ou grau de maturidade destes 

temas na Função P&D. 

 

Em que se pese a constatação acima, não se encontra, contudo, os indícios de 

descolamento entre as estratégias corporativa e tecnológica notados por Larson 

(2004, p.3 e 14), tão pouco se evidenciou os sintomas de Dissonância na 

Estratégica nos moldes descritos por Burgelman, Maidique, Wheelwright (2001, 

p.362 e 363). 

 

O alinhamento das estratégias corporativa e tecnológica se dá, em parte, pelo 

trabalho sistemático de balanceamento das Carteiras de Projetos de P&D, 

utilizando-se metodologia de gestão de portfolio de projetos, através da estrutura de 

comitês estabelecida no SGT, em conformidade com os preceitos de Leite, Dutra, 

Antunes (2006, p.310), que advogam a utilidade e produtividade a gestão de 

portfolio de projetos de P&D por meio de fóruns com representantes de todos os 

segmentos envolvidos e a participação ativa dos clientes. 

 

A proposta de Valderrama, Mendigorri, Bordoy (2008) para a utilização do modelo 

BSC como ferramenta de suporte ao processo de avaliação da efetividade de P&D, 

embute um grau de sofisticação aos modelos preconizados por Kerssens-van 

Drongelen (1997) e Bremser e Barsky (2004), similares ao utilizado pelo CENPES, 

adicionando uma nova perspectiva denominada Perspectiva Inovação. A diferença 

entre as abordagens por perspectivas dos dois modelos está ilustrada no Quadro 11. 

 

A inclusão desta nova perspectiva, tem o intuito de captar subsídios para se avaliar 

o Grau de Inovação atingido pela organização, sendo baseada no acompanhamento 

sistemático de Indicadores de Desempenho específicos que visem medir: os graus 

da inovação em Produtos e da inovação em Processos e, também, avaliar a 

correspondência entre Recursos e Resultados de P&D (produtividade). 
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BSC do 

CENPES 

(desdobramento 

do BSC 

Corporativo da 

Petrobas)

x x x x _

Modelo BSC 

para P&D de 

Valderrama, 

Mendigorri e 

Bordoy (2008) 

x x x x x

PERSPECTIVAS
MODELOS

Financeira Clientes
Processos

 Internos

Aprendizado / 

Crescimento
Inovação

 

Quadro 11 – Diferença entre os modelos de BSC do CENPES e de Valderrama, Mendigorri, Bordoy (2008) 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Além disso, a utilização da perspectiva extra (Inovação), visa separar claramente os 

resultados comerciais e financeiros da organização do valor adicionado por estes 

aos seus clientes e acionistas, focados no tema da Inovação. 

 

A adequação do Modelo utilizado pelo CENPES ao Modelo de Valderrama, 

Mendigorri e Bordoy, exigirá o desenvolvimento de mecanismos baseados em 

Indicadores Financeiros tradicionais de Receita e Lucratividade, bem como uma 

sistemática de captura de valor agregado devido a Inovação, que não se constitui 

foco deste estudo. 

 

5.2.2 Análise dos Resultados do Objetivo Específico 2 

Os resultados do Objetivos Específico 2, foram alcançados através das respostas 

dadas às Questões de Pesquisa 2 (parte da resposta), 3, 4 e 5. Para fins de clareza 

do texto, serão repetidas aqui a descrição do Objetivo Específico 2. 
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Para a correlação entre os modelos de BSC utilizado no CENPES com o modelo de 

Valderrama, Mendigorri e Bordoy, foi realizada uma análise por cada uma das cinco 

perspectivas deste último, a saber: Financeira, Clientes, Processos Internos e 

Aprendizado/Crescimento e Inovação, cotejando-as com o conjunto de Indicadores 

de Desempenho do CENPES.  

 

O resultado desta análise, encontra-se no Quadro 12. 

 

Modelo Valderrama, 
Mendigorri e Bordoy 

Análise Comparativa - Modelo  
BSC do CENPES 

Financeira Presente 

Resultados Financeiros fruto da 
Aplicação de Resultados de P&D 

Focada em realização orçamentária, redução de 
custos e investimentos por Segmentos 

INDICADORES: 
- Aumento da Rentabilidade 
Financeira 
- Aumento dos Lucros 

Não possui indicadores financeiros para 
Receita, Lucratividade, Rentabilidade etc. A 
gestão destes aspectos é feita 
corporativamente pela área de Finanças. 

Clientes Presente 

Resultados Comerciais fruto da 
Aplicação de Resultados de P&D 

Focada na Satisfação dos Clientes 

INDICADORES: 
- Melhora na posição frente aos   
Competidores 
- Aumento da Satisfação dos 
Clientes 
- Aumento do Market Share 

Possui indicadores de Satisfação de Clientes 
estratificados (Estratégicos e Táticos). 
Não possui Indicadores de Competitividade ou 
de aumento de Market Share, pois não tem 
competidores internos.  

Processos Internos Presente 

Objetivo Especifico 2 

 Avaliar qualitativamente o grau de aderência do processo de avaliação 

da efetividade do Sistema de Gestão Tecnológica da Petrobras com 

alguns Modelos de Avaliação de Desempenho de P&D presentes na 

literatura. 
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Desenvolvimento de Processos 
Internos em P&D 

Alto grau de aderência com o Modelo de 
Valderrama, Mendigorri e Bordoy 

INDICADORES: 
- Dificuldade de Atingimento de 
Objetivos 
- Manuais de Procedimentos 
- Fluidez da Informação 
- Esforço em P&D 
- Coordenação de Atividades 
- Correspondência entre Objetivos 
- Sucesso no Atingimento de 
Objetivos 
- Qualidade 
- Aliança com Parceiros em P&D 
- Grau de Influência de Regulação 
Externa em P&D 

Possui um conjunto de indicadores que cobrem 
todos os aspectos preconizados pelo Modelo 
de Valderrama, Mendigorri e Bordoy, 
apresentando um grau de refinamento ainda 
maior do que o modelo em referência (ex. Índice 
de Implantação de Tecnologia, Total de Pedidos 
de Patentes etc.). 

Inovação Não presente 

Grau de Inovação Atingido 
Não verificado 

INDICADORES: 
- Inovação em Produtos 
- Inovação em Processos 
- Correspondência entre Recursos e 
Resultados 

Não possui indicadores que avaliem o Grau de 
Inovação atingido. 

