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RESUMO 
 
Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a influência das práticas de gestão na performance das 
universidades federais brasileiras sob o efeito moderado de recursos organizacionais. Para isto, 
é desenhado um modelo conceitual extraído a partir dos recortes teóricos. A verificação do 
modelo conceitual é estruturada conforme as seguintes fases: 1 – Identificação das variáveis 
independentes: práticas de gestão; dependentes: performance das universidades federais 
brasileiras; e moderadoras: recursos organizacionais. Em seguida, as variáveis independentes 
são organizadas em grupos (clusters) para melhor compreensão. Posteriormente, é realizado o 
procedimento de avaliação de influência das variáveis independentes sobre as variáveis 
dependentes condicionada à variável moderadora. A pesquisa foi endereçada às universidades 
federais brasileiras (107). Os dados foram extraídos por meio de um survey com especialistas 
selecionados por critérios técnicos e científicos, considerando sua proximidade com o objeto 
de investigação. Neste sentido, gestores das referidas instituições. O instrumento de coleta de 
dados ocorreu por meio de um questionário do tipo escalar (Likert). Logo após este 
procedimento, os dados foram analisados a partir da aplicação de métodos estatísticos com 
apoio do Software R e o SPSS Statistics. Essa pesquisa parte de um gap no estado arte. É neste 
espectro que ela ganha ênfase, subsidiando gestores em suas tomadas de decisões. Espera-se 
ainda que esses resultados possam contribuir para subsidiar a feitura de políticas públicas rumo 
à educação elevada. 
 
Palavras-chave: Avaliação; Influência das práticas de gestão; Performance; Efeito moderado 
de recursos organizacionais; Universidades federais brasileiras.  
  



ABSTRACT 
 
This research aims to evaluate the influence of management practices on the performance of 
Brazilian federal universities under the moderate effect of organizational resources. For this, a 
conceptual model is developed from the theoretical cut-outs. The verification of the conceptual 
model is structured according to the following phases: 1 - Identification of independent 
variables: management practices; dependents: performance of Brazilian federal universities; 
and moderators: organizational resources. Then, the independent variables are organized in 
clusters for better understanding. Subsequently, the procedure of evaluation of the influence of 
the independent variables on the dependent variables conditioned to the moderating variable is 
performed. The research was addressed to Brazilian federal universities (107). The data were 
extracted through a survey of selected experts based on technical and scientific criteria, 
considering their proximity to the research object. In this case, managers of these institutions. 
The instrument of data collection was performed using a scalar questionnaire (Likert). Soon 
after this procedure, the data were analyzed from the application of statistical methods using 
Software R and SPSS Statistics. This research starts from a gap in the art state. It is in this 
spectrum that it gains emphasis, subsidizing managers in their decision-making. It is also hoped 
that these results may contribute to subsidizing public policies toward higher education. 
 
Keywords: Evaluation; Influence of management practices; Performance; Moderate effect of 
organizational resources; federal universities in Brazil. 
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 
As transformações advindas na sociedade fizeram as fronteiras organizacionais mais 

fluídas e dinâmicas, em vista ao ritmo veloz da difusão do conhecimento (OLIVEIRA, ALVES, 

2014; ABRAHAMSON, 1991; GRILICHES, 1990; LIEBESKING, 1996; TEECE, 1986), da 

inovação e competição internacional (CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; FEENSTRA, 

1998; SANTOS; EISENHARDT, 2005; CHRISTENSEN, 2003; DAMANPOUR, 1996; 

HIGGINS, 1995). Isso inspira reconsiderar como obter vantagem com a inovação (TEECE et 

al., 1997; TIDD et al., 1997; TEECE, 1986; MARTIN; HORNE; SCHULTZ, 1999; 

WHEELWRIGHT; CLARK, 1992). Encontram-se respostas a esses desafios à luz de 

potencialidades técnicas igualmente inovadoras, maior agilidade, produtividade, alta qualidade 

e performance superior. 

Apesar de ainda isoladas, certas proposições começam a ser incorporadas ao meio 

acadêmico para guiar as questões de ensino e aprendizagem para a elevada educação 

(SERGEEV, 2017; STRIUKOVA; RAYNA, 2015; BOULT et al., 2009; HOWELLS, 2012; 

BENNEWORTH; CUNHA, 2015; MARITZ et al., 2014; GERBA, 2012; SERDYUKOV, 

2017). 

Promover a expansão da elevada educação é tão importante quanto desenvolver o seu 

aperfeiçoamento (AMORIM; TOMAÉL, 2011). Nesse sentido, as IES/Universidades são 

consideradas elementos fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade, percebidas 

como essenciais ao desenvolvimento e progresso (KAPETANIOU; LEE, 2016). O seu papel 

atual, com suas diversas transformações, vem acrescentando interações entre organizações e a 

sociedade de um modo geral frente às missões tradicionais de ensino (transmissão de 

conhecimento) e pesquisa (geração de conhecimento) (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000; 

VORLEY; NELLES, 2008). Pesquisas revelam a importância do ambiente de aprendizagem, 

sendo um dos fatores que determina o ensino e a aprendizagem efetivos, ampliando assim, a 

relevância na atuação de uma boa gestão perante as mesmas (PRICE apud ODEDIRAN; 

GBADEGESIN; BABALOLA, 2015).  

Além do desafio do ambiente, é preciso considerar os aspectos associados ao 

envelhecimento e expansão das instalações, conforme identificados pelos líderes do ensino 

superior nas economias desenvolvidas como determinantes de desempenho acadêmico e  

pesquisa (MARMOLEJO et al., 2007). 

As IES estão fortemente conectadas aos seus países de maneira que a avaliação das suas 

estruturas de gestão não consegue deixar de lado a estrutura de gestão dos sistemas nacionais 
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de ensino superior (LAZZERETTI; TAVOLETTI, 2006).  

As Instituições de Ensino Superior (IES), particularmente as universidades, 

desempenham um papel importante no mundo de hoje, nas condições de globalização e 

mudanças tecnológicas rápidas que requerem inovação e qualificação das pessoas. O ensino 

superior representa um investimento em recursos humanos e aumenta o conhecimento técnico 

e gerencial, promovendo habilidades e atitudes positivas necessárias para as organizações 

(SHARIFI, 2012). O desenvolvimento da sociedade exige que os sistemas educacionais sejam 

de alta qualidade. As instituições de ensino superior sofreram inúmeras mudanças na última 

década, com a perda de apoio financeiro e nas condições de rápidas mudanças tecnológicas e 

demográficas (ŽIVKOVIĆ et al., 2017). 

O relacionamento professor-aluno está mudando, o que requer mudanças 

organizacionais na Universidade e a adaptação dos insumos e saídas para o ambiente em 

mudança (AKHAVAN, 2005; PAVLOVI'C et al., 2014). Também, não se pode ignorar o papel 

social representativo que as instituições de ensino superior desempenham nas mudanças 

paradigmáticas de uma sociedade. Desta forma, são percebidas como fonte de exemplo, para 

questões relativas a inovação e sustentabilidade em sentido amplo para toda a sociedade 

(ALMARSHAD, 2017; ÁVILA et al., 2017; BERZOSA; BERNALDO; FERNÁNDEZ-

SÁNCHEZ, 2017; DLOUHÁ; POSPÍŠILOVÁ, 2017). 

As universidades também geram produção e emprego, adicionais em outros setores 

econômicos, através de efeitos multiplicadores secundários: efeitos indiretos - as universidades 

adquirem bens e serviços de outros setores para apoiar sua própria atividade, estimulando assim, 

a atividade nessas indústrias. As indústrias fornecedoras também compram de outros 

fornecedores para cumprir ordens universitárias, e esses fornecedores, por sua vez, compram 

de outros, então, há um efeito de ondulação; efeitos induzidos - as universidades pagam salários 

aos empregados, que, por sua vez, gastam esses rendimentos em bens e serviços de consumo. 

Esses gastos criam renda salarial para os funcionários de outros setores, que também gastam 

seus rendimentos e assim por diante, criando um efeito ondulante na economia como um todo 

(POURIS; INGLESI-LOTZ, 2014). 

Historicamente, as universidades sempre tiveram sua relevância quanto ao domínio do 

conhecimento. No entanto, desde o surgimento da educação de massa, após a Segunda Guerra 

Mundial, o ensino superior mudou o caráter das universidades e tornaram-se cruciais para o 

emprego, a mobilidade social, o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico 

(POURIS; INGLESI-LOTZ, 2014). 

Recentemente, as universidades incrementaram mais uma missão: a geração, utilização, 
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aplicação e exploração de conhecimentos e outras capacidades fora do ambiente acadêmico 

(MOLAS-GALLART et al., 2002). Embora o ensino e a investigação sejam objetivos 

específicos das universidades, faz-se necessário considerá-los de forma abrangente, pois é 

fundamental a criação de redes na promoção da inovação, elemento fundamental para a 

competitividade, o desenvolvimento e potencialização de seu crescimento (PALOMA 

SÁNCHEZ; ELENA; CASTRILLO, 2009). Neste espectro, promover a expansão da elevada 

educação nas universidades é tão importante quanto desenvolver o seu aperfeiçoamento 

(AMORIM; TOMAÉL, 2011).  

Em se tratando de um sistema que tem por missão realizar interações, as universidades, 

como uma infraestrutura complexa que é, relaciona-se com os mais diversos estratos e 

momentos da sociedade. E entender este sistema requer compreender que suas características 

diferem muito, sendo objeto de análise igualmente diferenciada. 

Concretamente a gestão de uma universidade envolve uma diversidade de eventos de 

grande complexidade imersos a um contexto de incerteza e risco, podendo afetar expectativas 

de estabilidade. É necessário ajuizar o sentido de que gerenciar uma universidade não é uma 

tarefa simples e um dos principais objetivosdiz respeito à organização dos recursosutilizados 

para o alcance de uma performance desejável (CHIWARE, 2010; ROVAI, 2010; HOLLAND; 

PYMAN, 2006; BAMEL, et al., 2014; CHITSAZ, LIANG; KHOSHSOROOR, 2017; 

TODERICIU; LUCIA; STĂNIŢ, 2014; HAGHIGHATIAN; EZATI, 2015).  

Evidentemente, a disponibilidade de recursos organizacionais se apresenta como 

questão relevante a ser considerada no contexto das decisões, que podem estar sendo 

subutilizados, ou aplicados de forma inapropriada, prejudicando uma possível alavancagem 

para o crescimento da produtividade e qualidade das referidas instituições de ensino (DATOR, 

2005; SUDARSAN, 2006). Um dos pontos que bem merece destacar é a ocorrência de erros na 

gestão, que muitas vezes resulta no não cumprimento das metas estabelecidas, o que pode ser 

evitado ainda na realização do planejamento, o que propicia a tomada de decisões mais eficazes, 

diminuindo o improviso e potencializando a equipe envolvida. Nesse sentido, revelar as 

melhores práticas no contexto das universidades pode promover impactos satisfatórios no 

resultado das referidas instituições, bem como incremento na performance global da instituição. 

A literatura ainda diverge no tocante à concepção das melhores práticas de gestão em 

universidades (NURMI; PAASIO, 2007; SERDYUKOV, 2017; RHÉAUME; GARDONI, 

2015; ZUBIELQUI, et al., 2015; VAALAN; ISHENGOMA, 2016). A “boa prática” recomenda 

o cumprimento de ações articuladas e integradas: planejamento das necessidades; 

institucionalização; equipes; objetivos a serem alcançados; resultados e metas de desempenho; 
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gestão de custos; receitas; fluxos de caixa; impactos sociais; riscos; entre outros (STRIUKOVA; 

RAYNA, 2015; HOLIAN, 2004; KAGAARI, 2011; RYMARZAK; TROJANOWSKI, 2015; 

UPPING; OLIVER, 2012; LAŠÁKOVÁ;  BAJZÍKOVÁ; DEDZE, 2017; SERGEEV, 2017; 

DEVI RAMACHANDRAN; CHONG; WONG, 2013; FETSCHENKO et al., 2015; 

KAGAARI, J. et al., 2010; KAGAARI, J. R. K.; MUNENE; MPEERA NTAYI, 2010; 

ODEDIRAN; GBADEGESIN; BABALOLA, 2015). Por esta via, aliar melhores práticas de 

gestão à performance superior nas Universidades tornou-se requisito essencial. 

Diversos estudos orientam sua atenção aos aspectos relacionados à avaliação de 

desempenho, sobretudo aos indicadores de desempenho organizacionais (NASCIMENTO et 

al., 2011). É preciso compreender que performance é avaliada através do que a literatura se 

popularizou chamar de indicadores de desempenho (TEE, 2016; SAYED, 2013; HENRY, 2015; 

ESPOSITO, et al., 2013). A utilização de indicadores traz vantagens, pois retrata informações 

passíveis de consulta pela sociedade, sobretudo aos usuários do sistema (HOFMAN, 2014). 

Referente às universidades, embora haja uma vasta literatura que trata os fatores críticos 

de sucesso e fracasso, mais alinhados a projetos, são poucos aqueles que incluem a percepção 

das práticas de gestão envolvidas nesses fatores, alinhadas ao contexto universitário público 

(FISCHMAN; OTT, 2016; LLONCH; CASABLANCAS-SEGURA; ALARCÓN-DEL-AMO, 

2016; NAIDU; DERANI, 2016; TONGSAMSI; TONGSAMSI, 2017). 

Ao aprofundar ainda mais no campo do estudo, poucos são os títulos endereçados às 

práticas de gestão no contexto universitário público e federal brasileiro. Considerando que o 

tomador de decisões necessita de informações para apoiar as decisões. Neste sentido, avaliar a 

performance das universidades deve ser vista como importante subsídio para a tomada de 

decisão no contexto de direcionamento das políticas públicas, bem como na transformação e 

melhoria da qualidade de cada instituição de ensino superior dentro de sua realidade de trabalho 

(HOFFMAN, 2014). 

Neste contexto, muitas são as reflexões sobre o posicionamento estratégico adotado 

pelas Instituições de Ensino Superior (IES) e sobre a qualificação do ensino superior como um 

todo. Como consequência, as Universidades requerem decisões com lastro em práticas de 

gestão plausíveis e factíveis (CASARTELL et. al., 2010).  

O Brasil insere-se neste contexto de restrição de recursos (INEP, 2015). Muitas vezes 

estas limitações acabam promovendo um questionamento acerca de sua capacidade de gestão 

onde quase sempre apresentam resultados abaixo do que se espera de maneira geral. 

Conhecer melhor o modo como os gestores universitários gerenciam as organizações 

que estão à frente, bem como permitir compreender a influência que as práticas de gestão 
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possuem quanto à performance organizacional passam a ser elementares. Nesta perspectiva, 

considerando a relevância dos recursos organizacionais disponíveis (restrições) na perspectiva 

do processo de tomada de decisões, recursos muitas vezes subutilizados, ou mal aplicados, pode 

representar um óbice ou possível alavancagem ao crescimento da produtividade e qualidade das 

referidas Instituições de Ensino, com implicações significativas em sua performance. 

Revelar quais são as melhores práticas consideradas neste contexto, podem promover 

impactos satisfatórios no resultado da organização bem como incremento à performance geral 

da instituição, através da gestão das Universidades, uma vez que contarão com um compilado 

de práticas de gestão, por parte dos gestores que conduzem os processos em sua área de atuação.  

Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo avaliar a influência das práticas de gestão 

na performance das Universidades Públicas Federais brasileiras sob o efeito moderado da 

moderação de recursos organizacionais. Este estudo parte de um gap na literatura (DATOR, 

2005; FONTENELLE, 2014; HOFMAN et. al., 2014) referente à influência das práticas de 

gestão na performance das universidades, em particular às universidades federais públicas, sob 

o efeito moderado de recursos. Não exclusivamente, mas podem ser citadas as seguintes 

investigações sobre este objeto de pesquisa (AB HAMID, 2015; BLESSING; RICHARD; 

EMMANUEL, 2015; BRINT, 2002; KONSTANTINOVSKIY, 2012; MAASSEN; POTMAN, 

1990). A pesquisa tem como pergunta chave: Qual a influência das práticas de gestão na 

performance das Universidades Federais brasileiras sob o efeito moderado de recursos 

organizacionais (financeiro/econômico, humano e técnico)? 

 

1.1. Objetivo 

1.1.1. Objetivo Geral 

Avaliar a influência das práticas de gestão na performance das Universidades Federais 

brasileiras sob o efeito moderado de recursos organizacionais (financeiros/econômicos, 

humanos e técnicos). 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 
 

 Identificar, à luz da literatura, as principais práticas de gestão nas IES/Universidades, 

não - exclusivamente no Brasil; 

 Levantar, com base na literatura, as principais medidas de avaliação de performance 

aplicadas às IES/Universidades, não - exclusivamente no Brasil; 
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 Identificar, com base nos recortes teóricos, os principais tipos de recursos 

organizacionais aplicados às IES/Universidades; 

 Avaliar, por meio de um Survey endereçado a especialistas, a influência das principais 

práticas de gestão na performance das Universidades brasileiras, em particular as 

Universidades Federais, sob o efeito moderado de recursos organizacionais. 

 

1.2. Hipóteses 

As práticas de gestão influenciam, em maior ou menor grau, a performance das 

Universidades Federais brasileiras sob o efeito moderado dos recursos organizacionais 

(Humanos, Tecnológicos e Econômicos). 

 

1.3. Justificativa 

Espera-se que este estudo possa contribuir para a teoria na perspectivado que se entende 

sobre a Gestão Pública, tendo em vista, a relevância da mesma em relação a forma de lidar com 

os recursos organizacionais (Humanos, Tecnológicos e Econômicos) para influência na 

performance do resultado de uma gestão. Desta forma, identificar quais são as melhores práticas 

consideradas neste contexto, pode favorecer a gestão de uma instituição, a partir do momento 

em que se consegue perceber o impacto das referidas práticas nos resultados da organização.  

As Melhores Práticas representam um "desempenho superior dentro de uma atividade, 

independentemente da indústria, liderança, gerenciamento ou abordagens operacionais, ou 

métodos que levam a um desempenho excepcional" (LEMA; PRICE, 1995 apud CASTRO; 

FRAZZON, 2017). Assim, esta pesquisa remete o alcance desta “excelência” por parte de seus 

gestores, através do conhecimento dos resultados disponíveis. 

Como implicações práticas, este estudo remete aos tomadores de decisão uma base de 

conhecimento mais estruturada assim como a promoção de uma melhor compreensão sobre as 

práticas de gestão, permitindo a reflexão comparativa sobre o impacto das mesmas nos 

resultados das Universidades Federais brasileiras. 

Neste sentido, é plausível e factível rever a abordagem metodológica existente de 

avaliação de melhores práticas para incluir um alcance significativo e amplo de informações 

sistemáticas e inovadoras (LEONARDI et al., 2014). 

É relevante mencionar a importância que o gerenciamento de desempenho possui, uma 

vez que acaba por ser uma ferramenta central para um estilo de gerenciamento que toma 

decisões não primariamente baseadas na entrada (recursos), mas se concentra em resultados 



23 
 

(saídas). A gestão do desempenho deve pautar-se por estratégias e - na maioria dos países – na 

missão legal (BUSCHOR, 2013). 

Reafirma-se ainda a importância desta pesquisa para os gestores públicos de maneira 

geral, em especial aqueles que atuam diretamente na área da educação, permitindo realçar as 

práticas de gestão e a influência dos impactos das mesmas na performance organizacional. 

 

1.4. Método de Pesquisa 
 

Para responder o problema de pesquisa referenciado e cumprir o objetivo proposto, esta 

pesquisa está estruturada conforme as seguintes fases e etapas (Quadro 1). 

Quadro 1 - Fluxo de Execução do trabalho: Fases e Etapas 

 
 

A fase 1 está relacionada à revisão da literatura nacional e internacional referente aos 

títulos levantados dos recortes teóricos sobre práticas de gestão nas organizações/IES, recursos 

organizacionais/IES e performance das organizações/IES. A literatura foi pesquisa 

principalmente nas bases Emerald e Science Direct. Foram analisadas as experiências de 

educação elevada das IES não-exclusivamente as brasileiras a partir dos referidos recortes.  Esta 

fase está estruturada conforme as seguintes etapas: etapa 1 - revisão da literatura sobre as 

práticas de gestão nas organizações/IES; etapa 2 - revisão da literatura sobre Recursos 

organizacionais/IES; etapa 3 - revisão da literatura sobre a mensuração da performance nas 

organizações/IES. A fase 2 referenciou a elaboração e aplicação de um questionário do tipo 

escalar/Likert para avaliar a influência das práticas de gestão na performance das IES 

brasileiras, sob o efeito moderado de recursos organizacionais/IES. Esta fase está sistematizada 

conforme as seguintes etapas: etapa 4 - escolha e aplicação do método estatístico para 

agrupamento das práticas de gestão; etapa 5 - seleção dos respondentes; etapa 6 - elaboração 

• Etapa 1 - Revisão Bibiográfica sobre Práticas de Gestão
• Etapa 2 - Revisão bibliográfica sobre Recursos Organizacionais
• Etapa 3 - Revisão bibliográfica mensuração da Performance nas Organizações

FASE 1

• Etapa 4 - Escolha e aplicação do método estatístico para agrupamento das práticas de gestão
• Etapa 5 - Seleção dos Respondentes
• Etapa 6 - Elaboração do Questionário
• Etapa 7 - Escolha do método estatístico para análise dos resultados
• Etapa 8 - Aplicação do Questionário
• Etapa 9 - Análise dos Resultados

FASE 2
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do questionário; etapa 7 - escolha do método estatístico para análise dos resultados; etapa 8 - 

Aplicação do questionário; e etapa 9 - análise dos resultados  

 

1.5. Organização do Trabalho 
 

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos. O capítulo 2 aborda o estado da arte sobre 

os conceitos mais relevantes para o objeto deste estudo: educação elevada, tomada de decisão, 

a performance, os recursos organizacionais, práticas de gestão e melhores práticas. O capítulo 

3 apresenta a metodologia. O capítulo 4 referencia os resultados e análises subjacentes dos 

estudos. Por fim, o capitulo 5 evidencia as principais conclusões, limitações e recomendações 

para o estudo e os resultados alcançados.  
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2. CAPITULO 2: O ESTADO DA ARTE 

2.1. Introdução 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os recortes teóricos dos conceitos que 

embasam esta pesquisa. Inicialmente é referenciada uma abordagem sobre os conceitos da 

elevada educação nas universidades públicas e em seguida, passando para os conceitos de 

práticas de gestão bem e as melhores práticas de gestão universitárias. 

Em seguida, evidencia a necessidade de adoção das melhores práticas de gestão para o 

aumento da performance nas Instituições de Ensino Superior/Universidades, além de realizar 

uma exposição de melhores práticas encontradas na literatura especializada consultada. 

Neste capítulo é realizada ainda uma discussão acerca dos recursos organizacionais, 

como fator preponderante, para a tomada de decisão do gestor. Por fim, são apresentados os 

efeitos das práticas de gestão na performance das IES/Universidades federais brasileiras. 

 

2.2. Desafios para a Educação Elevada e o Contexto das Instituições de Ensino 

Superior: Uma Leitura para a Experiência Brasileira 

Antes de tudo, cabe distinguir os termos “Educação Superior” (Higher Education) e 

“Elevada Educação” (High Education). Enquanto o termo “Educação Superior”, costuma estar 

associada com uma etapa de grau de ensino, pertencente a um sistema de ensino adotado por 

um país ou nação (BLANCO-RAMIREZ, 2015; DIDOU-AUPETIT, 2014; ESPINOZA; 

GONZÁLEZ, 2013; HUANG, 2012; JACOB et. al., 2016; LEHMAN, 2013; SAGARRA; 

MAR-MOLINERO; AGASISTI, 2017), o termo “Elevada Educação”, costuma aparecer 

referindo-se a um aspecto mais qualitativo no nível educacional (FISCHMAN; OTT, 2016; 

MARGINSON, 2016; NAIDU; DERANI, 2016; SCHINDLER et. al., 2015). Entretanto, na 

literatura em geral, por vezes parece que estes termos se confundem, principalmente em função 

das origens de suas pesquisas e suas traduções para um idioma padrão. 

A definição de ensino ou educação superior pode ser formulada de diferentes maneiras 

em função de como está organizado o sistema de ensino de um país. No Japão, por exemplo, 

refere-se a três tipos principais de instituições: as universidades, as faculdades juniores (Tanki 

Daigaku em japonês) e faculdades de tecnologia (quarto ano) além de em sentido amplo, 

incluírem o treinamento de faculdades especializadas (Sensyuu Gakkou em japonês), a 

Universidade Aberta do Japão (cursos regulares), as Escolas de correspondência, e algumas 

instituições fundadas por empresas ou corporações (HUANG, 2012). 

Stensaker et. al. (2014) apresentaram quatro arquétipos de instituições de ensino 

superior que acaba por orientar o tomador de decisão das mesmas. Arquétipo 1: uma 



26 
 

organização moderna de conhecimento global, enfatizando o envolvimento da 

diretoria/conselho, liderança, ferramentas de comunicação, estruturas de decisão e avaliação; 

Arquétipo 2: a instituição tradicional de ensino superior, enfatizando a colegialidade e a 

cooperação com o pessoal acadêmico, e fortemente influenciada por valores e normas 

(acadêmicos); Arquétipo 3A: a universidade intensiva em pesquisa, enfatizando a colegialidade 

e a cooperação com funcionários acadêmicos (e alunos), influenciados por valores e normas 

acadêmicas, muitas vezes combinados com apoio estatal substantivo. Arquétipo 3B: a 

universidade técnica e especializada, enfatizando a colegialidade e a cooperação com 

funcionários acadêmicos e estudantes, mas com uma maior tendência a aceitar a necessidade 

de apoio e envolvimento do conselho/diretoria, liderança e com extensas ligações com partes 

interessadas externas - públicas e privadas. No entanto, a estrutura organizacional interna pode 

ser menos complexa devido a um tamanho relativamente pequeno, combinado com menos 

disciplinas representadas dentro da instituição (STENSAKER et al., 2014). 

As instituições de ensino superior foram expostas a uma série de reformas nas últimas 

décadas que muitas vezes procuram fortalecer sua autonomia e capacidade de atuação 

estratégica (DEBOER et. al., 2010 apud STENSAKER et. al., 2014). Embora possa ser 

questionado se tais reformas realmente proporcionaram às instituições de ensino superior maior 

autonomia de fato (MUSSELIN, 2005;  MAASSEN; OLSEN, 2007 apud  STENSAKER et. 

al., 2014). 

Diversos países como Chile (ESPINOZA; GONZÁLEZ, 2013; ESPINOZA; 

GONZÁLEZ, 2013), México (BLANCO-RAMIREZ, 2015; DIDOU-AUPETIT, 2014), 

Alemanha (KOHRING et. al., 2013), China (FENG, 2013; WANG; LIU, 2011), Índia 

(ALTBACH, 2014; CARNOY; DOSSANI, 2013), Nigéria (ANYANWU, 2013), Rússia 

(KONSTANTINOVSKIY, 2012; PANFILOVA, 2011), Japão (HUANG, 2012), Austrália 

(NEUMANN; GUTHRIE, 2002), Estados Unidos (MURCHISON; PEJOVICH, 2012), 

Holanda (MAASSEN; POTMAN, 1990) promoveram reformas em seus sistemas de ensino 

entre os anos de 1950 a 2000 sendo que aqueles que obtiveram sucesso nas mesmas, 

encontraram seus caminhos de industrialização e desenvolvimento econômico e social, seguido 

por um movimento de expansão do Ensino Superior, democratização e facilidade de acesso ao 

ensino superior, ocasionando um movimento de massificação seguido por um incremento da 

qualidade dos Sistemas de Ensino, e do Ensino Superior em si.  

O Brasil também passou por profundas mudanças neste período, com destaque para a 

reforma do ensino promovida em 1971 que reformulou o sistema educacional como um todo, 

enxugando e simplificando o fluxo educacional bem como sua estrutura (TEIXEIRA, 2006). 
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As IES podem ser administrativamente classificadas de acordo com três critérios: (1) 

propriedade; (2) origem dos fundos e; (3) forma de controle social - forças de mercado no caso 

de organizações privadas e maior susceptibilidade, autoridade governamental no caso de 

organizações públicas (HVIDMAN; ANDERSEN, 2013). Nesse sentido, enquanto o segmento 

público está mais orientado para atender demandas específicas e focado em uma visão e 

pesquisa científica, o setor privado tem uma orientação comunitária (mais próxima do setor 

público) e outra, alinhada com a conduta empresarial (NUNES, FERNANDES, ALBRECHT, 

2012). 

As decisões educacionais no mundo nem sempre são baseadas em pesquisas anteriores. 

Muitas reformas políticas são baseadas no que o legislador considera apropriado em 

determinado país. No campo da educação, talvez, mais do que em qualquer outro setor da 

economia, a política é substituída pela análise (PSACHAROPOULOS, 1996). 

Romper a divisão entre um modelo teórico para a prática demanda o exercício da 

vontade impetrado a diversos agentes. Uma das críticas observadas na literatura aponta que o 

conhecimento de pesquisadores é restringindo ao seu ambiente de atuação, e a utilização do que 

é produzido pela ciência nas Universidades pelo governo depende daqueles que ocupam cargos 

na administração governamental e na academia, bem como nas conexões sociais e profissionais 

que o pesquisador possui, no capital individual e no prestígio pessoal, além também das 

afinidades políticas daqueles no governo e seus assessores (DIDOU-AUPETIT, 2014). 

A qualidade das instituições de ensino superior esbarra naturalmente nas questões 

governamentais. Hoenack (1996) aponta que é necessário trazer a escolha pública à educação 

através da especificação de modelos comportamentais que explicam as ineficiências e 

desigualdades das escolas e universidades e as escolhas dos tomadores de decisão 

governamentais. Aponta ainda que é preciso compreender o comportamento das partes que não 

só ganham mais com as políticas educacionais existentes, mas também estão em posição de 

evitar reformas sérias (HOENACK, 1996). 

O papel da educação superior para o crescimento econômico e o desenvolvimento 

nacional é bem reconhecido, ainda que a taxa de retorno se apresente maior para níveis 

primários de educação (BANCO MUNDIAL, 1994, BANCO MUNDIAL; UNESCO, 2000). 

Beaudoin (2008) entende que embora a experiência da faculdade possa ser 

transformadora para tantas pessoas, a organização de aprendizagem é intrinsecamente resistente 

à própria transformação. Ainda que seja difícil abandonar um modelo que pouco mudou desde 

a sua criação, a necessidade do rápido crescimento do setor de educação superior com fins 
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lucrativos, bem como a diminuição de recursos e custos mais altos, criou um senso de urgência 

para sua transformação (BEAUDOIN, 2008). 

A contribuição da educação superior para o desenvolvimento econômico aumentou no 

contexto da produção baseada no conhecimento e da globalização (BANCO MUNDIAL, 2002). 

Há uma conexão entre o aprimoramento e expansão do sistema de ensino superior de uma nação 

e o seu desenvolvimento econômico. E ainda, nenhuma nação que não expandiu seu sistema de 

ensino superior conseguiu atingir um elevado nível econômico (TILAK, 2003). 

Não somente o desenvolvimento econômico, mas também no campo social, conforme 

cita BIS (2011, p. 54): "O ensino superior pode ser um motor poderoso de mobilidade social 

que permite aos jovens de baixos níveis de renda ganhar mais do que seus pais e fornecer uma 

rota para as profissões para pessoas de origens não profissionais" (WILLIAMS, 2014). 

Pesquisas recentes referenciam que diversos países estão cada vez mais preocupados em 

entender e aprimorar a relação entre o desenvolvimento social e econômico impulsionado pela 

expansão de acesso e qualidade do ensino superior (JACOB et. al., 2016; MARGINSON, 2016; 

ROBERTS, 2016; XING; YANG; LI, 2017; ZILKHA, 2016). 

Com essa percepção, é possível considerar o Ensino como um bem público conforme 

evidencia Williams (2014). A autora apoia a ideia de que Kant talvez tenha sido o primeiro 

autor a articular a ideia de que as universidades poderiam fornecer um bem público, atuando 

como um aliado crítico aos governos nacionais, às profissões e à sociedade de forma mais 

ampla. 

Nas definições de Kant trazido pela autora, as faculdades são como "sociedades 

menores, cada uma composta pelos especialistas universitários em um ramo principal da 

aprendizagem". Segundo a autora ainda, Kant sugere a busca do conhecimento, que foi 

conectada a um conceito iluminista de verdade empírica, e constituiu a base para essa 

criticidade assim como as universidades precisavam de liberdade do estado para cumprir melhor 

esse papel. Kant enxerga a universidade como protetora da razão crítica, pois protegia a verdade 

e a independência da autoridade política e clerical (WILLIAMS, 2014). 

No âmbito econômico-produtivo, o capital intelectual é percebido como principal 

ingrediente de empresas ou nações bem-sucedidas. Quanto maior o capital intelectual existente 

em uma empresa ou uma nação, mais competitividade ela será (HO; DEY; HIGSON, 2006a) 

A partir da década de 1990 o meio acadêmico começou a perceber a “universidade 

empresária”, na qual a criação, transmissão e exploração de conhecimentos constituiriam os 

objetivos da academia (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000). Um alto grau de liberdade e 
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autogoverno nas universidades possibilitou desenvolveu uma necessidade de responsabilização, 

a fim de permitir a sua administração e de parceiros para avaliar o desempenho das instituições. 

Neste sentido, para cumprir suas obrigações e responsabilidade, as universidades 

precisam melhorar seus mecanismos, uma vez que responder as novas demandas exigem novos 

tipos de recursos e formas de gestão para permitir que as universidades contribuam de forma 

mais dinâmica ao processo de desenvolvimento (CHATTERTON; GODDARD, 2000; 

HUANG; CHEN, 2015). 

Em um contexto mais amplo, as universidades competem não só entre o pessoal 

acadêmico e estudantes, mas também por recursos. Por esta razão, precisam produzir relatórios 

que permitam a outros órgãos avaliar seu desempenho (SÁNCHEZ et al., 2009). 

Avaliar um sistema educacional sempre foi uma tarefa de alta complexidade. Em 1965, 

Gary Becker (Nobel em Economia), sustentava que a educação é um bem de capital, um recurso 

que é caro para produzir e manter, mas que traz um fluxo de benefícios ao longo de um período 

de tempo (MURCHISON; PEJOVICH, 2012). 

Compreendendo a importância do ensino superior, e das instituições de ensino, é 

preciso, portanto avaliá-las para que melhorias possam ser propostas. Existem diversos sistemas 

de classificação como o Academic Ranking of World Universities e o Times Higher Education 

World University Ranking que avaliam as instituições de nível superior em todo o mundo. Esses 

rankings são baseados na pesquisa, no ensino, ou mesmo na concessão de prêmios de Nobel 

aos membros das instituições. Estas classificações contribuem para que as universidades 

compreendam o seu desempenho e possibilitam uma reflexão para melhorar suas práticas. 

O ensino superior apresenta como desafio atual não somente ensinar uma grande 

quantidade de alunos em estruturas específicas de domínio e insights disciplinares, mas também 

promover habilidades que lhes permitam se tornar especialistas em seus próprios campos de 

estudos e aprendizes ao longo da vida (ASIKAINEN; GIJBELS, 2017). 

Um caminho possível para alcançar este desafio é saindo das armadilhas da “hierarquia 

do status”, que proporciona um jogo de auto interesse da universidade e enfraquece os 

mecanismos públicos, como a ajuda baseada em necessidades; um antídoto para a competição 

de status, que cria espaço para que o bem público global para evoluir; e quebrar a dependência 

imaginada dos estados-nações como a fonte dos bens públicos globais haja vista que o 

conhecimento se presta a fluxos globais, em uma pesquisa que levam tempo para gerar 

conhecimento e as universidades em si são criadores importantes de bens globais, embora isso 

não seja reconhecido (MARGINSON, 2011). Outro ponto desafiador é superar a crítica de que 

os pesquisadores que participam regularmente em espaços fora da universidade formando 
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opinião, fornecendo assessores governamentais ou ajudando outros grupos interessados são 

minoritários (DIDOU-AUPETIT, 2014). 

A visão de Hannah Arendt (1954) resguarda o conceito de conhecimento como o bem 

público da educação, sendo que escolas e universidades desempenham um papel especial na 

preservação e transmissão desse conhecimento coletivo acumulado da sociedade e da 

compreensão do mundo para as gerações futuras (WILLIAMS, 2014). 

Quando o papel da educação é concebido dessa maneira sugere que as boas 

reivindicações públicas instrumentais podem desconsiderar uma crise intelectual mais ampla 

no sentido coletivo da sociedade de qual conhecimento vale o risco de transmitir às gerações 

futuras. Arendt observa: "a crise da autoridade na educação está mais intimamente ligada à crise 

da tradição, isto é, com a crise em nossa atitude em relação ao reino do passado" (WILLIAMS, 

2014). 

Diante das reduções graduais no financiamento do ensino superior, a alocação de 

recursos acaba por desempenhar um papel crucial e desafiador na manutenção ou mesmo na 

melhoria do desempenho de uma universidade. Geralmente, essa questão envolve objetivos 

múltiplos e conflitantes. Por exemplo, os tomadores de decisão do plano universitário 

empregam especialistas mais qualificados para melhorar o desempenho em termos de qualidade 

e quantidade no ensino e na pesquisa; ao mesmo tempo, que visam minimizar as despesas (HO; 

DEY; HIGSON, 2006a). 

As instituições de ensino superior são organizações únicas, mas podem ser distintas da 

maioria das outras organizações. As atividades de burocratas são organizadas principalmente 

em torno de especialistas. A coordenação ocorre através da padronização de habilidades e 

conhecimento, enquanto seu processo operacional básico é descrito como classificador 

(MINTZBERG, 1983). Requer do profissional duas tarefas básicas:1) categorizar a necessidade 

do cliente em termos de contingência, que indica qual programa padrão usar, uma tarefa 

conhecida como diagnóstico; e 2) aplicar ou executar esse programa (MINTZBERG, 1983, p. 

192). 

Hardy et. al. (1988) indicaram que, nas instituições de ensino superior os processos de 

classificação/categorização podem ser encontrados na organização de cursos e programas. A 

padronização de habilidades e conhecimento de professores ocorre através de treinamento e 

comunicação com colegas. As burocracias profissionais são únicas porque são democráticas, 

disseminam seu poder diretamente para seus profissionais, e lhes proporcionam uma ampla 

autonomia, libertando-os mesmo da necessidade de se coordenarem de perto com seus pares e 

com todas as pressões e políticas que tal coordenação implica. No entanto, nas principais 
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características da democracia e da autonomia encontram-se também os principais problemas de 

coordenação, discrição e inovação (MAASSEN; POTMAN, 1990). 