Aprendizado/Crescimento Presente 

Treinamento, Experiência e 
Motivação do Pessoal de P&D 

Alto grau de aderência com o Modelo de 
Valderrama, Mendigorri e Bordoy 

INDICADORES: 
- Aversão do Pessoal à Novas 
Tecnologias  
- Crescimento de Pessoal 
- Aptidão do Pessoal / Atitudes 
- Treinamento e Experiência 
- Coordenação de Atividades 
- Clima nas Relações de Trabalho 
- Grau de Envolvimento e 
Participação do Pessoal de P&D 
- Identificação de Competências e 
Treinamento em P&D 
- Gestão de Desempenho de Pessoal 
de P&D 

Possui um conjunto de indicadores que cobrem 
todos os aspectos preconizados pelo Modelo 
de Valderrama, Mendigorri e Bordoy, 
apresentando um grau de refinamento ainda 
maior  do que o modelo em referência (ex. 
Aspectos de Saúde Ocupacional, Segurança, 
Responsabilidade Social etc.). 

Quadro 12 – Análise Comparativa de BSC do CENPES e de Valderrama, Mendigorri, Bordoy (2008) 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Na coluna “Análise Comparativa – Modelo BSC do CENPES”, são comparadas as 

perspectivas do Modelo de Valderrama, Mendigorri e Bordoy, com as observadas no 

Modelo do CENPES, quanto à sua existência e foco de utilização, destacando-se: 

 

a) Perspectiva FINANCEIRA – O modelo do CENPES está baseado em 

indicadores que aferem a realização orçamentária, a redução de custos e os 
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investimentos em P&D dos diversos segmentos da Petrobras e não nos 

aspectos de lucratividade e rentabilidade; 

 

b) Perspectiva CLIENTES – O modelo do CENPES focaliza a satisfação dos 

clientes de forma estratificada (estratégicos e táticos), mas não aborda a 

questão da competitividade por não possuir competidores internos; 

 
c) Perspectiva PROCESSOS INTERNOS – Nesta perspectiva o modelo do 

CENPES guarda alta aderência com o Modelo de Valderrama, Mendigorri e 

Bordoy, apresentando um grau de refinamento ainda maior pela incorporação 

de indicadores de efetividade de implantação de tecnologia e produtividade 

(total de pedidos de patentes), dentre outros; 

 
d) Perspectiva INOVAÇÃO – Não presente no modelo do CENPES e, por 

conseguinte, constitui-se numa oportunidade de aprimoramento do Sistema 

de Gestão Tecnológica da Petrobras; e, 

 
e) Perspectiva APRENDIZAGEM/CRESCIMENTO - Nesta perspectiva o modelo 

do CENPES, também, guarda alta aderência com o Modelo de Valderrama, 

Mendigorri e Bordoy, apresentando, ainda, um grau de refinamento ainda 

maior pela incorporação de indicadores afetos aos temas de Saúde 

Ocupacional e Responsabilidade Social, dentre outros. 

 

Para aferição do grau de maturidade do Sistema de Gestão Tecnológica da 

Petrobras conforme o Modelo de Szakonyi (SZAKONYI, 1994a), foi aplicado o 

questionário proposto pelo autor do modelo, para duas amostras (escolhidas de 

forma intencional, considerando-se a logística para aplicação do questionário): uma 

composta por 8 ocupantes de cargo gerencial (líderes formais do CENPES e de 

Áreas de Negócio clientes do CENPES) e a outra de 16 ocupantes de cargos 

técnicos e de consultoria do CENPES. 

 

Para cada uma das 10 práticas de P&D abordadas no modelo, o respondente foi 

instado a atribuir o grau de maturidade das mesmas, utilizando–se de uma escala 

numérica de 0 a 5 com seguintes associações, respectivamente: (0) Prática não 
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Reconhecida, (1) Esforços Iniciais, (2) Habilidades Presentes, (3) Métodos 

Apropriados Utilizados, (4) Responsabilidades Definidas e (5) Melhoria Contínua.  

 

Os resultados obtidos da análise das respostas são apresentados, segregados por 

amostra (Gerentes e Consultores), em primeiro lugar com o Average R&D 

Department, referencial comparativo o Modelo de Szakonyi (1994a). Em segundo 

lugar, o os resultados da “Percepção Global” (calculada pela média entre a 

“Percepção Gerentes” e a “Percepção Consultores”), também são comparados ao 

Average R&D Department. 

 

 

Gráfico 05 – Percepção dos Gerentes – Modelo Szakonyi  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Do que se pode depreende dos resultados obtidos, destacam-se na “Percepção 

Gerencial” que o menor grau atribuído foi à atividade “A09 – Fomento à colaboração 

entre R&D e Finanças”, percepção que em parte se deve à não remuneração do 

CENPES pelos serviços prestados, atendo-se seu foco na gestão de aspectos 

financeiros às questões de realização do seu orçamento. 
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Outra constatação interessante, se dá pela grande diferença dos graus atribuídos às 

atividades “A06 – Promoção de Equipes Multidisciplinares” e “A10 – Alinhamento de 

R&D com o Plano de Negócios” com aquelas obtidas por Szakonyi (1994a) para as 

mesmas atividades em sua pesquisa para determinar o Average R&D Department, 

um sinal evidente da maturidade do Sistema de Gestão Tecnológica da Petrobras, 

capaz, dentre outras coisas, de promover o trabalho colaborativo entre as diversas 

equipes de projetos de P&D e, também, de receber insumos do Planejamento 

Estratégico da Petrobras. 

 

 

 

Gráfico 06 – Percepção dos Consultores – Modelo Szakonyi 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Relativamente à “Percepção dos Consultores”, destaca-se, no geral, que os valores 

atribuídos são menos otimistas em quase todos os graus do que aqueles que foram 

atribuídos pelos gerentes, retratados na “Percepção Gerencial”. Esta diferença de 

percepção pode ser explicada pela maior proximidade dos Consultores das equipes 

dos Projetos de P&D e de Engenharia Básica do CENPES. 
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Uma exceção é encontrada na atividade “A03 - Geração de Ideias para Novos 

Produtos”, cujos valores médios ficaram bastante próximos (3,8 atribuído pelos 

Gerentes e 4,0 pelos Consultores). Esta convergência de percepção pode ser 

explicada pelo caráter participativo do subprocesso “Enriquecimento de Ideias”, do 

processo “Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia” do SGT, que encoraja e 

viabiliza a troca de conhecimentos, a realização de encontros técnicos, seminários e 

de investigações preliminares para fundamentar as propostas de projeto de P&D por 

parte de idealizadores e gerentes. 

 

 

Gráfico 07 – Percepção Global – Modelo Szakonyi  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os menores valores obtidos nos resultados da análise da “Percepção Global” (média 

entre valores atribuídos na “Percepção Gerencial” e na “Percepção Consultores), 
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constituem um insumo ao estabelecimento de um processo que busque a melhoria 

nas atividades “A07 – Coordenação entre as Atividades de P&D e Marketing” e “A09 

– Fomento à colaboração entre R&D e Finanças”. 

 

Relativamente à atividade “A07 – Coordenação entre as Atividades de P&D e 

Marketing”, este processo de melhoria poderia explorar a implementação de 

mecanismos de realimentação no processo de desenvolvimento de produtos, com 

insumos oriundos das pesquisas de satisfação de clientes realizadas pela área de 

Marketing e Comercialização da Petrobras ou na comunicação eficaz dos 

mecanismos ora utilizados para tal. 

 

Quanto à atividade “A09 – Fomento à colaboração entre R&D e Finanças”, seu 

processo de melhoria poderá contribuir, por exemplo, com insumos para a aferição 

do valor agregado dos projetos de Inovação nos resultados da Petrobras. 

 

Além disso, a incorporação de forma sistemática de uma avaliação do grau de 

maturidade do Sistema de Gestão Tecnológica da Petrobras, nos moldes do Modelo 

Szakonyi (auditoria), onde se extrai a avaliação de percepção da existência e a 

maturidade da prática e não julgamento da mesma, por vários níveis (gerencial e 

técnico), pode subsidiar o aprimoramento do processo de melhoria contínua da 

avaliação da efetividade de P&D do CENPES, realimentando o processo de tomada 

de decisão. 

 

Muito embora o conjunto de Indicadores de Desempenho do CENPES não tenha 

sido desenvolvido sob a ótica do Modelo TVP de Tipping e Zeffren (1995), pôde-se 

observar aderência nos enfoques entre os principais Indicadores de Desempenho do 

CENPES, por que este considera elementos em diferentes níveis para a geração de 

valor para a Função P&D, em similaridade com aqueles constantes no Menu de 

Métricas do Modelo TVP (TIPPING, ZEFFREN, 1995, p.26). 

 

Sendo assim, foi possível classificar os principais Indicadores de Desempenho do 

CENPES conforme a lógica hierarquizada do Modelo TVP, ilustrada no Quadro 13, 

encontrando-se os seguintes quantitativos nas diversas dimensões: Criação de Valor 

(8 indicadores), Avaliação de Portfólio (3 indicadores), Integração com o Negócio (7 
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indicadores), Valor de Ativos Tecnológicos (6 indicadores) e Suporte à Inovação (6 

indicadores). 

 

A aderência dos dois conjuntos de métricas (do CENPES e as do Menu de Métricas 

do Modelo TVP), a despeito da diferenças de abordagem na construção dos dois, 

pode ser explicada pelo enfoque dado na dimensão Criação de Valor (topo da 

pirâmide do Modelo TVP com foco nos Resultados), notadamente abordados no 

CENPES pelos Índices de Satisfação de Clientes Executivos, Estratégicos e Táticos 

(ISC-Ex, ISC-E e ISC-T), Índice de Satisfação e Comprometimento de Empregados 

(ISE e NCE) e no Índice de Incorporação de Tecnologias (ITEC). 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR DIMENSÃO NO MODELO TVP

 ISC-E

Criação de Valor

Integração com o Negócio

ISC-T

Criação de Valor

Integração com o Negócio

ITEC

Criação de Valor

Integração com o Negócio

Financeira
Assegurar que o desenvolvimento tecnológico adicione 

valor aos resultados da companhia.

Em 

desenvolvimento 
Suporte à Inovação

Atuar de forma sinérgica com parceiros externos no Brasil e 

no Exterior
CNCT

Suporte à Inovação

Criação de valor

Dominar tecnologias críticas para os negócios da Companhia Avaliação de Portfolio

Garantir o adequado balanceamento da carteira de P&D, 

assegurando os recursos necessários para pesquisas de alto 

risco e alta recompensa

Avaliação de Portfolio

Valor de Ativos Tecnológicos

Promover o desenvolvimento de tecnologias que criem e 

suportem novas oportunidades e mitiguem riscos para os 

negócios

Avaliação de Portfolio

Criação de Valor

Integração com o Negócio

IRESPP-EB Integração com o Negócio

IRESPP-P&D Integração com o Negócio

IRO-Op Integração com o Negócio

FTEC Criação de Valor

PTP Valor de Ativos Tecnológicos

PAG-SMS Valor de Ativos Tecnológicos

TFCA Valor de Ativos Tecnológicos

IDCE Suporte à Inovação

IDCE-D Suporte à Inovação

ICCT Suporte à Inovação

ISE Criação de Valor

NCE Criação de Valor

Promover a ambiência voltada para inovação ISE-In Suporte à Inovação

NCRS Valor de Ativos Tecnológicos

IAUDI Valor de Ativos Tecnológicos

Aprendizado 

e 

Crescimento

Atrair, desenvolver e reter competências para sustentação 

do desenvolvimento tecnológico

Aumentar o comprometimento e a satisfação de todos os 

empregados do CENPES com a Companhia

Comprometer a força de trabalho com a Segurança da 

Informação e a Responsabilidade Social e Ambiental 

Análise por 

meio de 

informações 

qualitativas

Clientes e 

Mercado

Prover e antecipar soluções tecnológicas em produtos e 

processos para os negócios da Petrobras.

Processos 

Internos
Adequar a capacidade de resposta do Sistema Tecnológico 

Garantir a otimização dos recursos financeiros no CENPES e 

na Petrobras

Atingir a Excelência em Responsabilidade Social e em SMS

 

Quadro 13  – Classificação dos Principais Indicadores do CENPES pelas dimensões do Modelo TVP 

Fonte: Elaboração do autor 
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A grande vantagem do Modelo de Métricas Integradas (WERNER, SOUDER, 1997), 

ou de modelos construídos sobre a mesma lógica, a combinação de métricas 

objetivas e subjetivas, está na potencialidade de se captar as vantagens de cada um 

desses tipos de medidas (facilidade de medição e na análise da informação 

relevante na medida efetuada, possibilidade de desdobramento em ações efetivas 

etc.).  