Cabe ainda destacar que a atividade mais importante no ensino superior é o tratamento 

do conhecimento, que, segundo Van Vught (1989), está relacionado às seguintes características: 

1). As áreas de conhecimento formam os focos básicos de atenção dentro das instituições de 

ensino superior. 2). A estrutura organizacional das instituições de ensino superior está 

fortemente fragmentada. 3) O poder decisório é extremamente difuso nas instituições de ensino 

superior. 4) Dentro de suas categorias, as organizações de educação superior são muito 

inovadoras e adaptativas, embora a maioria das inovações seja incremental (VAN VUGHT, 

1989). 

 

2.3. Processo de Tomada de Decisão, Práticas de Gestão e a Questão dos recursos 

organizacionais nas Universidades Brasileiras: O que diz a literatura? 

Tradicionalmente a tomada de decisões nas instituições de ensino superior era percebida 

como um processo "racional". Autores como Stufflebeam (1971), Banghart (1969) e Brown 

(1971) descreviam um processo de tomada de decisão baseado na coleta sistemática de dados, 

análise cuidadosa e estimativa dos efeitos de probabilidade: Um modelo rígido, baseado em 

dados, sem lugar para modificação de decisões devido à sensibilidade de desejos 

idiossincráticos de indivíduos ou grupos (HELDT; BRASKAMP; FILBECK, 1973). 

Alguns estudos aplicaram teorias sobre o ambiente das IES/Universidades e 

examinaram empiricamente alguns fatores motivacionais que afetam os comportamentos 

orientados para a sustentabilidade de suas decisões. Exemplos de tais teorias incluem Teoria do 

Comportamento Planejado (CHEN et al., 2011); A Teoria da Norma Social (Parece et al., 

2013); A Teoria da Norma do Valor-Crença (PARECE et al., 2013); A Teoria da Identidade 

(Watson et al, 2015); E a Teoria da Autodeterminação (SINTOV et al., 2016) conforme 

observado em estudos de sustentabilidade (ALMARSHAD, 2017). 

Uma das teorias postuladas para os tomadores de decisão no ensino superior apontam 

que os mesmos se esforçam para maximizar a utilidade. A utilidade de substituir uma suposição 

de maximização de utilidade para maximização de lucro foi seriamente desafiada no caso de 

empresas com fins lucrativos, mas a suposição é útil para explicar o comportamento de 

instituições sem fins lucrativos (LEE; STEVENS; WALLACE, 1975). Os autores apontam 

ainda uma função de utilidade do decisor, definida para abranger todas as variáveis que afetam 

seu bem-estar, por exemplo, renda, prestígio, satisfação profissional e segurança do trabalho. 
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Embora essas variáveis dependam de vários outros fatores, o trabalho dos teóricos 

organizacionais indica que uma variável comum importante é o prestígio e o status da 

organização com a qual o tomador de decisão está associado. Isso implica que a utilidade de 

um tomador de decisão no ensino superior é uma função direta do prestígio e status da 

instituição em que ele serve. Assim, a utilidade dos tomadores de decisão variaria diretamente 

com o status de suas respectivas instituições (LEE; STEVENS; WALLACE, 1975). 

Do ponto de vista dos administradores ou tomadores de decisão, pesquisas consideram 

que estes devem ter uma qualificação relevante e experiência suficiente para trabalhar em 

instituições de ensino superior antes de assumir papéis de supervisão nas instituições 

educacionais uma vez que a experiência passada tem influência no desempenho futuro e 

determina os resultados e os êxitos das suas instituições (ADEYEMO; SEHOOLE; CUENO, 

2015). 

Nesse sentido sugerem que os órgãos reguladores governamentais encarregados do 

ensino superior examinem e enfatizem os campos de especialização dos administradores, sua 

experiência como administradores e seus níveis de escolaridade. Estes devem ser parte dos 

requisitos críticos a serem considerados antes que qualquer instituição de aprendizagem possa 

ser emitida com uma licença para operar como instituição de ensino superior. Isso também se 

aplica à nomeação do chefe de uma instituição de ensino superior (ADEYEMO; SEHOOLE; 

CUENO, 2015). 

Os tomadores de decisão em instituições de ensino superior também devem ter 

observado seu papel com a ética (ADEYEMO; SEHOOLE; CUENO, 2015; HATIER, 2014). 

Embora muitas vezes nessa questão, estejam interessados em correções éticas rápidas que lhes 

permitem esquecer a dimensão ética de suas decisões e se concentrar em suas muitas tarefas, 

precisam compreender que a tomada de decisão contém um elemento de incerteza moral que 

nenhuma teoria ética pode remover completamente (HATIER, 2014). Boas intenções e cálculos 

éticos cuidadosos, em última análise, não garantem resultados éticos. Afirmar a centralidade do 

julgamento e da escolha não oferece aos educadores um verdadeiro conforto, o que 

indubitavelmente os frustrará (HATIER, 2014). 

No âmbito da produtividade organizacional, outras pesquisas apontam ferramentas para 

ajudar os tomadores de decisão. o Sistema de Suporte de Decisão do Grupo (SSDG), melhora 

a comunicação entre os tomadores de decisão, através de um sistema de seleção de objetivos 

estratégicos ao combinar os fatores SWOT com o uso de referência do método de organização 

de classificação para método PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluation) em conjunto com o método GAIA (Geometrical Analysis for 
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Interactive Assistance) para capturar as crenças dos tomadores de decisão através de uma série 

de métodos intuitivos e analíticos (TAVANA et al., 2013). 

Embora muitas dessas teorias forneçam uma base lógica para a compreensão da 

estrutura e das práticas de ações e decisões sustentáveis, em geral, elas não resultaram na 

avaliação dos efeitos do comportamento passado de indivíduos em ameaças e reações de 

enfrentamento (ALMARSHAD, 2017). 

Uma das áreas mais complexas para tomada de decisão, por exemplo seria a de 

orçamento, haja vista que os orçamentos tradicionais muitas vezes não proporcionam o 

planejamento e suporte de negócios necessários para instituições, como universidades que são 

chamadas de organizações baseadas em missão (Que tem um objetivo geral de satisfazer uma 

necessidade social como seu principal objetivo) e guiadas por motivos que não são 

principalmente relacionados ao lucro, devido à dificuldade inerente à quantificação de 

benefícios não monetários (BHAYAT; MANUGUERRA; BALDOCK, 2015) 

Em organizações que buscam lucro, os critérios de decisão para escolher o 

financiamento entre itens dentro dos dois segmentos são baseados em retorno (por exemplo, 

lucro por ação, lucro antes de juros e impostos, lucro ou fluxo de caixa), sistemático, processado 

e bem definido. No entanto, para as organizações com base em missão, o processo geralmente 

é inclinado para a medição e gerenciamento de medidas contábeis determinadas objetivamente 

em vez de equilibradas com elementos baseados em missão. Consequentemente, as decisões de 

alocação de recursos, para financiar uma área de preferência em relação a outra, são feitas para 

maximizar os retornos financeiros e contábeis em oposição a qualquer consideração da missão 

social da organização (BHAYAT; MANUGUERRA; BALDOCK, 2015). 

Para os formuladores de políticas públicas muitas vezes faz parecer que aquilo que é 

produzido pela comunidade acadêmica não é de todo aproveitado. O conteúdo de uma agenda 

de pesquisa e agenda política para o ensino superior como mecanismos fundamentais para a 

articulação de pesquisadores e tomadores de decisão, evidencia uma tendência predominante 

no uso da pesquisa no ensino superior sendo para o consumo entre colegas (DIDOU-AUPETIT, 

2014). 

Igualmente relevante é a discussão sobre a assepção dos modelos de gerenciamento 

estratégico em instituições de ensino superior. Segundo Parhizgar(2015), foram tipicamente 

desenvolvidos por experiências de pesquisa e destinados a operação gerencial ou educacional. 

Muitos administradores educacionais superiores passam tempos valiosos tentando resolver 

problemas errados ou problemas não existentes,  realizando escolhas estratégicas baseadas em 

informações errôneas ou pressupostos defeituosos sobre como seus sistemas funcionam. 
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Para Parhizgar (2015), três modelos podem ser concebidos, e os mesmos orientaram a 

tomada de decisão em uma IES/Universidades: 

O modelo de Design Sistemático-Estratégico, que traz como principais fatores 

influentes neste as noções de compreensão, comando, controle, comunicação, cooperação, 

coordenação e colaboração entre os operadores históricos para mobilizar as faculdades e os 

círculos eleitorais das universidades em um grande sistema de unidades centralizadas para 

cumprir as aspirações ideológicas nacionais; 

O Modelo de Design de Política Estratégica, que traz ilustra como as partes interessadas 

afetam o desempenho e o funcionamento dos sistemas educacionais superiores sendo utilizado 

como ponto de partida estratégico para identificar tendências, problemas, oportunidades e 

ameaças; 

Por fim,  o Modelo de Ampliação Qualitativa Estratégica, que traz o desempenho de 

aprimoramento qualitativo (QEP) como uma filosofia e um conjunto de ferramentas 

metodológicas científicas que permitem que faculdades e universidades busquem uma contínua 

melhoria sistemática na prestação de serviços acadêmicos aos estudantes. Um aspecto do 

desempenho do aprimoramento qualitativo está relacionado à eficácia dos processos de ensino 

e aprendizagem. Outro está relacionado à pesquisa e publicações inovadoras. Além disso, a 

qualidade é a filosofia retórica de ser excelente (PARHIZGAR; PARHIZGAR, 2015). 

O processo de desenvolvimento estratégico consiste na harmonização das relações 

dentro da organização (relações entre os pontos fortes e fracos da organização), bem como a 

harmonização das relações entre organização e meio ambiente (relações entre oportunidades e 

ameaças) (Kotler, 1988). Além disso, Kangas et al. (2003) aponta que a organização 

identificando esses quatro fatores (pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças) pode 

desenvolver estratégias baseadas em seus pontos fortes, desaparecer suas fraquezas, além de 

obter o máximo lucro usando oportunidades e neutralizando ameaças (ŽIVKOVIĆ et al., 2017). 

Uma das atividades mais importantes dos principais administradores é a função de 

decisão estratégica. Vários pesquisadores proeminentes enfatizaram a importância dos 

modelos. A literatura de estratégia tipicamente não diferencia os modelos e seus pressupostos. 

Os modelos não foram subjetivos para os quais seus pressupostos são justificados e se um 

produziu resultados mais satisfatórios do sistema do que o outro (PARHIZGAR; PARHIZGAR, 

2015). 

Há de se considerar que as Instituições de ensino superior também estão suscetíveis as 

mudanças de cenários que estão ocorrendo ao longo do tempo. Nesse sentido, Pucciarelli e 

Kaplan (2016) propõem a aplicação da ferramente de análise SWOT (Forças, Fraquezas, 
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Oportunidade e Ameaças), conforme mostra o Quadro 2, para identificarem a posição 

considerando tendencias do ensino superior (PUCCIARELLI; KAPLAN, 2016). 

Quadro 2 - Análise SWOT das Tendências-chave que afetam o ensino superior 

 

O processo decisório de uma organização também pode ser concebido considerando que 

consiste em duas instâncias: (a) a gestão da decisão, composta de atividades de iniciação e 

implementação, e (b) o controle da decisão, instância na qual os agentes são responsáveis pela 

ratificação e monitoramento das decisões (FAMA; JENSEN, 1983). 

Um modelo de apoio à decisão pode ser usado para ajudar nesse processo e pode 

aumentar a consistência e a transparência das decisões. Esses modelos geralmente incluem uma 

lógica com quatro elementos processuais: Aplicar inteligência na compreensão da necessidade 

e dos objetivos de uma decisão; projetar e analisar possíveis cenários alternativos; escolher 

entre alternativas com base no resultado desejado; e implementar a alternativa escolhida e 

aprender sobre os benefícios e falhas de decisão inicial (SPRAGUE; CARLSON, 1982 apud 

BHAYAT; MANUGUERRA; BALDOCK, 2015). 

Os objetivos básicos de um bom modelo de apoio à decisão, além dos quatro elementos 

processuais, são (A) a capacidade de integrar informações tanto de fontes qualitativas como 

quantitativas; (B) os decisores recebem um ambiente estruturado para explorar as dimensões 

subjacentes das variáveis qualitativas através da construção modular; (C) desenvolvem medidas 

para coisas que são difíceis de medir, tais como fatores qualitativos ou subjetivos; (D) fornecem 

acesso a modelos estatísticos e ferramentas de avaliação para orientar e melhorar a qualidade 

do processo de tomada de decisão (JAIN; NAG, 1996); E também (E) eles fornecem aos 

Forças Fraquezas
Fonte essencial para o talento e a inovação de uma 
sociedade
>Serviço público institucionalizado com missão social
>Importante fornecedor de conhecimento e inovação
Guia nacional e embaixadores globais
>Educação Superior como recurso doméstico, motor de 
crescimento e recuperação econômica
>Expansão internacional e divulgação global do 
conhecimento

Atraso substancial na entrada de práticas de negócios em Educação 
Superior
>Tradição de ser um serviço público financiado e protegido pelo 
Estado
>Resistência da faculdade, que muitas vezes são organizadas em 
sindicatos fortes do setor público
Baixa capacidade de resposta às mudanças dentro do mundo 
corporativo
>Pequena adaptação de programas e currículos às necessidades dos 
recrutadores e às expectativas de trabalho
> 'publicar-ou-perecer' míope em estratégias de pesquisa gerando 
publicações puramente acadêmicas sem consideração de outras 
partes interessadas

Oportunidades Ameaças
Ambiente do Ensino Superior em rápida evolução através 
das Tecnologias de Informação e Comunicação
>Desenvolvimento de novos mercados, potenciais ganhos 
de produtividade e possibilidades de branding
>Avanço do conhecimento geral e da sociedade em rede
Transformação rápida incentivada pela sociodemografia
>Busca milenar pela experiência educacional aumentada
>Crescimento e mudança da população estudantil

Diminuição contínua do financiamento público
>Necessidade de captação de recursos externos e autofinanciamento 
crescente
>Necessidade de comercialização do Ensino Superior, reduzindo 
potencialmente os padrões acadêmicos e a qualidade
Ambiente cada vez mais competitivo
>Desregulamentação doméstica que leva a novos operadores do 
mercado
>Globalização ampliando a concorrência a uma escala internacional
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usuários a capacidade de realizar análises de sensibilidade e atualizar o sistema (BHAYAT; 

MANUGUERRA; BALDOCK, 2015). 

É conceitualmente importante manter associada as decisões com a estratégia 

corporativa, uma vez que a mesma pode ser compreendida como o modelo de decisões de uma 

organização que determina e revela seus objetivos, propósitos ou metas, produz as principais 

políticas e planos para atingir essas metas e define o escopo de negócios que a empresa 

(organização) vai adotar, o tipo de organização econômica e humana que ela é ou pretende ser 

e a natureza da contribuição econômica e não-econômica que ela pretende fazer para seus 

acionistas, funcionários, clientes e comunidades (MINTZBERG et al., 2006). 

Mintzberg (2006) aponta a importância de uma decisão estratégica ao chamar atenção 

que a mesma há de ser eficaz por longos períodos de tempo, considerando que afeta a empresa 

de diferentes formas, e foca-se em e compromete uma parte significativa de seus recursos para 

os resultados esperados (MINTZBERG et al., 2006). 

No Brasil, é possível apontar percepções diferentes entre os tomadores de decisão de 

Universidades Públicas e de Privadas, sobre seus próprios estilos e eficácia na tomada de 

decisões (MENEGUZZO; BEZERRA, 2016). A literatura apresenta uma pesquisa que foi 

observada em uma amostra composta por instituições públicas e privadas, onde verificou-se 

que na instituição pública, as decisões são percebidas como sendo mais efetivas; além disso, 

seus tomadores de decisão frequentemente avaliam cuidadosamente as alternativas, consultam 

subordinados e fornecem o feedback da decisão. Enquanto que nas instituições privadas, as 

decisões são menos efetivas e a frequência com que se avalia alternativas, fornece feedback e 

consulta subordinados é menor que a encontrada em instituição pública (MENEGUZZO; 

BEZERRA, 2016). 

É possível apontar ainda, que existem quatro grandes problemas de decisão no que diz 

respeito às instituições de ensino superior, a saber, alocação de recursos, medição de 

desempenho, orçamento e agendamento (HO; DEY; HIGSON, 2006a). 

 

2.3.1. Práticas de Gestão 

As organizações devem promover mecanismos e práticas que suportem ou incentivem 

a criação de um conhecimento organizacional (GOMES, G.; WOJAHN, 2017). Estes 

mecanismos incluem a socialização, internalização e externalização, bem como todas as 

práticas de gestão que estabelecem um clima propício à aprendizagem (MBENGUE; SANÉ, 

2013 apud GOMES; WOJAHN, 2017). 
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Estas práticas são a essência da capacidade de aprendizagem organizacional, que pode 

ser definida como o conjunto de práticas de gestão que facilitam o processo de aprendizagem, 

ou mesmo como um conjunto de mecanismos que aumentam a capacidade de organização para 

manter e melhorar seu desempenho (CHIVA; ALEGRE; LAPIEDRA, 2007).  

Uma prática pode ser compreendida como os processos que uma empresa aplica para 

aperfeiçoar a forma como gerencia seus negócios (HANSON; VOSS, 1995). Os subsídios 

básicos de uma prática são as rotinas que frequentemente são padronizadas com regras 

institucionais e procedimentos operacionais (WELLSTEIN; KIESER, 2011). 

As organizações se esforçam para implementar o máximo de "boas", senão "melhores" 

práticas quanto possível, com o intuito de ampliar sua vantagem competitiva. Uma "melhor 

prática" pode ser compreendida como como um conjunto de atividades de trabalho 

interrelacionadas, que é utilizada repetidamente por indivíduos ou grupos onde um conjunto de 

conhecimentos demonstram que produzirão um ótimo resultado (SZULANSKI, 1996; 

TUCKER; NEMBHARD; EDMONDSON, 2007). 

Cada organização deve tomar decisões estratégicas sobre diversos aspectos como onde 

e como competir, definindo critérios para que seja capaz de medir o progresso e sucesso 

observados através de um conjunto de práticas (KUULA et al., 2012, p.108 apud CASTRO; 

FRAZZON, 2017). 

O termo “Gestão” significa fazer as coisas de forma eficaz através das pessoas para 

alcançar os resultados desejados. Isso requer uma combinação de liderança, comunicação e 

habilidades de pessoas (LUKE, 2011 apud GOMES; WOJAHN, 2017). É necessário considerar 

que a capacidade de aprendizagem de uma organização pode ser definida como a habilidade da 

mesma em processar o conhecimento ou seja, a capacidade de criar, adquirir, transferir e 

integrar conhecimento bem como, modificar o comportamento para refletir a nova situação 

cognitiva, com o objetivo de melhorar o desempenho organizacional (JEREZ-GÓMEZ; 

CÉSPEDES-LORENTE; VALLE-CABRERA, 2005). 

A aprendizagem organizacional pode se manifestar nos esforços para o 

desenvolvimento de produtos, resultando em práticas e habilidades para a inovação (MCKEE, 

1992). 

O uso das melhores práticas para transferir conhecimento tem sido um tópico popular 

nas últimas duas décadas, trabalhando como uma ferramenta de gestão para atingir ou exceder 

metas de desempenho. Uma porcentagem significativa da literatura considera as melhores 

práticas como chave para compreender a competição global e movimentar as organizações para 

o alto desempenho (WHITTLEET et al., 1992, SZULANSKI, 1996, O'DELL; GRAYSON, 
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1998, DAVIES; KOCHHAR, 2002, WATSON, 2007 apud ALWAZAE; KJELLIN; 

PERJONS, 2014). 

Apesar dos méritos das melhores práticas, o escopo, o contexto e a definição, as 

melhores práticas estão relacionadas a diferentes âmbitos e contextos. O termo “Melhores 

práticas” também pode ser definido como a forma mais eficiente (menor quantidade de esforço) 

e eficaz (melhores resultados) de realizar uma tarefa, com base em procedimentos repetíveis 

que têm provado ao longo do tempo para um grande número de pessoas (GRAUPNER apud 

ALWAZAE; KJELLIN; PERJONS, 2014). 

As melhores práticas podem ser percebidas como um exemplo ideal de como executar 

melhor uma tarefa específica, não as enxergando como leis que definem como as coisas 

deveriam ser feitas, mas sim como exemplo ideal mostrando como fazê-lo (SZULANSK apud 

ALWAZAE; KJELLIN; PERJONS, 2014). As melhores práticas podem ser observadas sob três 

níveis: uma boa ideia, uma boa prática, e uma melhor prática comprovada; ainda são atividades 

que são usadas pelas organizações mais eficazes para gerenciar e operar diversas funções 

(JARRAR; ZAIRI, 2000; TURBAN et al., 2011 apud ALWAZAE; KJELLIN; PERJONS, 

2014). 

Essas definições não se concentram apenas no conteúdo das melhores práticas, mas 

também implicitamente apontam que a implementação de melhores práticas conduzirá à 

melhoria do desempenho. 

A maioria das definições de melhores práticas pode variar significativamente entre os 

pesquisadores, onde a maioria parece concordar que uma prática está associada a uma 

perspectiva competitiva ou colaborativa. Na perspectiva competitiva significa que as melhores 

práticas estão focadas em tornar um produto, um serviço ou uma prática mais competitiva ou 

bem-sucedida, enquanto que na perspectiva da colaboração significa que as melhores práticas 

estão se concentrando no compartilhamento de conhecimento colaborativo para a criatividade 

e engenhosidade ou inovação (ALWAZAE; KJELLIN; PERJONS, 2014). 

Nesse sentido, são acolhidas práticas adotadas pelas empresas de melhor desempenho, 

que tentam transformas as "melhores práticas para todas as empresas", sem considerar os 

potenciais fatores influentes no ajuste da prática assim, geralmente também é aceito que as 

melhores práticas conduzem a um desempenho superior (LEE et al., 2005; LAUGEN et al., 

2005; DAVIES; KOCHNAR, 2002 apud CASTRO; FRAZZON, 2017). 

As instituições de ensino superior têm práticas "emprestadas" desenvolvidas nos 

negócios. De acordo com Chaffee (1985), a introdução e utilização de práticas como 



39 
 

planejamento – programação-sistemas de orçamentação (PPBS), gerenciamento por objetivos 

(MBO) e orçamento base-zero são exemplos dessas práticas (MAASSEN; POTMAN, 1990). 

Com o intuito de atingir os objetivos previamente definidos, foi preciso listar e 

identificar as variáveis componentes do modelo conceitual, a começar pelas práticas de gestão 

(Variáveis Dependentes). Desta forma, o Quadro 3 apresenta parcialmente as práticas 

identificadas neste estudo. A lista completa das práticas encontra-se no Gestão. Embora 

algumas práticas apresentem-se com nomes semelhantes, optou-se por preservá-la uma vez que 

podem ter sido extraídas em contextos diferentes. O tratamento que será dado a estas práticas 

posteriormente eliminará quaisquer redundâncias nesse aspecto. 

Quadro 3 - Lista de Práticas de Gestão 

Código da 
Prática 

Nome da Prática Ano Autor Título 

0001 
Adotar o Gerenciamento dos 
recursos humanos considerando 
aspectos multiculturais 

2005 
Zhou, 
Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff 
management 
practice of 
multinational 
company affiliates 
in China. 

0002 

Adotar o gerenciamento dos 
membros de equipe 
considerando as Diferenças 
Culturais 

2005 
Zhou, 
Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff 
management 
practice of 
multinational 
company affiliates 
in China. 

0003 
Adotar metas de aprimoramento 
de comunicação efetiva entre os 
membros da equipe 

2005 
Zhou, 
Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff 
management 
practice of 
multinational 
company affiliates 
in China. 

... ... ... ... ... 

2844 
Possuir ações-respostas 
previamente estabelecidas 

2014 

Fernandes, 
Gabriela; Ward, 
Stephen; Araújo, 
Madalena; 
Loureiro, Isabel; 
Braga, Ana 

Perceptions of 
Different 
Stakeholders on 
Improving and 
Embedding Project 
Management 
Practice in 
Organisations 

2845 
Envolver os stakeholders nos 
projetos da organização 

2014 

Fernandes, 
Gabriela; Ward, 
Stephen; Araújo, 
Madalena; 
Loureiro, Isabel; 
Braga, Ana 

Perceptions of 
Different 
Stakeholders on 
Improving and 
Embedding Project 
Management 
Practice in 
Organisations 
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A identificação das práticas de gestão é fundamental no contexto deste trabalho, uma 

vez que tem por objetivo encontrar qual a influência dessas práticas na performance das IES 

considerando o efeito moderador dos recursos, que será o foco da próxima seção. 

 

2.3.2. Recursos Organizacionais 

A alocação de recursos é definitivamente um atributo dominante de desempenho. E o 

desempenho de um sistema pode ser aprimorado, desde que seja alocado um recurso suficiente. 

Devido a reduções graduais nos orçamentos do ensino superior, a alocação de recursos deve ser 

tratada com eficiência e otimizada para que o desempenho de uma IES/Universidade possa ser 

pelo menos mantido ou mesmo superior aos seus concorrentes (HO; DEY; HIGSON, 2006a). 

Neste espectro, os recortes teóricos referenciam a “Visão Baseada em Recursos”(VBR) 

ou “Teoria Baseada em Recursos” (TBR) para abordar estudos que evidenciam a influência dos 

recursos no desempenho global de uma organização (BARNEY, 1991, 2001; BARNEY; 

KETCHEN; WRIGHT, 2011; BARNEY; WRIGHT; KETCHEN, 2001; LOCKETT; 

THOMPSON, 2001; WERNERFELT, 1984, 1995). A Visão Baseada em Recursos (VBR) é 

uma perspectiva da estratégia que explica a vantagem competitiva a partir dos recursos e 

competências distintivos da firma (BARNEY, 1991). 

Recursos empresariais podem ser definidos como as propriedades, capacidades, 

processos organizacionais, atributos empresariais, informação e conhecimento que favorecem 

o desenvolvimento de estratégias de criação de valor (LARENTIS et al., 2011), os quais podem 

ser classificados em três grupos: recursos de capital físico, recursos humanos e recursos 

organizacionais (BARNEY, 1991; LARENTIS et al., 2011). 

O termo “Recurso” também pode ser adotado como aquilo que possa ser pensado como 

uma força ou fraqueza de uma empresa. Em uma organização, os recursos em um determinado 

momento podem ser definidos como os ativos (tangíveis e intangíveis) que estão ligados de 

forma permanente à empresa (WERNERFELT, 1984). 

Nesta abordagem, é possível distinguir recursos apropriáveis, como capital físico ou 

nomes de marcas, de ativos menos tangíveis, como rotinas e recursos organizacionais. Da 

mesma forma, podem ser estabelecidas distinções entre recursos estáticos e dinâmicos. Os 

primeiros são aqueles que uma vez no lugar, podem ser considerados como representando um 

estoque de ativos a serem utilizados conforme apropriado durante uma vida finita. Os recursos 

dinâmicos podem residir em capacidades, por exemplo, como a capacidade de aprendizagem 

de uma organização, que geram oportunidades adicionais ao longo do tempo (LOCKETT; 

THOMPSON, 2001). 
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Neste escopo os recursos relevantes, independentemente da sua natureza, são 

específicos de uma organização e não facilitam a imitação dos rivais (BARNEY, 1991). O 

pacote de recursos de cada empresa é único, as consequências de suas decisões gerenciais 

passadas e experiências subsequentes seguem da mesma forma (LOCKETT; THOMPSON, 

2001). A VBR oferece informações importantes sobre a delimitação dos limites apropriados da 

empresa e, portanto, para o desempenho firme e a organização econômica. 

O modelo de alocação de recursos é baseado em alguns níveis: O primeiro nível é o 

critério de alocação de recursos, incluindo mão-de-obra, "hardware" (infraestrutura da 

universidade) e "software" (fatores intangíveis que são benéficos para a universidade, seus 

membros e seus alunos), enquanto que o segundo nível refere-se a múltiplos atributos de cada 

critério (HO; DEY; HIGSON, 2006a). 

 

2.4. Práticas de Gestão e a Performance da Gestão Organizacional sob o efeito 

moderado dos recursos organizacionais nas Universidades Brasileiras 

A performance constitui um conceito associado à consecução de resultados, expressa a 

ideia de ação para alcance de objetivos, passível de julgamento em termos de adequação, 

eficiência e eficácia, refere-se aos resultados por ela alcançados em certo período, o que pode 

ser avaliado por meio de parâmetros quantificáveis denominados indicadores (SONNENTAG; 

FRESE, 2002; ABBAD, 1999; FERNANDES; FLEURY; MILLS, 2006 apud BRANDÃO; 

BORGES-ANDRADE; GUIMARÃES, 2012). 

O objetivo de medir o desempenho é auxiliar a prever futuras ações e desempenho com 

base em dados históricos, contribui para identificar as áreas que precisam de atenção de 

gerenciamento, e áreas consideradas com ações bem-sucedidas (MOBLEY, 2004, p. 374). 

Embora de dificil definição, o desempenho organizacional pode ser medido de maneiras 

diferentes de acordo com seu contexto, além de ser o produto das interações de diferentes 

componentes ou unidades na organização (HUSSEIN et al., 2016). 

A performance de uma organização pode ser medida pelas relações dos funcionários, 

qualidade dos produtos, produtividade (no sentido da relação do custo da produção e quantidade 

produzida), satisfação do cliente, rentabilidade (lucro) da organização (TERZIOVSKI; 

SAMSON, 1999). 

Com base em um relatório emitido pelo General Accounting Office dos Estados Unidos 

em Washington em 1991 (Quadro 4), é possivel compreender as perspectivas que podem ser 

observadas quanto à performance de uma organização, utilizando indicadores. 
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Quadro 4 – Perspectivas de Performance 
Fonte: Relatório da General Accounting Office - GAO (1991) 

 

 

A partir dos recortes teóricos, diversos autores apontam a performance ou desempenho 

associados a critérios de medição objetivo e subjetivo (KOTEY, 2005). Como justificativa para 

medidas subjetivas podem ser citadas as dificuldades em coletar dados quantitativos de 

desempenho como no caso de pequenas organizações, e quanto à confiabilidade de tais dados 

decorrentes de diferenças nos métodos contábeis por ventura utilizados (COVIN, 1991; 

KOTEY, 2005; KOTEY; MEREDITH, 1997). 

Delaney e Huselid (1996) complementam a idéia da subjetividade, uma vez que que as 

mesmas são baseadas na percepção do proprietário ou do gerente/gestor. Nesse sentido, elas 

aumentariam a possibilidade de erro de medição pelo potencial de viés.  

Por outro lado, as medidas objetivas de desempenho visam incluir indicadores como 

crescimento de lucros, fluxo de caixa, ganhos, lucro líquido por dólar de ativos empregados, 

produtividade de capital, índice de produção de capital, taxa de retorno sobre o investimento, 

crescimento de receita, crescimento da relação despesa e receita, ativos totais e emprego 

(KENT, 1994 apud KOTEY, 2005).  

Destaca-se o lucro como sendo uma forma objetiva para medir o desempenho, 

considerado o objetivo comercial fundamental (KENT, 1994; THOMAS; EVANSON, 1987; 

Perspectiva das 
Relações entre 

empregados

Perspectivas 
Operacionais

Perspectivas da 
Satisfação do Cliente

Perspectiva Economica 
/ Financeira

satisfação do empregado
Confiabilidade (do 

processo produtivo)
Satisfação global do 

cliente

Quota/fatia/participação 
de mercado (market 

share)

Comparecimento / 
Resposta

Prazo de entrega Reclamações do cliente Vendas por funcionário

Volume de negócios
Periodo de 

processamento do pedido
Fidelização de clientes Retorno sobre ativos

Segurança / saúde do 
funcionário

Erros ou defeitos - Resultados de vendas

Sugestões recebidas
Tempo de entrega do 

produto
- -

- Rotação de inventário - -

- Custos de qualidade - -

-
Poupança de custos (cost 

savings)
- -
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CHOWDHURY; LANG, 1993). Consideram-se valores absolutos e relativos dos lucros 

dependendo do tipo de análise que esteja sendo mensurada (THOMAS; EVANSON, 1987; 

KEAN et al., 1998), embora as medidas relativas do lucro sejam mais bem aceitas, pois levam 

em consideração a escala dos negócios (RUE; IBRAHIM, 1998; KEANet al. , 1998, 

CHOWDHRY; LANG, 1993, KENT, 1994). 

Também é possível medir o desempenho pelo crescimento da organização. Mudanças 

no lucro e nas vendas podem ser citadas como exemplo de crescimento. Considerando inclusive 

ainda que o crescimento ou a falta dele fornece uma indicação de melhoria ou 

comprometimento do desempenho financeiro (KENT, 1994 apud KOTEY, 2005). 

Se para avaliar uma organização é preciso considerar seus objetivos, inevitavelmente 

será preciso compreender sua estratégia, entendida como um conjunto de objetivos, políticas e 

planos que define o escopo da empresa e seus métodos de sobrevivência e sucesso 

(MINTZBERG et al., 2006). 

Igualmente importante para realizar qualquer tipo de avaliação é ter uma definição sobre 

o termo qualidade. A qualidade é um termo indescritível para o qual existe uma grande 

variedade de interpretações, influenciada pelas opiniões de diferentes partes interessadas 

(BOBBY, 2014; CAMPBELL; ROZSNYAI, 2002, CULLEN; JOYCE; HASSALL; 

BROADBENT, 2003; HARVEY; GREEN, 1993 KEMENADE; PUPIUS; HARDJONO, 2008, 

MARTIN; STELLA, 2007; NEWTON, 2010; VLĂSCEANU; GRÜNBERG; PÂRLEA, 2007 

apud SCHINDLER et al., 2015). 

A literatura contém referências recorrentes a vários componentes da qualidade 

educacional que pode ser tomado para formar uma estrutura analítica útil para o conceito. Esses 

componentes (que recebem diferentes graus de ênfase de diferentes autores) são Eficácia, 

Eficiência, Igualdade, Relevância, Sustentabilidade. Esses componentes estão frequentemente 

em tensão um com o outro, de modo que ações para melhorar um podem trazer efeitos negativos 

em outro. Em particular, a tentativa de aumentar a equidade de um sistema pode trazer tensões 

quanto à eficiência (BARRETT et al., 2006). Hão de se ter em mente a importância de mensurar 

os resultados das organizações. Para o caso em questão, é plausível e factível medir a 

performance das instituições de ensino superior (IES). Uma forma seria pela Orientação da 

Marca Percebida (PBO - Perceived Brand Orientation). 

O termo "PBO" foi primeiro apresentado por Mulyanegara (2011) para se referir ao 

exame da orientação da marca a partir da perspectiva cliente/membro. A definição de "PBO" 

oferecida por Mulyanegara (2011) assemelha-se com à definição da Urde (1999), tendo 

Mulyanegara (2011) tomado como referência a perspectiva dos clientes enquanto Urde (1999) 
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toma a perspectiva dos funcionários para medir a orientação da marca de uma organização. 

Casidy (2014)  referencia que é preciso realizar estudos de "PBO" em outros setores, incluindo 

o setor de ensino superior (CASIDY, 2014). Neste contexto, o trabalho de Ewing e Napoli 

(2005) sobre a construção da orientação da marca sem fins lucrativos (NBO) é importante para 

o presente estudo. Napoli (2006) encontrou uma relação significativa entre o NBO e o 

desempenho organizacional - medido subjetivamente em termos de: A capacidade de uma 

organização alcançar seus objetivos de curto prazo e longo prazo e sua capacidade de atender 

as partes interessadas melhor do que seus concorrentes. Casidy (2014) adaptou os itens da 

escala NBO de Ewing e Napoli (2005) para examinar a percepção dos alunos de Ensino 

Superior sobre a orientação da marca da universidade com base nas três dimensões seguintes: 

 Interação: medida em que a universidade estabelece um diálogo com os alunos e 

responde às mudanças em seu ambiente. 

 Orquestração: medida em que o portfólio de marcas e as atividades de marketing 

relacionadas da universidade são efetivamente estruturados e comunicados às partes 

interessadas internas (ou seja, estudantes) e externas (ou seja, comunidade e outros). 

 Afeto: medida em que a universidade entende que a marca é apreciada por seus 

principais interessados. 

Em sua pesquisa a percepção da marca foi considerada para avaliar o impacto em duas 

variáveis de resultado: Fidelidade dos estudantes e Satisfação dos consumidores (alunos). A 

fidelidade do cliente é definida como um compromisso profundamente comprometido em 

recompensar um produto ou serviço preferido de forma consistente no futuro, apesar das 

influências situacionais e dos esforços de marketing que têm potencial para causar comutação 

(OLIVER, 1997, p. 392 apud CASIDY, 2013). 

No contexto do ensino superior a lealdade dos alunos consiste em componentes 

comportamentais. O componente atitudinal relaciona-se com elementos cognitivos, afetivos e 

conativos, enquanto que o componente comportamental se relaciona às decisões que os alunos 

fazem com relação às suas opções para se mudar para outra universidade para seus estudos 

atuais ou futuros (HENNING-THURAU et al., 2001 apud CASIDY, 2013). 

Helgesen e Nesset (2007) sugerem que a lealdade dos alunos pode estar relacionada 

tanto com o período em que um aluno está matriculado na Universidade quanto após o aluno 

terminar seus estudos. Isso é importante porque o objetivo das universidades não é apenas 

encorajar os alunos a manter sua matrícula atual, mas também encorajá-los a fazer mais estudos 

na mesma universidade (CASIDY, 2013). 
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Numa outra perspectiva, a satisfação do consumidor foi definida como uma resposta 

avaliativa, afetiva ou emocional que se desenvolve junto com a experiência que um consumidor 

possui com bens ou serviços ao longo de um período conforme referenciam Oliver e Swan 

(1989). Já Elliot e Healy (2001, p.2) evidenciam que no contexto do ensino superior, a 

satisfação dos estudantes é percebida como uma atitude de curto prazo resultante de uma 

avaliação da experiência educacional do aluno (CASIDY, 2013). 

A satisfação dos estudantes é considerada um importante tópico de pesquisa no ensino 

superior devido a uma crescente concorrência neste setor (CASIDY, 2014). Embora os alunos 

satisfeitos possam ser uma fonte de endosso positivo para as IES/Universidades, os estudantes 

insatisfeitos podem se envolver em comportamentos de queixa direta e indireta, o que pode ter 

efeitos adversos na reputação da universidade (FITZPATRICK et al., 2012). 

Por conseguinte, é importante que as IES/Universidades identifiquem os fatores que 

estão significativamente relacionados com a satisfação dos estudantes (CASIDY, 2014). 

No entanto, as universidades precisam gerenciar seus sistemas de forma otimizada e 

manter seu desempenho para que fundos suficientes possam ser solicitados para cobrir as 

despesas necessárias (JONGBLOED; VOSSENSTEYN, 2001), considerando que a forma de 

financiamento vem sendo gradualmente alterada do apoio direto do governo para uma forma 

mais relacionada ao desempenho (HO; DEY; HIGSON, 2006a). 

Em um sistema orientado ao mercado, o gerenciamento dos processos relativo ao uso 

dos recursos é primordial para a sobrevivência de uma instituição. Os insumos ou recursos 

incluem o financiamento público de bolsas de pesquisa governamentais, privadas e públicas e 

contratos de conselhos de financiamento e pesquisa, taxas de matrícula de estudantes e outros 

rendimentos do setor privado, como renda de doação e presente.  

A universidade então precisa gerenciar os processos, que incluem alocação de recursos, 

medição de desempenho, orçamento, agendamento, etc., para que o desempenho em termos de 

ensino e pesquisa possa ser melhorado. No sistema orientado para o mercado, o financiamento 

é diretamente proporcional ao desempenho ou saída de uma IES/Universidade (HO; DEY; 

HIGSON, 2006a). 

Por exemplo, a qualidade do ensino, a qualidade da entrada, o número de bacharelados, 

a taxa de não-conclusão e a taxa de emprego estão entre os indicadores de desempenho para o 

ensino (HO; DEY; HIGSON, 2006a). Para medir o desempenho da pesquisa, podem ser 

aplicados alguns indicadores, como a qualidade e a quantidade da pesquisa, o número de PhD 

concedidos, números de contratos de pesquisa e subsídios e prêmios ou recompensas da 

sociedade (HO; DEY; HIGSON, 2006a). 
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Isso pode ser considerado como um sistema em circuito fechado em que cada parte está 

inter-relacionada e deve ser gerenciada de forma otimizada. Sob este esquema de financiamento 

relacionado ao desempenho, a qualidade do ensino e da pesquisa pode ser definitivamente 

aumentada até certo ponto.  

Este esquema tem uma desvantagem, no entanto, as faculdades ou membros da equipe 

podem não estar dispostos a diversificar seus campos de pesquisa, especialmente aqueles com 

alto risco (HO; DEY; HIGSON, 2006a). 

Para atender a qualidade da pesquisa e particularmente a quantidade, eles podem preferir 

investigar áreas de pesquisa familiares em vez de explorar tópicos de última geração (HO; DEY; 

HIGSON, 2006a). 

Não há dúvida de que os sistemas educacionais superiores em todo o mundo enfrentam 

algum tipo de crise de governança e as incertezas sob seu estado financeiro futuro. Algumas 

evidências da literatura mostram, por exemplo, o descontentamento dos alunos com as 

prioridades da faculdade e universidade, professores que não respondem, currículos não 

relevantes, políticas rígidas de instrução e pesquisa e outras facetas da vida institucional. Em 

conjunto, esses sintomas sinalizam que os sistemas educacionais superiores devem encontrar 

novas orientações científicas para determinar o futuro das atividades operacionais acadêmicas 

e administrativas (PARHIZGAR; PARHIZGAR, 2015). 

As universidades/IES são de fato organizações de múltiplos resultados (COHN et al., 

1989), de modo que sua eficiência não pode ser avaliada unicamente em termos de sua 

capacidade de melhorar a quantidade de alunos graduandos ou pós graduandos, mas também 

sobre os resultados efetivos de suas atividades de pesquisa (AGASISTI; JOHNES, 2009). 

Existem várias contribuições para a literatura que lidam com a análise de eficiência no 

setor das Instituições de Ensino/Universidades no reino unido,  por exemplo, pesquisas 

utilizaram o a análise de envolvimento de dados (DEA - Data Envelopment Analysis) para 

mostrar que a eficiência daquela região era relativamente alta, nas últimas décadas (AGASISTI; 

JOHNES, 2009). Outros pesquisadores: Tomkins e Green (1988), Beasley (1990, 1995), Johnes 

e Johnes (1992, 1993), Athanassopoulos e Shale (1997), Sarrico et al. (1997), Sarrico e Dyson 

(2000), Johnes et al. (2005), Johnes (2006) utilizaram ferramentas paramétricas, especialmente 

análise de fronteiras estocásticas (stochastic frontier analysis) (IZADI et al., 2002; STEVENS, 

2005). 

Na Itália o interesse pela avaliação da eficiência da Universidade utilizando 

instrumentos estatísticos e econométricos é muito mais recente (AGASISTI; JOHNES, 2009). 

As tentativas preliminares foram feitas por Pesenti e Ukovich (1996) e Rizzi (1999) para avaliar 
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a eficiência dos departamentos da Universidade de Trieste e da Universidade de Venezia, 

respectivamente. Por fim, e mais recentemente, Agasisti e Dal Bianco (2006) usam a DEA para 

avaliar a eficiência de todas as 58 universidades públicas italianas. Combinando quatro entradas 

e 4 saídas, eles avaliam 26 modelos diferentes, descobrindo que um núcleo de 

IES/Universidades funciona bem para qualquer especificação de entradas e saídas (AGASISTI; 

JOHNES, 2009). 

A experiência brasileira mostra que a disponibilidade de um conjunto de indicadores 

confiável para as IES/Universidades tende a ser um produto em crescente demanda, tanto pelas 

próprias IES/Universidades, como pela sociedade e pelo Estado (SCHWARTZMAN, 1994). 

Schwartzman (1994) referencia que as questões relacionadas à avaliação interna ou 

externa estão cada vez mais na ordem do dia das IES/Universidades. As resistências à avaliação 

vêm diminuindo e nota-se um esforço de operacionalizar esta questão. 

A perspectiva de autonomia universitária cada vez mais presente e mais reivindicada 

pelas próprias universidades públicas exigirá um controle antes do produto, isto é, do resultado 

do ensino e da pesquisa, do que dos meios para alcançá-los. As estatísticas sobre ensino superior 

no Brasil estão disponíveis em razoável volume e periodicidade, mas sofrem de vários 

problemas que não vêm sendo superados com a velocidade desejável (SCHWARTZMAN, 

1994). 

A pesquisa citada ainda chama atenção para a qualidade dos dados que é em muitos 

casos, precária, não permitindo comparações relevantes entre instituições, nem mesmo na 

mesma instituição ao longo do tempo. Além disso, o conceito relevante para indicadores não 

está claramente definido. Mas o principal está na ausência de um conjunto de dados e 

informações que possa ser considerado como representativo do conjunto das universidades em 

seus vários aspectos (SCHWARTZMAN, 1994). 

Muitas vezes os dados não são utilizados para distribuição de recursos, e, a não ser muito 

precariamente, não serve para fins de avaliação pelo governo ou pelas próprias instituições e 

nem são divulgados de forma inteligível para a comunidade não universitária. Muito desta 

situação pode ser explicada pela ausência de políticas educacionais explícitas 

(SCHWARTZMAN, 1994). 

De fato, quando não se conhece o objetivo que se pretende alcançar com o ensino 

universitário, como se pode construir indicadores para o mesmo? É preciso distinguir entre três 

tipos de indicadores (CUENIM, 1968). Os Indicadores Simples são usualmente expressos em 

termos de números absolutos e procuram fornecer uma descrição relativamente não aviesada 

de uma situação ou processo. Este indicador também é conhecido como “estatística gerencial”. 
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Exemplos são dados do tipo número de estudantes, de professores, área construída, número de 

vagas, etc. Indicadores de desempenho implicam num marco de referência, como um padrão, 

um objetivo, uma avaliação ou uma comparação e são relativos ao invés de absolutos como no 

primeiro caso. Um terceiro tipo de indicador é o geral que é originado de fora da instituição e é 

baseado geralmente em opiniões ou estatísticas gerais. Destaca-se que um indicador simples 

pode se transformar num indicador de desempenho, se um julgamento de valor estiver 

envolvido. 

Este trabalho remete a discussão em particular para os indicadores de desempenho que 

melhor possam auxiliar em questões tais como avaliação e alocação de recursos. A preocupação 

com o ensino superior tem passado por questões tão diversas quanto àquelas relacionadas com 

a expansão de vagas, com a eficiência do sistema e com seus custos, com a qualidade do ensino 

e com a produção acadêmica. A coleta de informações e a busca de seu aprimoramento 

deveriam estar relacionadas à questões que se deseja privilegiar (SCHWARTZMAN, 1994). 

Os principais indicadores de desempenho podem ser classificados em  (SCHWARTZMAN, 

1994): 

Eficiência: São indicadores que relacionam insumos e produtos. Na opinião dos 

economistas (BLAUG, 1969), eficiência refere-se a uma combinação ótima de recursos para 

produzir determinado produto, o que quer dizer produzi-lo ao menor custo. São exemplos deste 

indicador o custo por aluno formado, o custo de se produzir uma tese de doutorado, o custo de 

se publicar um artigo, etc. Assim, em geral, os insumos são considerados em unidades 

monetárias e o produto em unidades físicas. Estes indicadores sofrem de diversos problemas e 

seu uso deve ser feito de forma muito cautelosa (SCHWARTZMAN, 1994). 

Na análise do custo de um determinado produto da Universidade é preciso que se tenha 

uma apropriação de custos extremamente detalhada. Por exemplo, se queremos saber o custo 

de um artigo publicado, será preciso conhecer o tempo gasto pelo professor na pesquisa e o 

rateio dos outros custos da universidade relacionados à pesquisa, aí incluídos o custo da 

administração, dos equipamentos e do material de consumo. Ainda assim, se quisermos fazer 

comparações ao longo do tempo ou entre instituições é necessário que estejamos falando de um 

produto homogêneo, isto é, os artigos devem ter a mesma qualidade. Se assim não for, a direção 

do indicador poderá não ter significado (SCHWARTZMAN, 1994). 

Assim, não implica necessariamente em menor eficiência gastar mais para produzir um 

artigo de melhor qualidade. Da mesma forma, não implica em ineficiência gastar-se mais para 

produzir um formando de melhor qualidade. É frequente confundir-se indicadores de 

desempenho com indicadores de produtividade, não só do ponto de vista conceitual, como 
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também pelo fato de se utilizar os mesmos no lugar dos indicadores de eficiência que são mais 

difíceis de serem construídos. No entanto, o conceito econômico de produtividade é claro: é 

uma relação entre insumos e produtos medidos em unidades físicas, como, por exemplo, na 

relação diplomados/ingressantes ou trabalhos publicados por professor (SCHWARTZMAN, 

1994). 

As medidas de produtividade normalmente utilizadas, como é o caso da relação 

professor-aluno, são medidas parciais de produtividade. Isto acontece porque a universidade 

costuma ter vários objetivos, que incluem além do ensino, a pesquisa e a extensão, para ficarmos 

apenas nos mais tradicionais. Assim, é possível que, por exemplo, a relação acima citada meça 

a produtividade do ensino, mas nada nos diga sobre a produtividade do professor universitário, 

já que o mesmo tem geralmente outras funções. 

As medidas de produtividade, ao compararem produtos e insumos em unidades físicas, 

não levam em consideração o custo do insumo nem a qualidade do produto. Assim, uma 

conhecida relação do tipo “trabalho publicado por professor”, além de ser uma medida parcial 

da produtividade do professor, nada nos diz sobre o custo do professor para produzir um artigo 

nem sobre a qualidade de sua produção. O fato de duas universidades apresentarem a mesma 

relação para este indicador não tem significado algum, amenos que se conheça a qualidade do 

produto e o custo de realizá-la. Mesmo assim, tal medida pode ser utilizada como uma primeira 

aproximação à questão de produção científica em universidades do mesmo tipo. A ordem de 

grandeza dos resultados obtidos e a comparação temporal dos mesmos podem trazer alguma 

luz à questão, enquanto não se aperfeiçoam os métodos de aferição da produção acadêmica 

(SCHWARTZMAN, 1994): 

Eficácia: A construção de indicadores deste tipo vai depender dos objetivos 

estabelecidos pelas universidades que frequentemente não são os mesmos para diferentes 

instituições. Assim, algumas unidades têm por objetivo primordial o ensino, outras a pesquisa, 

outras a extensão e algumas uma combinação entre estes objetivos. Desta forma, não tem 

sentido avaliar uma universidade voltada predominantemente para o ensino de graduação, pela 

produção científica de seus professores. Uma vez estabelecidos os objetivos podem-se construir 

indicadores tais como o número de alunos formados, o volume de trabalhos publicados, público 

atingindo pela extensão, qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação, etc. 

A evidente dificuldade com este tipo de indicador é que as universidades raramente 

explicitam seus objetivos e prioridades. Indicadores de eficácia raramente são construídos e 

acompanhados de forma sistemática pelas instituições universitárias ou pelas autoridades 

educacionais. Uma importante exceção é a avaliação da CAPES para cursos de pós-graduação. 
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Ainda assim, esta é uma avaliação indireta, pois pouco se sabe dos efeitos dos cursos sobre o 

crescimento intelectual dos alunos, sobre a sua inserção no mercado de trabalho e sobre a 

qualidade das teses produzidas. Ao invés, concentram-se na titulação de professores, trabalhos 

publicados, números de teses produzidas. No entanto, é a única avaliação comparativa da 

graduação que possuímos. 

A escassez de indicadores de eficácia não está tanto na dificuldade de obtenção das 

informações necessárias, mas na ausência de vontade política das autoridades educacionais e 

das próprias universidades de explicitarem metas e objetivos a serem acompanhados. Devido 

às dificuldades acima relatadas para a construção de indicadores, tais como fato das 

universidades terem múltiplos fins, de ser difícil controlar a qualidade de insumos e produtos e 

de não se conhecer o impacto de variáveis de processo e externas e de não existir ao nível 

internacional um conjunto de indicadores que possa ser considerado consensual para o sistema 

universitário e para os órgãos públicos ligados ao setor educacional, existe uma certa confusão 

na interpretação desses indicadores.  

Isto ocorre porque raramente se utiliza um indicador que tenha a capacidade de medir 

aquilo que se propõe. Por exemplo, quando se quer conhecer sobre a qualidade de um curso de 

graduação, geralmente não tem àquelas informações diretas que se objetiva, como por exemplo, 

a taxa de absorção dos egressos ou teses que meçam o crescimento do conhecimento dos alunos 

ao longo do curso. Ao invés, procura-se variáveis tais como qualificação de professores, 

equipamentos disponíveis e outros que se julga estarem correlacionados à qualidade do curso. 

Da mesma forma, as variáveis de eficiência e eficácia podem provocar distorções. As 

primeiras, só fazem sentido quando se isola o produto (final) e controla a sua qualidade. Assim, 

nada se pode dizer de mudanças na relação aluno/professor pois pouco se sabe sobre as 

variações na qualidade do ensino. 

 

2.4.1. O Balanced Scorecard (BSC): Alguns Estudos Existentes 

As métricas de estratégias financeiras são amplamente conhecidas, contudo, as métricas 

não financeiras foram acrescidas ao planejamento estratégico das entidades, com o objeto de 

ampliar a visão sobre o negócio (KAPLAN E NORTON, 1992; 1993). O Balanced Scorecard 

(BSC) um mecanismo para tornar compreendido por toda a organização, o plano estratégico da 

empresa e estabelecer o que cada um deve fazer, bem como as consequências das atividades 

realizadas, isto é, o desempenho, além de gerar uma intensificação dos esforços e diminuir o 

emprego de recursos em atividades que não geram desempenho (DA SILVA, 2003). 



51 
 

O BSC auxilia a organização na execução de seu planejamento estratégico, de modo a 

visualizar causas e efeitos nas atividades desenvolvidas e propostas pela empresa. Inicialmente 

Kaplan e Norton (1992) dividiram o BSC em quatro perspectivas: financeira; clientes; 

processos internos e aprendizagem crescimento. Posteriormente, Papalexandris, Ioannou e 

Prastacos (2004) estudaram a implementação do BSC na Grécia com as mesmas quatro 

perspectivas em uma empresa de software (VIEIRA; PETRI, 2014). Watchel, Hartford e 

Hughes (1999) elaboraram um BSC com as perspectivas definidas por Kaplan e Norton em um 

centro de queimaduras, demonstrando a amplitude que essas perspectivas alcançam. Desta 

forma, o BSC é adotado por diversas organizações lucrativas ou não. Pode ser referenciado 

como por exemplo, a pesquisa de Souissi e Itoh (2006) que apresenta a implementação do BSC 

em uma empresa de tecnologia japonesa que, em princípio, utilizou o BSC para promover a 

accountability. Entretanto, verificou-se que era uma ferramenta para disseminar as estratégias 

organizacionais e constataram-se alguns problemas no tocante à vinculação de estratégias e 

perspectivas (ROSA et al., 2016; VIEIRA; PETRI,  2014). Ao passo que o estudo de Ahn 

(2001) evidenciou a elaboração do BSC para uma indústria Suíça, constatando que o BSC é 

uma ferramenta para o auxílio de tomada de decisão, mas a sua elaboração e implementação 

encontraram dificuldades, como por exemplo, o número de horas para elaboração que superou 

o esperado; definição das medidas utilizadas, o qual o estudo de Haapasalo, Ingalsuo e Lenkkeri 

(2006) estão no mesmo alinhamento. 

 

2.4.2. A Origem do Balanced Scorecard  

A origem do Balanced Scorecard se deu através de uma busca ao um novo modelo de 

medição de desempenho, com base no estudo dirigido por David Norton e Robert Kaplan, no 

início da década de 1990, quando o Instituto Nolan Norton, a unidade de pesquisa da KPMG, 

patrocinou esse estudo aproximadamente um ano entre diversas empresas, intitulado Measuring 

Performance in the Organization of the Future. David Norton foi o líder do estudo, que teve 

Robert Kaplan como consultor acadêmico, que se reuniam bimestralmente com a finalidade de 

desenvolver esse novo modelo de desempenho (KAPLAN; NORTON, 1997).  

O BSC é uma ferramenta que traduz a missão e a estratégias das empresas num conjunto 

abrangente de medidas de desempenhos, traduzindo a missão e a estratégia em objetivos e 

medidas, que se utiliza de indicadores para informar os funcionários sobre os vetores do sucesso 

atual e futuro, que se organizou em quatro perspectivas diferentes: financeira, do cliente, dos 

processos internos e do aprendizado e crescimento. Para melhor compreender como se 

desenvolvem esses indicadores, os autores afirmam que o BSC deverá ser utilizado como um 
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sistema de comunicação, informação e aprendizado, e não como um sistema de controle. Ou 

seja, o BSC assume como sendo uma premissa fundamental e de orientação, o entendimento do 

negócio para a sua gestão, monitorando e auxiliando na tomada de decisão, tomando como base 

a construção dos indicadores. Segundo Kaplan e Norton (1997), as quatro perspectivas são:  

 Perspectiva Financeira: esta perspectiva representa os aspectos, as condições 

e os objetivos financeiros das unidades de negócio, com as metas de longo prazo, e gerando 

retorno do capital empregado da empresa.  

 Perspectiva do Cliente: nesta perspectiva são identificados os segmentos de 

clientes e mercados em que a empresa deseja competir, dispondo de um conjunto de medidas 

essenciais: satisfação, retenção e lucratividade de clientes e aquisição de novos clientes. 

 Perspectiva dos Processos Internos: aqui são identificados os processos 

internos críticos para o alcance dos objetivos financeiros e de clientes e nos quais as empresas 

devem alcançar a excelência. Esses processos permitem que as empresas ofereçam propostas 

capazes de atender os objetos dos acionistas e de segmentos específicos de clientes. 

 Perspectiva de aprendizado e crescimento: esta perspectiva identifica a 

infraestrutura que a empresa deve construir para gerar crescimento e melhoria no longo prazo. 

Os objetivos estabelecidos nas perspectivas financeira, do cliente e dos processos internos 

revelam onde a empresa deve destacar para obter um desempenho apropriado.  

Essas perspectivas buscam coerência entre a missão da empresa (Figura 1) junto com as 

estratégias para elevar a performance do negócio.  

 

Figura 1 - Modelo de Gestão do Balanced Scorecard 
Fonte: Adaptado de Kaplan; Norton, 2004. 
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Ainda segundo Kaplan e Norton (1997) apud Bastiani (2008 p. 4), essas quatro 

perspectivas do scorecard equilibram os objetivos de curto e longo prazo, os resultados 

desejados e os vetores do desempenho desses resultados, as medidas objetivas concretas e as 

medidas subjetivas mais imprecisas. Embora a multiplicidade de medidas que o BSC contém 

possa parecer confusa, scorecards bem elaborados se caracterizam pela unidade de propósito, 

posto que todas as medidas apontem para a execução de uma estratégia integrada.  

A construção do BSC orientada à estratégia o transforma em um importante instrumento 

de gestão estratégica, útil para traduzir e esclarecer a visão e a estratégica da empresa. E ainda 

Kaplan e Norton (2000) apud Nascimento e Cavenaghi (2008, p. 6), “destacam que as empresas 

bem-sucedidas com o BSC revelam um padrão consciente na consecução do foco e do 

alinhamento estratégico”.  

 

2.4.3. Os Mapas Estratégicos 

O processo de Gestão Estratégica de uma organização evidencia como a estratégia pode 

criar valor através das decisões tomadas de forma apropriada, possibilitando o alcance dos 

resultados pretendidos. Para isso, é necessário que os esforços sejam tratados de forma conjunta 

(concebidos por todos os membros na organização) e orientados à estratégia.  O BSC, por meio 

do desenvolvimento de mapas estratégicos, indicadores, metas e iniciativas, fornece um 

referencial para descrever e comunicar a estratégia de forma eficaz (NASCIMENTO; 

CAVENAGHI, 2008). Ao se revelar qual a estratégia inserida no mapa estratégico, a empresa 

cria um ponto de referência comum e compreensível para todas as unidades e funcionários. 

Segundo Kaplan e Norton (1997), a implementação da estratégia deve ter o envolvimento e 

capacitação de todos que vão executá-la.  

Por meio dessa nova visão das organizações modernas e orientadas para a tecnologia e 

o cliente, as estratégias não podem ser endereçadas tão somente à alta administração, e sim para 

e por todos os funcionários. O BSC permite um alinhamento de cima para baixo, começando 

com nível hierárquico mais elevado, pois a formação e o comprometimento da equipe executiva 

são essenciais para obtenção dos benefícios do scorecard. E em seguida, deve compartilhar sua 

visão e estratégia com toda a empresa e com os principais atores externos. Para Kaplan e 

Norton, (1997) apud Quintella e Lima (2005), para que se traduza a missão em resultados 

pretendidos, a empresa começa pelos seus valores essenciais, naquilo em  que  acredita sua 

visão, perspectivas para o futuro e o que deverá ser definido na estratégia até a implementação 

do (BSC), definindo suas estratégias, chega-se ao nível das pessoas, o que é essencial para 

alcançar os objetivos estratégicos estabelecidos. E ainda segundo Kaplan e Norton (2000) apud 



54 
 

Ribeiro e Satt Júnior (2008), com a criação do BSC e mapas estratégicos, há uma direção a 

seguir rumo ao alcance das estratégias, e ainda possibilita o processo de transformação dos 

ativos intangíveis em resultados tangíveis para a criação de valor da empresa.  

2.4.4. A Utilização do Balanced Scorecard 

O BSC é importante, uma vez que possibilita a empresa integrar a estratégia ao 

planejamento, ao orçamento, aos relatórios, às reuniões gerenciais e transformar essa estratégia 

em um processo contínuo (NASCIMENTO; CAVENAGHI, 2008). Para administrar a 

estratégia, o BSC deve traduzi-la em relação de causa e efeito entre os objetivos das quatro 

perspectivas. Evidentemente que as perspectivas podem ser definidas de acordo com a realidade 

da organização. E a principal vantagem é possibilitar a análise das estratégias e do cumprimento 

da missão, sob as quatro perspectivas (financeira, do cliente, dos processos internos e 

crescimento e aprendizagem), para que possam estabelecer a relação de causa e efeito entre 

esses objetivos estratégicos. Conforme referencia Vital (2008), essa relação de causa e efeito 

permitirá verificar se os planos de ações estão caminhando lado a lado com a estratégia e a 

visão estabelecida. E após identificar que o foco do BSC é a mensuração das quatro 

perspectivas, e esta causa e efeito proporciona a melhora no desempenho financeiro, pode se 

observar a primeira delas, que é a perspectiva financeira, ou seja, a estratégia de crescimento, 

rentabilidade e risco do negócio, onde os objetivos financeiros servem de foco para as outras 

perspectivas (NASCIMENTO; CAVENAGHI, 2008). A perspectiva do cliente vem em 

segundo, mas não menos importante, uma vez que permite o alinhamento de suas medidas 

essenciais de resultados, proporcionando satisfação, fidelidade, capacitação e lucratividade para 

o mercado e clientes, pois além de criar valor essa perspectiva cria diferenciação. A terceira 

perspectiva é a de processos internos da empresa, aqui ocorre uma análise mais crítica, pois tem 

que levar em consideração as outras duas primeiras, onde se desenvolve os objetivos e medidas 

para referidos processos internos da empresa. Por fim, a perspectiva do aprendizado e 

crescimento, onde oferecem a sustentação necessária, para dar suporte às mudanças, à inovação 

e ao crescimento organizacional, para que as outras três possam alcançar seus objetivos.  

Segundo Kaplan e Norton (1997) apud Nascimento e Cavenaghi (2008, p.11e12), “O 

BSC permite que as empresas acompanhem o desenvolvimento financeiro, monitorando, ao 

mesmo tempo, o progresso na construção de capacidades e na aquisição dos ativos intangíveis 

necessários para o crescimento futuro”. E ainda segundo Nascimento e Cavenaghi (2008), com 

isso, conclui-se que o BSC permite que os executivos avaliem suas unidades de negócio, 

podendo agregar valor através das capacidades de inovação, tanto para clientes atuais ou 

futuros, sem que fuja do propósito que é o desempenho financeiro.  
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2.5. Comentários Parciais 

Os recortes teóricos referenciados neste capítulo têm por objetivo confirmar o modelo 

conceitual apresentado no capítulo 3, além de subsidiar a análise e interpretação dos resultados 

alcançados na referida pesquisa. Da literatura pesquisada (nacional e internacional), foram 

apresentadas as bases teóricas e conceitos sobre práticas de gestão nas IES, recursos 

organizacionais e performance das IES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



56 
 

3. CAPÍTULO 3: METODOLOGIA 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo e está 

estruturado conforme as seguintes seções: escopo da pesquisa; framework do modelo 

conceitual, coleta e amostra dos dados; fases e etapas da pesquisa; e por fim, comentários 

parciais do capítulo. Detalham-se a seguir estes procedimentos. 

3.1. Escopo da Pesquisa 

Este estudo parte do pressuposto que os recursos influenciam em maior ou menor grau 

a performance das IES brasileiras. Crê-se que as IES quando adequadamente providas de 

recursos; e os mesmos gerenciados de forma apropriada, seus resultados podem ser 

potencializados. Este estudo avalia a influência das práticas de gestão nas IES brasileiras, em 

dois cenários: com e sem o efeito moderado de recursos. Este efeito pode influenciar a 

performance das IES em maior ou menor grau. Este efeito pode contribuir para o alcance de 

uma elevada educação. Desta forma, qual a influência das práticas de gestão na performance 

das universidades federais brasileiras, sob o efeito moderado dos recursos organizacionais: 

econômicos e financeiros, humanos e técnicos? 

3.2. Framework do Modelo Conceitual 

Esta pesquisa parte de um modelo conceitual e suas variáveis: independentes, 

moderadoras e dependentes. De acordo com Wazlawick (2009), a variável independente é 

aquela que influencia uma ou outra variável. A variável dependente é aquela que é influenciada 

pela independente. Velde, Jansen e Anderson (2004) apud Piscopo (2010) referenciam que a 

variável independente afeta um resultado específico, influenciando-o ou mesmo concebendo a 

sua causa. A variável dependente é o resultado que ‘depende’ da transformação da variável 

independente. Já a variável moderadora afeta, ou pode afetar a relação entre as variáveis 

independentes e dependentes, e por consequência os resultados do estudo (TUCKMAN, 1972). 

A Figura 2 mostra o modelo conceitual desta pesquisa. 
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Figura 2 – Modelo Conceitual da Pesquisa 

Desta forma, foi desenvolvida uma estrutura conceitual para explicar a influência das 

práticas de gestão na performance das IES federais no Brasil, sob o efeito moderado dos 

recursos. A pesquisa é endereçada às instituições de ensino superior brasileiras, em particular 

as universidades públicas federais. A seguir são apresentadas as variáveis componentes do 

modelo conceitual e hipótese do estudo.  

•Variáveis Independentes (VI): são as práticas de gestão nas IES brasileiras. 

•Variáveis Moderadoras (VM): são os recursos organizacionais nas IES brasileiras. 

•Variáveis Dependentes (VD): foi definida como sendo a performance das IES 

brasileiras, mensurada por meio das quatro (4) perspectivas do Balanced scorecard (BSC): 

Financeira, Clientes, Processos Internos e Aprendizado Organizacional. 

• Hipótese: As práticas de gestão influenciam a performance das IES brasileiras, sob o 

efeito moderado de recursos organizacionais em maior ou menor grau. 

Na próxima seção são apresentadas as fases da pesquisa e a verificação do modelo 

conceitual deste estudo. 

3.3. Coleta e Amostra de Dados: Síntese 

Esta pesquisa tem lastro inicialmente nos recortes teóricos especializados sobre práticas 

de gestão; práticas de gestão em IES; mensuração da performance em IES; e recursos 

organizacionais. Na sequência, o modelo conceitual é confirmado por meio de um survey 

realizado em meio eletrônico, juntamente com os especialistas que possuem relação direta com 

o objeto tema desta investigação. Foram definidos os atores da pesquisa: os reitores, vice-

reitores e pró-reitores das respectivas Universidades Federais, totalizando novecentos e doze 

respondentes. 

Variáveis 
Dependentes

Performance 
organizacional medida 

em perspectivas

Recursos 
organizacionais

Variáveis 
Moderadoras

Variáveis 
Independentes

Grupo de práticas de 
gestão nas IES
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Os dados foram extraídos por meio de uma matriz de julgamento do tipo Likert. Pré-

testes foram realizados antes da aplicação definitiva do questionário, com vistas a eliminar as 

inconsistências do instrumento, como: redundâncias, extensão, tempo de resposta, grau de 

compreensão, entre outros. A validação do instrumento se deu de forma externa (por meio dos 

especialistas). A confiabilidade do instrumento foi medida pelo Alfa de Cronbach (grau de 

confiabilidade interna). A seleção das IES se deu pelo critério de serem públicas e federais, 

excluindo-se as demais. A lista de especialistas foi constituída com base na listagem de 

pagamentos de abril de 2018, disponibilizada no site de transparência do governo federal. Todos 

os ocupantes de cargo de reitores, vice-reitores e pró-reitores foram selecionados. 

Através do site de buscas Google, plataformas como: lattes, LinkedIn e dos próprios 

sites das universidades, foram pesquisados os endereços eletrônicos para contato dos 

respondentes. Por fim, os questionários foram encaminhados via e-mail e preenchidos por meio 

da ferramenta Survey Monkey. A pesquisa foi aplicada nos meses de junho a agosto de 2018. 

Dos 912 questionários enviados, aproximadamente 7% foram retornados. Evidencia-se uma 

amostra significativa, considerando que é um estudo exploratório.  

Com os questionários respondidos, os dados foram tabulados em planilhas (Excel) para 

melhor organização e análise dos resultados. Para diminuir a subjetividade dos resultados, 

técnicas estatísticas de mineração de dados e de agrupamento de clusters foram aplicadas. 

Para verificar a influência das variáveis independentes sobre as variáveis dependentes, 

sob o efeito moderado das variáveis moderadoras, foram utilizadas as técnicas de Correlação 

de Spearman e Regressão Ordinal, uma vez que as referidas técnicas podem ser consideradas 

apropriadas para o objetivo proposto por este estudo. Os softwares a seguir foram utilizados a 

implementação desta pesquisa: SPSS Modeler, SPSS Statistics, Minitab18, Iramuteq, AtlasTi, 

Rstudios. A próxima sessão apresentará de forma detalhada os procedimentos utilizados. 

3.4. Fases e Etapas da Pesquisa 

Conforme apresentado na seção 1.6, o fluxo de execução da presente pesquisa foi 

sistematizado em duas fases e nove etapas. O Quadro 5apresenta um resumo dos procedimentos 

executados, a identificação do método de pesquisa adotado em cada uma das etapas, assim 

como as contribuições de cada uma das etapas para a pesquisa. 

Quadro 5–Fases, etapas e métodos resumidos 

Fase Etapa da pesquisa Método de 
pesquisa 

Contribuição da etapa para a pesquisa 

Fase 
1 

Etapa 1 – Revisão bibliográfica 
sobre Práticas de Gestão, em seu 
estado da arte, e melhores 
práticas de gestão. 

Pesquisa 
exploratória 
(Revisão 
bibliográfica) 

Definição conceitual de Prática de Gestão 
e das Melhores Práticas de Gestão. 
Elaboração da lista de práticas de gestão. 
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Etapa 2 – Revisão bibliográfica 
sobre recursos organizacionais. 

Pesquisa 
exploratória 
(Revisão 
bibliográfica) 

Definição conceitual de Performance. 
Elaboração da lista contendo os recursos 
como fatores moderadores à implantação 
das práticas 

Etapa 3 – Revisão Bibliográfica 
sobre formas de mensurar a 
Performance de resultados em 
Instituições de Ensino 

Pesquisa 
exploratória 
(Revisão 
bibliográfica) 

Definição conceitual de mensuração da 
Performance em IES, Perspectivas do 
BSC. Composição da lista contendo os 
indicadores para mensuração da 
Performance nas IES. 

Fase 
2 

Etapa 4 – Escolha e aplicação do 
método estatístico para 
agrupamento das melhores 
práticas de gestão de utilizadas 
no contexto universitário 

Pesquisa 
exploratória 
(Revisão 
bibliográfica) e 
quantitativa 

Identificação da técnica de análise 
multivariada que melhor se aplica ao 
problema. Sintetização, por meio da 
técnica escolhida, das melhores práticas 
identificadas durante a Etapa 2. 

Etapa 5 – Seleção de 
respondentes 

Pesquisa 
levantamento 

Levantamento da lista de respondentes 
com o perfil adequado ao escopo da 
pesquisa. 

Etapa 6 – Elaboração do 
questionário. 

Pesquisa 
levantamento 

Instrumento de coleta de dados 
consistente e objetivo, construído a partir 
da compilação dos conceitos estudados 
durante as Etapas 1, 2 e 3, e práticas 
agrupadas durante a Etapa 4. 

Etapa 7 – Escolha do método 
estatístico para análise dos 
resultados. 

Pesquisa 
exploratória 
(Revisão 
bibliográfica) 

Identificação de métodos estatísticos 
adequados para realizar a análise das 
respostas obtidas a partir da aplicação do 
questionário. 

Etapa 8 – Aplicação do 
questionário. 

Pesquisa 
exploratória e 
levantamento 

Opinião dos especialistas sobre o 
problema abordado na pesquisa. 

Etapa 9 – Análise dos resultados. Pesquisa 
quantitativa e 
descritiva 

Compilação das respostas dos 
especialistas, a partir da aplicação dos 
métodos estatísticos selecionados na 
Etapa 7, a fim de identificar a influência 
das práticas de gestão sobre a 
performance, observando a moderação 
dos recursos organizacionais 

 

Para compreender como as fases e etapas foram executadas, a próxima seção apresenta 

o detalhamento de cada procedimento evidenciado no Quadro 5. 

 

3.4.1. Fase 1 – Identificação das Variáveis do Modelo Conceitual com base na 

Literatura 

Esta fase foi de caráter predominantemente exploratório, tendo como objetivo principal 

compreender a teoria que embasa as práticas de gestão, bem como a importância dos recursos 

organizacionais para a tomada de decisão, considerando o ambiente das Instituições de Ensino 

Superior e ainda as formas de mensuração de performance. Desta forma, ao observar o modelo 

conceitual da pesquisa (Figura 4), percebe-se um alinhamento com o objetivo proposto: Avaliar 

a influência das práticas de gestão (Variáveis Independentes) na performance(Variáveis 

Dependentes)das Universidades Federais brasileiras, sob o efeito moderado de recursos 
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organizacionais (Variáveis Moderadoras). Esta fase foi composta por três etapas em que cada 

uma envolveu uma pesquisa bibliográfica relacionadas com as variáveis componentes do 

modelo conceitual proposto. 

 

3.4.1.1. Etapa 1 – Revisão bibliográfica sobre Práticas de Gestão, em seu 

estado da arte, e Melhores Práticas de gestão. 

A primeira etapa da pesquisa tratou-se de um estudo sobre prática de gestão baseada em 

uma revisão bibliográfica do estado da arte sobre as das práticas de gestão, bem como as 

melhores práticas de gestão e termos associados à “elevada educação” e “educação elevada”. 

Para tanto, foram consultadas referências clássicas no assunto, além de livros e publicações 

científicas relevantes que abordam o tema, disponíveis em bases de pesquisa como Emerald, 

Google Acadêmico e Science Direct, entre outras. 

O objetivo principal desta etapa foi elencar as melhores práticas de gestão já utilizadas 

pelas universidades brasileiras. Esta pesquisa partiu de um gap na literatura sobre este objeto 

de investigação. Com isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica ampla em artigos 

publicados nas últimas duas décadas a fim de identificar as práticas de gestão nas universidades. 

Esta busca se deu de forma sistemática com o intuito de referenciar uma listagem das 

práticas de gestão identificadas na literatura. Para isto, com base na pergunta chave da pesquisa, 

foram definidos alguns termos de busca relacionados a temática sobre práticas de gestão no 

contexto universitário. O Quadro 6 apresenta a intenção dos tempos de busca. 

Quadro 6 - Intenção dos Termos de Busca para localizar as práticas de gestão 

INTENÇÃO DOS TERMOS DE BUSCA PARA PESQUISAR ESTUDOS 
QUE CONTENHAM AS PRÁTICAS DE GESTÃO UNIVERSITÁRIAS 

TB1 - Práticas de Gestão 
TB2 - Práticas de Gestão AND Empresas 
TB3 - Práticas de Gestão AND Instituições Públicas 
TB4 - Práticas de Gestão AND Instituições de Ensino Superior 
TB5 - Práticas de Gestão AND Universidade 
TB6 - Melhores Práticas de Gestão 
TB7 - Melhores Práticas de Gestão AND Empresas 
TB8 - Melhores Práticas de Gestão AND Instituições Públicas 
TB9 - Melhores Práticas de Gestão AND Instituições de Ensino Superior 
TB10 - Melhores Práticas de Gestão AND Universidade 

 

Com a intenção dos termos de busca definidos, a etapa seguinte foi a definir os termos 

de busca no idioma escolhido (Inglês). Com o objetivo de reduzir às variações numéricas, foram 

observadas a existência de diferenças nos resultados quanto aos termos pesquisados. Desta 

forma, para evitar a perda de informações relevantes, os termos utilizados em inglês foram 

desmembrados em função de sua variação substantiva. O Quadro 7 apresenta os termos de 
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busca traduzidos e adaptados que foram utilizados para localizar estudos que continham as 

práticas de gestão. 