 

Além disso, o Modelo de Métricas Integradas, é capaz de não somente fornecer uma 

medida da efetividade de P&D, mas também pode sugerir os meios de promover sua 

melhoria. 

 

Com relação a utilização de um modelo de métrica integradas, ao processo de 

avaliação do SGT, por conta das características do ambiente competitivo do 

CENPES (centro cativo da Petrobras sem concorrentes) e da estrutura da gestão 

financeira da Petrobras ser corporativa, restando ao CENPES, o controle 

orçamentário em detrimento do acompanhamento tradicional dos impactos 

financeiros sobre a organização (receita, lucratividade etc.), o custo do 

desenvolvimento de um modelo assim concebido poderia ser muito alto, 

principalmente para estabelecer um Índice de Efetividade (A), conforme preconizado 

por Werner e Souder (1997, p.40). 

 

Entretanto, o Índice Atemporal (B), medida quantitativa-objetiva que mede o 

desempenho atemporal da Função P&D e o Índice de Potencial Futuro (C), medida 

quantitativa-subjetiva que mede o potencial da carteira de P&D, poderiam ser 

estabelecidos com relativa facilidade, com o objetivo de averiguar se o desempenho 

passado (na conclusão de Projetos de P&D) tem a possibilidade de ser mantido ou 

melhorar no futuro, por exemplo. 

 

Outra oportunidade de melhoria, trazida pelo Modelo de Métricas Integradas, que 

poderia ser incorporada pelo CENPES é a Avaliação de Pares (D), uma auditoria 

qualitativa-subjetiva das necessidades não preenchidas da Função P&D. Esta 

medida seria útil no processo de tomada de decisão, para ajustes no processo de 

avaliação da efetividade de P&D e para fortalecer as justificativas para a negociação 

interna por recursos (financeiros e humanos) para a Função P&D. 



97 

 

 

 

5.3 SÍNTESE DOS RESULTADOS POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Nesta seção, serão apresentados a síntese dos resultados obtidos por Objetivos 

Específicos 1 e 2, através de conclusões retiradas das respostas às Questões de 

Pesquisa 1, 2, 3, 4 e 5 e da análise das informações coletadas no âmbito da 

pesquisa realizada. 

 

 

5.3.1 Síntese dos resultados obtidos pelo Objetivo Específico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O processo de avaliação da efetividade do Sistema de Gestão Tecnológica 

da Petrobras mantém alinhamento com a proposição estratégica da 

companhia para a Função P&D (os três eixos direcionadores); 

 

 A ausência de Indicadores de Desempenho específicos para Inovação ou 

Sustentabilidade, não incorre em prejuízo ao estabelecimento e 

manutenção do alinhamento da Estratégia Tecnológica com a Estratégia 

Corporativa;  

 

 Não foram encontrados indícios de descolamento entre as estratégias 

corporativa e tecnológica, tão pouco se evidenciou os sintomas de 

Dissonância Estratégica; e,  

 

 O alinhamento das Estratégias Corporativa e Tecnológica é mantido pelo 

trabalho sistemático de balanceamento das Carteiras de Projetos de P&D, 

utilização de metodologia de gestão de portfolio de projetos e pela 

estrutura de comitês estabelecida no Sistema de Gestão tecnológica da 

Petrobras (CTE, CTO, COMIN etc.) 
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5.3.2 Síntese dos resultados obtidos pelo Objetivo Específico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relativamente ao Modelo de Valderrama, Mendigorri e Bordoy, foi 

encontrada aderência parcial nas Perspectivas Financeira e Clientes, 

aderência total com superação nas Perspectivas Processos Internos e 

Aprendizado & Crescimento e ausência da Perspectiva Inovação (extra); 

 

 Do Modelo de Szakonyi, foram extraídas as diferentes percepções dos 

Gerentes e Consultores do SGT do graus de maturidade da Função P&D 

no CENPES e concluiu-se que este modelo pode subsidiar o 

aprimoramento do processo de melhoria contínua da avaliação da 

efetividade de P&D do CENPES, realimentando o seu processo de tomada 

de decisão. 

 

 O conjunto de Indicadores de Desempenho, apesar de não desenvolvido 

sob a lógica do Modelo TVP, guarda aderência com o mesmo, posto que 

considera elementos de vários níveis para a geração de valor para Função 

P&D, conforme preconizado pelos autores do Modelo TVP;  

 

 Um modelo baseado no Modelo de Métricas Integradas pode ser 

elaborado utilizando-se de Indicadores de Desempenho e medidas 

qualitativas presentes no processo de avaliação da efetividade de P&D do 

CENPES, com objetivo de se capitalizar as vantagens dos diferentes tipos 

de medidas (Objetivas e Subjetivas); e, 

 

 Este modelo poderia se valer, também, de uma auditoria qualitativa-

subjetiva das necessidades não preenchidas da Função P&D, não 

evidenciada no CENPES, para fortalecer as justificativas do processo de 

negociação interna do Sistema Petrobras, para a obtenção de recursos 

(financeiros e humanos) para a Função P&D. 
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6 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

 

6.1 CONCLUSÃO 

O Objetivo Geral desta pesquisa, “realizar uma análise crítica do processo de 

avaliação da efetividade do Sistema de Gestão Tecnológica da Petrobras”, foi 

alcançado, na medida em que se conseguiu decompor o mesmo em duas 

perspectivas: uma abordagem com a visão voltada para aspectos da gestão interna 

da companhia e, a outra, sob a ótica de estudos encontrados na literatura. Para 

cada perspectiva (interna e externa), foram estabelecidos objetivos específicos. 

 

O primeiro, baseado na perspectiva interna, buscou cotejar o processo de avaliação 

da efetividade do Sistema de Gestão Tecnológica da Petrobras com o intento 

estratégico da companhia e com os eixos direcionadores estabelecidos por esta 

para a Função P&D. 