 

Quadro 7 - Termos de Busca Traduzidos e Adaptados 

TERMOS DE BUSCA PARA PESQUISAR ESTUDOS QUE 
CONTENHAM AS PRÁTICAS DE GESTÃO UNIVERSITÁRIAS 

TB1 - "management practice" 
TB2 - "management practices" 
TB3 - "management practice" AND "business" 
TB4 - "management practices" AND "business" 
TB5 - "management practice" AND "public sector" 
TB6 - "management practices" AND "public sector" 
TB7 - "management practice" AND "higher education" 
TB8 - "management practices" AND "higher education" 
TB9 - "management practice" AND "university" 
TB10 - "management practices" AND "university" 
TB11 - "best practice" 
TB12 - "best practices" 
TB13 - "best practice" AND "business" 
TB14 - "best practices" AND "business" 
TB15 - "best practice" AND "public sector" 
TB16 - "best practices" AND "public sector" 
TB17 - "best practice" AND "higher education" 
TB18 - "best practices" AND "higher education" 
TB19 - "best practice" AND "university" 
TB20 - "best practices" AND "university" 

 

Os critérios de seleção adotados foram referentes à seleção dos estudos, tomando-se por 

base a pergunta tema desta pesquisa. Desta forma, foram estabelecidos limites que 

preservassem os estudos mais relevantes para o tema. O Quadro 8 mostra os critérios utilizados. 

Quadro 8 - Critério de Seleção dos Estudos 

Critério de Seleção de Estudos  
CS1 - Publicado entre 1997 a 2017 (Recorte Temporal) 
CS2 - Os 100 primeiros listados na busca (Recorte de Importância do Estudo) 
CS3 - Escrito em Inglês (Linguagem Universal) 
CS4 - O título deve conter alguma palavra do termo de busca 
CS5 - Abordar algum tipo de prática de gestão 
CS6 – Estar Relacionado com o Tema Proposto por esta pesquisa 

 

A necessidade de o artigo ser escrito em inglês foi um critério relevante, uma vez que 

este idioma possibilita ampliar o escopo de recortes teóricos sobre o tema em questão. Limitou-

se ainda ao aspecto temporal da pesquisa. Afinal, é possível que práticas de gestão sejam 

atualizadas assim como tecnologias e formas de operação naturalmente evoluem. Desta forma, 

foram considerados os recortes teóricos dos últimos 20 anos. Além disso, foi definido como 

critério de relevância, a análise dos 100 (cem) primeiros estudos listados por cada busca  em 

cada base, considerando que esgotar toda uma base de dados, através dos termos de busca 
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definidos, poderia inviabilizar este projeto de pesquisa, e ainda, verificou-se que quanto mais 

distante do primeiro colocado, menor relevância o título apresentou para o alcance do objetivo 

deste estudo. Também foi possível observar que a partir do centésimo resultado da pesquisa, os 

artigos não mais tratavam sob nenhum aspecto do objeto de estudo pesquisado. 

Outro critério utilizado foi a verificação do título do artigo. Se o mesmo contivesse as 

palavras do termo de busca, então seria realizado o seu download, porém, caso houvesse alguma 

dúvida quanto ao título ou mesmo em caso negativo, seria realizada uma leitura do resumo. Na 

leitura do resumo seria então verificado se o estudo abordava ou não alguma temática relativa 

à prática de gestão. Se positivo, também seria feito o download deste estudo, caso negativo o 

artigo seria descartado. 

Uma vez aplicados os critérios, e após verificar que o artigo não tinha qualquer relação 

com o tema objeto desta pesquisa, este seria descartado. Caso o artigo atendesse aos critérios, 

o download do mesmo seria realizado.  

Uma vez atendidos os critérios, os artigos foram selecionados para uma leitura completa 

e minuciosa para averiguar se de fato estes tratavam sobre práticas de gestão. Em caso 

afirmativo, incluía-se em definitivo o artigo nas pastas de arquivamento. Por outro lado, não 

abordando às práticas, os artigos foram excluídos. A escolha da base de dados a ser consultada 

também se deu de forma criteriosa para a obtenção de artigos especializados sobre o tema da 

pesquisa. Verificou-se que a necessidade da base contemplar o registro temporal no recorte 

selecionado, e que abranger pesquisas nas áreas econômicas e sociais aplicadas, bem como 

permitir uma vasta representatividade conforme o termo de busca. Desta forma, duas bases de 

dados foram consideradas para pesquisas: Science Direct e Emerald. Neste sentido, numa fase 

preliminar foram identificados os artigos apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1 - Artigos Identificados na busca inicial 

Artigos Identificados na busca inicial 

Termo de Busca 

Base de Dados 

Emerald 
Science 
Direct Total 

TB1 - "management practice" 4.896 13.054 17.950 

TB2 - "management practices" 11.654 61.442 73.096 

TB3 - "management practice" AND "business" 3.764 4.671 8.435 

TB4 - "management practices" AND "business" 10.184 17.110 27.294 

TB5 - "management practice" AND "public sector" 706 648 1.354 

TB6 - "management practices" AND "public sector" 1.959 2.365 4.324 

TB7 - "management practice" AND "higher education" 442 423 865 

TB8 - "management practices" AND "higher education" 1.010 1.689 2.699 

TB9 - "management practice" AND "university" 3.831 10.424 14.255 
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TB10 - "management practices" AND "university" 9.187 47.788 56.975 

TB11 - "best practice" 13.011 60.179 73.190 

TB12 - "best practices" 11.872 47.140 59.012 

TB13 - "best practice" AND "business" 9.711 15.817 25.528 

TB14 - "best practices" AND "business" 9.358 20.025 29.383 

TB15 - "best practice" AND "public sector" 2.087 2.600 4.687 

TB16 - "best practices" AND "public sector" 1.468 2.411 3.879 

TB17 - "best practice" AND "higher education" 1.483 2.002 3.485 

TB18 - "best practices" AND "higher education" 1.589 2.579 4.168 

TB19 - "best practice" AND "university" 9.222 37.095 46.317 

TB20 - "best practices" AND "university" 8.868 33.300 42.168 

Total 116.302 382.762 499.064 

 

Logo após este procedimento, foram adotados os critérios de seleção de estudo 

previamente definidos, descartando 498.305 artigos (Tabela 2). 

Tabela 2 - Artigos Descartados na Busca Inicial 

Artigos Descartados na busca inicial 

Termo de Busca 

Base de Dados 

Emerald 
Science 
Direct Total 

TB1 - "management practice" 4.869 13.037 17.906 

TB2 - "management practices" 11.607 61.421 73.028 

TB3 - "management practice" AND "business" 3.740 4.655 8.395 

TB4 - "management practices" AND "business" 10.164 17.096 27.260 

TB5 - "management practice" AND "public sector" 691 623 1.314 

TB6 - "management practices" AND "public sector" 1.944 2.339 4.283 

TB7 - "management practice" AND "higher education" 429 402 831 

TB8 - "management practices" AND "higher education" 952 1.663 2.615 

TB9 - "management practice" AND "university" 3.803 10.416 14.219 

TB10 - "management practices" AND "university" 9.158 47.772 56.930 

TB11 - "best practice" 12.978 60.172 73.150 

TB12 - "best practices" 11.851 47.125 58.976 

TB13 - "best practice" AND "business" 9.698 15.813 25.511 

TB14 - "best practices" AND "business" 9.347 20.015 29.362 

TB15 - "best practice" AND "public sector" 2.060 2.582 4.642 

TB16 - "best practices" AND "public sector" 1.456 2.400 3.856 

TB17 - "best practice" AND "higher education" 1.466 1.986 3.452 

TB18 - "best practices" AND "higher education" 1.565 2.567 4.132 

TB19 - "best practice" AND "university" 9.207 37.088 46.295 

TB20 - "best practices" AND "university" 8.858 33.290 42.148 

Total 115.843 382.462 498.305 
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Embora este quantitativo apresente um valor expressivo, é preciso considerar que um 

mesmo artigo pode constar em diversos termos de busca. Assim, foram realizados downloads 

de 759 artigos (Tabela 3). 

Tabela 3 - Artigos Baixados a partir da busca sistemática 

Artigos baixados na Busca Inicial 

Termo de Busca 

Base de Dados 

Emerald 
Science 
Direct Total 

TB1 - "management practice" 27 17 44 

TB2 - "management practices" 47 21 68 

TB3 - "management practice" AND "business" 24 16 40 

TB4 - "management practices" AND "business" 20 14 34 

TB5 - "management practice" AND "public sector" 15 25 40 

TB6 - "management practices" AND "public sector" 15 26 41 

TB7 - "management practice" AND "higher education" 13 21 34 

TB8 - "management practices" AND "higher education" 58 26 84 

TB9 - "management practice" AND "university" 28 8 36 

TB10 - "management practices" AND "university" 29 16 45 

TB11 - "best practice" 33 7 40 

TB12 - "best practices" 21 15 36 

TB13 - "best practice" AND "business" 13 4 17 

TB14 - "best practices" AND "business" 11 10 21 

TB15 - "best practice" AND "public sector" 27 18 45 

TB16 - "best practices" AND "public sector" 12 11 23 

TB17 - "best practice" AND "higher education" 17 16 33 

TB18 - "best practices" AND "higher education" 24 12 36 

TB19 - "best practice" AND "university" 15 7 22 

TB20 - "best practices" AND "university" 10 10 20 

Total 459 300 759 

 

Após baixar os arquivos, promoveu-se uma verificação dos eventuais artigos que 

constavam como duplicados. Para isto, utilizou-se um software de verificação de arquivos 

duplicados (Auslogics Duplicate File Finder), que considerava nome e tamanho dos arquivos, 

juntamente com um software que listava o conteúdo das pastas (FileListCreator) e um editor 

de planilhas. Desta forma, foi reduzido para 555 artigos conforme Tabela 4 abaixo. 

 

Tabela 4 - Artigos Baixados, mantidos após verificação de duplicidade 

Artigos baixados, mantidos após verificação de duplicidade 

Termo de Busca 

Base de Dados 

Emerald 
Science 
Direct Total 
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TB1 - "management practice" 27 17 44 

TB2 - "management practices" 30 8 38 

TB3 - "management practice" AND "business" 15 12 27 

TB4 - "management practices" AND "business" 8 6 14 

TB5 - "management practice" AND "public sector" 9 19 28 

TB6 - "management practices" AND "public sector" 11 17 28 

TB7 - "management practice" AND "higher education" 11 14 25 

TB8 - "management practices" AND "higher education" 37 11 48 

TB9 - "management practice" AND "university" 20 2 22 

TB10 - "management practices" AND "university" 29 16 45 

TB11 - "best practice" 33 7 40 

TB12 - "best practices" 21 15 36 

TB13 - "best practice" AND "business" 5 4 9 

TB14 - "best practices" AND "business" 6 7 13 

TB15 - "best practice" AND "public sector" 26 15 41 

TB16 - "best practices" AND "public sector" 11 8 19 

TB17 - "best practice" AND "higher education" 16 14 30 

TB18 - "best practices" AND "higher education" 22 6 28 

TB19 - "best practice" AND "university" 4 5 9 

TB20 - "best practices" AND "university" 6 5 11 

Total 347 208 555 

 

De forma resumida, os estudos identificados durante todo o processo de busca nas bases 

de dados foram classificados nas categorias a seguir: 

a) Estudos identificados: Artigos que podiam ser incluídos na revisão. 

Identificados por meio da utilização das palavras-chaves conforme descrito 

anteriormente. 

b) Estudos não selecionados: Artigos que não preenchiam os critérios de seleção 

definidos. Estes foram descartados após a verificação do seu título e/ou resumo 

desde que não possuíssem relação com o tema deste projeto. 

c) Estudos selecionados: Artigos que preenchiam os critérios de inclusão 

definidos. Selecionados após a verificação do seu título e resumo por ter relação 

com o tema proposto para o trabalho. 

d) Estudos Excluídos: Artigos selecionados, cuja análise após leitura completa, 

indicou que não possuía forte relação com o tema proposto, ou não agregavam 

de maneira geral; 

e) Estudos Incluídos: Artigos que foram aproveitados de fato na revisão 

sistemática. Preenchiam os critérios definidos na revisão, além de serem 
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considerados relevantes para a pesquisa na área de escopo de práticas de gestão 

em IES. 

Os critérios de classificação definidos para a seleção dos estudos foram: 

a) Critérios de inclusão: Publicados entre 1997 a 2017 (Recorte Temporal). Os 

100 primeiros listados na busca (Recorte de Importância do Estudo), escrito em 

inglês (Linguagem Universal), o título deveria conter alguma palavra do termo 

de busca, abordar algum tipo de prática de gestão. Deveria ter relação com o 

tema proposto por esta pesquisa. 

b) Critérios de exclusão: Não estar relacionado ao tema; artigos duplicados 

existentes em diferentes versões. Artigos que não estavam disponíveis na versão 

completa. 

Após a verificação dos 555 artigos, 212 artigos foram selecionados para extração das 

práticas de gestão conforme apresentado no Quadro 3 (constante no capitulo 2). 

 

3.4.1.2. Etapa 2 – Revisão Bibliográfica Sobre Recursos Organizacionais 

O objetivo desta etapa foi identificar por meio de uma revisão bibliográfica os recursos 

como fatores moderadores de performance nas IES públicas federais. Assim como na etapa 

anterior, foram aplicados os mesmos procedimentos de busca, bem como a utilização das 

mesmas bases. Desta forma, foi realizada uma vasta pesquisa por publicações relevantes nas 

bases de pesquisa Emerald e Science Direct sobre o tema. Ao final foram identificados três 

recursos (financeiros/econômicos, humanos e tecnológicos) como moderadores da 

performance. 

 

3.4.1.3. Etapa 3 – Estudo Sobre Performance Organizacional 

Nesta etapa buscou-se, por meio de uma pesquisa bibliográfica, identificar as formas de 

mensurar a performance das IES. Da mesma forma que nas etapas anteriores, os mesmos 

procedimentos de busca e bases referenciadas foram utilizados. Ao longo desta etapa, foi 

identificado que as perspectivas do Balanced scorecard atendiam o objetivo de mensuração de 

performance, uma vez que seria possível promover resultados organizacionais em diferentes 

esferas (perspectivas), o que foi considerado apropriado para o desenvolvimento deste trabalho. 

Isto posto, adotou-se as quatro (4) perspectivas do Balanced Scorecard (BSC) como avaliadores 

de performance organizacional, a saber: perspectiva financeira, perspectiva dos clientes, 

perspectiva dos processos internos, perspectiva de aprendizagem e crescimento organizacional. 
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3.4.2. Fase 2 – Elaboração, Aplicação e Análise de um Questionário 

Esta fase converge rumo ao cumprimento do objetivo proposto para este trabalho que é 

a avaliação da influência das práticas de gestão na performance das universidades federais 

brasileiras, sob o efeito moderado dos recursos organizacionais. Esta etapa está estruturada em 

seis etapas, que tem por base a execução de pesquisa exploratória (revisão bibliográfica), 

quantitativa, descritiva e levantamento, para análise de técnicas e métodos estatísticos, 

elaboração e aplicação de questionário e análise final dos resultados. Todas as etapas realizadas 

durante a Fase 2, possuem fundamentação nas etapas realizadas durante a Fase 1. As próximas 

seções apresentam de forma sistematizada cada etapa da fase 2. 

 

3.4.2.1. Etapa 4 – Escolha e Aplicação do Método Estatístico para 

Agrupamento das Melhores Práticas de Gestão utilizadas no contexto universitário 

Considerando o elevado número de práticas de gestão identificado, foi necessário reduzir este 

quantitativo sem perder qualquer informação e tornar possível sua análise. Neste sentido, forma, 

utilizou-se o método de agrupamento por cluster. Segundo Basha e Kaliyamurthie (2017) e Hair 

et al. (2009), a técnica de agrupamento ou Cluster, arranja de forma automática, com base na 

similaridade entre os itens de um conjunto de dados em um grupo menor, sem que seja perdida 

a coerência entre eles. Desta forma, os conjuntos agrupados guardam uma grande 

homogeneidade interna (grandes semelhanças entres os itens de um grupo) e elevada 

heterogeneidade externa (pouca similaridade entre os grupos) (MACHADO, 2018). Segundo 

Singh et al. (2004), o agrupamento hierárquico de cluster é uma técnica bastante utilizada, e se 

dá pela composição sequencial do cluster, partindo do par mais similar de objetos, passo a 

passo, convergindo para a formação de clusters cada vez maiores. Este processo se repete até 

que se tenha apenas um cluster. Para representar graficamente este agrupamento, normalmente 

lança-se mão de um dendrograma, que fornece um resumo visual dos cluster obtido 

(SHRESTHA; KAZAMA, 2007 apud MACHADO, 2018). Segundo Rosa (2015), a técnica de 

agrupamento ou cluster mostra-se mais apropriada para este estudo, haja vista ser simples, 

robusta, econômica e eficiente. 

Hair Jr. et al. (2009) e Rodrigues (2009) definem a análise de agrupamento ou cluster 

como um conjunto de técnicas multivariadas que visam aglomerar objetos (tudo o que se quer 

classificar), com base no grau de similaridade entre eles. Assim, os grupos/clusters formados 

possuem elevada homogeneidade interna – os elementos dentro do grupo são muito semelhantes 

- e elevada heterogeneidade externa – os elementos externos ao grupo apresentam baixa 
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semelhança. Para calcular o grau de similaridade entre os objetos a serem agrupados, 

usualmente utiliza-se uma função de distância (RODRIGUES, 2009).  

Existem diversos métodos de agrupamentos, o agrupamento inicialmente foi realizado 

utilizando parâmetros definidos pelo software IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) haja vista que apresentavam a função 

com a utilização dos métodos Ward e K-means. Embora o citado software tenha se mostrado 

adequado para promoção do agrupamento, preferiu-se os resultados apresentados no Software 

R, com Script baseado em trabalhos similares (ROSA, 2015; MACHADO, 2018) que será 

apresentado ao final desta pesquisa, uma vez que com o código puro foi possível definir a 

quantidade de agrupamentos, mantendo-se o método estatístico. 

Para utilizar o método Ward foi preciso compreender alguns conceitos de mineração de 

dados para aferir os termos mais relevantes associados às práticas de gestão bem como 

quantificar as suas frequências. Para isso foi necessário realizar uma técnica chamada de “bag-

of-words” (BOW), que Segundo Pires (2008), para sua consecução é necessário realizar quatro 

etapas essenciais, a saber: leitura, e conversão, extração e limpeza, contagem de termos e 

cálculo da frequência (MACHADO, 2018). Essas etapas foram detalhadas abaixo, 

considerando a aplicação nesta pesquisa: 

1. Leitura: O arquivo contendo a lista de práticas de gestão será lido. Cada registro 

será compreendido como um documento que será utilizado na geração da BOW; 

2. Extração: Cada documento terá seu conteúdo dividido em termos que equivalem 

às palavras mais significantes. A principal contribuição dessa etapa está em “filtrar” 

caracteres e símbolos. Divide-se em três sub-etapas: 

o Tokenização: Os documentos são reduzidos em termos. Delimitadores como 

espaços em branco entre os termos, quebras de linhas, tabulações, e alguns 

caracteres especiais são utilizados;  

o Limpeza: desconsideram-se os termos desnecessário, conhecidos como 

stopwords. Este processo contribui no sentido de eliminar palavras tais como 

conjunções e preposições, deixando dessa forma, apenas termos que 

representem verdadeiramente o contexto do documento; 

o Stemming: Este processo contribui na medida em que exclui variações 

morfológicas de uma palavra reduzindo assim a quantidade de índices que 

serão criados; 
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3. Contagem de termos: verifica-se a frequência com que os termos aparecem em 

cada documento. Ao final, esses dados são tabulados, sendo possível sua 

identificação e quantidade de ocorrências; 

4. Cálculo da Frequência: os termos restantes compõem índices e suas frequências serão 

então calculadas. Este processo é feito de forma para que cada termo possua um grau de 

representatividade para o documento que foi indexado. 

A partir dessas considerações, o agrupamento das práticas de gestão seguiu o processo 

abaixo. 

1. Identificação das práticas de gestão na literatura; 

2. Tratamento dos dados coletados na literatura: 

o Remoção de todas as ocorrências de pontuação; 

o Remoção de stopwords de todas as práticas; 

o Remoção de prefixos e sufixos, bem como a manutenção do radical das palavras 

que compõem cada uma das práticas (Stemming); 

o Construção de uma matriz com os termos identificados. 

3. Cálculo da distância Euclidiana entre os termos da matriz; 

4. Agrupamento hierárquico utilizando o método Ward; 

5. Plotagem dos dados com dendrograma; 

6. Definição da quantidade de grupos para organização das práticas; 

7. Classificação do grupo que cada prática de gestão pertence; 

8. Elaboração das nuvens de palavras com os termos mais fortes em cada grupo. 

Ressalta-se que procedimentos similares foram realizados por meio de alguns softwares 

como SPSS Modeler, IRaMuTeQ e Atlas TI, porém, o procedimento descrito anteriormente foi 

desenvolvido por meio da ferramenta estatística R, e apresentou resultados satisfatórios. Os 

procedimentos necessários para o agrupamento das práticas se encontram descritos no Script 

exibido no Apêndice B - Script utilizado para agrupamento das práticas de gestão, utilizando 

método Ward de agrupamento hierárquico. A lista com as práticas de gestão organizadas por 

Clusters pode ser consultada no Apêndice C – Agrupamento das Práticas de Gestão a partir do 

Método Ward. 

3.4.2.2. Etapa 5 – Seleção de Respondentes 

Os especialistas foram selecionados por critérios técnicos e científicos, com 

conhecimento sobre o objeto de pesquisa e que possuíssem relação direta com a gestão do 

ensino universitário na área pública do Brasil. Para a definição dos especialistas foi levado em 

consideração os agentes que trabalham diretamente com área de gestão pública, e que tenham 
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poder de decisão, e atuem no cargo máximo de uma IES federal ou imediatamente inferior. Foi 

considerado como cargo máximo de gestão o cargo de Reitor e Vice-reitor e o cargo 

imediatamente inferior foi considerado o cargo de pró-reitor. Para localizar os ocupantes dos 

cargos citados, recorreu-se ao portal de transparência do governo federal, e baseado na listagem 

de pagamento do mês de abril de 2018, chegou-se ao nome de todos os ocupantes dos cargos 

em tela, naquela data. Após obter a listagem dos nomes, os mesmos foram pesquisados um a 

um na plataforma de pesquisa Google, LinkedIn, Lattes e nos portais das IES para localizar um 

endereço eletrônico (e-mail) para contato. Destaca-se que foi priorizada a busca por e-mails 

pessoais e institucionais com relação aos vinculados ao cargo. (ex: nome@instituição.br, ao 

invés de reitor@instituição.br). A Tabela 5 apresenta o total de participantes observando a 

ocupação dos cargos. 

Tabela 5 - Total de Participantes 

Cargo 
Quantidade de 

Ocupantes 

Reitor 101 

Vice-reitor 64 

Pró-reitor 747 

Total 912 

 

Ao final da pesquisa 72 participantes haviam respondido a pesquisa. Deste total, 4 

disseram que não poderiam responder o questionário por encontrar-se a pouco tempo no cargo 

ou por motivos pessoais. Desta forma, 68 participantes responderam o questionário, sendo que 

20 não concluíram alguma das respostas. Ao considerar o total de questionário respondido 

integralmente, chegou-se a um percentual de 5% que, embora considerado baixo, segundo 

Gonçalves (2008), se justifica devido à natureza do envio (e-mail) do questionário, que pode 

ser interpretado como lixo eletrônico ou mesmo ocorrer falhas de envio ou mudanças nos 

endereços eletrônicos dos respondentes. 

 

3.4.2.3. Etapa 6 – Elaboração do Questionário 

A etapa 6 consistiu na preparação do instrumento de coleta de dados. Foi formado um 

questionário semiaberto elaborado em sua maioria por questões objetivas. Ao todo foram 

desenvolvidas nove (9) versões do questionário, sendo que as 3 primeiras foram 

disponibilizadas no google forms, e as demais na plataforma survey monkey. Em seguida foi 

submetido para realização de quatro (4) pré-testes com o objetivo de validar o instrumento de 

pesquisa e ajustar incoerências, além de contribuir para otimização do questionário, a cada 
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indicação realizada pelos respondentes daquela versão. Sendo assim ao final de cada versão, 

alterações eram realizadas até que se atingisse a versão final apresentada no Apêndice Q – 

Instrumento de Coleta de Dados. 

O questionário possui em sua composição seis (6) seções, sendo que inicialmente contou 

com uma explanação sobre as seções bem como sobre o que se tratava a pesquisa, incluindo o 

modelo conceitual. Na seção 1, constavam campos para identificação do respondente, quanto 

às informações de contato e sua idade. A seção 2 buscou caracterizar o especialista. Desta 

forma, haviam campos sobre o estado onde atua, o cargo de gestão que ocupa (se ocupa), o 

tempo de ocupação no cargo em que está (se estiver ocupando), e o tempo de experiência com 

a gestão que possui. A Seção 3 buscou compreender a percepção do especialista quanto aos 

recursos disponíveis na organização em que o mesmo atua. A seção 4 trouxe a matriz escalar 

onde foi questionado para cada prática (variáveis independentes), seu grau de influência em 

cada perspectiva de resultado (variáveis dependentes), e ao final dessa seção, foi questionado 

se havia alguma prática que o especialista não percebia ou desconhecia na instituição onde atua. 

A seção 5 trouxe a matriz de julgamento entre os recursos (variáveis moderadoras) e as 

perspectivas de resultado (variáveis dependentes). A seção 6 referencia a pergunta chave do 

questionário, além de permitir aos respondentes apresentarem qualquer outro comentário sobre 

o questionário em um último campo. Cada seção trouxe as explicações sobre os 

questionamentos e forma de respondê-los. Optou-se pela plataforma survey monkey por 

apresentar maior responsividade do que o Google Forms. Pelo survey monkey foi possível gerar 

um QR-code que direcionava direto para a página do formulário, e ainda foi possível elaborar 

a matriz contida na seção 5 com o recurso de lista suspensa, tornando o tempo de resposta 

menor.  

3.4.2.4. Etapa 7 – Escolha dos Métodos Estatísticos para Análise dos 

Resultados 

Esta etapa teve como finalidade a seleção dos métodos estatísticos para averiguação do 

objetivo de pesquisa. Como exposto anteriormente, no modelo conceitual, buscou-se avaliara 

relação entre as variáveis independentes (práticas de gestão) e dependentes (performance da 

IES), sob o efeito moderado de recursos organizacionais. De acordo com Hair et al. (2009), 

existem distintas técnicas pertinentes à análise multivariada dos dados, entretanto é preciso 

verificar a estrutura de dados para poder selecionar uma técnica ao invés de outra. Então, 

primeiro, os tipos de dados foram caracterizados. Segundo Mcrum-Gardner (2008), a escala 

Likert possui um perfil de respostas associado a uma escala ordinal de dados. Em seguida foi 

verificada a normalidade de distribuição dos dados coletados. De acordo com Gibbons e 
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Chakraborti (2011), em caso de dados coletados por meio de opiniões ou avaliações, como na 

escala Likert, não haveria tal normalidade na distribuição. 

Ao analisar as características foi possível verificar a semelhança com os testes não-

paramétricos para análise dos dados coletados (CORDER; FOREMAN, 2014). Segundo Siegel 

(1957), os testes não-paramétricos não demandam a rigidez dos padrões dos dados necessários 

para os testes paramétricos, por exemplo, a premissa de normalidade na distribuição dos dados. 

Após definir a categoria dos testes estatísticos partiu-se para uma revisão da literatura a fim de 

identificar possíveis situações de efeitos moderadores entre variáveis independentes e 

dependentes e como estes teriam sido analisados estatisticamente para viabilizar a solução do 

problema proposto. Buscou-se ainda identificar se as práticas de gestão provocavam efeitos 

positivos na relação com os efeitos em diferentes perspectivas de performance, e se estes 

influenciam em maior ou menor grau o desempenho das IES. Para analisar essa influência, 

foram pesquisados métodos estatísticos que correlacionassem variáveis (x e y), ou seja, 

mensurassem a força da relação existente entre elas. A seleção dos métodos estatísticos 

relacionados às correlações se justifica devido à existência de estudos relacionados à moderação 

apresentaram resultados positivos ao utilizar esse recurso (SANTOS et al., 2016; SANTANA, 

GONDIM, 2016; FAIA; SILVA; VIEIRA, 2018; ROSA; OLIVEIRA, 2016). 

Para comparação entre variáveis optou-se pelo teste de Kruskall-wallis, alternativa não 

paramétrica ao one-way ANOVA, em conjunto com o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para 

verificação de grupos de variáveis (MCCRUM-GARDNER, 2008). Para mensurar o coeficiente 

das correlações entre as práticas e a influência dessas práticas optou-se pela análise de 

Spearman, alternativa não-paramétrica para a análise de correlação de Pearson (CORDER; 

FOREMAN, 2014). 

3.4.2.5. Etapa 8 – Aplicação do Questionário 

Com a seleção dos especialistas (Etapa 5) e elaboração do questionário (Etapa 6) foi 

possível aplicar o instrumento de pesquisa. Uma carta convite contendo um texto padrão de 

apresentação e exposição da pesquisa foi elaborada e encaminhada por e-mails aos 

respondentes. Por meio deste recurso sessenta e oito (68) especialistas responderam ao 

questionário, sendo que quarenta e oito (48) foram considerados pelas respostas completas 

apresentadas pelos especialistas. Os demais (840) respondentes manifestaram qualquer retorno 

sobre os respectivos questionários.  

3.4.2.6. Etapa 9 – Análise dos Resultados 

Uma vez aplicado o instrumento de pesquisa (Etapa 8), o passo seguinte foi realizar a 

análise das respostas coletadas utilizando os testes apresentados na Etapa 7. Desta forma, 
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buscou-se mensurar a influência das variáveis independentes (práticas de gestão) sobre as 

variáveis dependentes (Performance), sob o efeito das variáveis moderadoras (recursos). Num 

primeiro momento o coeficiente Alfa de Cronbach (α) foi calculado para verificar a 

confiabilidade do questionário. Este teste fornece uma medida de consistência interna que é 

representada entre zero (0) e um (1), sendo um (1) considerado como consistência interna ideal 

(TAVAKOL; DENNICK, 2011).  Logo após este procedimento foi elaborado um teste para 

confirmar a não normalidade dos dados. Para esse efeito, o teste de Shapiro–Wilk foi utilizado. 

Em caso de significância estatística a hipótese nula é rejeitada e então é possível assumir que 

há evidências de que os dados não são de uma população normalmente distribuída (GIBBONS; 

CHAKRABORTI, 2011). 

O passo seguinte foi analisar se as práticas de gestão teriam correlação significativa e 

positiva com as diferentes perspectivas de performance das IES brasileiras. Por meio da técnica 

de correlação de Spearman, utilizada para comparar o relacionamento entre variáveis do tipo 

ordinal possibilitou alcançar o. Destaca-se que o teste foi realizado para cada relacionamento 

entre as variáveis independentes e dependentes. Em seguida procurou-se identificar a existência 

de diferenças estatísticas significativas entre as práticas de gestão. Para isso foi utilizado o teste 

de Kruskall-wallis que define como H0 (hipótese nula) os valores de conjunto com a mesma 

distribuição de valores. Para os casos em que H0 foi rejeitada, ou seja, existem evidências 

estatísticas altamente significativas (p <= 0.05) de uma diferença entre as práticas de gestão 

calculou-se a similaridade entre as práticas, por meio do teste Post-hoc de Wilcoxon-Mann-

Whitney. Destaca-se que os testes e análises descritos nesta etapa que foram realizadas 

utilizando a ferramenta R tem os seus scripts no Apêndice J - Script para Teste de Kruskall-

Wallis Aplicado às Variáveis Independentes (Práticas de Gestão) e no Apêndice K - Script para 

Teste de Kruskall-Wallis Aplicado às Variáveis Moderadoras (Recursos). 

 

3.5. Comentários Parciais 

Os métodos e técnicas estatísticas aqui evidenciadas permitem reduzir a subjetividade e 

consistência nos resultados alcançados. Em cada uma das etapas deste estudo foram 

apresentadas propostas de técnicas apropriadas para o caso em questão. Destaca-se a análise de 

Cluster que foi fundamental, uma vez que permitiu subsidiar a elaboração do instrumento de 

coleta de dados (Survey), reduzindo um número elevado de práticas para um número mínimo e 

aceitável, sem, contudo, perder qualquer informação relevante. Também foram verificadas 

técnicas que aplicadas em conjunto permitiriam identificar diferentes situações sobre os 

recursos como efeitos moderadores das práticas de gestão. Nesse sentido, o Alfa de Cronbach 
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e Shapiro–Wilk proporcionaram uma segurança quanto à validação do estudo, uma vez que a 

primeira permitiu verificar o grau de consistência do questionário (acima de aceitável) e o 

segundo demonstrou a não normalidade dos dados, o que embasou a escolhas das técnicas 

estatísticas para análise dos dados.  
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4. CAPÍTULO 4: RESULTADOS E ANÁLISES SUBJACENTES 

Neste capítulo são apresentados os resultados e análises subjacentes referentes à 

pesquisa conforme as seguintes fases e etapas definidas no capítulo 3. Detalham-se a seguir 

estes procedimentos.  

 

4.1. IDENTIFICAÇÃO E AGRUPAMENTO DAS VARIÁVEIS COMPONENTES 

DO MODELO CONCEITUAL 

Nesta seção são apresentados os resultados referentes à identificação e agrupamento das 

variáveis componentes do modelo conceitual. Desta forma, num primeiro momento foram 

identificadas e agrupadas as variáveis independentes. Em seguida, foram identificadas as 

variáveis dependentes e moderadoras. As variáveis independentes componentes do modelo 

conceitual foram identificadas a partir dos recortes teóricos especializados sobre o objeto de 

investigação. Dos estudos realizados, foi elaborada uma lista com duas mil, oitocentas e 

quarenta e cinco (2845) práticas de gestão em IES publicados nas bases Emerald, IEEE e 

Science Direct. Em seguida as referidas práticas foram organizadas em grupos. A técnica 

adotada para a elaboração deste procedimento foi a de agrupamento ou Cluster. Conforme 

referencia Basha e Kaliyamurthie (2017) e Hair et al. (2009), este procedimento organiza uma 

grande coleção de dados em grupos menores, de forma automatizada, com base na similaridade 

existente entre os itens sem que seja perdida a coerência entre eles. 

Para o cálculo de similaridade entre as práticas utilizou-se a distância Euclidiana, que é 

um recurso utilizado para situações similares a do presente trabalho (HAIR et al., 2009, 

MACHADO, 2018). Também foram realizados testes com alguns métodos de aglomeração 

fornecidos pela biblioteca “HClust” da ferramenta R. Assim como em outras pesquisas 

similares (ver Rosa, 2015; Machado, 2018), os resultados obtidos com o método “Ward.D” 

apresentaram maior consistência. Foram removidos os termos de baixa significância para o 

contexto das práticas identificadas (tais como conjunções e preposições) por meio de um 

processo chamado remoção de Stopwords (MACHADO, 2018). Em seguida foi aplicado então 

o processo de Stemming, que visa extinguir variações morfológicas por meio do radical da 

palavra em cada um dos termos restantes. Com objetivo de alcançar os melhores resultados 

possíveis, foram aplicados quatro grupos de testes: 

• 1º teste: Aplicou-se as técnicas citadas anteriormente, considerando apenas o nome 

das práticas. O resultado foi uma grande quantidade de agrupamentos, com poucas práticas 

associadas e poucos agrupamentos com muitas práticas associadas. Isto implica em uma baixa 

similaridade entres as práticas, quando é aplicado o referido teste; 
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• 2º teste: As técnicas de agrupamento foram aplicadas nas palavras-chave (Keywords) 

dos estudos que originaram as práticas. Da mesma forma que o primeiro teste, os agrupamentos 

não representavam grande similaridade; 

• 3º teste: Aplicou-se as técnicas de agrupamento considerando a descrição completa 

das práticas e seu nome, assim como haviam sido encontrados na literatura. Os resultados 

apresentaram maior similaridade, porém ainda apresentavam alguns agrupamentos sem 

relações; 

• 4º teste: Conforme proposto por Machado (2018), adaptou-se o primeiro teste e o 

terceiro, ou seja, buscando uma identificação para prática e uma descrição otimizada da mesma. 

Os resultados encontrados foram aceitáveis, guardando relações entre as práticas em grande 

parte dos agrupamentos. Dessa forma, este foi o método definido para descrição textual das 

práticas. 

Logo após este procedimento foram realizados testes para identificação do melhor 

quantitativo de clusters. Para tanto, realizou-se testes de agrupamento no Software R 

considerando de 6 a 18 grupos. Para contribuir na definição do quantitativo de clusters, utilizou-

se um gráfico chamado de dendrograma (Apêndice R –Dendrograma Agrupamento Práticas de 

Gestão), que ilustra o agrupamento de forma hierárquica, bem como o ponto de corte para 

criação dos grupos conforme realizado nos trabalhos de Rosa (2015) e Machado (2018). Com 

base no gráfico, e analisando a representatividade existente de cada agrupamento formado nos 

quantitativos de 6 a 18, doze (12) grupos de práticas foram definidos. 

Com base nessa separação de doze grupos (12) de práticas, o quantitativo duas mil 

oitocentas e quarenta e cinco (2845) práticas foram distribuídas conforme a Tabela 6, apresentada 

abaixo: 

Tabela 6 - Quantidade de Práticas de Gestão por Cluster Formado 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

Cluster 
4 

Cluster 
5 

Cluster 
6 

Cluster 
7 

Cluster 
8 

Cluster 
9 

Cluster 
10 

Cluster 
11 

Cluster 
12 

647 1401 92 80 50 117 56 162 63 87 46 44 

 

Para melhor caracterizar os agrupamentos identificados, utilizou-se o recurso chamado 

Word Clouds (Nuvem de Termos). Este recurso é bastante utilizado pela sua simplicidade e 

apelo visual (Heimerl et al. (2014), uma vez que fornece uma visão geral de um conjunto de 

textos apresentando a maior frequência em que determinados termos aparecem. Dessa forma, a 

fim de realçar os termos mais fortes em cada cluster gerou-se a nuvem de termos de cada cluster 

apresentados na Figura 3, a seguir: 
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Figura 3 - Nuvem de Palavras com os Termos de Maior Evidência dos Clusters 

Com base na descrição das práticas contidas nos grupos e por meio do auxílio da nuvem 

de termos, o agrupamento das práticas pôde então ser caracterizado. A seguir são apresentados 

os grupos e suas respectivas denominações: 

• Grupo 1– das seiscentas e quarenta e sete (647) práticas agrupadas, foram identificados 

os termos mais fortes por palavras: Produto, prática, capacidade. Após a contextualização, este 

grupo foi nomeado como “Capacidade Organizacional”; 

• Grupo 2 – este é o maior grupo, contendo mil quatrocentas e uma (1401) práticas 

associadas. Os termos mais frequentes foram: Sistema, trabalho, relatório, informações. Aqui 

observou-se que as práticas relacionadas apontavam para a utilização de sistemas de informação 

em diversos níveis da organização. Dessa forma, este grupo foi nomeado como “Gestão de 

Sistemas de Informação”; 

• Grupo 3 – Com noventa e duas (92) práticas de gestão associadas, a palavra que mais 

se destaca é “Processo”. Ao observar as práticas associadas, este grupo foi nomeado como 

“Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho”; 
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• Grupo 4 – Este grupo contou com oitenta (80) práticas vinculadas. A palavra de maior 

destaque foi: Riscos. Ao observar as práticas associadas, verificou-se que referenciavam a 

gestão de riscos. Neste sentido, o grupo foi nomeado como “Gestão de Riscos”; 

• Grupo 5 – Com cinquenta (50) práticas de gestão, este grupo teve a palavra 

“fornecedor” como a mais destacada. Observou-se que as práticas relacionadas apontavam para 

as práticas de gestão que envolviam, de alguma forma os fornecedores (adoção de critérios de 

seleção dos fornecedores, adoção de feedback aos fornecedores). Assim, o grupo foi nomeado 

como “Gestão de Fornecedores”; 

• Grupo 6 – Este grupo apresentou cento e dezessete (117) práticas de gestão, e as 

palavras de maior destaque foram “funcionário” e “treinamento”. Ao observar as práticas 

associadas, foi possível perceber diversas práticas (treinamento periódico, gestão de carreira) 

que se relacionavam com a gestão de pessoas. Desta forma, o grupo foi denominado “Gestão 

de Pessoas”; 

• Grupo 7 – Com cinquenta e seis (56) práticas de gestão, a palavra “qualidade” foi a 

com maior destaque. As práticas deste grupo referenciam a adoção de critérios de qualidade, 

formas de mensuração da qualidade, planos de ação de qualidade entre outros. Assim, o grupo 

recebeu o nome de “Gestão da Qualidade”; 

• Grupo 8 – Este grupo apresentou cento e sessenta e oito (168) práticas de gestão 

associadas. O termo de destaque foi a palavra “Prática”. Ao observar o grupo, foi possível 

perceber práticas que apontavam para a própria busca por práticas de gestão (uso do 

benchmarking, adaptação de práticas percebidas interna e externamente). Dessa forma, o grupo 

recebeu a nomenclatura de “Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão”; 

• Grupo 9 – com sessenta e três (63) práticas de gestão associadas, o termo mais 

frequente foi palavra “projeto”. As práticas dentro deste grupo evidenciavam a gestão de 

projetos (Agrupar projetos, redistribuir equipe em função de projetos, entre outros). Dessa 

forma o grupo foi nomeado como “Gestão de Projetos”; 

• Grupo 10 – Este grupo apresentou oitenta e sete (87) práticas de gestão associadas e 

teve como termo mais frequente a palavra “cliente”. Foi possível observar que as práticas dentro 

deste grupo estavam vinculadas ao Cliente, desde a percepção de sua necessidade como o 

acompanhamento de sua demanda. Isto observado, o grupo foi denominado de “Gestão de 

Clientes”; 

• Grupo 11 – Com quarenta e seis (46) práticas de gestão associadas, o segundo menor 

grupo, apresentou como termos mais frequentes: “Novo”, “Produto”, “Desenvolvimento” e 

“Processo”. Ao observar este grupo, foi possível perceber que as práticas associadas 



79 
 

referenciavam os processos criativos, e até disruptivos em alguma medida na organização. 

Práticas como o envolvimento de fornecedor e clientes no desenvolvimento de processos e 

produtos da organização puderam ser observados. Dessa forma o grupo foi nomeado como 

“Gestão da Inovação”; 

• Grupo 12 – foi o menor grupo, contendo quarenta e quatro (44) práticas de gestão, teve 

como destaque os termos “plano” e “estratégico”. As práticas deste grupo se associavam de 

alguma forma ao planejamento estratégico (realização de planos estratégicos setoriais 

periódicos, elaboração dos planos de desenvolvimento institucionais, entre outros). Assim, o 

grupo foi nomeado como “Gestão do Planejamento Estratégico”. 

 

Estrutura do Modelo Conceitual 

Logo após este procedimento, foi possível compor as variáveis independentes do 

modelo conceitual deste estudo. Paralelamente foram levantadas as variáveis moderadoras e 

dependentes a partir da literatura especializada (Figura 4).  

 

Figura 4 - Modelo Conceitual com as Variaríeis do Estudo Preenchidas 

Uma vez definidas as variáveis componentes do modelo conceitual, o passo seguinte foi 

verificar a percepção dos especialistas referentes aos recursos organizacionais em suas 

respectivas instituições (IES), no caso em questão, os gestores das referidas IES, conforme 

detalhado na seção a seguir.  

4.2. Percepção dos especialistas sobre a qualidade dos recursos organizacionais das 

IES onde atuam 

Com a intenção de compreender a situação atual dos recursos disponíveis nas IES, 

buscou-se a percepção dos especialistas sobre o tema. Para isto, utilizando uma matriz do tipo 

Likert, a seguinte pergunta: “No cenário atual, como você percebe os recursos organizacionais 

na IES onde atua?” Em cada uma das respostas foi referenciado cada recurso, seguido das 
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opções de marcação que variavam de 1 (escassez ou de baixa qualidade) a 5 (abundância ou de 

alta qualidade). Este questionamento foi relevante, uma vez que permitiu endereçar de forma 

mais apropriada as práticas de gestão e possíveis limitações de recursos existentes. Os 

resultados são apresentados na Figura 5.  

 
Figura 5 - Percepção Geral dos Recursos nas IES 

Na opinião dos especialistas os recursos tecnológicos e humanos são percebidos como 

de elevada qualidade e quantidade em suas IES (graus 3 e 4). Tyurina e Troyanskaya (2017) 

apontam que os recursos humanos são os fatores mais importantes de sucesso e uma fonte de 

formação de vantagens competitivas nacionais. A qualidade e acessibilidade da educação 

universitária determinam as perspectivas de formação e desenvolvimento de recursos humanos, 

que são o fator de produção mais importante no século XXI (TYURINA; TROYANSKAYA, 

2017). 

Os recursos tecnológicos por sua vez, associa-se em alguns estudos como fator positivo 

a partir de sua disponibilidade de acesso. Neste sentido, cita-se os recursos eletrônicos como 

exemplo, que segundo Deng(2010), são fundamentais para evolução das IES e percebidos de 

maneira diferente com base na finalidade dos usuários. Ainda, é possível falar sobre a 

associação existente entre os termos tecnologia e informação. Desta forma, Houweling (1986) 

já apontava a importância da tecnologia em função da necessidade de aumento da velocidade 

de armazenamento, processamento e troca de informações. Estudos mais recentes destacam 

cada vez mais essa importância, principalmente quando nos referimos às grandes quantidades 

de dados (Big Data) que são processados em diversos tipos de pesquisa (CHAURASIA; 

FRIEDA ROSIN, 2017). 

Por outro lado, os recursos financeiros apresentaram percepções insatisfatórias (graus 1 

e 2). A literatura aponta que os recursos financeiros nas IES precisam de otimização 
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independente do sistema ao qual a IES está vinculada. Porém quando a IES está associada ao 

sistema público o desafio parece ser maior ainda, pois os recursos governamentais são 

vinculados a interesses governamentais. (ABANKINA, I. et al., 2012; AKINKUGBE, 2000; 

LIANQING, 2010).  

A Figura 6 evidencia a percepção dos especialistas em função do cargo ocupado.  

 

Figura 6 - Percepção dos Recursos em Função do Cargo 

É possível afirmar que há uma variabilidade extensa referente à percepção da qualidade 

e quantidade dos recursos disponíveis nas IES que os especialistas atuam (graus: 1 a 5). Alguns 

especialistas julgaram os recursos presentes em suas referidas IES como satisfatórios em 

qualidade e quantidade. Já para outros, os recursos são insatisfatórios. Lembrando que se trata 

da percepção dos especialistas sobre os recursos em função do cargo ocupado (Figura 7). 

 

Figura 7 - Percepção dos Recursos em Função do Tempo em que Ocupa o Cargo 

 
Ao avaliar a percepção conforme o tempo de ocupação nos cargos, os resultados 

mostram que quanto maior o tempo de ocupação nos cargos, maior a variabilidade no 

julgamento dos ocupantes dos referidos cargos em relação à percepção dos recursos. Ou seja, 
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os ocupantes dos cargos com tempo superior a 6 anos não apresentaram um consenso em suas 

opiniões sobre a percepção dos recursos (qualidade e quantidade) em suas IES. Por outro lado, 

quanto menor o tempo de ocupação, menor é variabilidade em relação à percepção dos recursos 

em suas IES. Num outro cenário, foi considerada a percepção dos especialistas em relação aos 

recursos (qualidade e quantidade) conforme o tempo de experiencia com gestão (Figura 8) na 

IES que atuam ou atuaram. 

 

Figura 8 - Percepção dos Recursos em Função do Tempo de Experiência com Gestão 

 

Reunindo os resultados apresentados, é possível afirmar que para a maioria dos gestores 

com maior tempo de experiência em gestão apresentaram maior percepção em relação aos 

recursos (qualidade e quantidade) nas IES que atuam (graus 3 e 4). Por outro lado, na opinião 

dos gestores com menor tempo de experiência em gestão, os recursos não são satisfatórios em 

qualidade e quantidade. A seguir são apresentados os resultados referentes à avaliação da 

influência das práticas de gestão na performance das IES. 

Neste sentido, cabe destacar que as diferenças existentes entre as percepções em função 

do tempo no cargo, tempo de experiência e cargo é um achado relativamente comum, que pode 

ser visto como uma variável passível de utilização por parte do gestor público na construção de 

suas estratégias. Estudos apontam diferentes percepções entre os diversos usuários das IES 

como um todo quando observado por nichos isolados. Como exemplo, Michael (1995) 

referencia que há uma diferença na percepção do ambiente das IES considerando o público e 

privado, o tempo de experiência, o setor em que está imersa a IES, entre outros (MICHAEL, 

1995). 

4.3. AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DAS PRÁTICAS DE GESTÃO SOBRE A 

PERFORMANCE DAS IES SOB MODERAÇÃO DOS RECURSOS 
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Esta seção apresenta os resultados da avaliação da influência das práticas de gestão na 

performance das IES, sob o efeito moderado dos recursos. Desta forma, a princípio são 

apresentadas as frequências das respostas dos especialistas, associadas às práticas de gestão, 

sob o efeito moderado de recursos. Em seguida, é apresentada a influência direta das variáveis 

independentes (práticas de gestão) e moderadoras (recursos) em relação às variáveis 

dependentes (performance das IES). Por fim, são apresentados os resultados da influência do 

efeito moderado dos recursos sobre as práticas de gestão na performance dos resultados (IES), 

mensurado por meio de 4 (quatro) perspectivas do Balanced Scorecard (BSC): Clientes, 

Econômica e Financeira, Processos Internos e Aprendizagem Organizacional. Para melhor 

compreensão na apresentação dos resultados, a nomenclatura das variáveis independentes, 

moderadoras e dependentes foi simplificada. Assim, para que não exista prejuízo do 

entendimento das análises, as legendas das variáveis serão utilizadas (Quadro 9, Quadro 10 e 

Quadro 11). 

Quadro 9 - Legenda das Variáveis Independentes 
Legenda Grupo de Práticas de Gestão (Variáveis Independentes) 

VI1 
Capacidade Organizacional (de inovação, de atendimento à demanda, de infraestrutura, parcerias, 
entre outros) 

VI2 
Gestão de Sistemas de Informação (coleta, processamento, disponibilidade e relevância de 
informações aos clientes Internos e externos) 

VI3 Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho (manuais, fluxogramas de atividades...) 

VI4 Gestão de Risco (operacionais, legais, estratégicos, imagem, financeiros...) 

VI5 Gestão de Fornecedores (quantidade, qualidade, preço, prazo, produto) 

VI6 Gestão de Pessoas (motivação, comunicação, treinamento/capacitação) 

VI7 Gestão da Qualidade (produção, processos, serviços) 

VI8 Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão (benchmarking, comparação de desempenhos) 

VI9 Gestão de Projetos (planejamento, monitoramento e controle de atividades com prazo definido) 

VI10 Gestão de Clientes (organizar dados dos usuários para identificação, diferenciação, interação) 

VI11 Gestão da Inovação (estimulo ao uso de tecnologias inovadoras, à cultura da inovação) 

VI12 
Gestão do Planejamento Estratégico (Plano de Desenvolvimento Institucional, planejamentos com 
metas de longo prazo) 

 

Quadro 10 - Legenda das Variáveis Moderadoras 
Legenda Recursos organizacionais (Variáveis Moderadoras) 

VM1 Recursos financeiros/econômicos 
VM2 Recursos humanos 
VM3 Recursos tecnológicos 

 

Quadro 11 - Legenda das Variáveis Dependentes 
Legenda Diferentes resultados nas perspectivas do BSC* (Variáveis Dependentes) 

VD1 Perspectiva Financeira 
VD2 Perspectiva Clientes 
VD3 Perspectiva Processos Internos 
VD4 Perspectiva Aprendizado e Crescimento Organizacional 
*BSC: Balanced Scorecard 
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4.3.1. Análise das Frequências de Respostas dos Especialistas 

Esta seção apresenta a análise das frequências de respostas dos especialistas obtidas por 

meio do questionário online (matriz de julgamento/Survey Monkey) (Apêndice Q – Instrumento 

de Coleta de Dados). As respostas auxiliaram a identificação do grau de influência das práticas 

de gestão na Performance das IES, sem e sob o efeito moderado de recursos. Este processo de 

mensuração foi realizado por meio de perguntas organizadas em uma escala Likert de 1 a 5, 

sendo 1 menor influência e 5 elevada influência. A primeira parte do questionário foi dedicada 

aos especialistas, como por exemplo, carreira profissional, tempo de experiência no cargo e 

com gestão. Estes parâmetros juntos buscam evidenciar a qualificação técnica e científica dos 

participantes, o que pode evidenciar certa coerência e consistência nas respostas fornecidas. A 

Tabela 7 apresenta a proporção dos cargos ocupados pelos especialistas. 

Tabela 7 - Especialistas por Cargo 

Cargo dos especialistas Frequência Percentual 

Pró-reitor 29 60.42% 

Vice-reitor 6 12.50% 

Diretor administrativo 4 8.33% 

Não possuo cargo de gestão 3 6.25% 

Diretor de unidade acadêmica ou de ensino 2 4.17% 

Chefe de departamento de ensino 1 2.08% 

Vice-diretor de unidade acadêmica ou de ensino 1 2.08% 

Chefe de seção administrativa 1 2.08% 

Vice-diretor administrativo 1 2.08% 

Total Geral 48 100.00% 

 

É possível afirmar que pelo menos 70% dos respondentes ocupam atualmente os cargos 

de Vice-reitor e Pró-reitor nas IES federais brasileiras. Embora os demais respondentes não 

ocupem os cargos objeto desta pesquisa, é possível que, em algum momento, os mesmos 

tenham ocupado os referidos cargos. Isto pode ser verificado, pois seus nomes foram extraídos 

da base de dados do portal de transparência, utilizando como filtro os cargos de reitor, vice-

reitor e pró-reitor. É importante ainda destacar que apenas 6% dos respondentes não possuem 

cargo de gestão atualmente, ou seja, a maioria absoluta dos respondentes ocupa cargo de gestão 

dentro de uma IES, seja em nível mais ou menos elevado. Desta forma, conseguiu-se manter 

como predominante a característica de o especialista ser um gestor público dentro de uma IES. 

A Tabela 8 apresenta o tempo em que esses gestores ocupam os seus cargos atualmente. 
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Tabela 8 - Tempo em que os especialistas ocupam seus cargos 

Tempo de cargo dos especialistas Frequência Percentual 

Menos de 2 anos 25 52.08% 

Entre 2 a 4 anos 11 22.92% 

Entre 4 a 6 anos 5 10.42% 

Atualmente não possuo cargo de gestão 3 6.25% 

Há mais de 12 anos 2 4.17% 

Entre 8 a 10 anos 1 2.08% 

Entre 6 a 8 anos 1 2.08% 

Total Geral 48 100.00% 

 

A maioria dos gestores está no cargo em tempo inferior há 2 anos (aproximadamente 

52%), o que pode ser considerado um tempo relativamente curto. Verifica-se ainda que a 

maioria dos gestores (90%) possuem mais de 4 anos de experiência com gestão (Tabela 9).  

Tabela 9 - Tempo de experiencia com gestão dos especialistas 

Especialistas - tempo de experiencia com gestão  Frequência Percentual 

Entre 8 a 12 anos 11 22.92% 

Entre 6 a 8 anos 9 18.75% 

Acima de 16 anos 9 18.75% 

Entre 12 a 16 anos 8 16.67% 

Entre 4 a 6 anos 6 12.50% 

Entre 2 a 4 anos 4 8.33% 

Abaixo de 2 anos 1 2.08% 

Total Geral 48 100.00% 

 

É possível afirmar que, embora os gestores estejam no cargo a pouco tempo, possuem 

grande experiência com gestão, o que possibilita mantê-los como especialistas dentro dos 

critérios técnicos previamente definidos nesta pesquisa. A primeira análise aferida relacionada 

às respostas dos especialistas foi baseada na ocupação do cargo dos respondentes. Conforme 

apresentado no Capítulo 3, a grande maioria dos especialistas (70%) ocupam cargo de vice-

reitor ou pró-reitor. Neste sentido, há uma grande concentração de respostas relacionadas à 

influência de grau 4, o que representa elevada influência (Figura 9). Esta influência pode ser 

observada na Figura 9 (Lado A e Lado B), grau de influência das práticas na Performance das 

IES e a influência dos recursos na Performance das Instituições de Ensino Superior (IES) 

respectivamente. 
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Figura 9- Influência das Práticas na Performance X Influência dos Recursos na Performance 
considerando os Cargos que ocupam 

Ao observar a frequência de respostas referentes à influência das práticas de gestão na 

performance das IES (Lado A), é possível identificar um certo padrão de concentração no grau 

4 (elevada influência), independente do cargo. Porém, ao analisar a frequência das respostas 

referentes à influência dos recursos na performance (Lado B), o cargo de vice-reitor apresentou 

uma concentração no grau 5 (influência muito alta), enquanto que no cargo de pró-reitor houve 

uma concentração tanto no grau 4, como no grau 5. Desta forma, é possível afirmar que há um 

consenso entre os pró-reitores e vice-reitores quanto à influência das práticas de gestão na 

performance. No entanto, quanto à influência dos recursos, os pró-reitores apresentam graus de 

4 a 5, enquanto que os vice-reitores evidenciam grau 5. 

A Figura 10 apresenta as frequências das respostas no tocante ao tempo que o 

especialista se encontra no cargo. 

 

Figura 10 - Influência das Práticas na Performance X Influência dos Recursos na 
Performance considerando o tempo em que os especialistas ocupam seus cargos 
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Na opinião dos respondentes que estão no cargo com tempo inferior a 4 anos (Figura 10 

- Lado A), as práticas influenciam de forma substancial a performance das IES (grau 4). Por 

outro lado, para os especialistas com maior tempo no cargo, a influência das práticas é de 

moderada para baixa (grau 3). Desta forma, é possível afirmar que o tempo de experiência no 

cargo de gestão influencia o julgamento sobre a influência das práticas de gestão na 

performance das IES. 

A influência dos recursos na performance das IES também é influenciada pelo tempo 

de experiência dos especialistas (Figura 10 – Lado B). Desta forma, para os especialistas com 

maior tempo de experiência, a influência dos recursos na performance é moderada (grau 3). Já 

para os especialistas com menor tempo de experiência (inferior a 4 anos no cargo), a influência 

dos recursos na performance das IES é máxima (grau 5). Quanto maior o tempo de experiência 

no cargo, menor a influência dos recursos na performance das IES. É factível e plausível 

referenciar que o tempo de experiência no cargo tem efeito no julgamento da influência das 

práticas de gestão e recursos na performance das IES. 

Ao considerar o tempo de experiência em gestão (Figura 11), é possível afirmar que há 

uma influência moderada (grau 3 com tendência 2) das práticas de gestão na performance das 

IES quando se trata de julgamentos de especialistas com menor tempo de experiência em gestão 

(4 anos) (Figura 11- Lado A).   Já os especialistas com maior tempo de experiência em gestão 

das IES percebem em grau elevado a influência das práticas de gestão na performance das IES. 

 

Figura 11 - Influência das Práticas na Performance X Influência dos Recursos na 
Performance considerando o tempo de experiencia com gestão 

Neste sentido, é possível afirmar que o tempo de experiência em gestão influencia a 

percepção das práticas de gestão nas IES. Ao analisar a influência dos recursos na performance 

das IES, considerando o tempo de experiência com gestão (Figura 11 - Lado B), há uma 

influência substancial dos recursos na performance (graus 4 e 5) das IES independentemente 

do tempo de experiência no cargo.  
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Ao analisar de forma geral as frequências, destaca-se maior influência da moderação 

dos recursos no desempenho das IES (Figura 12). 

 

Figura 12 - Influência das Práticas na Performance X Influência dos Recursos na 
Performance 

Verifica-se uma concentração de grau alto (grau 4) para a influência das práticas na 

performance das IES, enquanto que os recursos apresentam um grau muito alto (grau 5) de 

influência na performance da IES. Esta situação sinaliza a tendência dos especialistas em 

indicar um efeito muito alto no que diz respeito à moderação de recursos, e de moderado a alto 

para aas práticas de gestão em observação ao desempenho das IES. Também foi questionado 

aos especialistas sobre qual a influência das práticas de gestão na performance das 

universidades federais brasileiras sob o efeito moderado dos recursos organizacionais (Figura 

13).  

 

Figura 13 - Gráfico Global da percepção dos especialistas sobre a influência das práticas de 
gestão na performance das universidades federais brasileiras considerando o efeito moderador 

dos recursos organizacionais 

 

Há uma tendência mediana para alta sobre a influência da utilização das práticas na 

Performance das IES, uma vez que aproximadamente 67% dos especialistas consideraram 

elevado impacto, e quase 30% evidenciaram como de características medianas o efeito das 
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práticas nos resultados das IES. Logo após realizar as análises gerais da frequência das respostas 

dos respondentes, o passo seguinte será apresentar os resultados obtidos relacionados à 

influência direta das práticas de gestão na performance das IES. 

 

4.3.2. Avaliação direta da influência das práticas de gestão na perspectiva 

financeira das IES brasileiras 

Esta seção apresenta a avaliação da influência direta das práticas de gestão na 

performance financeira das IES brasileiras. Ou seja, avaliação sem o efeito moderado de 

recursos. Os resultados aqui expostos foram obtidos a partir do julgamento dos especialistas, 

por meio de uma matriz de julgamento do tipo escalar / Likert, 1 – menor influência e 5 – maior 

influência. Esta escala foi aplicada a cada uma das variáveis independentes (12), ou seja, as 

práticas de gestão. Os resultados são apresentados na  

Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Resultados da influência das práticas de gestão na performance financeira das IES 
brasileiras 

Práticas de Gestão (N = 48) M DP α 

Gestão do Planejamento Estratégico 3.79 1.20 0.92 

Gestão de Fornecedores 3.77 1.15 0.91 

Gestão de Projetos 3.65 1.21 0.90 

Gestão da Inovação 3.58 1.15 0.90 

Gestão de Sistemas de Informação 3.44 1.17 0.91 

Gestão de Riscos 3.42 1.22 0.90 

Gestão da Qualidade 3.40 1.14 0.90 

Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 3.35 1.26 0.91 

Gestão de Pessoas 3.31 1.11 0.91 

Capacidade Organizacional 3.29 1.18 0.91 

Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho 3.23 1.21 0.91 

Gestão de Clientes 3.19 1.21 0.91 

 
 

De maneira geral as práticas de gestão apresentam influência moderada na performance 

financeira das IES brasileiras (graus 3 e 4). As práticas associadas à gestão do planejamento 

estratégico, gestão de fornecedores e gestão de projetos, são as que mais influenciam a 

performance financeira das IES brasileiras. A gestão de clientes é a prática com a menor média, 

ou seja, a que apresenta menor influência no conjunto de todas as práticas. Observa-se que o 

coeficiente que mede a consistência interna do questionário por meio do Alfa de Cronbach (α) 

para cada conjunto de práticas superou o valor de 0.75 (p < 0.05), considerado aceitável 
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(TAVAKOL; DENNICK, 2011). Foi verificado também se havia uma distribuição normal dos 

dados, por meio da técnica de Shapiro–Wilk onde em caso de significância estatística a hipótese 

nula (H0) é rejeitada. Com os testes, foi possível verificar ainda se há evidências de que os 

dados testados não são de uma população normalmente distribuída. Para esta técnica, todas as 

práticas tiveram sua hipótese nula rejeitadas (p < 0.05) e não evidenciam uma população 

normalmente distribuída. A Figura 14 mostra a frequência de cada grau em cada prática.  

 

Figura 14 – Distribuição detalhada da frequência das respostas dos especialistas para a 
aplicação das práticas na Performance financeira das IES 

Os dados foram ordenados em função do Grau 5. Há uma grande concentração de 

respostas de graus 3 e 4 na Gestão do planejamento estratégico, gestão de fornecedores e gestão 

de projetos. Para aprimorar a análise, a Figura 15apresenta os dados congregados. 

 



91 
 

Figura 15 - Distribuição da frequência das respostas dos especialistas para a aplicação das 
práticas na Performance financeira das IES 

 

Há uma elevada concentração nas práticas gestão de projeto (VI9), Gestão de 

fornecedores (VI5) e Gestão de planejamento estratégico (VI12), ou seja, estas práticas 

influenciam substancialmente os resultados. Por outro lado, a Gestão de Clientes (VI10) 

influenciam em grau menor os resultados das IES nesta perspectiva financeira. Para verificar 

se as práticas se diferenciavam estatisticamente em relação a Performance financeira nas IES, 

aplicou-se o teste de Kruskall-wallis (H) que define como hipótese nula (H0) os valores de um 

conjunto com a mesma distribuição de valores. Para os casos em que H0 foi rejeitada, ou seja, 

existem evidências estatísticas altamente significativas (p < 0.05) de uma diferença entre as 

práticas de gestão calculou-se a similaridade entre as práticas, por meio do teste de Wilcoxon-

Mann-Whitney (T). Ao considerar a influência das práticas de gestão em relação à perspectiva 

financeira, obteve-se para o teste de Kruskall-wallis uma diferenciação significativa entre as 

práticas (H = 111.4, p < 0.05). Assim realizou-se o Post-Hoc de Wilcoxon-Mann-Whitney para 

identificar essas diferenciações. Os resultados para os referidos testes são apresentados na 

Tabela 11. 

Tabela 11 - Resultado dos testes de Kruskall-wallis e Wilcoxon-Mann-Whitney para as 
práticas de gestão em relação à performance financeira 

  Práticas de Gestão (N = 48) M Grupo 

1º Gestão do Planejamento Estratégico 3.79 c 

2º Gestão de Fornecedores 3.77 c 

3º Gestão de Projetos 3.65 ac 

4º Gestão da Inovação 3.58 abc 

5º Gestão de Sistemas de Informação 3.44 abc 

6º Gestão de Riscos 3.42 abc 

7º Gestão da Qualidade 3.40 abc 

8º Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 3.35 abc 

9º Gestão de Pessoas 3.31 ab 

10º Capacidade Organizacional 3.29 ab 

11º Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho 3.23 ab 

12º Gestão de Clientes 3.19 b 

 

É possível perceber que as duas primeiras práticas não se diferenciam estatisticamente, 

o que reforça a ideia de que ambas possuem a mesma prerrogativa de destaque no que diz 

respeito à perspectiva financeira, ou seja, ambas exercem grau de influência estatisticamente 

semelhante. Por outro lado, a gestão de clientes é a prática com menor influência na 

performance financeira. O passo seguinte foi analisar a correlação entre estas variáveis 
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utilizando a correlação de Spearman. Esta técnica é utilizada para comparar o relacionamento 

entre variáveis do tipo ordinal. Usando a técnica de Spearman, os resultados das correlações 

são apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Coeficiente de correlação (Spearman) entre as práticas de gestão e a performance 
financeira 

 

Foram destacadas as correlações que possuíam significância de nível 0,05 e 0,01. Para 

facilitar a verificação da intensidade das correlações foi elaborada uma matriz evidenciando a 

correlação positiva, nula e negativa das práticas de gestão e a performance financeira (Figura 

16).  

 

Práticas VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12

VI1 1.000 ,610** ,463** ,389** ,423** ,299* ,496** ,416** ,456** 0.284 ,425** ,296*

VI2 ,610** 1.000 ,658** ,458** ,325* ,407** ,654** ,361* ,501** ,317* ,498** 0.138

VI3 ,463** ,658** 1.000 ,628** ,495** ,448** ,695** ,581** ,480** ,395** ,425** 0.247

VI4 ,389** ,458** ,628** 1.000 ,407** ,432** ,608** ,633** ,603** ,600** ,430** ,430**

VI5 ,423** ,325* ,495** ,407** 1.000 0.262 ,432** ,464** ,524** 0.230 ,506** ,355*

VI6 ,299* ,407** ,448** ,432** 0.262 1.000 ,502** 0.275 ,362* ,360* ,384** ,308*

VI7 ,496** ,654** ,695** ,608** ,432** ,502** 1.000 ,646** ,711** ,411** ,614** ,404**

VI8 ,416** ,361* ,581** ,633** ,464** 0.275 ,646** 1.000 ,541** ,484** ,495** ,412**

VI9 ,456** ,501** ,480** ,603** ,524** ,362* ,711** ,541** 1.000 ,429** ,804** ,584**

VI10 0.284 ,317* ,395** ,600** 0.230 ,360* ,411** ,484** ,429** 1.000 ,356* ,378**

VI11 ,425** ,498** ,425** ,430** ,506** ,384** ,614** ,495** ,804** ,356* 1.000 ,518**

VI12 ,296* 0.138 0.247 ,430** ,355* ,308* ,404** ,412** ,584** ,378** ,518** 1.000

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
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Figura 16 - Indicativos de correlação positiva, nula e negativa das práticas de gestão e a 
performance financeira 

Esta seção tem por objetivo mostrar que as práticas quando estão associadas/combinadas 

podem promover a eficácia na performance financeira. As correlações são moderadas positivas 

entre práticas. Destacam-se as correlações entre Gestão de Projetos (VI9) e Gestão da Inovação 

(VI11) com 0.80, a Gestão da Qualidade (VI7) e Gestão de Projetos (VI9) ambas com 0.71, e 

ainda a correlação entre a Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho (VI3) com a 

Gestão da Qualidade (VI7), com valor de 0.70. Individualmente a prática não apresenta 

influência substancial na performance (resultados) das IES, mas quando associada/combinada 

com outra prática, o resultado pode ser eficaz, como é o caso por exemplo da prática de Gestão 

de Projetos (3ª mais influente) e a Gestão da Qualidade (7ª mais influente). Ou seja, estas 

práticas são viáveis de que combinadas. Desta forma a prática de Gestão de Projetos pode 

promover apoio à Gestão da Inovação e vice-versa. Na seção seguinte são apresentados os 

resultados da influência direta das práticas na performance dos clientes.  

4.3.3. Avaliação direta da influência das práticas de gestão na performance dos 

clientes das IES brasileiras 

Esta seção apresenta a influência direta das práticas de gestão na performance dos 

clientes das IES brasileiras. Estes resultados foram obtidos a partir do julgamento dos 

especialistas, por meio de uma matriz de julgamento do tipo escalar Likert, com valores de 1 - 

“menor influência” e 5 – maior influência. A Tabela 13 mostra estes resultados.  

Tabela 13 - Resultados descritivos das práticas de gestão em relação à performance na 
perspectiva dos clientes 

Práticas de Gestão (N = 48) M DP α 

Gestão de Pessoas 4.02 1.02 0.90 

Gestão de Sistemas de Informação 3.81 0.91 0.91 

Gestão de Clientes 3.75 1.30 0.89 

Gestão da Qualidade 3.69 1.11 0.89 

Capacidade Organizacional 3.67 0.97 0.91 

Gestão do Planejamento Estratégico 3.63 1.02 0.90 

Gestão da Inovação 3.42 1.03 0.90 

Gestão de Projetos 3.40 1.09 0.90 

Gestão de Fornecedores 3.38 1.10 0.90 

Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 3.25 1.21 0.89 

Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho 3.23 1.08 0.90 

Gestão de Riscos 2.96 1.01 0.90 

 

A prática que apresentou a maior média foi a Gestão de Pessoas com 4.02, ou seja, esta 

é prática que tem maior influência na performance dos clientes nas IES. Por outro lado, Gestão 
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de Riscos é a prática com menor influência na performance dos clientes (2.96). Com relação ao 

teste de Shapiro–Wilk, a perspectiva dos clientes (VD2) também teve sua hipótese nula (H0) 

rejeitada (p < 0.05) e não evidenciam uma população normalmente distribuída. Situação 

semelhante ao teste de Alfa de Cronbach (α), que apresentou números elevados (α > 0.89) 

contribuindo para classificar os resultados como acima de aceitáveis. A Figura 17 Mostra as 

frequências de respostas dos especialistas associadas aos graus da escala Likert de 1 a 5. 

 

Figura 17 – Distribuição detalhada da frequência das respostas dos especialistas para a 
aplicação das práticas na Performance dos clientes das IES 

 

Há uma grande concentração de respostas nos graus 4 e 5 para o grupo de práticas 

“Gestão de Clientes”, “Gestão de Pessoas” e “Gestão de Sistemas de Informação”.  Estas 

práticas também obtiveram as maiores médias. A Figura 18 Ilustra os valores de forma 

congregada para destacar a importância das referidas práticas. 
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Figura 18 - Distribuição da frequência das respostas dos especialistas para a aplicação das 
práticas na Performance dos clientes das IES 

 

As práticas de Gestão de Pessoas (VI6), Gestão de Sistemas de Informação (VI2) e 

Gestão de Clientes (VI10) estão entre as práticas que mais influenciam a performance dos 

clientes (VD2) nas IES brasileiras. No entanto, 69% das respostas evidenciaram a influência da 

Gestão da Qualidade (VI7) entre os graus 4 e 5. Ou seja, na opinião dos especialistas, a prática 

Gestão da Qualidade influencia substancialmente a performance dos clientes das IES 

brasileiras. Destaca-se ainda a Gestão de Riscos (VI4), que apresentou a menor média, sendo 

considerada como a prática com menor influência em relação às demais (44% e grau 3, 

Influência média ou moderada). Logo após este procedimento, o passo seguinte foi verificar se 

há grupos que se assemelham estatisticamente. Desta forma, aplicou-se o teste de Kruskall-

wallis (H) e calculou-se a similaridade entre as práticas, por meio do teste de Wilcoxon-Mann-

Whitney (T), na sequência o teste Post-Hoc de Wilcoxon-Mann-Whitney foi feito para identificar 

essas diferenciações. Os resultados são apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Resultado dos testes de Kruskall-wallis e Wilcoxon-Mann-Whitney para as 
práticas de gestão em relação à performance dos clientes 

  Práticas de Gestão (N = 48) M Grupo 

1º Gestão de Pessoas 4.02 d 

2º Gestão de Sistemas de Informação 3.81 ad 
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3º Gestão de Clientes 3.75 ad 

4º Gestão da Qualidade 3.69 acd 

5º Capacidade Organizacional 3.67 abc 

6º Gestão do Planejamento Estratégico 3.63 abc 

7º Gestão da Inovação 3.42 abc 

8º Gestão de Projetos 3.40 abc 

9º Gestão de Fornecedores 3.38 abc 

10º Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 3.25 bce 

11º Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho 3.23 be 

12º Gestão de Riscos 2.96 e 

 

A prática de Gestão de Pessoas é a que apresenta maior influência na performance dos 

clientes das IES brasileiras (4.02). As práticas de Gestão de Sistemas de Informação e Gestão 

de clientes foram classificadas no mesmo grupo, o que significa dizer que guardam graus de 

influência semelhante estatisticamente, na opinião dos especialistas. De acordo com os testes 

aplicados, a gestão de riscos não apresentou semelhança estatística com nenhuma outra prática, 

o que reforça a ideia de que no contexto da performance dos clientes, a gestão de risco é a 

prática que apresenta menor influência na performance dos clientes das IES brasileiras. A seguir 

são apresentadas as correlações entre as práticas de gestão (Vis) na performance dos clientes 

(VD2) (Tabela 15). 

Tabela 15 - Coeficiente de correlação (Spearman) entre as práticas de gestão e a performance 
dos clientes 

 
 

Para evidenciar melhor os resultados, foi elaborada uma matriz que mostra a intensidade 

das correlações (Figura 19). 

Práticas VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12
VI1 1.000 ,419** ,496** 0.266 0.241 ,486** ,421** 0.236 0.262 ,428** 0.179 ,359*
VI2 ,419** 1.000 0.271 0.211 0.134 0.232 ,285* 0.203 0.283 ,406** 0.213 0.283
VI3 ,496** 0.271 1.000 ,535** ,471** ,456** ,578** ,458** ,405** ,629** 0.281 ,309*
VI4 0.266 0.211 ,535** 1.000 ,395** ,327* ,462** ,514** ,425** ,520** 0.150 ,394**
VI5 0.241 0.134 ,471** ,395** 1.000 ,441** ,514** ,455** ,406** ,463** ,290* ,353*
VI6 ,486** 0.232 ,456** ,327* ,441** 1.000 ,574** ,497** ,347* ,631** ,467** ,531**
VI7 ,421** ,285* ,578** ,462** ,514** ,574** 1.000 ,662** ,584** ,676** ,500** ,562**
VI8 0.236 0.203 ,458** ,514** ,455** ,497** ,662** 1.000 ,590** ,619** ,533** ,501**
VI9 0.262 0.283 ,405** ,425** ,406** ,347* ,584** ,590** 1.000 ,488** ,363* ,600**
VI10 ,428** ,406** ,629** ,520** ,463** ,631** ,676** ,619** ,488** 1.000 ,299* ,448**
VI11 0.179 0.213 0.281 0.150 ,290* ,467** ,500** ,533** ,363* ,299* 1.000 ,451**
VI12 ,359* 0.283 ,309* ,394** ,353* ,531** ,562** ,501** ,600** ,448** ,451** 1.000
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
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Figura 19 - Indicativos de correlação positiva, nula e negativa das práticas de gestão e a 

performance na perspectiva dos clientes 

Há uma correlação moderada de 0.68 entre a Gestão da Qualidade (VI7) e a Gestão de 

Clientes (VI10). A prática de Gestão da Qualidade (VI7) apresenta correlação moderada com a 

performance de clientes (VD2), assim como a Gestão de Clientes (VI0) e Gestão de 

Planejamento Estratégico (VI12). Quando as práticas de Gestão de Clientes e Gestão da 

Qualidade são implementadas/conduzidas de forma combinada e integrada, a performance dos 

clientes se torna mais eficaz. Ou seja, individualmente essas práticas não conseguem aprimorar 

os resultados (performance dos clientes). A seção seguinte apresenta a avaliação direta das 

práticas de gestão na performance dos processos internos das IES brasileiras. 