 

O resultado desta abordagem, evidenciou oportunidade de melhoria no SGT, pelo 

fato do mesmo ter sido concebido, explicitamente, sob a égide de dois eixos 

direcionadores relativos ao tema Inovação, quais sejam: “Expansão dos limites 

atuais dos negócios da Petrobras” e “Agregação de valor e diversificação dos 

produtos”, sem contudo evidenciar mecanismos efetivos de avaliação de 

desempenho do processo de Inovação no conjunto de indicadores e métricas do 

SGT. Esta pesquisa encontrou apenas um indicador tangencia o tema: o ISE-In 

(Índice de Satisfação do Empregado para a Inovação) que afere a percepção do 

empregado ao processo de incentivo e Gestão da Inovação no CENPES, medida 

qualitativa obtida em pesquisa de satisfação de empregado. 

 

Levando-se em conta as características do CENPES, notadamente ao fato de não 

possuir indicadores financeiros tradicionais de rentabilidade e lucratividade, posto 

que a gestão financeira é feita corporativamente pela área de Finanças da 

Petrobras, a avaliação do tema Inovação poderia ser feita através de um conjunto de 

métricas concebido sob a ótica do Modelo de Métricas Integradas e, ainda, pela 

inclusão da Perspectiva Inovação no Modelo de BSC do CENPES, conforme 
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preconizado pelo Modelo de Valderrama, Mendigorri, Bordoy (2008), para se 

beneficiar dos aspectos da lógica de causa e efeito contida neste modelo. 

 

Relativamente ao terceiro eixo, apesar do processo de avaliação de desempenho do 

tema Sustentabilidade no SGT não abordar explicitamente o fator Tecnologia, 

identificou-se que o mesmo encontra-se incorporado na lógica da construção da 

Estratégia Tecnológica do CENPES, evidenciadas nas inciativas constantes no 

relatório “Tecnologia Petrobras 2011” (PETROBRAS, 2012), listadas no ANEXO 01. 

 

Não obstante tais constatações sobre os eixos direcionadores da Função P&D, 

observa-se que a ausência de Indicadores de Desempenho específicos para 

Inovação e Sustentabilidade, não incorre em prejuízo na manutenção do 

alinhamento da Estratégia Tecnológica com a Estratégia Corporativa, o que estaria 

evidenciado através de sintomas de Dissonância Estratégica, por que este 

alinhamento é mantido pelo trabalho sistemático de balanceamento das Carteiras de 

Projetos de P&D, através da utilização de metodologia de gestão de portfolio de 

projetos e pela estrutura de comitês estabelecida no Sistema de Gestão Tecnológica 

da Petrobras. 

 

O segundo objetivo, foi baseado na abordagem comparativa da metodologia 

utilizada no CENPES, com alguns modelos encontrados na literatura, cada um deles 

contendo uma lógica própria de construção, o que também proporcionou subsídios 

para o aperfeiçoamento do processo de avaliação da efetividade de P&D utilizado 

pelo CENPES, quase sejam:  

 

a) Com sua lógica de causa e efeito herdada do modelo tradicional de Kaplan 

(1996), a proposta de Valderrama, Mendigorri, Bordoy (2008), representa uma 

evolução de modelos anteriores, Kerssens-van Drongelen (1997) e Bremser e 

Barsky (2004), similares ao utilizado pelo CENPES, adicionando uma nova 

perspectiva denominada Perspectiva Inovação, com o objetivo de captar subsídios 

para a avaliação do Grau de Inovação em Produtos e em Processos, analisando-se 

a correspondência entre Recursos e Resultados de P&D (produtividade) voltados 

para a Inovação.  
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Sob esta ótica, a inclusão da Perspectiva Inovação no BSC do CENPES contribuiria 

para o aumento do grau de precisão da avaliação do tema Inovação no âmbito do 

Sistema de Gestão Tecnológica da Petrobras, através da separação dos resultados 

comerciais e financeiros do valor adicionado por estes aos clientes e acionistas, sob 

o ponto de vista da Inovação.  

 

b) A incorporação de uma forma sistemática de avaliação do grau de maturidade do 

Sistema de Gestão Tecnológica da Petrobras, nos moldes do Modelo Szakonyi 

(auditoria), cujo foco está na avaliação de percepção da existência e a maturidade 

da prática e não julgamento da mesma, feita por diversos públicos (gerencial e 

técnico), poderia subsidiar o aprimoramento do processo de avaliação da efetividade 

de P&D do CENPES, realimentando o processo de melhoria contínua do mesmo, 

através da comparação periódica da Percepção Global resultante da aplicação do 

questionário preconizado pelo Modelo de Szakonyi (Anexo 02). 

 

c) A lógica de construção do Modelo TVP de Tipping e Zeffren (1995), encontra eco 

no conjunto dos principais Indicadores de Desempenho do CENPES, por que este 

também considera elementos em diferentes níveis para a geração de valor para a 

Função P&D, evidenciados nos seguintes quantitativos de indicadores classificados 

nas 5 fatores gerenciais do Modelo TVP: 8 indicadores de Criação de Valor, 3 

indicadores de Avaliação de Portfólio, 7 indicadores de Integração com o Negócio, 6 

indicadores de Valor de Ativos Tecnológicos e 6 indicadores de Suporte à Inovação. 

 

Observa-se, ainda, no Sistema de Gestão Tecnológica da Petrobras que a 

distribuição dos indicadores pelos 5 fatores gerenciais, possui o balanceamento 

conforme preconizado pelo Modelo TVP, qual seja: 13 indicadores classificados na 

dimensão Fundações (base da pirâmide, composta pelos fatores gerenciais Suporte 

à Inovação e Valor de Ativos Tecnológicos), 10 indicadores classificados na 

dimensão Estratégia (faixa intermediária da pirâmide, composta pelos fatores 

gerenciais Integração com o Negócio e Avaliação de Portfólio) e 8 indicadores 

classificados na dimensão Resultados (topo da pirâmide, composta pelo fator 

Criação de Valor). 
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A maior contribuição do Modelo TVP ao processo de avaliação da efetividade de 

P&D do CENPES, estaria no robustecimento da dimensão Fundações com métricas 

que afiram a produtividade das atividades de Inovação e o valor que a mesma 

agrega aos resultados da Função P&D. 