4.3.4. Avaliação direta da influência das práticas de gestão na performance dos 

processos internos das IES brasileiras 

Nesta seção são apresentadas a influência direta das práticas de gestão na performance 

dos processos internos na perspectiva das IES. Para alcançar esses resultados foi utilizada a 

escala Likert, com valores de 1 menor influência e 5 – maior influência. Esta escala foi aplicada 

para cada uma das práticas de gestão. Os resultados são apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Resultados descritivos das práticas de gestão em relação à performance dos 
processos internos 

Práticas de Gestão (N = 48) M DP α 
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Gestão de Sistemas de Informação 4.02 1.04 0.92 

Gestão do Planejamento Estratégico 3.90 1.06 0.91 

Gestão de Pessoas 3.85 1.09 0.91 

Gestão de Projetos 3.83 1.19 0.91 

Gestão da Qualidade 3.75 1.19 0.91 

Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho 3.71 1.24 0.91 

Gestão de Riscos 3.67 1.23 0.91 

Capacidade Organizacional 3.65 1.19 0.92 

Gestão da Inovação 3.54 0.99 0.92 

Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 3.52 1.34 0.91 

Gestão de Clientes 3.52 1.17 0.91 

Gestão de Fornecedores 3.48 1.03 0.92 

 
A prática de gestão que apresentou a maior média foi a Gestão de Sistemas de 

Informação (4.02), enquanto a menor foi a Gestão de Fornecedores (3.48). Com relação ao teste 

de Shapiro–Wilk, a perspectiva dos clientes (VD3) também teve sua hipótese nula (H0) 

rejeitada (p < 0.05) e não evidenciam uma população normalmente distribuída. Ao realizar o 

teste de Alfa de Cronbach (α), verificam-se números maiores que 0.91, o que classifica os dados 

do questionário como aceitáveis. A seguir são apresentadas as frequências de respostas dos 

especialistas associadas aos graus da escala Likert de 1 a 5 (Figura 20).  

 

 

Figura 20 - Distribuição detalhada da frequência das respostas dos especialistas para a 
aplicação das práticas na Performance das dos processos internos das IES 

Com exceção da Gestão da Inovação e da Gestão de Fornecedores, todas as práticas 

apresentaram maior concentração de respostas nos graus 4 e 5. Na opinião dos especialistas as 

práticas de gestão influenciam de forma substancial a performance dos processos internos das 

IES brasileiras. A Gestão de Sistemas de Informação apresentou uma concentração das 

respostas no grau 5 em proporção maior que a maioria das respostas. Ou seja, na opinião dos 

especialistas, esta prática possui uma influência significativa na performance dos processos 
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internos. A Figura 21 apresenta uma síntese da influência das práticas de gestão na performance 

dos processos internos das IES brasileiras. 

 

Figura 21 - Distribuição da frequência das respostas dos especialistas para a aplicação das 
práticas na Performance dos processos internos das IES brasileiras 

 

As práticas de gestão influenciam de forma significativa a performance dos processos 

internos (VD3) das IES brasileiras. As práticas Gestão de Sistemas de informação (VI2), Gestão 

de Projetos (VI9) e Gestão da Qualidade (VI7) apresentaram maior concentração de respostas 

nos graus 4 e 5 do que as demais práticas. A Gestão do planejamento estratégico (VI12) e a 

gestão de pessoas (VI6) na proporção geral perdem poucas posições. Para verificar esta 

diferenciação estatística, aplicou-se o teste de Kruskall-wallis (H) e calculou-se a similaridade 

entre as práticas, por meio do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney (T) e o teste Post-Hoc de 

Wilcoxon-Mann-Whitney, como na seção anterior. A Tabela 17 apresenta os resultados dos 

testes de Kruskall-wallis e Wilcoxon-Mann-Whitney para as práticas de gestão em relação à 

performance dos processos internos. 

Tabela 17 - Resultado dos testes de Kruskall-wallis e Wilcoxon-Mann-Whitney para as 
práticas de gestão em relação à performance dos processos internos 

  Práticas de Gestão (N = 48) M Grupo 

1º Gestão de Sistemas de Informação 4.02 a 

2º Gestão do Planejamento Estratégico 3.90 ac 

3º Gestão de Pessoas 3.85 abc 

4º Gestão de Projetos 3.83 abc 

5º Gestão da Qualidade 3.75 abc 
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6º Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho 3.71 abc 

7º Gestão de Riscos 3.67 abc 

8º Capacidade Organizacional 3.65 abc 

9º Gestão da Inovação 3.54 bc 

10º Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 3.52 abc 

11º Gestão de Clientes 3.52 bc 

12º Gestão de Fornecedores 3.48 b 

 

Embora as diferenças entre a maior e a menor média sejam baixas em comparação com 

as outras perspectivas analisadas, é certo afirmar que as duas primeiras práticas apresentam 

diferenças estatísticas significativas, colocando tais práticas em grupos separados. É possível 

verificar ainda que 7 e práticas estão em um mesmo grupo, o que confirma a ideia de que há 

uma diferenciação estatística não significativa para a maioria das práticas na performance dos 

processos internos das IES. A Tabela 18 referencia a correlação entre as práticas de gestão (VIs) 

na performance dos processos internos (VD3). 

 

Tabela 18 - Coeficiente de correlação (Spearman) entre as práticas de gestão e a performance 
dos processos internos 

 

A maioria das práticas de gestão apresentam correlações moderadas. Para melhorar a 

qualidade da informação, a Figura 22 mostra a intensidade entre a correlação das práticas de 

gestão e performance dos processos internos das IES brasileiras. 

 

Práticas VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12
VI1 1.000 ,591** ,549** ,419** ,285* ,450** ,529** ,356* ,516** ,374** 0.188 0.187
VI2 ,591** 1.000 ,537** ,474** 0.229 ,531** ,526** ,503** ,431** ,411** 0.209 0.262
VI3 ,549** ,537** 1.000 ,531** ,340* ,453** ,582** ,511** ,566** ,472** 0.279 ,362*
VI4 ,419** ,474** ,531** 1.000 ,344* ,411** ,518** ,677** ,556** ,625** 0.235 ,454**
VI5 ,285* 0.229 ,340* ,344* 1.000 ,435** ,423** ,401** ,338* ,531** 0.236 ,464**
VI6 ,450** ,531** ,453** ,411** ,435** 1.000 ,496** ,502** ,401** ,442** ,533** ,560**
VI7 ,529** ,526** ,582** ,518** ,423** ,496** 1.000 ,561** ,721** ,562** ,378** ,565**
VI8 ,356* ,503** ,511** ,677** ,401** ,502** ,561** 1.000 ,649** ,689** ,303* ,637**
VI9 ,516** ,431** ,566** ,556** ,338* ,401** ,721** ,649** 1.000 ,726** 0.227 ,591**
VI10 ,374** ,411** ,472** ,625** ,531** ,442** ,562** ,689** ,726** 1.000 ,360* ,592**
VI11 0.188 0.209 0.279 0.235 0.236 ,533** ,378** ,303* 0.227 ,360* 1.000 ,528**
VI12 0.187 0.262 ,362* ,454** ,464** ,560** ,565** ,637** ,591** ,592** ,528** 1.000
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
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Figura 22 - Indicativos de correlação positiva, nula e negativa das práticas de gestão e a 
performance dos processos internos 

Há uma correlação de 0.73 entre as práticas de Gestão de Projetos (VI9) e Gestão de 

Clientes (VI10); e de0.72 entre as práticas de Gestão da Qualidade (VI7) e Gestão de Projetos 

(VI9). De uma forma geral as correlações entre as práticas de gestão apresentaram intensidades 

moderadas e positivas para esta performance (acima de 0.3 e abaixo de 0.7). Em decisões de 

implementação das referidas práticas, hão de se observar que as mesmas podem ser mais 

eficazes para a performance de processos internos, quando conduzidas de forma integrada e 

combinada. 

4.3.5. Avaliação direta da influência das práticas de gestão na performance de 

aprendizado e crescimento organizacional das IES brasileiras 

Nesta seção são apresentados os resultados da influência das práticas de gestão na 

performance de aprendizado e crescimento organizacional das IES brasileiras. Destaca-se que 

os resultados aqui evidenciados refletem o julgamento dos especialistas. Os dados foram 

coletados utilizando um questionário do tipo escalar - escala Likert, com valores de 1 –menor 

influência e 5 – maior influência. Os resultados são apresentados na Tabela 19. 

Tabela 19 - Resultados descritivos das práticas de gestão em relação à performance do 
aprendizado e crescimento organizacional 

Práticas de Gestão (N = 48) M DP α 

Gestão do Planejamento Estratégico 4.04 1.09 0.93 

Gestão de Pessoas 4.02 1.06 0.93 

Gestão de Sistemas de Informação 3.90 0.95 0.93 

Gestão de Projetos 3.77 1.17 0.93 
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Capacidade Organizacional 3.75 1.00 0.94 

Gestão da Inovação 3.73 1.11 0.93 

Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho 3.71 1.09 0.93 

Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 3.71 1.37 0.93 

Gestão da Qualidade 3.69 1.17 0.92 

Gestão de Riscos 3.63 1.23 0.93 

Gestão de Clientes 3.52 1.17 0.93 

Gestão de Fornecedores 3.23 1.02 0.93 

 

As práticas de Gestão de Planejamento estratégico (4.04), Gestão de Pessoas (4.02) e 

Gestão de sistemas de informação (3.90) influenciam de forma substancial a performance de 

aprendizado e crescimento organizacional (VD4) das IES brasileiras. Por outro lado, a prática 

de Gestão de Fornecedores apresenta a menor influência em relação a esta performance (3.23). 

Com relação ao teste de Shapiro–Wilk, a performance de aprendizado e crescimento 

organizacional (VD3) também teve sua hipótese nula (H0) rejeitada (p < 0.05) e não evidencia 

uma população normalmente distribuída. O teste de Alfa de Cronbach (α), apresentou números 

altos (α > 0.93) contribuindo para classificar os resultados como de aceitáveis. A Figura 

23ilustra as frequências de respostas dos especialistas associadas aos graus da escala Likert 

medidas de 1 a 5. 

 
Figura 23 - Distribuição detalhada da frequência das respostas dos especialistas para a 

aplicação das práticas na Performance do aprendizado e crescimento organizacional das IES 
 

Há uma elevada concentração de respostas com grau 5 nas práticas Gestão do 

Planejamento Estratégico, Gestão de Pessoas e Gerenciamento das Melhores Práticas de 

Gestão. Estas práticas apresentaram uma concentração igual ou superior a 40% das respostas 

no grau 5. Na visão dos especialistas, as primeiras influenciam de forma significativa a 

performance de aprendizado e crescimento organizacional (médias). Destaca-se ainda que há 
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uma concentração substancial (pelo menos 46%), com grau 4, das práticas de Qualidade, 

Capacidade Organizacional e Gestão de Sistemas de informação, evidenciando forte influência 

na performance de aprendizado e crescimento organizacional das IES brasileiras. A Gestão de 

fornecedores apresenta influência moderada na performance do aprendizado e crescimento 

organizacional, com grau de concentração 3 (44%). Para melhor compreensão da informação, 

esses resultados são apresentados na Figura 24. 

 

Figura 24 - Distribuição da frequência das respostas dos especialistas para a aplicação das 
práticas na Performance do aprendizado e crescimento organizacional das IES 

As práticas de Gestão de Pessoas (VI6), Gestão do Planejamento Estratégico (VI12), 

Gestão de Sistemas de Informação (VI2), Gestão de Projetos (VI9) e Gestão da Qualidade (VI7) 

são as que mais influenciam a performance de Aprendizado e Crescimento Organizacional 

(VD4). As referidas práticas concentraram mais de 70% das respostas entre os graus 4 e 5.O 

Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão (VI8) não está entre as práticas de gestão com 

graus 4 e 5. Esta prática apresentou baixa convergência de respostas. Logo após analisar as 

frequências, foi verificado se as práticas de gestão (VIs) diferenciavam estatisticamente, 

realizando o teste de Kruskall-wallis (H). Também foi possível rejeitar a hipótese nula (H0), 

concluindo que existem evidências estatísticas significantes de diferenças entre as práticas de 

gestão na performance de aprendizado e crescimento organizacional (VD4). A partir daí, fez-

se o teste post-hoc de Wilcoxon-Mann-Whitney a fim de identificar os diferentes grupos de 

práticas de gestão. Os resultados são apresentados na Tabela 20. 
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Tabela 20 - Resultado dos testes de Kruskall-wallis e Wilcoxon-Mann-Whitney para as 
práticas de gestão em relação à performance de aprendizado e crescimento organizacional 

  Práticas de Gestão (N = 48) M Grupo 

1º Gestão do Planejamento Estratégico 4.04 a 

2º Gestão de Pessoas 4.02 a 

3º Gestão de Sistemas de Informação 3.90 ab 

4º Gestão de Projetos 3.77 ab 

5º Capacidade Organizacional 3.75 ab 

6º Gestão da Inovação 3.73 ab 

7º Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho 3.71 ab 

8º Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 3.71 ab 

9º Gestão da Qualidade 3.69 ab 

10º Gestão de Riscos 3.63 abc 

11º Gestão de Clientes 3.52 bc 

12º Gestão de Fornecedores 3.23 c 

 

Na opinião dos especialistas a prática de Gestão de Planejamento Estratégico e Gestão 

de Pessoas pertencem à mesma classe de grau de influência. A Gestão de fornecedores aparece 

isolada das demais práticas (nesta performance de aprendizado e crescimento 

organizacional).Verifica-se ainda que 7 práticas foram classificadas em um mesmo grupo, o 

que significa dizer que, entre elas não houve divergência estatística significativa e as mesmas 

guardam algum tipo de similaridade no que diz respeito ao seu grau de influência.Com o 

objetivo de verificar como essas práticas se relacionam, foi realizado o teste de correlação de 

Spearman. Os resultados são apresentados na Tabela 21. 

Tabela 21 - Coeficiente de correlação (Spearman) entre as práticas de gestão e a performance 
do aprendizado e crescimento organizacional das IES brasileiras 

 

Para melhorar a qualidade da informação sobre a intensidade das correlações, foi 

elaborada uma matriz para destacar as intensidades das correlações (Figura 25). 

Práticas VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12
VI1 1.000 ,465** ,422** ,340* 0.162 ,522** ,459** ,384** 0.281 ,311* ,339* ,360*
VI2 ,465** 1.000 ,606** ,648** ,360* ,578** ,665** ,389** ,467** ,413** 0.163 ,335*
VI3 ,422** ,606** 1.000 ,704** ,557** ,498** ,609** ,510** ,427** ,584** ,408** ,499**
VI4 ,340* ,648** ,704** 1.000 ,456** ,516** ,696** ,529** ,447** ,500** 0.262 ,392**
VI5 0.162 ,360* ,557** ,456** 1.000 ,416** ,474** ,471** ,347* ,557** ,415** ,368*
VI6 ,522** ,578** ,498** ,516** ,416** 1.000 ,598** ,472** ,369** ,412** ,408** ,421**
VI7 ,459** ,665** ,609** ,696** ,474** ,598** 1.000 ,679** ,644** ,581** ,442** ,573**
VI8 ,384** ,389** ,510** ,529** ,471** ,472** ,679** 1.000 ,695** ,750** ,581** ,718**
VI9 0.281 ,467** ,427** ,447** ,347* ,369** ,644** ,695** 1.000 ,708** ,451** ,731**
VI10 ,311* ,413** ,584** ,500** ,557** ,412** ,581** ,750** ,708** 1.000 ,499** ,609**
VI11 ,339* 0.163 ,408** 0.262 ,415** ,408** ,442** ,581** ,451** ,499** 1.000 ,651**
VI12 ,360* ,335* ,499** ,392** ,368* ,421** ,573** ,718** ,731** ,609** ,651** 1.000

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
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Figura 25 - Indicativos de correlação positiva, nula e negativa das práticas de gestão e a 
performance do aprendizado e crescimento organizacional 

A Figura 25 mostra que a maioria das práticas de gestão se correlacionam com 

intensidade moderada e positiva (entre 0.3 e 0.7). Destaca-se a correlação existente entre o 

Gerenciamento das melhores práticas de gestão (VI8) e Gestão de Clientes (VI10) que 

apresentou o valor de 0.75, evidenciando a correlação mais forte entre as práticas de gestão, 

quando considerando os resultados organizacionais na performance de aprendizado e 

crescimento organizacional. Conforme julgamento dos especialistas, estas práticas quando 

combinadas, podem apresentar resultados mais satisfatórios para as IES na perspectiva de 

aprendizado e crescimento organizacional. 

4.3.6. Avaliação direta da influência das práticas de gestão na Performance das 

IES brasileiras 

Nesta seção são apresentadas as influências das práticas na performance das IES. A 

Figura 26 evidencia as médias atribuídas a cada uma das práticas de gestão (VI) em relação aos 

distintos desempenhos (VD). 
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Figura 26 - Comparação das médias de impactos das práticas de gestão nas distintas 

performances 

Quando as práticas estão relacionadas à performance de processos internos (VD3), 

aprendizado e crescimento organizacional (VD4), há maior influência nos resultados das IES 

(média). A Figura 27 apresenta a ordem de impacto direto das práticas de gestão quando 

consideradas as diferentes perspectivas de performance. 
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Figura 27 - Ordem da influência direta das práticas de gestão quando considerados as 
diferentes perspectivas de performance 

A Gestão de Planejamento Estratégico (VI12) é a prática que mais influencia as 

performances financeira (VD1) e Aprendizado e crescimento organizacional (VD4). No 

entanto, esta prática cai para sexta posição, quando avaliadas na perspectiva das performances 

clientes (VD2) e processos internos (VD3), respectivamente. Cabe destacar também que a 

prática Gestão de Sistemas de informação (VI2) é uma das que mais influenciam a performance 

de processos internos (VD3). Na opinião dos especialistas, a Gestão de Pessoas (VI6) foi 

considerada a prática que mais influencia a performance de Clientes (VD2), processos internos 

(VD3) e aprendizado e crescimento organizacional (VD4). Já na perspectiva financeira (VD4), 

a Gestão de Pessoas mostrou-se pouco influente quando comparada às demais práticas, 

ocupando a nona posição. A Gestão de fornecedores (VI5) foi considerada a prática com menor 

influência na performance de processos internos (VD3) e aprendizado e crescimento 

organizacional (VD4). Esta prática ocupou a nona posição na perspectiva dos clientes (VD2) e 

a segunda posição na perspectiva financeira (VD1). Isto reforça a ideia de que uma mesma 
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prática de gestão exerce influência em graus diferentes para diferentes perspectivas de 

performance nas IES brasileiras. Verifica-se certa similaridade com a Gestão de Clientes 

(VI10), ou seja, menor influência. Ao considerar a perspectiva de processos internos (VD3) e 

de aprendizado e crescimento organizacional (VD4), ocupou posições de menor influência, 

quando comparada com às demais práticas. Já na perspectiva dos clientes, ocupou a terceira 

posição. A gestão de riscos (VI4) foi considerada a prática com menor influência na 

performance dos clientes (VD2), ocupando posições intermediárias. 

 

4.3.7. Avaliação (direta)da influência das práticas de gestão na Performance das 

IES sem o efeito moderado de recursos 

Esta seção mostra a influência das práticas de gestão na performance das IES brasileiras 

sem o efeito moderado de recursos (influência direta). As métricas para avaliação da 

performance foram extraídas do Balanced Scorecard (BSC): Financeira, Clientes, Processos 

Internos e Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento. Desta forma, foi elaborada a seguinte 

pergunta endereçada aos especialistas, no caso em questão, os gestores das IES: “Qual o Grau 

de Influência de cada recurso na performance da IES em cada perspectiva indicada?”, sendo 

que as perspectivas indicadas eram a Financeira (VD1), de Clientes (VD2), de Processos 

Internos (VD3) e de Aprendizado e Crescimento Organizacional (VD4). Foram relacionados 

três tipos de recursos: Financeiros/econômicos (VM1), humanos (VM2) e tecnológicos (VM3). 

Este impacto foi avaliado por meio de uma escala Likert variando de 1 a 5, sendo 1 considerado 

“pouco influente” e 5 “muito influente”. Os resultados são apresentados nas Tabela 22 a Tabela 

27 e Figura 28 e Figura 29. 

 

Tabela 22 - Resultados descritivos para a influência das sob o efeito moderado dos recursos 
nas diferentes performances das IES 

Recursos 

Perspectiva 
Financeira 

Perspectiva dos 
Clientes 

Perspectiva dos 
Processos 
Internos 

Perspectivas do 
Aprendizado e 
Crescimento 

Organizacional 

M DP α M DP α M DP α M DP α 

Financeiros/Econômicos 4.48 0.80 0.78 3.46 1.15 0.76 3.44 0.97 0.77 3.48 0.92 0.75 

Humanos 3.96 0.94 0.78 4.31 0.83 0.73 4.40 0.74 0.74 4.27 0.87 0.75 

Tecnológicos 4.00 0.88 0.76 3.83 0.95 0.76 4.33 0.86 0.75 4.13 1.00 0.74 

Legenda: (M) = Média (DP) – Desvio Padrão (α) - Alfa de Cronbach 

Os recursos financeiros influenciam de forma substancial a performance financeira das 

IES (4.48). Por outro lado, os recursos humanos têm um efeito bastante significativo nas 
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performances dos clientes (4.31), processos internos (4.40) e aprendizado e crescimento 

organizacional (4.27).  Por fim, os recursos tecnológicos têm efeito elevado nas performances: 

financeiras (4.0), processos internos (4.33) e aprendizado e crescimento organizacional (4.13). 

A confiabilidade interna do questionário em relação à moderação de recursos foi 

verificada pelo teste de Alfa de Cronbach (α) em cada um dos itens, obtendo resultados 

considerados aceitáveis (α > 0.73) para todos os casos. Rejeitou-se a hipótese nula sobre a 

distribuição das respostas, no teste de Shapiro–Wilk, obtendo para todos casos o valor de p < 

0.01, ou seja, a distribuição das respostas para a moderação dos recursos não provém de uma 

distribuição normal. 

Após a análise descritiva dos resultados, o passo seguinte foi verificar diferenciações 

estatísticas entre a moderação de recursos. Para isto foi realizado o teste de Kruskall-wallis (H) 

em cada um dos recursos em relação a cada perspectiva de performance observada. Entretanto, 

para todas as moderações de recursos em relação a todos os resultados não foi possível rejeitar 

a hipótese nula (H0), ou seja, por meio dos resultados (p > 0.05) não foi possível identificar 

estatisticamente diferenciações entre as moderações de recursos. Mesmo sem um resultado 

significativo relacionado à diferenciação das moderações, optou-se por verificar se existiam 

diferentes agrupamentos de moderações. Realizou-se o teste Post-Hoc Wilcoxon-Mann-

Whitney, cujo os resultados são apresentados na Tabela 23. 

Tabela 23 - Resultado dos testes de Kruskall-wallis e Wilcoxon-Mann-Whitney para as 
práticas de gestão em relação às diferentes performances 

Recursos 

Perspectiva 
Financeira 

Perspectiva 
dos Clientes 

Perspectiva dos 
Processos 
Internos 

Perspectivas do 
Aprendizado e 
Crescimento 

Organizacional 

M Grupo M Grupo M Grupo M Grupo 

Financeiros/Econômicos 4.48 a 3.46 a 3.44 A 3.48 a 

Humanos 3.96 b 4.31 b 4.40 B 4.27 b 

Tecnológicos 4.00 b 3.83 a 4.33 B 4.13 b 

 

Os recursos financeiros formam grupo somente na perspectiva dos clientes, nas demais 

perspectivas esta variável moderadora fica isolada. Os recursos financeiros se destacam na 

perspectiva financeira, uma vez que não se diferenciam estatisticamente, agregando-se a um 

único agrupamento. Isto mostra que os recursos financeiros influenciam os resultados da IES 

na perspectiva financeira. Por outro lado, na perspectiva dos clientes, os recursos financeiros 

são classificados no mesmo grupo dos recursos tecnológicos. Já os recursos humanos aparecem 
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como os mais influentes em classificação isolada. Nas perspectivas dos processos internos e 

aprendizado e crescimento organizacional, foi possível verificar que os recursos financeiros 

apresentam menor influência com relação aos demais, sendo classificado de maneira isolada. 

Os recursos humanos possuem maior influência e se assemelha estatisticamente com os 

recursos tecnológicos. Ao observar tais resultados, é possível afirmar (na opinião dos 

especialistas) que os diferentes tipos de recursos influenciam em graus distintos, as diferentes 

perspectivas de performance nas IES. Logo após este procedimento, o passo seguinte é verificar 

a relação entre as variáveis moderadoras usando o teste de Correlação de Spearman (ρ). Estes 

resultados são apresentados nas Tabela 24 a Tabela 27. 

Tabela 24 - Coeficiente de correlação (Spearman) entre a moderação dos recursos e a 
performance financeira 

Moderação dos Recursos 
Recursos 

Financeiros/Econômicos 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Tecnológicos 

Financeiros/Econômicos 1.000 -0.061 0.006 

Humanos -0.061 1.000 0.463** 

Tecnológicos 0.006 0.463** 1.000 

        
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).   

 
Tabela 25 - Coeficiente de correlação (Spearman) entre a moderação dos recursos e 

performance de clientes 

Moderação dos Recursos 
Recursos 

Financeiros/Econômicos 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Tecnológicos 

Financeiros/Econômicos 1.000 0.289* 0.384** 

Humanos 0.289* 1.000 0.521** 

Tecnológicos 0.384** 0.521** 1.000 

        
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).   
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Tabela 26 - Coeficiente de correlação (Spearman) entre a moderação dos recursos e 
performance na perspectiva dos processos internos 

Moderação dos Recursos 
Recursos 

Financeiros/Econômicos 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Tecnológicos 

Financeiros/Econômicos 1.000 0.319* 0.132 

Humanos 0.319* 1.000 0.452** 

Tecnológicos 0.132 0.452** 1.000 
        
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).   

 
Tabela 27 - Coeficiente de correlação (Spearman) entre a moderação dos recursos e 

performance na perspectiva do aprendizado e crescimento organizacional 

Moderação dos Recursos 
Recursos 

Financeiros/Econômicos 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Tecnológicos 

Financeiros/Econômicos 1.000 0.363* 0.228 

Humanos 0.363* 1.000 0.444** 

Tecnológicos 0.228 0.444** 1.000 

        
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).   

 
Na perspectiva financeira evidencia-se correlação negativa entre os recursos financeiros 

e humanos, porém com um nível de significância baixo. Já perspectivas de clientes, processos 

internos, aprendizado e crescimento organizacional, há uma correlação positiva moderada entre 

os recursos humanos e recursos tecnológicos. Por outro lado, quando verificados os recursos 

financeiros em relação a estas mesmas perspectivas, observa-se um grau de correlação fraco 

com os recursos humanos e tecnológicos. Seja como for, todos os recursos são relevantes na 

opinião dos gestores, uma vez que todos apresentaram um grau de moderado a alto de influência 

(acima de 3.50). A Figura 28 mostra as médias do grau de influência de cada recurso à luz de 

cada perspectiva. 
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Figura 28 - Comparação das médias dos impactos identificados para a moderação dos 

recursos nas diferentes perspectivas de performance 

É possível afirmar que os recursos financeiros não apresentam influência substancial 

nas perspectivas dos clientes, processos internos, aprendizado e crescimento organizacional. Há 

uma influência significativa somente quando são endereçados para a perspectiva financeira. Por 

outro lado, os recursos humanos aparecem como o tipo de recurso que mais influencia as demais 

perspectivas de performance. Na opinião dos especialistas, a qualidade desse recurso é capaz 

de causar mais influência na performance da IES, quando se trata destas 3 perspectivas. A 

Figura 29 apresenta o ordenamento dos recursos por perspectiva. 

 

Figura 29 - Ordem de influência direta da moderação dos recursos na Performance das IES 
quando consideradas as diferentes perspectivas 

Há uma influência significativa dos recursos humanos como variável moderadora. 

Apenas para a performance financeira, os recursos humanos não apresentaram influência tão 

significativa. Por outro lado, os recursos tecnológicos influenciaram de forma substancial todas 

as perspectivas, ocupando a segunda posição como os recursos mais influentes. Em seguida são 

apresentados os resultados da avaliação da influência das práticas de gestão na performance das 

IES brasileiras sob o efeito moderado de recursos. 
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4.3.8. Avaliação da influência das práticas de gestão na Performance das IES sob 

o efeito moderado de recursos usando a correlação de Spearman 

Esta seção tem por objetivo apresentar a influência das práticas de gestão na 

performance das IES sob o efeito moderado de recursos usando a correlação de Spearman. Os 

recursos considerados são econômicos/financeiros, humanos e técnicos. A performance foi 

avaliada usando as perspectivas do Balanced Scorecard (BSC): Financeira, Clientes, 

Processos Internos e Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento. 

Desta forma, foi realizado um teste de correlação, por meio da técnica estatística 

Correlação de Spearman (ρ). Esta escolha se justifica, reafirmando, pelas características dos 

dados, ou seja, ordinais e não-paramétricos. Neste sentido, para cada uma das relações 

estabelecidas entre as variáveis (independentes, moderadoras e dependentes) e seus graus de 

influência diretos foram realizados os cálculos do coeficiente de correlação (ρ). Os resultados 

da avaliação da performance nas IES são apresentados conforme as métricas do BSC. A 

primeira métrica considerada foi a “perspectiva financeira”, a primeira variável dependente 

(VD1).  

 Perspectiva Financeira 

A Tabela 28 apresenta os coeficientes de correlação identificados entre a “perspectiva 

financeira associados a todas as práticas de gestão, sob o efeito moderado de recursos.  

Tabela 28 - Coeficientes de correlação (Spearman) entre as práticas de gestão e a perspectiva 
de performance financeira sob o efeito moderado de recursos 

Grau de impacto das práticas de gestão (VI) na Performance 
financeira (VD1) das IES  

Recursos (VM) 

Financeiros/ 
Econômicos 

Humanos Tecnológicos 

Capacidade Organizacional 0.182 -0.127 0.095 
Gestão de Sistemas de Informação 0.029 0.003 0.192 
Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho -0.092 -0.030 0.083 
Gestão de Riscos -0.055 0.202 0.239 
Gestão de Fornecedores 0.192 -0.003 0.114 
Gestão de Pessoas -0.036 0.163 0.151 
Gestão da Qualidade -0.004 0.155 0.285* 
Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 0.030 0.153 0.151 
Gestão de Projetos 0.064 0.102 0.436** 
Gestão de Clientes -0.146 0.205 0.270 
Gestão da Inovação 0.019 0.134 0.373** 
Gestão do Planejamento Estratégico 0.041 0.138 0.215 
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).     
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).     
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A partir dos resultados apresentados, foi elaborada uma matriz (Figura 30) com o 

objetivo de facilitar a visualização da intensidade das correlações positivas, nulas e negativas, 

na relação analisada. 

 

Figura 30 - Matriz com os indicativos de correlação positiva, nula e negativa associado à 
performance financeira 

A “Prática de Gestão de Projetos (VI9)” e a “Gestão da Inovação (V11)” guardam uma 

correlação moderada a um nível significativo quando analisada sob a “performance financeira”. 

Na visão dos especialistas, os recursos tecnológicos restringem de forma substancial a 

implementação das referidas práticas. Por outro lado, há uma correlação pouco significativa 

entre os “recursos financeiros (VM1)” e a “gestão de clientes (VI10)”. De acordo com os 

especialistas, os recursos financeiros (VM1) não potencializam esta prática. Com o objetivo de 

verificar e ordenar estatisticamente a influência média exercida pelos possíveis grupos de 

práticas de gestão sobre a performance financeira, sob o efeito moderado de recursos, aplicou-

se o teste de Duncan a 5% (p < 0.05). Segundo Canteri et. al. (2001) apud Machado (2018), 

este teste é considerado um teste menos conservador, e ao mesmo tempo, robusto e simples, 

permitindo verificar as diferenças significativas, caso existam, com maior facilidade. Os 

resultados são apresentados na Tabela 29. 

Tabela 29 - Diferenciação estatística com o Teste de Duncan da média dos coeficientes de 
correlação – Evidencia a influência das práticas de gestão sobre a performance financeira, sob 

o efeito moderado de recursos 

  Práticas de Gestão (N = 48) M Grupo 

1º Gestão de Projetos 0.201 a 

2º Gestão da Inovação 0.175 ab 

3º Gestão da Qualidade 0.146 ab 

4º Gestão do Planejamento Estratégico 0.131 ab 

5º Gestão de Riscos 0.129 ab 

6º Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 0.112 ab 

7º Gestão de Clientes 0.110 ab 

8º Gestão de Fornecedores 0.101 ab 

9º Gestão de Pessoas 0.093 ab 

10º Gestão de Sistemas de Informação 0.074 ab 

11º Capacidade Organizacional 0.050 ab 

12º Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho -0.013 b 
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A “Gestão de Projetos” é referenciada em um grupo isolado dos demais na parte superior 

da Tabela 29, enquanto que a descrição de processos e procedimentos de trabalho é evidenciada 

em outro grupo isolado na parte inferior. As demais práticas estão classificadas em um mesmo 

agrupamento. Desta forma, “Gestão de projetos” apresentou o maior grau (em média) na 

moderação dos recursos, quando observadas a influência das práticas de gestão na performance 

financeira das IES brasileiras”. Esta prática é a que mais sofre os efeitos da moderação dos 

recursos, em comparação com as demais. Por outro lado, a prática de gestão que menos sofre 

com a influência de recursos é a “descrição de processos e procedimentos de trabalho”, 

inclusive com uma média negativa. 

Com o objetivo de melhor evidenciar a intensidade da influência de cada uma das 

práticas de gestão na performance financeira das IES, sob o efeito moderado de recursos, foi 

elaborado um mapa de superfície de contorno (Figura 31). No mapa, cores com tons de 

vermelho mais forte representam o extremo mais alto (maior relevância/extrema), enquanto que 

as cores com tons azuis mais fortes representam uma proximidade com extremo mais baixo 

(baixa relevância/leve). 

 

Figura 31 - Intensidade da influência das práticas de gestão na Performance financeira das 
IES sob o efeito moderado de recursos 

Os resultados ilustrados reforçam as características de diferenciação dos efeitos das 

práticas de gestão na performance financeira, sob o efeito moderado de recursos. O efeito 

moderado de recursos Tecnológicos (VM3) influencia substancialmente a performance 

financeira das IES. As práticas que se destacam sob este aspecto são a Gestão da Inovação 

(VI11) e a Gestão de Projetos (VI9). Quando consideradas sob o efeito moderado dos recursos 

tecnológicos, aparecem como destaque nesta perspectiva. 
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 Clientes 

Para avaliar a influência das práticas de gestão na performance Clientes das IES 

brasileiras sob o efeito moderado de recursos, foram realizou-se o cálculo do coeficiente de 

correlação de Spearman (ρ). Os resultados são apresentados na Tabela 30. 

 

Tabela 30 - Coeficientes de correlação (Spearman) entre as práticas de gestão e a performance 
dos clientes sob o efeito moderado de recursos 

Grau de impacto das práticas de gestão (VI) na Performance das 
IES na Perspectiva dos Clientes (VD2) 

Recursos (VM) 

Financeiros/ 
Econômicos 

Humanos Tecnológicos 

Capacidade Organizacional 0.126 0.317* 0.336* 
Gestão de Sistemas de Informação 0.170 -0.048 0.225 
Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho -0.060 0.131 0.050 
Gestão de Riscos 0.114 0.162 0.047 
Gestão de Fornecedores 0.119 0.209 0.226 
Gestão de Pessoas 0.053 0.484** 0.300* 
Gestão da Qualidade 0.196 0.285* 0.194 
Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 0.193 0.194 0.092 
Gestão de Projetos 0.027 0.055 0.079 
Gestão de Clientes 0.160 0.405** 0.211 
Gestão da Inovação 0.018 0.174 0.220 
Gestão do Planejamento Estratégico 0.096 0.161 0.329* 
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).     
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).     

 

Para melhor visualização dos resultados foi elaborada uma matriz (Figura 32) com a 

identificação de correlações positivas, nulas e negativas. 

 

Figura 32- Matriz com os indicativos de correlação positiva, nula e negativa associado à 
performance de clientes 

É possível verificar uma moderada correlação entre os recursos humanos (VM2), as 

práticas Gestão de Pessoas (VI6) e a Gestão de Clientes (VI10), o que na visão dos especialistas 

evidencia uma moderada dependência dos referidos recursos com vistas à 

consecução/condução dessas práticas. Já os recursos tecnológicos (VM3) moderam mais que 
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os recursos financeiros (VM1) a maioria das práticas, nesta perspectiva de clientes. As práticas 

“Capacidade Organizacional” (VI1) e “Gestão de Planejamento Estratégico” (VI12) 

evidenciam certa dependência dos recursos tecnológicos para a consecução destas práticas. A 

Tabela 31 apresenta o ordenamento e agrupamento das práticas, sob o efeito moderado de 

recursos na performance de clientes. 

Tabela 31 - Diferenciação estatística com o Teste de Duncan da média dos coeficientes de 
correlação para mostrar a influência das práticas de gestão sobre a performance de clientes, 

sob o efeito moderado de recursos 

  Práticas de Gestão (N = 48) M Grupo 

1º Gestão de Pessoas 0.279 a 

2º Capacidade Organizacional 0.260 a 

3º Gestão de Clientes 0.259 a 

4º Gestão da Qualidade 0.225 ab 

5º Gestão do Planejamento Estratégico 0.195 abc 

6º Gestão de Fornecedores 0.185 abc 

7º Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 0.159 abc 

8º Gestão da Inovação 0.137 abc 

9º Gestão de Sistemas de Informação 0.116 abc 

10º Gestão de Riscos 0.108 abc 

11º Gestão de Projetos 0.054 bc 

12º Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho 0.040 c 

 

A Gestão de Pessoas, Capacidade Organizacional e Gestão de Clientes possuem pouca 

diferença estatística entre as médias, o que permite que sejam alocadas no mesmo grupo de 

relevância dentro desta perspectiva. Destaca-se também que a Descrição de Processos e 

Procedimentos de Trabalho foi classificada em um grupo isolado, e ocupou a última posição do 

ranking. Isto quer dizer que, baseado nas opiniões dos especialistas, esta prática é considerada 

a de menor influência e não há similaridade com nenhuma outra neste contexto analisado.Com 

o objetivo de aprimorar a qualidade da informação, A Figura 33 apresenta a intensidade da 

influência de cada uma das práticas de gestão na performance de clientes da IES, sob o efeito 

moderado de recursos. As cores com tons de vermelho mais forte representam intensidade mais 

forte, enquanto que as cores com tons azuis mais fortes representam a menor intensidade. 
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Figura 33 - Intensidade da influência das práticas de gestão na Performance de clientes das 
IES sob o efeito moderado de recursos 

 

Há uma maior intensidade nas práticas Gestão de Pessoas (VI6), Gestão de clientes 

(VI10) à luz de Recursos Humanos (VM2). Por outro lado, há uma leve intensidade na relação 

entre os recursos financeiros (VM1) e as práticas de gestão na performance de clientes. Ou seja, 

embora este tipo de recurso tenha sua relevância, as práticas dependem em menor grau dos 

recursos financeiros do que de outros tipos de recursos para que sejam executadas. 

 Processos Internos 

Para verificar a influência das práticas de gestão na performance de processos internos, 

realizou-se o cálculo do coeficiente de correlação de Spearman (ρ), sob o efeito moderado de 

recursos. Os resultados são apresentados na Tabela 32. 

Tabela 32 - Coeficientes de correlação (Spearman) entre as práticas de gestão e a perspectiva 
de performance dos processos internos sob o efeito moderado de recursos 

Grau de impacto das práticas de gestão (VI) na Performance das 
IES na Perspectiva dos Processos Internos (VD3) 

Recursos (VM) 

Financeiros 
/Econômicos 

Humanos Tecnológicos 

Capacidade Organizacional 0.178 0.305* 0.194 
Gestão de Sistemas de Informação 0.205 0.055 0.095 
Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho 0.171 0.141 0.075 
Gestão de Riscos 0.092 0.139 -0.017 
Gestão de Fornecedores 0.130 0.031 -0.066 
Gestão de Pessoas 0.231 0.298* 0.166 
Gestão da Qualidade 0.210 0.077 0.090 
Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 0.142 0.152 0.015 
Gestão de Projetos 0.148 0.028 0.096 
Gestão de Clientes 0.151 0.095 0.132 
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Gestão da Inovação 0.077 -0.023 0.177 
Gestão do Planejamento Estratégico 0.211 0.118 0.207 
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).     

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).     

 

Para aprimorar a visualização das informações, foi elaborada uma matriz para identificar 

as correlações positivas, nulas e negativas (Figura 34). 

 

Figura 34- Matriz com os indicativos de correlação positiva, nula e negativa associado à 
performance de processos internos 

As correlações evidenciadas são leves (variou de -0.07 até 0.30) entre as práticas de 

gestão e o efeito moderado de recursos nos resultados da organização – performance de 

processos internos. Por outro lado, a correlação existente entre a os recursos humanos (VM2), 

a Capacidade Organizacional (VI1), os recursos humanos (VM2) e a Gestão de Pessoas (VI6), 

apresentaram ambos com 0.30. Ou seja, essas são consideradas as mais dependentes de algum 

tipo de recurso, para o caso em questão, os recursos humanos. A Tabela 33mostra o 

ordenamento das médias e agrupamento das práticas considerando sua diferenciação estatística. 

Tabela 33 - Diferenciação estatística com o Teste de Duncan da média dos coeficientes de 
correlação, para mostrar a influência das práticas de gestão na performance de processos 

internos sob o efeito moderado dos recursos 

  Práticas de Gestão (N = 48) M Grupo 

1º Gestão de Pessoas 0.232 a 

2º Capacidade Organizacional 0.226 ab 

3º Gestão do Planejamento Estratégico 0.179 abc 

4º Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho 0.129 abcd 

5º Gestão de Clientes 0.126 abcd 

6º Gestão da Qualidade 0.126 abcd 

7º Gestão de Sistemas de Informação 0.118 abcd 

8º Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 0.103 bcd 

9º Gestão de Projetos 0.091 cd 

10º Gestão da Inovação 0.077 cd 

11º Gestão de Riscos 0.071 cd 

12º Gestão de Fornecedores 0.032 d 
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Observa-se que a Gestão de pessoas e a Capacidade organizacional estão em grupos 

distintos, ou seja, ainda que possuam relevância com relação às demais práticas, é preciso 

considerar que não estão no mesmo nível de relevância estatisticamente.Com o objetivo de 

aprimorar a qualidade da informação da intensidade da influência de cada uma das práticas de 

gestão na performance de processos internos das IES, foi elaborado um mapa de superfície de 

contorno(Figura 35).As cores com tons de vermelho mais forte representam maior intensidade 

e as cores com tons azuis mais fortes representam menor intensidade. 

 

 
Figura 35 - Intensidade da influência das práticas de gestão na Performance de 

processos internos das IES sob o efeito moderado de recursos 
 

A Capacidade Organizacional (VI1) e a Gestão de Pessoas (VI6) apresentaram as 

maiores intensidades de correlação com os recursos humanos (VM2). Isto reforça a visão dos 

especialistas quanto ao grau de dependência destas práticas em relação a este recurso.  

 

 Aprendizado e Crescimento organizacional 

O primeiro passo foi calcular o coeficiente de correlação de Spearman (ρ) para verificar 

a influência das práticas de gestão na Performance de aprendizado e crescimento 

organizacional das IES, sob o efeito moderado de recursos. Os resultados obtidos para os 

coeficientes de correlação (ρ) são apresentados na Tabela 34. 
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Tabela 34 - Coeficientes de correlação (Spearman) entre as práticas de gestão e a perspectiva 
de performance do aprendizado e crescimento organizacional sob o efeito moderado de 

recursos 

Grau de impacto das práticas de gestão (VI) na Performance das 
IES na Perspectiva dos Processos Internos (VD4) 

Recursos (VM) 

Financeiros 
/Econômicos 

Humanos Tecnológicos 

Capacidade Organizacional 0.012 0.064 0.024 
Gestão de Sistemas de Informação 0.127 0.043 0.183 
Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho 0.100 0.042 0.280 
Gestão de Riscos 0.155 0.205 0.159 
Gestão de Fornecedores 0.226 0.170 0.181 
Gestão de Pessoas 0.146 0.027 0.065 
Gestão da Qualidade 0.313* 0.264 0.320* 
Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 0.303* 0.318* 0.188 
Gestão de Projetos 0.315* 0.328* 0.258 
Gestão de Clientes 0.207 0.340* 0.324* 
Gestão da Inovação 0.240 0.185 0.302* 
Gestão do Planejamento Estratégico 0.367* 0.231 0.236 
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).     

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).     

 

Abaixo, a Figura 36apresenta matriz com a identificação de correlações positivas, nulas 

e negativas. 

 

Figura 36 - Matriz com os indicativos de correlação positiva, nula e negativa associado à 
performance de crescimento do aprendizado e crescimento organizacional 

Aqui podem ser verificadas correlações moderadas e leves, com destaque para a Gestão 

de Projetos (VI9) e Gestão de Clientes (VI10) em relação à variável moderadora Recursos 

Humanos (VM2). O que pode levar a crer maior dependência de recursos humanos por estas 

práticas, nesta perspectiva. A Gestão de Planejamento Estratégico (VI12) também apresentou 

maior associação com recursos financeiros (VM1). 

A Tabela 35 apresenta a diferenciação estatística com o Teste de Duncan da média dos 

coeficientes de correlação com vistas a evidenciar a influência das práticas de gestão na 

performance de aprendizado e crescimento organizacional, sob o efeito moderado de recursos. 
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Tabela 35 - Diferenciação estatística com o Teste de Duncan da média dos coeficientes de 
correlação para evidenciar a influência das práticas de gestão na performance do aprendizado 

e crescimento organizacional, sob o efeito moderado de recursos 

  Práticas de Gestão (N = 48) M Grupo 

1º Gestão de Projetos 0.300 a 

2º Gestão da Qualidade 0.299 a 

3º Gestão de Clientes 0.290 ab 

4º Gestão do Planejamento Estratégico 0.278 ab 

5º Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 0.270 ab 

6º Gestão da Inovação 0.242 abc 

7º Gestão de Fornecedores 0.192 abcd 

8º Gestão de Riscos 0.173 bcde 

9º Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho 0.141 cdef 

10º Gestão de Sistemas de Informação 0.118 def 

11º Gestão de Pessoas 0.079 ef 

12º Capacidade Organizacional 0.033 f 

 

As práticas Gestão de Projetos e a Gestão da Qualidade são as mais relevantes. Para 

evidenciar melhor a qualidade da informação, foi elaborado um mapa de superfície para melhor 

visualização da intensidade de cada uma das práticas de gestão em relação à performance de 

aprendizado e crescimento organizacional das IES, sob o efeito moderado de recursos (Figura 

37). As cores com tons de vermelho mais forte representam maior intensidade, enquanto que as 

cores com tons azuis mais fortes representam menor intensidade.  

 

Figura 37 - Intensidade da influência das práticas de gestão na Performance de aprendizado e 
crescimento organizacional das IES, sob o efeito moderado de recursos 
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As práticas Gestão da Qualidade (VI7), Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 

(VI8), Gestão de Projetos (VI9), Gestão de Clientes (VI10), Gestão da Inovação (VI11), Gestão 

do Planejamento Estratégicos (VI12) apresentaram maior grau de intensidade nas correlações. 

Estas práticas são mais dependentes dos recursos.  

 

4.3.9. Avaliação da influência das práticas de gestão na Performance das IES: 

Uma comparação dos resultados a partir dos cenários sem e sob a moderação 

de recursos 

Esta seção apresenta um estudo comparado da influência das práticas de gestão (VI) na 

performance das IES (VD) usando a proposta dos dois cenários: sem e sob a moderação de 

recursos (VM). Este procedimento foi realizado por meio das médias de impactos diretos das 

práticas de gestão sobre a Performance das IES e da média dos coeficientes de correlação entre 

os impactos das práticas de gestão na Performance das IES, considerando a moderação de 

recursos. Os resultados são apresentados na Figura 38. As práticas estão ordenadas de forma 

crescente, sendo 1º o de maior impacto na Performance das IES e 12º o de menor impacto na 

Performance das IES. 

 

Figura 38 - Comparação dos impactos das práticas de gestão na Performance das IES, 
considerando a presença e a ausência da moderação dos recursos 
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As práticas de “Gestão do Planejamento Estratégico (VI12)” influenciam de forma 

substancial a performance das IES na ausência de recursos. Sob o efeito moderado de recursos, 

esta prática perde duas posições, ocupando o terceiro lugar, porém, o efeito na performance das 

IES é potencializado. A “Gestão de Pessoas (VI6)” também apresentou pequena variabilidade, 

com e sem a moderação de recursos. Neste sentido, é plausível e factível que os gestores 

orientem seus esforços para referida prática, considerando a sua potencialidade para o alcance 

dos resultados. A prática de “Gestão de Sistemas de Informação (VI2)” ocupa a 3ª posição sem 

o efeito moderado de recursos. Sob o efeito moderado de recursos, esta prática ocupa 11ª 

posição, o que evidencia que esta prática depende de recursos de forma significativa. Isto pode 

comprometer a eficácia nos resultados (performance) da IES. A “Gestão da Qualidade (VI7)” 

ocupa 5ª posição quando não há limitações de recursos. No entanto, sob o efeito moderado de 

recursos, esta prática ocupa o 1º lugar.  

A “Gestão da Inovação (VI11)” permaneceu estável na 7ª posição em ambos os cenários. 

A “Gestão de Clientes (VI10)” quando analisada em cenário de moderação de recursos ocupa 

a 10ª posição. Por outro lado, sob moderação de recursos salta para a 2ª colocação. Seja qual 

for o cenário apresentado, a maioria das práticas foi percebida de forma distinta. A Figura 39 

apresenta a comparação entre o efeito moderado de recursos a partir das médias de impactos 

diretos da moderação de recursos na performance das IES e da média dos coeficientes de 

correlação encontrados, considerando a moderação de recursos na relação entre as práticas de 

gestão na Performance das IES. Para cada moderação de recurso é apresentado a sua ordem de 

classificação crescente, sendo 1º o de maior efeito na Performance das IES e 3º o de menor 

impacto na Performance das IES. 

 

Figura 39 - Comparação dos impactos da moderação dos recursos na Performance das IES. 
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Em cenário de influência direta, os “recursos humanos (VM2)” são mais relevantes 

(Figura 39). E sob o efeito moderado de recursos, ganha ênfase os recursos tecnológicos (VM2).  

De fato, o provimento de recursos é um dos fatores principais na implementação e 

aplicação das práticas de gestão nas IES).  

4.3.10. Percepção dos especialistas sobre as práticas de gestão não conhecidas ou 

não percebidas pelos especialistas nas IES onde atuam 

Esta seção apresenta as práticas de gestão que não são conhecidas ou percebidas pelos 

especialistas nas IES em que atuam. Neste sentido, foi apresentada aos especialistas a seguinte 

pergunta aos especialistas: “Considerando as práticas de gestão destacadas nas questões 

anteriores, marque aquela(s) que você não conhece ou não percebe na IES onde atua, se houver 

(Caso conheça ou perceba todas as práticas na IES onde você atua, deixe em branco)”. O 

especialista então poderia deixar em branco, marcar uma ou mais opções. As opções constavam 

o nome dos agrupamentos das práticas de gestão. Os resultados foram tratados e ordenados na 

Tabela 36. 

Tabela 36 - Práticas de Gestão não conhecidas ou não percebidas pelos especialistas nas IES 
onde atuam 

  Prática de Gestão % 

1º Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão 54% 

2º Gestão de Clientes 54% 

3º Gestão de Fornecedores 46% 

4º Gestão da Qualidade 42% 

5º Gestão de Risco 33% 

6º Gestão da Inovação 27% 

7º Gestão de Projetos 19% 

8º Capacidade Organizacional 15% 

9º Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho 15% 

10º Gestão do Planejamento Estratégico 13% 

11º Gestão de Sistemas de Informação 6% 

12º Gestão de Pessoas 2% 

 

Para a maioria dos especialistas o Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão e a 

Gestão de Clientes não são percebidos nas IES em que atuam. Por outro lado, para mais de 40% 

dos especialistas informaram que a Gestão de Fornecedores e a Gestão da Qualidade são 

práticas igualmente desconhecidas ou não percebidas.  
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4.4. DISCUSSÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO NA PERFORMANCE DAS IES 

Esta seção apresenta uma síntese da influência sem e com a restrição moderada de 

recursos na performance das IES brasileiras (Tabela 37 e Tabela 38). 

Ao reunir os resultados apresentados, quando as decisões são tomadas sem considerar o 

efeito dos recursos (restrição), as práticas que mais influenciam os resultados (performance) 

das IES brasileiras são: planejamento estratégico, gestão de pessoas e de sistemas de 

informação. brasileiras. Por outro lado, ao analisar as decisões com base nos recursos 

(restrição), as práticas: gestão da qualidade, clientes e planejamento estratégico, são as práticas 

que apresentam maior dependência de recursos (global) (Tabela 37). Os recursos financeiros 

restringem em maior grau as práticas: gestão de fornecedores, de melhores práticas de gestão, 

da qualidade e de planejamento estratégico. Já os recursos humanos influenciam principalmente 

as práticas gestão de pessoas e clientes. Por fim, os recursos tecnológicos limitam de forma 

substancial as práticas de gestão da inovação e planejamento estratégico. Pelo que foi 

referenciado, gestão de planejamento estratégico é a práticas que mais sofre com a limitação de 

todos os recursos.   
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Tabela 37 - Tabela Resumo Influência das Práticas de Gestão da Performance das IES e Influência da Moderação dos Recursos 

Práticas de Gestão 
Influência 

Direta 
Global 

Influência 
Moderação 

Global 

Moderação dos Recursos 

Média 
VM1 

Média 
VM2 

Média 
VM3 

Capacidade Organizacional VI1 3.59 0.14 0.12 0.14 0.16 

Gestão de Sistemas de Informação VI2 3.79 0.11 0.13 0.01 0.17 

Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho VI3 3.47 0.07 0.03 0.07 0.12 

Gestão de Riscos VI4 3.42 0.12 0.08 0.18 0.11 

Gestão de Fornecedores VI5 3.46 0.13 0.17 0.10 0.11 

Gestão de Pessoas VI6 3.80 0.17 0.10 0.24 0.17 

Gestão da Qualidade VI7 3.63 0.20 0.18 0.20 0.22 

Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão VI8 3.46 0.16 0.17 0.20 0.11 

Gestão de Projetos VI9 3.66 0.16 0.14 0.13 0.22 

Gestão de Clientes VI10 3.49 0.20 0.09 0.26 0.23 

Gestão da Inovação VI11 3.57 0.16 0.09 0.12 0.27 

Gestão do Planejamento Estratégico VI12 3.84 0.20 0.18 0.16 0.25 

Global - 3.60 0.15 0.12 0.15 0.18 

 
- Sistemática de Cores: Verde Escuro: Maiores Valores; Amarela: Valores Intermediários; Vermelho Escuro: Menores Valores 
- Legendas: 
VM1 – Recursos Econômicos/Financeiros 
VM2 – Recursos Humanos  
VM3 – Recursos Tecnológicos 
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- Sistemática de Cores: Verde Escuro: Maiores Valores; Amarela: Valores Intermediários; Vermelho Escuro: Menores Valores 
- Legendas: 
VM1 – Recursos Financeiros/Econômicos 
VM2 – Recursos Humanos  
VM3 – Recursos Tecnológicos 

 

 

Impacto 
Direto

Influencia 
Moderação

VM1 VM2 VM3
Impacto 
Direto

Influencia 
Moderação

VM1 VM2 VM3
Impacto 
Direto

Influencia 
Moderação

VM1 VM2 VM3
Impacto 
Direto

Influencia 
Moderação

VM1 VM2 VM3

Capacidade Organizacional VI1 3.29 0.05 0.18 -0.13 0.10 3.67 0.26 0.13 0.32 0.34 3.65 0.23 0.18 0.31 0.19 3.75 0.03 0.01 0.06 0.02
Gestão de Sistemas de Informação VI2 3.44 0.07 0.03 0.00 0.19 3.81 0.12 0.17 -0.05 0.23 4.02 0.12 0.21 0.06 0.09 3.90 0.12 0.13 0.04 0.18
Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho VI3 3.23 -0.01 -0.09 -0.03 0.08 3.23 0.04 -0.06 0.13 0.05 3.71 0.13 0.17 0.14 0.07 3.71 0.14 0.10 0.04 0.28
Gestão de Riscos VI4 3.42 0.13 -0.06 0.20 0.24 2.96 0.11 0.11 0.16 0.05 3.67 0.07 0.09 0.14 -0.02 3.63 0.17 0.16 0.21 0.16
Gestão de Fornecedores VI5 3.77 0.10 0.19 0.00 0.11 3.38 0.18 0.12 0.21 0.23 3.48 0.03 0.13 0.03 -0.07 3.23 0.19 0.23 0.17 0.18
Gestão de Pessoas VI6 3.31 0.09 -0.04 0.16 0.15 4.02 0.28 0.05 0.48 0.30 3.85 0.23 0.23 0.30 0.17 4.02 0.08 0.15 0.03 0.06
Gestão da Qualidade VI7 3.40 0.15 0.00 0.16 0.29 3.69 0.23 0.20 0.29 0.19 3.75 0.13 0.21 0.08 0.09 3.69 0.30 0.31 0.26 0.32
Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão VI8 3.35 0.11 0.03 0.15 0.15 3.25 0.16 0.19 0.19 0.09 3.52 0.10 0.14 0.15 0.01 3.71 0.27 0.30 0.32 0.19
Gestão de Projetos VI9 3.65 0.20 0.06 0.10 0.44 3.40 0.05 0.03 0.05 0.08 3.83 0.09 0.15 0.03 0.10 3.77 0.30 0.32 0.33 0.26
Gestão de Clientes VI10 3.19 0.11 -0.15 0.20 0.27 3.75 0.26 0.16 0.41 0.21 3.52 0.13 0.15 0.09 0.13 3.52 0.29 0.21 0.34 0.32
Gestão da Inovação VI11 3.58 0.18 0.02 0.13 0.37 3.42 0.14 0.02 0.17 0.22 3.54 0.08 0.08 -0.02 0.18 3.73 0.24 0.24 0.18 0.30
Gestão do Planejamento Estratégico VI12 3.79 0.13 0.04 0.14 0.21 3.63 0.20 0.10 0.16 0.33 3.90 0.18 0.21 0.12 0.21 4.04 0.28 0.37 0.23 0.24
Global - 3.45 0.109 0.019 0.091 0.217 3.52 0.168 0.101 0.211 0.192 3.70 0.126 0.162 0.118 0.097 3.72 0.201 0.209 0.185 0.210

Práticas de Gestão
Perspectiva Financeira Perspectiva Clientes Perspectiva Processos Internos

Perspectiva Aprendizado e Crescimento 
Organizacional

Tabela 38 - Tabela Resumo da Influência das Práticas de Gestão na Performance das IES e Influência da Moderação dos 
Recursos por Perspectiva de Resultado 
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A Tabela 38 apresenta o resultado da influência das práticas de gestão na performance 

das IES e a influência da moderação dos recursos de acordo com as perspectivas (performance) 

do Balanced Scorecard (BSC): Financeira, Clientes, Processos Internos, e por Aprendizado e 

Crescimento Organizacional. 

Conforme pode ser observado, a Capacidade Organizacional (VI1) foi considerada pelos 

especialistas como uma prática que possui um poder de influência mediano na performance 

global da IES (3.59) e uma dependência igualmente mediana dos recursos observados. No 

entanto, chamou atenção o fato de que, quando observado em diferentes perspectivas, esta 

prática mostra-se mais dependente de recursos que as demais. Ao analisar as perspectivas 

Clientes (VD2) e Processos Internos (VD3), verifica-se que há substancial dependência de 

recursos humanos e tecnológicos. De fato, a capacidade organizacional compõe um dos 

principais atributos que determinam a identidade do grupo ou da organização, e também a 

velocidade e a eficácia do aprendizado coletivo dos membros (COLLINSON, 2008). O 

desempenho de uma organização pode ser melhorado quando for capaz de sustentar forças em 

um ambiente incerto, o que requer capacidades organizacionais flexíveis e responsáveis com 

atitudes, conhecimentos, habilidades e tecnologias adequadas (Hafeez et al., 2006 apud AL-

HAKIM; LU, 2017). Isto implica dizer que os achados desta pesquisa reforçam a relevância 

das práticas associadas a este grupo, na área das Instituições de Ensino Superior, por possuírem 

natureza complexa e existirem em um ambiente altamente dinâmico (WICKRAMASINGHE, 

2018). 

Quanto à Gestão de Sistemas de Informação (VI2), foi possível identifica-la como uma 

das práticas que mais impactam a performance global das IES (3.79), e pouco dependente dos 

recursos em comparação com as demais. Esta prática obteve destaque quando examinada na 

perspectiva de processos internos (VD3), sendo considerada a prática que mais impacta a 

performance. Além disso, esta prática é bastante dependente de recursos financeiros 

(VM1).Sobre esta prática, os resultados deste trabalho convergem com as investigações de Boas 

e Santos (2014), ao evidenciarem os impactos promovidos pela Gestão de Sistemas de 

Informação em diversas áreas de uma organização, dentre as quais, destacam-se a mensuração 

de resultados e controle dos processos da organização.  

A Descrição de Processos e Procedimentos de Trabalho (VI3) foi percebida como uma 

das práticas com menos influência global na performance (3.47) em comparação com as 

demais, bem como mostrou-se pouco dependente dos recursos de maneira global. Foi 

considerada a prática com menor dependência de recursos nas perspectivas financeiras (VD1) 
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e clientes (VD2). No entanto, quando esta prática é comparada com as demais, é plausível e 

factível referenciar o quão elevado é o grau de dependência de recursos tecnológicos (VM3), 

de aprendizagem e crescimento organizacional (VD4). 

Esta prática possui sua relevância na medida em que o conteúdo das regras pode 

transcender a posse para qualquer membro da organização (PONDY; MITROFF, 1979). Esta 

ação implica diretamente na gestão do conhecimento e viabilizada a padronização de processos 

que trará impactos na qualidade e eficiência dos processos (OLIVEIRA, O. J. De; SERRA 

PINHEIRO, 2009). Isto talvez explique a alta correlação entre este agrupamento de práticas e 

os demais em quase todas as perspectivas, observadas na seção 4.3, sendo possível inferir que 

embora tenha apresentado baixo impacto na performance, esta prática contribui para a 

implantação e execução das demais práticas observadas.   

A Gestão de Riscos (VI4) foi referenciada como a prática que apresenta menor 

influência na performance global das IES (3.42). Por outro lado, a performance das IES 

perspectiva dos Clientes apresentou a menor influência. Além disso, é certo afirmar que a 

Gestão de Riscos (V14) é a prática que apresenta mais substancial de recursos humanos (VM2), 

quando se compara às demais práticas.  

A literatura aponta que o gerenciamento de riscos ainda parece estar fora do foco dos 

pesquisadores, mas é uma realidade em mudança, haja vista que, por exemplo, em alguns 

estados alemães há uma exigência legal para que as instituições de Ensino Superior instalem 

um sistema de gerenciamento de risco (SCHMIDT; GÜNTHER, 2016). Conforme apresentado 

na Tabela 36 da seção 4.3.10, esta pesquisa mostrou que cerca de 33% dos especialistas não 

percebem ou não conhecem a gestão de riscos nas IES em que atuam, o que de certa forma 

converge rumo ao que referenciam outros autores citados.  

A Gestão de Fornecedores (VI5) apresentou valores considerados baixos (3.46), ao 

comparar com às demais práticas de gestão na performance global da IES, além de ser uma das 

práticas mais dependentes de recursos financeiros. Destaca-se que esta prática obteve elevado 

grau de influência na perspectiva financeira (VD1), sendo a 2ª que mais influencia esta 

perspectiva de performance. Além disso, foi considerada a prática com maior dependência de 

recursos financeiros. Examinada na perspectiva dos processos internos (VD3), aprendizado e 

crescimento organizacional (VD4), foi considerada a prática com menor impacto na 

performance. 

Barnes (1998) apud Sing (2008) já apontava a necessidade do desenvolvimento de 

práticas relacionadas aos fornecedores para garantir que a organização possa ter certeza de que 

seus fornecedores são capazes de fornecer produtos e serviços de qualidade consistente. 
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Naturalmente, infere-se que nestas condições, evita-se desperdício de material e até mesmo 

recompra de itens pelo motivo de não conformidade apresentados o que traz uma influência na 

performance financeira da organização, conforme os achados neste trabalho. Entende-se 

também que a Gestão de fornecedores guarda estreita relação com a gestão de qualidade ao 

observar os recortes teóricos (ASROFAH; ZAILANI; FERNANDO, 2010; FRYER; 

ANTONY; DOUGLAS, 2007; PARK; HARTLEY; WILSON, 2001; PRAJOGO et al., 2012; 

PSOMAS; ANTONY, 2017). Isto também pode ser verificado ao analisar a correlação entre a 

Gestão de fornecedores e a Gestão da qualidade, o que implica afirmar que são práticas 

dependentes umas das outras, podendo promover resultados mais eficazes, quando implantadas 

em conjunto. 

A Gestão de Pessoas (VI6), em termos globais, foi considerada a segunda prática que 

mais influencia a performance da IES, e se apresentou como uma das práticas que depende 

mais dos recursos, quando se compara às demais, com destaque para a dependência dos recursos 

humanos (VM2). A maior influência desta prática foi na performance de Clientes (VD2). E 

segunda colocação para as performances de aprendizado e crescimento organizacional (VD4). 

Sua dependência mostrou-se mais acentuada na perspectiva dos clientes (VD2) e dos processos 

internos (VD3), sendo que a na primeira apresentou o maior valor relativo à dependência dos 

recursos humanos (VM2) além de uma mediana dependência dos recursos tecnológicos (VM3).  

São muitos estudos que detalham a importância da gestão de pessoas nas organizações 

(BRANNICK et al., 2002; LOBANOVA; OZOLINA-OZOLA, 2014; LOO, 2002), em especial 

as instituições ligadas a área de educação(NICULESCU, 2006; SHIN, 2009). A aplicação 

efetiva de algumas práticas de gestão de pessoas permite ampliar o comprometimento dos 

funcionários da universidade com seu trabalho aumentando a performance das universidades 

(Chen et al., 2009; Shahzad et al., 2008 apud AMIN et al., 2014), além de ser vista como uma 

grande aliada na promoção da capacidade competitiva da organização (VIVARES-VERGARA; 

SARACHE-CASTRO; NARANJO-VALENCIA, 2016). 

De uma forma geral, a Gestão da Qualidade (VI7) foi considerada que apresenta 

influência mediana (3.63) na performance, quando se compara com às demais. Também foi 

considerada uma das práticas mais dependente de todos os recursos, com destaque para os 

recursos financeiros (VM1). Também cabe destacar que a performance clientes (VD2), 

processos internos (VD3), aprendizado e crescimento organizacional (VD4), também 

apresentaram elevada dependência dos recursos financeiros (VM1). 

A adequada gestão da Qualidade é capaz de promover, entre outros, o processo de 

aprendizado (FERNÁNDEZ CRUZ; EGIDO GÁLVEZ; CARBALLO SANTAOLALLA, 
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2016), a performance e a produtividade global da organização (FISHER, 1992; KUMAR; 

MAITI; GUNASEKARAN, 2018). Nesse sentido, mensurar a performance torna-se parte do 

desafio da gestão da qualidade (TIRON-TUDOR; COSTE, 2015). Este estudo mostrou que 

assim como a Gestão de Sistemas de Informação, a Gestão da Qualidade apresenta forte 

associação com as demais práticas, o que implica afirmar que quando combinadas podem ser 

mais efetivas em sua implantação. Chama a atenção o fato de que 42% dos especialistas 

evidenciarem esta prática como não conhecida ou percebida nas IES onde atuam. 

O Gerenciamento das Melhores Práticas de Gestão (VI8) apresentou o segundo valor 

menos influente na performance global das IES (3.46). Em comparação com as demais práticas, 

apresentou alta dependência de recursos financeiros (VM1). Exibiu ainda, alta dependência dos 

recursos na perspectiva do aprendizado e crescimento organizacional (VD4), destacando-se 

nesta relação os recursos financeiros (VM1) e humanos (VM2). 

Este trabalho já discorreu bastante sobre o que são as práticas de gestão e as melhores 

práticas de gestão. No entanto, reforça-se aqui o entendimento exposto por Brondyk e Searby 

(2013) que afirma que uma prática precisa ser eficaz de fato; ser comprovado empiricamente; 

e alcançar  o objetivo declarado. Cumprindo estes requisitos, alcança-se o conceito de “best 

practice”, ou melhor prática. Naturalmente, reafirma-se que o gerenciamento das melhores 

práticas contribui para melhorar a acurácia no alcance dos resultados da organização, 

promovendo a alta performance das IES. Esta pesquisa apontou que 54% dos especialistas não 

conhecem ou não percebem o gerenciamento das melhores práticas de gestão nas IES onde 

atuam, o que sinaliza como um potencial caminho a ser alcançado, haja vista que apresentou 

correlações com as demais práticas em nível considerável, permitindo-nos interpretar que 

quando combinadas as chances de sucesso na implantação das práticas ampliam-se. 

A Gestão de Projetos (VI9) mostrou-se como uma prática de influência média (3.66) na 

performance global, quando se compara com às demais. Esta prática apresentou maior 

dependência de recursos tecnológicos (VM3), além de evidenciar maior dependência dos 

recursos na perspectiva financeira (VD1). Já a perspectiva aprendizado e crescimento 

organizacional (VD4), esta performance apresentou elevada dependência de recursos, junto 

com a prática de Gestão da Qualidade (VI7), em comparação com as demais. Os resultados 

deste estudo apontam para correlações significativas entre esta prática e as demais, 

principalmente na Perspectiva dos Clientes (VD3). Considerando que o gerenciamento de 

projetos pode ser visto como um conjunto de processos que reúne ferramentas, técnicas e 

práticas com base no conhecimento aplicado a projetos, para alcançar metas da organização e 

fornecer produtos ou serviços (MATHUR; JUGDEV; SHING FUNG, 2013), percebe-se uma 
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estreita ligação entre os achados deste trabalho e a pesquisa citada. Nesse sentido, a Gestão de 

Projetos é relevante também, na medida em que contribui para a consecução de outras práticas 

de gestão. 

A Gestão de Clientes (VI10) apresentou baixa influência na performance global, e o 

maior valor de dependência dos recursos organizacionais, em especial os recursos humanos 

(VM2). Esta prática apresentou menor influência e a mais dependente de recursos humanos 

(VM2), considerando a perspectiva financeiro. A perspectiva Clientes apresentou a segunda 

maior dependência de recursos humanos (VD2), além de uma substancial influência na 

performance, em comparação com as demais. 

O Gerenciamento dos Clientes pode ser compreendido como um conjunto de práticas 

que fornece uma visão consolidada e integrada de clientes em todas as áreas de negócios 

promovendo a garantia de que cada cliente receba o mais alto nível de serviço possível 

(SEEMAN; O’HARA, 2006). A pesquisa revelou que esta prática parece pouco difundida na 

IES brasileiras, uma vez que 54% dos especialistas não conhecem ou não percebem esta prática 

onde atuam. A elevada dependência dos recursos humanos e tecnológicos talvez sejam um dos 

principais entraves para sua devida consecução. Apesar disso, esta pesquisa confirma a 

relevância desta prática, uma vez que pode proporcionar vantagem competitiva para o ensino 

superior e aumentar a capacidade de uma universidade para atrair, reter e servir os seus clientes 

como Seeman e O’hara (2006). 

A Gestão da Inovação (VI11) apresentou uma influência mediana na performance 

global das IES e mediana dependência dos recursos em comparação com as demais práticas. 

Destaca-se um elevado grau de dependência de recursos tecnológicos (VM3) em todas as 

perspectivas deste estudo, e ainda de maneira geral, esta prática foi considerada a mais 

dependente de recursos tecnológicos (VM3). 

Esta pesquisa encontrou evidências de que a Gestão da Inovação pode contribuir para a 

implantação de diversas outras práticas, em especial a Gestão da Qualidade. Nesse sentido, os 

achados desta pesquisa, confirmam os recortes teóricos, “ a inovação é um fator que contribui 

para o incremento da qualidade nas IES (ROFFE, 1998; WIKLUND, H. et al., 2003).  

A Gestão do Planejamento Estratégico (VI12) foi considerada a prática que mais tem 

influência na performance global das IES. Paralelamente à Gestão da Qualidade (VI7) e Gestão 

de Clientes (VI10), foi considerada a prática com maior dependência de recursos para sua 

consecução. Além disso, de uma forma geral, apresentou o maior grau de dependência dos 

recursos financeiros (VM1) e uma dependência substancial dos recursos tecnológicos (VM3).  

Nas perspectivas financeiras (VD1), aprendizado e crescimento organizacional (VD4), foi 
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considerada a prática que mais influencia a performance, além de contar com maior 

dependência de recursos tecnológicos (VM3), na perspectiva dos processos internos (VD3). 

Dos diversos achados neste trabalho sobre a gestão estratégica do planejamento, 

referentes à necessidade de recursos, a correlação existente entre a Qualidade e a Inovação, e 

seu papel determinante na performance global da organização, apresentam o que a literatura 

referencia de maior importância sobre o planejamento estratégico nas organizações (BASKIN; 

BASKIN, 2011), em especial as públicas (GOMES, C. F.; YASIN; LISBOA, 2008) e também 

nas IES de uma forma geral (HARRIS, 2000; MARIA; FIBRIANI; SINATRA, 2012). De 

acordo com os referidos autores, o Planejamento Estratégico é determinante para o futuro das 

organizações na medida em que é capaz de promover o alinhamento entre objetivos e recursos. 

De forma global, as práticas aqui referenciadas apresentam maior dependência dos 

recursos tecnológicos (VM3), seguido dos recursos Humanos (VM2) e financeiros (VM1). No 

entanto, é preciso destacar que todos os recursos apresentaram relevância para a consecução 

das práticas observadas. Isto pode ser melhor compreendido quando se verifica o ranking das 

melhores universidades do mundo (THE World University Ranking). Estados Unidos e Reino 

Unido concentram 9 das 10 melhores universidades do mundo, isto se dá talvez pelos níveis de 

diversidade e competitividade que apresentam (WAHEEDUZZAMAN, 2007), impulsionados 

pela promoção da capacidade organizacional (BOBE; KOBER, 2015; KAGAARI, J. R. K., 

2011; KARUHANGA, 2015), contribuindo para  desenvolver e manter os melhores alunos e 

profissionais, agregando valor às IES pelo incremento de capital intelectual  (HO; DEY; 

HIGSON, 2006b; RAMÍREZ; LORDUY; ROJAS, 2007). Este capital intelectual 

adequadamente gerenciado impulsiona diversas áreas da organização, permitindo assim que as 

IES “produzam” resultados com qualidade, garantido elevada educação (DATOR, 2005; 

PARHIZGAR, S. S.; PARHIZGAR, K. D., 2015; PARHIZGARI; GILBERT, 2004), 

contribuindo também para o aprimoramento econômico na medida em que as empresas podem 

se beneficiar deste produto (KITSON, 2004), colocando em prática o que referencia os recortes 

teóricos. É certo afirmar também que as práticas de gestão devem ser analisadas e decididas 

sempre de forma combinadas e integradas, uma vez que a implementação de uma, pode 

dependente da outra. Isto pode à otimização de recursos, tornando a prática factível e plausível 

na visão baseada em recursos. Finalmente, as dinâmicas no ambiente das universidades 

contemporâneas significam que elas estão concentradas nas expectativas e necessidades das 

partes interessadas e, especialmente, nos estudantes, sem esquecer, contudo, do papel 

particularmente importante das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs). A ênfase 

é para um ensino superior competitivo, ajustando necessidades do mercado e suas candidaturas.  
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Seja qual for o modelo de gestão de práticas de gestão baseada ou não em recursos, a 

partir dos recortes teóricos e dos resultados aqui apresentados, é possível afirmar que elevada 

educação é resultado de investimentos na geraçaõ de conhecimento, com ganhos de vantagem 

competitiva. E uma das maneiras de se alcançar vantagens competitivas é pensar na cooperação 

universidade-indústria (Balasco et al .; 2008: 1285), o que representa um desempenho 

substancial na melhoria da eficiência na formação de estudantes do ensino superior. Além de 

treinar os alunos e gerar conhecimentos teóricos, as universidades devem ser capazes de 

transferir esse conhecimento para o setores econômicos relevantes. Este método pode melhorar 

a eficiência tanto do treinamento do ensino superior quanto do uso de conhecimento pela 

indústria.  