 

d) Do Modelo de Métricas Integradas, cujo principal benefício é o balanceamento do 

uso de métricas objetivas e subjetivas com vistas a se capitalizar as vantagens da 

utilização de cada uma delas, as maiores contribuições para o processo de 

avaliação da efetividade de P&D utilizado pelo CENPES, seria na incorporação do 

Índice Atemporal, medida quantitativa-objetiva que mede o desempenho atemporal 

da Função P&D e o Índice de Potencial Futuro, medida quantitativa-subjetiva que 

mede o potencial da carteira de P&D, usados em conjunto para aferir se o 

desempenho passado (na conclusão de Projetos de P&D) tem a possibilidade de ser 

mantido ou melhorar no futuro. 

 

Outra oportunidade de melhoria, que poderia ser trazida pelo Modelo de Métricas 

Integradas, se daria pela incorporação da sistemática de Avaliação de Pares, uma 

auditoria qualitativa-subjetiva das necessidades não preenchidas da Função P&D. 

Esta medida seria útil para fortalecer as justificativas para a negociação interna por 

recursos (financeiros e humanos) para a Função P&D. 

 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES 

Por conta de pontos levantados quando da construção do referencial teórico, ao 

término deste trabalho, são deixadas algumas questões e temas como sugestão 

para trabalhos futuros de pesquisa. 

 

 O fato de este estudo ter sido feito analisando-se somente uma organização 

de P&D, traz limitações quanto a capacidade de se fazer generalizações 

teóricas sobre os resultados. Um estudo semelhante poderia ser conduzido 

com uma amostra maior de empresas, a fim de se obter dados que avalizem 

tendências ou práticas de gestão da efetividade de P&D. 
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 No caso estudado, evidenciou-se como a estruturação de comitês concorre 

para a definição da Estratégia Tecnológica e a manutenção dos alinhamento 

da mesma com a Estratégia Corporativa, através de trabalho sistemático de 

balanceamento das Carteiras de P&D. Um estudo exploratório poderia ser 

conduzido para investigar a eficácia desta prática, com o propósito de evitar a 

Dissonância Estratégica, em outros tipos de organização. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

PRINCIPAIS RESULTADOS EM P&D DA PETROBRAS EM 2011 

 

Desenvolvimento de metodologia que possibilitou caracterizar diferentes tipos de 

petróleo do Pré-Sal da Bacia de Santos, o que permitirá planejamento mais eficiente 

da produção; 

 

Perfuração do primeiro poço, no mundo, com a tecnologia Liner Conveyed Gravel 

Pack, que reduz o tempo de perfuração de poços horizontais em campos maduros; 

 

Demonstração da tecnologia GTL (gas to liquids) compacto, para produção de óleo 

sintético a partir de gás, eliminando a queima de gás em testes de longa duração 

(TLD); 

 

Instalação da estação protótipo de separação submarina água-óleo no campo de 

Marlim, em águas profundas. As interconexões com o sistema de produção deste 

campo serão finalizadas em 2012. 

Esta tecnologia viabiliza o aumento de produção em campos maduros em alto-mar, 

com melhor aproveitamento do sistema de produção existente 

 

Perfuração de poço com 53º de inclinação final na camada de sal. Esta solução 

tecnológica, em desenvolvimento para perfuração de poços estendidos e horizontais 

no Pré-Sal, aumentará a produção e reduzirá o número de poços; 

 

Qualificação do sistema submarino de injeção de água do mar, para aumento da 

produção em campos maduros. Três destes sistemas estão em fase final de 

instalação no campo de Albacora; 

 

Comprovação da tecnologia de risers rígidos para as plataformas do Pré-Sal, 

permitindo aumento de competitividade neste mercado e consequente redução de 

custos; 
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Início da produção de Diesel Podium com 50 partes por milhão (ppm) de enxofre (S-

50), na Refinaria Henrique Lage (Revap), antecipando em seis meses a oferta do 

produto ao mercado brasileiro; 

 

Conclusão do modelo de otimização dos sistemas de produção de mamona e 

girassol no semiárido, que possibilitará ganhos expressivos de produtividade por 

meio de escolhas de densidade de plantio e variedades, controle de pragas e 

doenças, adubação e associação com culturas alimentícias; 

 

Produção de 12 toneladas de polietileno diferenciado de alta densidade em unidade 

de demonstração da Braskem, para produção de cabos de amarração de 

plataformas de petróleo com alta resistência, flutuabilidade e menor custo de 

aplicação; 

 

Conclusão de testes em sistema protótipo, para redução de até 50% dos 

particulados emitidos por unidades de craqueamento catalítico em leito fluidizado 

(FCC); 

 

Conclusão de teste de oxicombustão em unidades de FCC, capaz de capturar uma 

tonelada por dia de CO2, além de reduzir em até 32% as emissões de CO2 em 

refinarias a custo 50% inferior; 

 

Finalização da caracterização ambiental científica da Bacia de Campos, compondo o 

mais completo conjunto de informações ambientais da região, alinhado às políticas 

públicas do Ministério de Meio Ambiente; 

 

Implantação de unidade de tratamento biológico de efluentes salinos industriais para 

redução de impactos ambientais no Terminal de São Sebastião, em São Paulo; 

 

Instalação de unidade de tratamento e reuso de efluentes por separação por 

membranas na Revap e de tratamento e reuso de efluentes por eletrodiálise reversa 

para remoção de sais na Refinaria Gabriel Passos (Regap), ambas para redução de 

descarte de efluentes 
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ANEXO 2 

QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

  
Atividade 1 - Seleção de Projetos de P&D 

  

  GRAU 

Nível A 

Não reconhecido 
O Departamento de P&D seleciona Projetos cegamente para desenvolver 
competências necessárias à sua execução em lugar de selecionar Projetos que 
são necessários à Cia. 

  

Nível B 

Esforços iniciais 
O Departamento de P&D tem algumas competências desenvolvidas, mas não 
todas as necessárias para a execução dos Projetos de sua Carteira.   

Nível C 

Competências 
O Departamento de P&D tem as competências necessárias apara a execução dos 
Projetos de sua carteira, mas não possui métodos claros de priorização de 
Projetos. 

  

Nível D 

Métodos 
O Departamento de P&D desenvolve métodos para a seleção de Projetos, mas a 
escolha dos mesmos é feita sem consulta ao Departamento de Marketing.   

Nível E 

Responsabilidades 
O Departamento de P&D trabalha junto coma as Unidades de Negócio nas 
seleção e priorização de sua Carteira de Projetos.   

Nível F 

Melhoria contínua 
O Departamento de P&D e as Unidades de Negócio avaliam em conjunto vários 
modelos de avaliação de retorno de seus Projetos, bem como no balanceamento 
de sua Carteira para que contenha Projetos de curta, média e longa duração 

  

   

   

  
Atividade 2 - Planejamento e Gestão de Projetos de P&D 

  

  GRAU 

Nível A 

Não reconhecido 
Não existem Projetos de P&D, o trabalho técnico é realizado sem objetivos claros, 
sem marcos e sem a prestação de contas (accountability)   

Nível B 

Esforços iniciais 
Os Projetos são minimamente planejados, mas frequentemente este 
planejamento é ignorado, dificultando a apropriada alocação de recursos.   

Nível C 

Competências 
O Departamento de P&D tem competências em Gestão de Projetos, mas a falta 
de cultura de gestão de projetos pelo pessoal técnico ou da utilização de uma 
metodologia amplamente aceita na Cia evidencia ineficiências na Gestão da 
Carteira de Projetos  

  

Nível D 

Métodos 
Os Projetos são planejados adequadamente, mas o Modelo de Governança dos 
Projetos e a Coordenação de Atividades entre Projetos ainda precisa ser melhor 
desenvolvidas. 

  

Nível E 

Responsabilidades 
Os Projetos são muito bem planejados e executados, mas não existe a 
preocupação explícita em se buscar a excelência na Gestão de Projetos e na 
demonstração de resultados obtidos pelos Projetos para os negócios da Cia. 

  

Nível F 

Melhoria contínua 
O Departamento de P&D possui excelência na Gestão de Projetos e visão 
sistêmica da performance de sua Carteira de Projetos, através da implementação 
de PMOs, buscando ainda o desenvolvimento contínuo de seus gerentes de 
Projetos (treinamento, workshops, elaboração de manuais etc.)  
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Atividade 3 - Geração de Ideias para Novos Produtos 

  

  GRAU 

Nível A 

Não reconhecido 
O pessoal técnico precisa ser guiado para desenvolver ideias de novos produtos. 

  

Nível B 

Esforços iniciais 
O pessoal técnico manifesta o desejo de desenvolver ideias para novos produtos, 
mas a falta de experiência com os negócios da Cia acaba por inibir estas 
iniciativas.. 

  

Nível C 

Competências 
O Departamento de P&D apresenta indícios de geração de ideias para novos 
produtos, mas carece de métodos estruturados de captura e avaliação das 
mesmas. 

  

Nível D 

Métodos 
O Departamento de P&D tem métodos apropriados que inspiram a atmosfera da 
inovação, mas as interfaces entre sugestionadores (de ideias) e os promotores da 
inovação (Gerentes de Projetos) ainda precisam ser adequadamente 
desenvolvidas.  

  

Nível E 

Responsabilidades 
O Departamento de P&D já desenvolveu um sistema de integração da sugestão 
de ideias de novos produtos no processo de planejamento, mas ainda não tem um 
compromisso explícito com a Inovação no âmbito de sua estratégia de P&D. 

  

Nível F 

Melhoria contínua 
A Gestão da Inovação está consolidada e é suportada pela perspectiva dos 
clientes (análise de comportamentos, tendências, estudos de mercado etc.)   

   

   

  
Atividade 4 - Gestão da Qualidade do Métodos e Processos de P&D 

  

  GRAU 

Nível A 

Não reconhecido 
O pessoal técnico não consegue enxergar falhas em seus processos por falta de 
ferramentas analíticas de qualidade.   

Nível B 

Esforços iniciais 
O pessoal técnico manifesta o desejo de melhorar seus processos, mas carece de 
conhecimentos mais aprofundados das características do produto (visão limitada).   

Nível C 

Competências 
O Departamento de P&D possui treinamento/conhecimento em ferramentas de 
Gestão da Qualidade, mas não possui evidências de seu uso   

Nível D 

Métodos 
O Departamento de P&D trabalha nos processos de melhoria da Qualidade de 
seus produtos, mas não implementou ainda os mecanismos de auditoria dos 
mesmos (falta de verificação de eficácia).  

  

Nível E 

Responsabilidades 
As ferramentas de Gestão da Qualidade tem seu uso evidenciado amplamente no 
Departamento de P&D, mas não se percebe ainda as evidências de adaptação 
das mesmas para a realização dos objetivos do trabalho que está sendo 
executado (customização). 

  

Nível F 

Melhoria contínua 
A Gestão da Qualidade está incorporada às atividades de P&D, evidenciada por 
ciclos maduros de PDCA, onde se percebe a reutilização de elementos de design 
cuja qualidade já foi devidamente atestada (minimização de retrabalho).  
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Atividade 5 - Motivação do Pessoal Técnico de P&D 

  

  GRAU 

Nível A 

Não reconhecido 
O pessoal técnico de P&D é gerenciado autocraticamente (ênfase na execução de 
tarefas).   

Nível B 

Esforços iniciais 
Os gerentes reconhecem que o pessoal técnico de P&D não consegue entender o 
seu papel na Cia, mas não tem mecanismos corporativos para corrigir esta 
distorção. 

  

Nível C 

Competências 
O Departamento de P&D já fez progressos no encorajamento do seu pessoal 
técnico de P&D para ser mais criativo e proativo, mas não desenvolveu ainda 
mecanismos de avaliação de desempenho para solidificar este progresso. 

  

Nível D 

Métodos 
O Departamento de P&D já implantou mecanismos de motivação de seu pessoal 
técnico, mas a gerência média ainda encontra dificuldades para o 
empoderamento dos pesquisadores.   

  

Nível E 

Responsabilidades 
O Departamento de P&D tem um Sistema de Avaliação e Recompensa para o 
pessoal técnico de P&D atrelado à Gestão de Projetos, onde a definição das 
responsabilidades (modelo de governança) estão bem sedimentadas. 

  

Nível F 

Melhoria contínua 
O Departamento de P&D desenvolve a cultura de empoderamento de seu pessoal 
técnico visando a expansão dos limites de sua atuação.   

   

   

  
Atividade 6 - Promoção de Equipes Multidisciplinares 

  

  GRAU 

Nível A 

Não reconhecido 
O Departamento de P&D tem dificuldade na implementação de Equipes 
Multidisciplinares   

Nível B 

Esforços iniciais 
Já se reconhece o valor de Equipes Multidisciplinares, mas precisa-se 
desenvolver a competência para trabalhos em grupos.   

Nível C 

Competências 
As Equipes Multidisciplinares possuem pessoal competente para a execução dos 
trabalhos, mas não existem diretrizes para a alocação de recursos entre Projetos.   

Nível D 

Métodos 
As Equipes Multidisciplinares funcionam bem, mas ainda se percebem algumas 
deficiências por falta do empoderamento adequado das Equipes.   

Nível E 

Responsabilidades 
As Equipes Multidisciplinares tem o empoderamento adequado e suas 
responsabilidades bem definidas, mas as equipes são "fechadas" e não são 
resilientes às mudanças organizacionais. 

  

Nível F 

Melhoria contínua 
A ideia de Equipes Multidisciplinares está amplamente difundida e solidificada no 
Departamento de P&D com vários Modelos de Governança que podem ser 
escolhidos pelas diversas Equipes. 
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Atividade 7 - Coordenação entre as Atividades de P&D e Marketing 

  

  GRAU 

Nível A 

Não reconhecido 
O Departamento de P&D não entende que seja necessário trabalhar com o 
Departamento de Marketing para desenvolver novos produtos.   

Nível B 

Esforços iniciais 
O pessoal técnico de P&D deseja uma maior coordenação entre P&D e Marketing, 
mas não tem a competência para analisar a implementação comercial de uma 
ideia técnica. 

  

Nível C 

Competências 
O pessoal técnico de P&D sabe como desenvolver aplicações comerciais para 
uma tecnologia, mas desconhece os métodos para trabalhar a partir da 
necessidade dos clientes para poder selecionar projetos técnicos adequados. 

  

Nível D 

Métodos 
Os Departamentos de P&D e Marketing trabalham sinergicamente, mas ainda se 
percebe conflitos de responsabilidades (áreas de sombra entre os conceitos 
tecnológico e de produto). 

  

Nível E 

Responsabilidades 
Os Departamentos de P&D e Marketing trabalham coordenadamente, mas 
carecem de uma maior efetividade no desenvolvimento e implementação de 
novos produtos. 

  

Nível F 

Melhoria contínua 
Forte coordenação entre P&D e Marketing alimentada pela estratégia corporativa 
de desenvolver e liderar novos mercados.   

   

   

  
Atividade 8 - Transferência de Tecnologia para a Manufatura 

  

  GRAU 

Nível A 

Não reconhecido 
O pessoal técnico não considera a manufatura (ou a disponibilização de produtos) 
quando realiza seu trabalho.   

Nível B 

Esforços iniciais 
O pessoal técnico de P&D deseja melhorar o processo de transferência de 
tecnologia, mas ainda não tem desenvolvida as competências necessárias para 
transferir tecnologia eficazmente.  

  

Nível C 

Competências 
O pessoal técnico de P&D sabe como transferir tecnologia para a Manufatura, 
mas ainda não desenvolveu métodos de teste, documentação etc.   

Nível D 

Métodos 
Os Departamentos de P&D tem implantados métodos de transferência de 
tecnologia para a Manufatura, mas ainda enfrenta conflitos de responsabilidades 
(sobre testes, homologação, documentação etc.) 

  

Nível E 

Responsabilidades 
Os Departamentos de P&D e Manufatura trabalham coordenadamente com 
métodos e responsabilidades bem definidas, mas não evidenciam ciclos de 
melhoria do processo.. 

  

Nível F 

Melhoria contínua 
Tanto o grupo de P&D como o de Manufatura, empreendem esforços contínuos 
de melhoria do processo de transferência de tecnologia, evidenciados pela forte 
integração das linhas de pesquisa e produção.   
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Atividade 9 - Fomento à colaboração entre R&D e Finanças 

  

  GRAU 

Nível A 

Não reconhecido 
O pessoal técnico não reconhece a fraqueza da relação com o Departamento 
Financeiro.   

Nível B 

Esforços iniciais 
O pessoal técnico de P&D deseja trabalhar melhor com o Financeiro, mas ainda 
não possui o conhecimento das atividades desenvolvidas lá.   

Nível C 

Competências 
O pessoal técnico de P&D entende o trabalho desempenhado pelo Financeiro, 
mas ainda não desenvolveu métodos para avaliar os benefícios (resultados) 
financeiros da atividade de P&D. 

  

Nível D 

Métodos 
Os Departamentos de P&D e Financeiro trabalham em conjunto, mas divergem 
ainda sobre algumas responsabilidades e no envolvimento para a avaliação de 
novos Projetos de P&D. 

  

Nível E 

Responsabilidades 
Os Departamentos de P&D e Financeiro trabalham coordenadamente com 
métodos e responsabilidades bem definidas, mas os benefícios (resultados) 
financeiros da atividade de P&D ainda são tratados de forma secundária na Cia. 

  

Nível F 

Melhoria contínua 
O Departamento de P&D tem a opção de discutir com o Financeiro como a 
análise econômica da tecnologia está sendo conduzida de forma que seu caráter 
estratégico não seja negligenciado. 

  

   

   

  
Atividade 10 - Alinhamento de R&D com Plano de Negócios 

  

  GRAU 

Nível A 

Não reconhecido 
O Departamento de P&D tem abordado a Gestão da Tecnologia de forma não 
estruturada.     

Nível B 

Esforços iniciais 
A área de Planejamento de P&D consegue levantar dados, mas carece das 
competências para desenvolver planos, como submetê-los á aprovação e como 
implementá-los.  

  

Nível C 

Competências 
O Departamento de P&D tem as competências para planejar, mas carece de 
métodos para executar a análise das tecnologias que serão empregadas nos 
planos propostos. 

  

Nível D 

Métodos 
O Departamento de P&D possui planos, mas a interface com a Gestão da Cia 
ainda precisa ser tratada e os protocolos de inclusão da Função Tecnologia nos 
Planos Negócios corporativos precisam ser estabelecidos. 

  

Nível E 

Responsabilidades 
O Plano Tecnológico está incluído no Plano de Negócio, mas ele é aceito "as-is" 
sem ciclos de discussão ou evidência de refinamento.   

Nível F 

Melhoria contínua 
O Planejamento Tecnológico é auditado e revisto e através do seu Modelo de 
Governança tem suas decisões acompanhadas pelas partes interessadas.   

 