 

4.5. COMENTÁRIOS PARCIAIS 

A aplicação da técnica de mineração de dados para análise de cluster possibilitou 

interpretar os resultados de forma mais consistente. Ao comparar as respostas obtidas dos 

especialistas com relação aos efeitos diretos das práticas de gestão na Performance das IES, 

constata-se que as práticas de gestão (variáveis independentes) influenciam em grau de 

moderado a elevado as diferentes performances utilizando as quatro perspectivas do Balanced 

Scorecard (BSC) (variáveis dependentes). Ao considerar os efeitos diretos da influência da 

moderação dos recursos (variáveis moderadoras) nos mesmos resultados, há uma elevada 

influência na Performance das IES brasileiras. Quando considerada a influência das práticas de 

gestão na Performance das IES, sob o efeito moderado dos recursos, é possível afirmar que 

existe em sua quase totalidade correlações positivas.  

Com base nas discussões apresentadas no presente capítulo, espera-se que os 

procedimentos metodológicos e os resultados obtidos possibilitem aos pesquisadores 

compreender a relação complexa entre as variáveis.  Deste modo, com os resultados obtidos na 

seção 4.2 deste capítulo, foi alcançado um dos objetivos específicos que consiste em “Avaliar, 

por meio de um Survey endereçado a especialistas, a influência das principais práticas de gestão 

na performance das Universidades brasileiras, em particular as Universidades Federais, sob o 

efeito moderado de recursos organizacionais”. 

Os recortes teóricos referenciam que as IES brasileiras, em especial as públicas, são 

altamente dependentes dos recursos públicos sustentarem seu desenvolvimento organizacional 

(ENDERS, 2015; POWELL; REY, 2015; STRAUSSMAN, 2001). Destaca-se também que o 

ensino superior representa um investimento em recursos humanos e aumenta o conhecimento 

necessário para as organizações ( Sharifi 2012 apud ŽIVKOVIĆ et al., 2017), refletindo um 
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papel importante para a mundialização contemporânea, sob as condições da globalização e das 

rápidas mudanças tecnológicas que exigem noticiabilidade e treinamento de pessoas. Nesse 

sentido, este estudo trouxe maior compreensão e reflexão acerca de como as IES no Brasil 

podem alcançar a elevada performance educacional, contribuindo assim para o 

desenvolvimento econômico e social do país, em particular quando em decisões de qual ou 

quais práticas são mais eficientes na visão dos recursos. No capítulo seguinte são apresentadas 

as principais conclusões, limitações e recomendações para futuros estudos.  
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5. Capítulo 5: Conclusões 

Esta pesquisa teve por objetivo “Avaliar a influência das práticas de gestão na 

performance das Universidades Federais brasileiras sob o efeito moderado de recursos 

organizacionais (financeiros/econômicos, humanos e técnicos)”. As pesquisas realizadas 

indicaram que há um gap na literatura sobre este objeto: a relação entre “práticas de gestão 

universitárias” x “performance(resultados) das IES” x “moderação de recursos”. Neste sentido, 

muitas são as conclusões desta investigação:  

 O tempo de experiência dos gestores tem efeito substancial na avaliação da 

performance das IES sob o efeito moderado de recursos  

 As práticas de gestão influenciam em maior ou menor grau a performance das 

IES (perspectivas do BSC), sob o efeito moderado de recursos.  

 Em decisões de implementação de qualquer uma das práticas sob o efeito 

moderado de recursos, é elementar considerar que quando as práticas são 

implementadas de forma combinadas e integrada, o resultado pode ser mais 

eficaz. 

 É plausível e factível reconhecer que em condições de limitações de recursos, as 

metas de elevada educação podem se tornar vulneráveis. 

 Não há uma prioridade de recursos para o alcance dos resultados/elevada 

performance educacional, mas uma combinação de recursos que pode aprimorar 

os esses resultados, ou seja, os recursos devem ser endereçados àquelas práticas 

que de fato possam contribuir para esse efeito. Por consequência, todos os 

objetivos específicos apresentados puderam ser alcançados.  

 Seja como for, a práticas de gestão orientada ao planejamento estratégico 

combinada com a gestão de pessoas, é a combinação mais apropriada para o 

alcance de resultados mais eficazes.  

O objetivo “Levantar, à luz da literatura, as principais práticas de gestão nas 

Instituições de Ensino Superior (IES)/Universidades, fatores limitadores para realização das 

práticas, perspectivas que definem os resultados alcançados” foi alcançado a partir do estudo 

da literatura apresentado no Capítulo 2, onde evidenciou-se a importância das práticas de gestão 

e novas abordagens de ensino. Por meio dos estudos realizados foram identificados duas mil 

oitocentas e quarenta e cinco práticas de gestão.  

Também foram apresentadas as limitações de recursos à luz da Teoria de Recursos com 

o objetivo de promover algum tipo de influência na aplicação das práticas gestão. Identificou-
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se então, três recursos: humanos, tecnológicos e financeiro/econômico, que caso fossem 

limitados, poderiam ocasionar algum efeito moderador na Performance das IES.  

A segunda fase da pesquisa foi orientada à mensuração da performance das IES. Desta 

forma, a partir dos recortes teóricos optou-se pelos indicadores apresentados por Kaplan e 

Norton (1992), que consideram as 4 perspectivas do Balanced Scorecard: financeira, clientes, 

processos internos, e por fim, aprendizado e crescimento organizacional. O objetivo específico 

“Avaliar, por meio de julgamento de especialistas, os impactos das práticas de gestão sobre a 

Performance das IES brasileiras sob o efeito moderador dos recursos” foi alcançado no 

Capítulo 4. A primeira parte apresentada na seção 4.1 apresentou os resultados da utilização da 

técnica de cluster que se mostrou adequada para reduzir o número de práticas, com a 

composição de doze grupos. Por meio desse agrupamento, tornou-se possível desenvolver o 

instrumento de pesquisa completo, simples e robusto para a investigação do problema de 

pesquisa proposto. 

Com foco ainda em atender o último objetivo específico, apresentou-se na seção 4.2 a 

análise das respostas obtidas em relação aos efeitos diretos das práticas de gestão na 

Performance das IES, constatando-se que as práticas gestão (variáveis independentes) exercem 

um impacto de grau moderado a alto nas diferentes perspectivas de resultado (variáveis 

dependentes). Ao considerar os efeitos diretos da moderação dos recursos (variáveis 

moderadoras) nos mesmos resultados constata-se uma elevada influência na Performance das 

IES. Entretanto, quando foi considerada a influência das práticas de gestão na Performance das 

IES, sob o efeito moderado de recursos é possível afirmar que as correlações são positivas. 

Algumas práticas são substancialmente influenciadas pelas limitações de recursos, 

principalmente quando considerados os recursos de natureza tecnológica. 

Com isso, apresenta implicações significativas para educadores e gestores, pois pode 

contribuir em processos decisórios atrelados à implantação de novas práticas com o intuito de 

melhorar o desempenho educacional, além de referenciar indicativos de novas práticas que se 

destacam em diferentes perspectivas. 

Para alguns autores também é possível afirmar que o caminho para a elevada 

performance educacional das IES públicas federais brasileiras parece passar pelo uso adequado 

das melhores e mais efetivas práticas de gestão, promovendo a integração do conhecimento 

acadêmico e prático, alinhando objetivos, estruturas e processos organizacionais (AREND, 

2004; PUGAS; CALEGARIO; ANTONIALLI, 2013; STRAUSSMAN, 2001). 

Eis algumas recomendações para trabalhos futuros: 
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 Replicar a pesquisa ampliando a amostra e incluindo especialistas de IES de 

outras esferas públicas e privadas brasileiras e de outros países; 

 Adotar novas métricas para mensuração da performance das IES 

 Utilizar outras metodologias estatísticas ou não para tratamento dos dados para 

confirmar os resultados 

 Reproduzir e replicar esta pesquisa de forma permanente e recorrente, com vistas 

a acompanhar e aprimorar as práticas de gestão, bem como o aprimoramento de 

recursos, estabelecendo prioridades conforme as demandas que se apresentam.  
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Apêndice A – Lista de Práticas de Gestão 
 

Código 
da 

Prática 
Nome da Prática Ano Autor Título 

0001 
Adotar o Gerenciamento dos recursos humanos considerando 
aspectos multiculturais 

2005 
Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0002 
Adotar o gerenciamento dos membros de equipe 
considerando as Diferenças Culturais 2005 

Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0003 
Adotar metas de aprimoramento de comunicação efetiva 
entre os membros da equipe 2005 

Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0004 Adotar Avaliação de perfomance Justa dos funcionários 2005 Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0005 Adotar Avaliação de Performance Objetiva dos Funcionários 2005 
Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0006 
Adotar a prática de somente contratar funcionários altamente 
qualificados ao cargo considerando sua especificação 2005 

Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0007 
Adotar prática de retenção dos Funcionários altamente 
Qualificados como estratégia de gestão 2005 

Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0008 Praticar Treinamento dos funcionários voltado para o 
reconhecimento de aspectos culturais 

2005 Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0009 
Promover no sentido abstrato a cultura empresarial de 
multiculturalismo 

2005 
Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0010 
Promover a Fusão Cultural como vantagem nos 
relacionamentos dos funcionários 2005 

Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0011 
Promover a Identificação cultural através de treinamento e 
ações diárias 2005 

Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0012 Promover a Identificação cultural de maneira natural 2005 Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0013 
Promover o Bem estar na empresa como estratégia para atrair 
e reter melhores quadros 

2005 
Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0014 
Ampliar Oportunidades na empresa como estratégia para 
atrair e reter melhores quadros 2005 

Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0015 
Promover a marca da empresa como estratégia para atrair e 
reter melhores quadros 2005 

Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0016 Adotar o compromisso de compreender as necessidades reais 
dos membros da equipe 

2005 Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0017 
Promover a compreensão de que a mudança de emprego é 
parte natural da carreira de um empregado 

2005 
Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0018 Promover diariamente o bom ambiente de trabalho 2005 
Zhou, Yuanqiang; Lu, 
Lei; Jiang, Bo 

Study on staff management practice of 
multinational company affiliates in China. 

0019 Estimular a Competitividade entre funcionários juntamente 
com a liberdade e interdependencia 

2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0020 Investir em treinamento e desenvolvimento 2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0021 
Manter Altos níveis de Segurança do emprego como 
facilitador de engajamento dos funcionários 

2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0022 
Adotar sistemas inovadores de recompensa como facilitador 
de engajamento dos funcionários 

2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0023 Perseguir a meta de Redução de turnover 2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0024 
Perseguir a meta de redução de redesenho de postos de 
trabalho 

2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0025 Perseguir a Redução da Mão de Obra empregada 2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0026 
Reduzir programas de treinamento e desenvolvimento de 
funcionários para reduzir custos 2005 Webster, E; Wood, G. 

Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0027 Adotar o Downsizing como estratégia de custos 2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0028 Adotar Treinamentos Informais 2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0029 
Adotar Painel de anúncio como forma de compartilhar 
informação com os funcionários 2005 Webster, E; Wood, G. 

Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0030 
Adotar a prática de Reuniões informativas em equipe briefings 
em cascata como forma de compartilhar informação com os 
funcionários 

2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 
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0031 
Adotar a prática de Reunião informativa do representante da 
loja local de trabalho como forma de compartilhar informação 
com os funcionários 

2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0032 
Adotar o Boletim informativo da empresa como forma de 
compartilhar informação com os funcionários 

2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0033 
Adotar a prática de Caixas de sugestões como estratégia de 
comunicação para ouvir o funcionário 2005 Webster, E; Wood, G. 

Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0034 
Adotar a prática de Pesquisas no local de trabalho como 
estratégia de comunicação para ouvir o funcionário 2005 Webster, E; Wood, G. 

Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0035 
Adotar a prática de Briefings da equipe como estratégia de 
comunicação para ouvir o funcionário 2005 Webster, E; Wood, G. 

Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0036 Promover a Remuneração com base no desempenho 2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0037 
Promover o Plano de participação de empregado como 
estratégia de incentivo 2005 Webster, E; Wood, G. 

Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0038 Incentivar o bônus de grupo equipe 2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0039 
Promover Prêmios de produtividade ao funcionário como 
estratégia de incentivo 2005 Webster, E; Wood, G. 

Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0040 Incentivar Horas extras 2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0041 Instituir Pacotes de demissão 2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0042 Promover Pausas de trabalho 2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0043 Adotar a prática de Férias remuneradas 2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0044 Adotar a prática de Dispensa por doença paga 2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0045 Promover o Seguro de saúde 2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0046 Promover o Treinamento informal no local de trabalho sentar 
ao lado de quem sabe 

2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0047 Instituir Entrevistas pessoais para alocamento de funcionário 2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0048 Instituir Caminhadas informais para recrutamento do 
funcionário 

2005 Webster, E; Wood, G. 
Human resource management practice 
and institutional constraints The case of 
Mozambique 

0049 
Promover o aprendizado através da prática por meio das 
pessoas 2002 Line, Maurice B. How do managers learn to manage? 

0050 Instituir a tomada de decisão no local onde surgem os 
problemas, permitindo consultar instancias superiores 

2003 Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0051 Ampliar a autonomia do funcionário na tomada de decisão 2003 
Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0052 Promover o Processo de tomada de decisão consultivo 2003 
Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0053 Promover a Distribuição descentralizada da autoridade 2003 
Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0054 Estimular o Foco na performance do resultado 2003 Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0055 Adotar Estrutura organizacional com Foco no processo 2003 
Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0056 Adotar Processo de comunicação unilateral top down 2003 
Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0057 Manter a Tomada de decisão no nível de instancias superiores 2003 
Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0058 Promover a Alta rigidez hierárquica 2003 Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0059 Instituir Relação de liderança paternalista 2003 
Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0060 Promover a Confiança na lealdade dos funcionários 2003 
Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 
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0061 Adotar a prática de desconfiança na capacidade técnica 
estratégica dos funcionários 

2003 Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0062 Perseguir o Foco na Inspiração da consciência do funcionário 2003 
Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0063 
Perseguir o Foco em melhoria do ambiente de trabalho como 
estratégia para reter funcionários 2003 

Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0064 
Perseguir o Foco em melhoria do ambiente de trabalho como 
estratégia para alcançar alta performance 2003 

Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0065 Adotar a promoção da Cultura organizacional como fator 
contributivo para alta performance dos funcionários 

2003 Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0066 
Estimular a tomada de decisão participativa entre os 
funcionários e líderes 

2003 
Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0067 Estimular a comunicação bilateral 2003 
Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0068 
Estimular a tomada de decisão com base no senso da equipe 
não racional 2003 

Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0069 
Adotar a prática de compreensão de que os gerentes e 
funcionários possuem capacidades reflexivas necessárias para 
resolver demandas que surgem 

2003 
Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0070 Incentivar a compreensão de que Gerentes gestores 
reconhecem as limitações da organização 

2003 Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0071 
Incentivar a compreensão de que Gerentes gestores 
reconhecem as limitações da sua equipe 

2003 
Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0072 
Incentivar a compreensão de que Gerentes gestores 
reconhecem as suas próprias limitações 2003 

Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0073 
Incentivar a compreensão de que Gerentes adotam uma 
postura cética quanto a generalizações de soluções para uma 
série de problemas 

2003 Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0074 
Incentivar a compreensão de que Gerentes são capazes de 
aprender, compreender e avaliar as situações que se 
apresentam sob sua perspectiva e da organização 

2003 Dixon, John; Dogan, 
Rhys 

A philosophical analysis of management: 
improving praxis. 

0075 Adotar o Gerenciamento da Propriedade como estratégia 
organizacional 

1997 Housley, John Managing the estate in higher education 
establishments 

0076 Adotar o Gerenciamento da Propriedade como mera 
formalidade 

1997 Housley, John Managing the estate in higher education 
establishments 

0077 Instituir posto de trabalho para gerenciar propriedades 1997 Housley, John 
Managing the estate in higher education 
establishments 

0078 promover relatórios temporais sobre a propriedade 1997 Housley, John 
Managing the estate in higher education 
establishments 

0079 Promover reuniões com frequênciasaceitáveis entre cúpula da 
gestão e o gerente de propriedades 

1997 Housley, John Managing the estate in higher education 
establishments 

0080 Promover a performance do departamento de propriedades 
na visão da instituição, usuários e gerentes seniores 

1997 Housley, John Managing the estate in higher education 
establishments 

0081 
Promover o alinhamento entre a comunicação das gerencias e 
o departamento de propriedades patrimônio 

1997 Housley, John 
Managing the estate in higher education 
establishments 

0082 Avaliar o real custo da atividade de propriedades 1997 Housley, John 
Managing the estate in higher education 
establishments 

0083 Adotar estratégias que contemplem a propriedade das 
instituições de ensino superior 

1997 Housley, John Managing the estate in higher education 
establishments 

0084 Incentivar ações estratégicas aproveitando o amplo espaço 
físico das universidades 

1997 Housley, John Managing the estate in higher education 
establishments 

0085 
Promover o uso de sistemas de informação para 
gerenciamento das propriedades 

1997 Housley, John 
Managing the estate in higher education 
establishments 

0086 Apurar o real custo de manutenção das propriedades 2006 
Bon, Ranko; 
Mcmahan, Jay F; 
Carder, Paul 

Property Performance Measurement : 
From Theory to Management Practice 

0087 mensurar o retorno sobre a propriedade 2006 
Bon, Ranko; 
Mcmahan, Jay F; 
Carder, Paul 

Property Performance Measurement : 
From Theory to Management Practice 

0088 Adotar a gestão de patrimonio ou gestão das propriedades 
como estratégia de gestão 

2006 
Bon, Ranko; 
Mcmahan, Jay F; 
Carder, Paul 

Property Performance Measurement : 
From Theory to Management Practice 

0089 Estimular o conhecimento de teorias gerais, e voltar se para as 
práticas individuais 

2011 Ardley, Barry 
Marketing theory and critical 
phenomenology: exploring the human 
side of management practice 

0090 Adotar estratégias de comunicação considerando ambiente 
interno e externo 

2011 Ardley, Barry 
Marketing theory and critical 
phenomenology: exploring the human 
side of management practice 

0091 Promover a capacidade de transfererir tecnologia 2006 Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0092 Adotar a qualificação profissional como critério de seleção de 
gerentes superiores 

2006 Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0093 
Adotar habilidades técnicas pessoais como critério de seleção 
de gerentes superiores 

2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0094 Estimular Atitude proativa em lideres 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 
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0095 Estimular Atitude reativa em lideres 2006 Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0096 
Manter no cargo de gerente superior somente aqueles que 
possuirem alta capacidade técnica relativa a área que gerencia 

2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0097 Estimular Elos de cooperação técnica por Colaboração 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0098 
Estimular Elos de cooperação técnica por transferencia de 
tecnologia 2006 

Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0099 Estimular Elos de cooperação técnica atráves de consultores 2006 Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0100 Promover a segurança no emprego 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0101 Instituit Pacote de benefícios aos funcionários 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0102 Instituir Equipe de Suporte Administrativo 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0103 Instituir Equipe de Suporte Tecnico sistemas de informação 2006 Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0104 Instituir Equipe de Suporte de recursos solicita demandas 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0105 Aprimorar processo de contratação demissão 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0106 Estimular a supressão da diferença de status 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0107 Estimular o Reconhecimento 2006 Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0108 Estimular a Confiança 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0109 Estimular a expressão de opnião 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0110 Estimular a autonomia 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0111 Instituir a Produção de relatórios técnicos escritos 2006 Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0112 Promover o conhecimento profissional 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0113 Promover o Emponderamento fortalecimento do funcionário 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0114 Incentivar o uso de Canal de contratação 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0115 Promover o planejamento do Período de treinamento 2006 Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0116 Adotar a prática de expor Motivo demissional 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0117 Promover o Estudo em grupo de patentes 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0118 Promover o Estudo em grupo de documentos 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0119 Instituir como estratégia a definição de Layout espacial 2006 Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0120 
Perseguir a meta de ter Funcionários em treinamento com 
frequencia 

2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0121 Perseguir a meta de ter Funcionários em grupos de estudo 2006 
Huang, Eugenia Y.; 
Lin, Shu-Chiung 

How R&D management practice affects 
innovation performance 

0122 Promover métodos de melhoria de processos 1999 Terziovski, Milé; 
Samson, Danny 

The link between total quality 
management practice and organisational 
performance 

0123 Instituir plano estratégico 1999 Terziovski, Milé; 
Samson, Danny 

The link between total quality 
management practice and organisational 
performance 

0124 Instituir programa de certificação de fornecedores 1999 
Terziovski, Milé; 
Samson, Danny 

The link between total quality 
management practice and organisational 
performance 

0125 Adotar forte foco no cliente 1999 
Terziovski, Milé; 
Samson, Danny 

The link between total quality 
management practice and organisational 
performance 

0126 Promover atributos de liderança da gerência sênior 1999 
Terziovski, Milé; 
Samson, Danny 

The link between total quality 
management practice and organisational 
performance 

0127 Promover o compromisso com treinamento de funcionários 1999 
Terziovski, Milé; 
Samson, Danny 

The link between total quality 
management practice and organisational 
performance 

0128 promover o empoderamento dos funcionários 1999 
Terziovski, Milé; 
Samson, Danny 

The link between total quality 
management practice and organisational 
performance 
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0129 Instituir processos sistemáticos de busca e tomada de decisão. 1999 
Terziovski, Milé; 
Samson, Danny 

The link between total quality 
management practice and organisational 
performance 

0130 Promover treinamento sobre qualidade 1999 
Terziovski, Milé; 
Samson, Danny 

The link between total quality 
management practice and organisational 
performance 

0131 Promover treinamento sobre melhoria de processos 1999 
Terziovski, Milé; 
Samson, Danny 

The link between total quality 
management practice and organisational 
performance 

0132 Adotar a prática de Benchmarking 1999 
Terziovski, Milé; 
Samson, Danny 

The link between total quality 
management practice and organisational 
performance 

0133 Instituir procedimento de Inspeção e Teste 1999 Chattopadhyay, Satya 
P 

Assessment of quality management 
practice in the Republic of Kyrgyzstan 

0134 Adotar processos de Controle de Qualidade 1999 
Chattopadhyay, Satya 
P 

Assessment of quality management 
practice in the Republic of Kyrgyzstan 

0135 Promover o Estudo de Processos da organização 1999 
Chattopadhyay, Satya 
P 

Assessment of quality management 
practice in the Republic of Kyrgyzstan 

0136 promover o Compartilhamento de entendimentos ideias 1999 Chattopadhyay, Satya 
P 

Assessment of quality management 
practice in the Republic of Kyrgyzstan 

0137 adotar politica de Aperfeiçoamento dos fornecedores 1999 Chattopadhyay, Satya 
P 

Assessment of quality management 
practice in the Republic of Kyrgyzstan 

0138 
estimular a Compreensão da expectativa do cliente por parte 
dos funcionários 

1999 
Chattopadhyay, Satya 
P 

Assessment of quality management 
practice in the Republic of Kyrgyzstan 

0139 
Estiumlar a Compreensão do real problema do cliente por 
parte dos funcionários 1999 

Chattopadhyay, Satya 
P 

Assessment of quality management 
practice in the Republic of Kyrgyzstan 

0140 Instituir uma definição clara e objetiva quanto a a qualidade 
do produto ou serviço 

1999 Chattopadhyay, Satya 
P 

Assessment of quality management 
practice in the Republic of Kyrgyzstan 

0141 estimular Viagens de orientação pela biblioteca 2009 McGuinness, Claire Information skills training practices in 
Irish higher education 

0142 
Adotar Métodos de organização baseados em papel guias 
impressas, folhetos, planilhas, etc. 

2009 McGuinness, Claire 
Information skills training practices in 
Irish higher education 

0143 promover Palestras e ou demonstrações únicas 2009 McGuinness, Claire 
Information skills training practices in 
Irish higher education 

0144 promover Treinamentos práticos de treinamento em 
laboratório de informática 

2009 McGuinness, Claire Information skills training practices in 
Irish higher education 

0145 Instituir prática de treinamento baseado na Instrução 
individualizada 

2009 McGuinness, Claire Information skills training practices in 
Irish higher education 

0146 instituir Sessões em cursos 2009 McGuinness, Claire 
Information skills training practices in 
Irish higher education 

0147 insitutir prática de treinamento baseado em Tutorial on line 2009 McGuinness, Claire 
Information skills training practices in 
Irish higher education 

0148 Instituir Módulo de treinamento de habilidades de informação 
totalmente credenciado 

2009 McGuinness, Claire Information skills training practices in 
Irish higher education 

0149 promover a consciência de uma variedade de fontes de 
informação 

2009 McGuinness, Claire Information skills training practices in 
Irish higher education 

0150 
promover o reconhecimento de demandas articulando as 
necessidades de informação 

2009 McGuinness, Claire 
Information skills training practices in 
Irish higher education 

0151 Adotar a prática de pesquisar recursos eletrônicos digitais 2009 McGuinness, Claire 
Information skills training practices in 
Irish higher education 

0152 Adotar a definição de Estratégias gerais de pesquisa 2009 McGuinness, Claire Information skills training practices in 
Irish higher education 

0153 Promover métodos para avaliar criticamente informações 2009 McGuinness, Claire Information skills training practices in 
Irish higher education 

0154 Estimular o uso ético e legal da informação 2009 McGuinness, Claire 
Information skills training practices in 
Irish higher education 

0155 promover a utilzação de buscas suplementares via internet 2009 McGuinness, Claire 
Information skills training practices in 
Irish higher education 

0156 Estimular a Competição para o ingresso por parte dos 
estudantes 

1997 Michael, Steve O American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0157 Estimular a competição por recursos diante do provedor 1997 Michael, Steve O American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0158 
Adotar critérios de aproveitamento baseado nas mudanças do 
perfil demográfico dos estudantes 

1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0159 
promover ampliação da capacidade de atendimento em 
consonancia com aumento da demanda de alunos 1997 Michael, Steve O 

American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0160 Adotar Estratégias para conter enxugamento de recursos 1997 Michael, Steve O American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0161 promover o Aumento da transparência como estratégia de 
gestão 

1997 Michael, Steve O American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0162 
Adotar práticas de gerenciamento de matrículas que 
permitam emissão de relatórios úteis 1997 Michael, Steve O 

American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0163 Adoção de práticas de marketing para atração de recursos 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0164 Adoção de planejamento estratégico 1997 Michael, Steve O American higher education system: 
consumerism versus professorialism 



161 
 

0165 Adotar política de gerenciamento de qualidade 1997 Michael, Steve O American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0166 
Instituir a prática de Prestação de contas como estratégia de 
gestão 

1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0167 Estimular a Competição intra setorial por recursos 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0168 
Promover mudanças na estrutura organizacional para 
construir departamentos capazes de angariar fundos prórpios 
para auto manutenção de suas atividades 

1997 Michael, Steve O American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0169 Instituir política de mimização de desperdícios 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0170 Adotar prática de mellhoria contínua do processo 1997 Michael, Steve O American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0171 Incentivar a preservação dos diversos recursos da organização 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0172 
Adotar especificação do nicho de mercado atendido perfil 
cliente 1997 Michael, Steve O 

American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0173 
Adotar a prática de reconhecer a qualidade em função do 
nicho do cliente 1997 Michael, Steve O 

American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0174 estimular o Aumento participativo do processo de tomada de 
decisão 

1997 Michael, Steve O American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0175 Instituir metodologia de Controle de Processos 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0176 Instituir missão organizacional com foco no cliente 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0177 Adotar abordagem sistemática das operações 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0178 Adotar a visão de desenvolvimento vigoroso dos recursos 
humanos como estratégia de crescimento organizacional 

1997 Michael, Steve O American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0179 Instituituir planejamento estratégico orientado ao longo prazo 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0180 Estimular o comprometimento dos envolvidos 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0181 Adotar práticas de gestão baseada por fatos 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0182 Adotar a prática de Benchmarking 1997 Michael, Steve O American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0183 Perseguir as melhores práticas adotadas pelo mercado 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0184 Instituir estratégias de gestão com enfase nas pessoas 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0185 Promover estrutras organizacionais capazes de se adaptar 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0186 Estimular a habilidade proatividade nos funcionários 1997 Michael, Steve O American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0187 
Adotar a Prestação de contas como estratégia de exposição de 
marca 

1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0188 
Adotar a Prestação de contas como estratégia para adquirir 
confiança por parte dos stakeholders 1997 Michael, Steve O 

American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0189 Adotar estratégias de controle de custos 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0190 Mensurar forças e fraquezas da organização para adoção de 
estratégias de custos 

1997 Michael, Steve O American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0191 
Promover a transição da redução de custos para estratégias 
de financiamento 

1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0192 
promover a Integração dos sistemas pela tecnologia de 
informação e comunicação 1997 Michael, Steve O 

American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0193 
estimular Estudos de processos para redução de duplicidade 
de esforços como estratégia de redução de custos 1997 Michael, Steve O 

American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0194 estimular o Uso da tecnologia de informação para redução de 
custo e tempo 

1997 Michael, Steve O American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0195 adotar práticas de acreditação e auto avaliação 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0196 estimular a visão de administração ampliada 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0197 adotar modelos de avaliação mais estrita e pessoal 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0198 instituir de maneira formal o planejamento estratégico 1997 Michael, Steve O American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0199 insitutir de maneira formal o posicionamento institucional 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0200 insituir estratégias de relações comunitárias 1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0201 
Instituir a gestão de qualidade Total como filosofia e principios 
a ser seguidos 1997 Michael, Steve O 

American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0202 adotar estratégias de atração de recursos 1997 Michael, Steve O American higher education system: 
consumerism versus professorialism 
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0203 adotar gerenciamento de inscrição de maneira a permitir o 
uso de dados 

1997 Michael, Steve O American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0204 
estimular a prestação de serviços orientados para a 
necessidade do consumidor 

1997 Michael, Steve O 
American higher education system: 
consumerism versus professorialism 

0205 Estimular o Emponderamento dos professores 2002 
Avdjieva, Maria; 
Wilson, Marie 

Exploring the development of quality in 
higher education 

0206 
Estimular a Autonomia dos professores como estratégia de 
ensino 2002 

Avdjieva, Maria; 
Wilson, Marie 

Exploring the development of quality in 
higher education 

0207 Estimular a Melhoramento de processos organizacionais 2002 Avdjieva, Maria; 
Wilson, Marie 

Exploring the development of quality in 
higher education 

0208 Estimular o Aperfeiçoamento da organização como um todo 2002 
Avdjieva, Maria; 
Wilson, Marie 

Exploring the development of quality in 
higher education 

0209 Estimular a Transformação em organização que aprende 2002 
Avdjieva, Maria; 
Wilson, Marie 

Exploring the development of quality in 
higher education 

0210 
Adotar o domínio pessoal como disciplina da organização que 
aprende 2002 

Avdjieva, Maria; 
Wilson, Marie 

Exploring the development of quality in 
higher education 

0211 Adotar modelos mentais como disciplina da organização que 
aprende 

2002 Avdjieva, Maria; 
Wilson, Marie 

Exploring the development of quality in 
higher education 

0212 
Adotar a visão compartilhada como disciplina da organização 
que aprende 

2002 
Avdjieva, Maria; 
Wilson, Marie 

Exploring the development of quality in 
higher education 

0213 
Adotar o aprendizado em equipe como disciplina da 
organização que aprende 2002 

Avdjieva, Maria; 
Wilson, Marie 

Exploring the development of quality in 
higher education 

0214 
Adotar sistemas que pensam como disciplina da organização 
que aprende 2002 

Avdjieva, Maria; 
Wilson, Marie 

Exploring the development of quality in 
higher education 

0215 Adotar a prática de Garantia da Qualidade 2002 Avdjieva, Maria; 
Wilson, Marie 

Exploring the development of quality in 
higher education 

0216 Estimular o aprimoramento de qualidade 2002 
Avdjieva, Maria; 
Wilson, Marie 

Exploring the development of quality in 
higher education 

0217 Estimular iniciativas de excelência 2002 
Avdjieva, Maria; 
Wilson, Marie 

Exploring the development of quality in 
higher education 

0218 Adotar Sistemas de monitoramento de perfomance 2003 
Cullen, John; Joyce, 
John; Hassall, Trevor; 
Broadbent, Mick 

Quality in higher education: from 
monitoring to management 

0219 Adotar indicadores de performance 2003 
Cullen, John; Joyce, 
John; Hassall, Trevor; 
Broadbent, Mick 

Quality in higher education: from 
monitoring to management 

0220 Adotar indicadores de performance com diferentes métodos 2003 
Cullen, John; Joyce, 
John; Hassall, Trevor; 
Broadbent, Mick 

Quality in higher education: from 
monitoring to management 

0221 Adotar o balanced scored card 2003 
Cullen, John; Joyce, 
John; Hassall, Trevor; 
Broadbent, Mick 

Quality in higher education: from 
monitoring to management 

0222 Adotar mapas estratégicos 2003 
Cullen, John; Joyce, 
John; Hassall, Trevor; 
Broadbent, Mick 

Quality in higher education: from 
monitoring to management 

0223 Instituir metas orientadas na perspectiva financeira 2003 
Cullen, John; Joyce, 
John; Hassall, Trevor; 
Broadbent, Mick 

Quality in higher education: from 
monitoring to management 

0224 Instituir metas orientadas na perspectiva do negócio 2003 
Cullen, John; Joyce, 
John; Hassall, Trevor; 
Broadbent, Mick 

Quality in higher education: from 
monitoring to management 

0225 Instituir metas orientadas na perspectiva do cliente 2003 
Cullen, John; Joyce, 
John; Hassall, Trevor; 
Broadbent, Mick 

Quality in higher education: from 
monitoring to management 

0226 
Instituir metas orientadas na perspectiva do aprendizado e 
crescimento organizacional 2003 

Cullen, John; Joyce, 
John; Hassall, Trevor; 
Broadbent, Mick 

Quality in higher education: from 
monitoring to management 

0227 
Adotar medidas ou indicadores orientadas na perspectiva 
financeira 2003 

Cullen, John; Joyce, 
John; Hassall, Trevor; 
Broadbent, Mick 

Quality in higher education: from 
monitoring to management 

0228 
Adotar medidas ou indicadores orientadas na perspectiva do 
negócio 2003 

Cullen, John; Joyce, 
John; Hassall, Trevor; 
Broadbent, Mick 

Quality in higher education: from 
monitoring to management 

0229 
Adotar medidas ou indicadores orientadas na perspectiva do 
cliente 2003 

Cullen, John; Joyce, 
John; Hassall, Trevor; 
Broadbent, Mick 

Quality in higher education: from 
monitoring to management 

0230 
Adotar medidas ou indicadores orientadas na perspectiva do 
aprendizado e crescimento organizacional 2003 

Cullen, John; Joyce, 
John; Hassall, Trevor; 
Broadbent, Mick 

Quality in higher education: from 
monitoring to management 

0231 
Adotar premio de qualidade de ensino na atribuição de fundos 
didáticos de base 2006 

Badley, Graham; 
Badley, Graham 

Improving teaching in British higher 
education Improving teaching in British 
higher 

0232 
Adotar estratégia efetiva institucional de aprendizagem e 
ensino 2006 

Badley, Graham; 
Badley, Graham 

Improving teaching in British higher 
education Improving teaching in British 
higher 

0233 
Instituir política de subsídios adicionais ou números de alunos 
adicionais para o ensino de excelência 2006 

Badley, Graham; 
Badley, Graham 

Improving teaching in British higher 
education Improving teaching in British 
higher 
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0234 
Instituir critérios de distribuição fundos de acordo com a 
proporção de funcionários certificados como professores 
através de programas de acreditação apropriados 

2006 
Badley, Graham; 
Badley, Graham 

Improving teaching in British higher 
education Improving teaching in British 
higher 

0235 
Adotar processo de auditoria para examinar uma variedade de 
diferentes formas de evidência de qualidade. 

2006 
Badley, Graham; 
Badley, Graham 

Improving teaching in British higher 
education Improving teaching in British 
higher 

0236 

Estimular a a importância no ensino superior tanto do 
conhecimento especializado com base na pesquisa como da 
experiência pedagógica com base em treinamento inicial, 
prática reflexiva, investigação pesquisa ação e diálogo crítico 
com colegas 

2006 
Badley, Graham; 
Badley, Graham 

Improving teaching in British higher 
education Improving teaching in British 
higher 

0237 
Adotar a prática de consultar os professores como clientes e 
parceiros, a fim de facilitar o seu progresso para além e para 
além da competência 

2006 Badley, Graham; 
Badley, Graham 

Improving teaching in British higher 
education Improving teaching in British 
higher 

0238 Adotar a prática de apoio a erudição de ensino através da 
pesquisa em sala de aula e pesquisa ação 

2006 Badley, Graham; 
Badley, Graham 

Improving teaching in British higher 
education Improving teaching in British 
higher 

0239 
Estimular oportunidades de diálogo crítico e conversa sobre o 
ensino e a aprendizagem em ambientes departamentais e 
institucionais 

2006 Badley, Graham; 
Badley, Graham 

Improving teaching in British higher 
education Improving teaching in British 
higher 

0240 promover a aprendizagem como o elo crucial entre o ensino, 
pesquisa, estudo, investigação e diálogo 

2006 Badley, Graham; 
Badley, Graham 

Improving teaching in British higher 
education Improving teaching in British 
higher 

0241 Incentivar a busca de um conjunto de interesses e objetivos 
mútuos 

2005 

Littledyke, Michael; 
Manolas, Evangelos; 
Littledyke, Ros Ann; 
Ottewill, Roger; 
Riddy, Paul; Fill, Karen 

On the Horizon International networks in 
higher education: realising their 
potential? 

0242 Incentivar a busca para uma base para a adesão 2005 

Littledyke, Michael; 
Manolas, Evangelos; 
Littledyke, Ros Ann; 
Ottewill, Roger; 
Riddy, Paul; Fill, Karen 

On the Horizon International networks in 
higher education: realising their 
potential? 

0243 Estimular o acordo através de processos de comunicação 2005 

Littledyke, Michael; 
Manolas, Evangelos; 
Littledyke, Ros Ann; 
Ottewill, Roger; 
Riddy, Paul; Fill, Karen 

On the Horizon International networks in 
higher education: realising their 
potential? 

0244 Estimular o senso de esforço coletivo 2005 

Littledyke, Michael; 
Manolas, Evangelos; 
Littledyke, Ros Ann; 
Ottewill, Roger; 
Riddy, Paul; Fill, Karen 

On the Horizon International networks in 
higher education: realising their 
potential? 

0245 Promover grau de especialização 2005 

Littledyke, Michael; 
Manolas, Evangelos; 
Littledyke, Ros Ann; 
Ottewill, Roger; 
Riddy, Paul; Fill, Karen 

On the Horizon International networks in 
higher education: realising their 
potential? 

0246 Estimular a busca por formas de coordenar e dirigir atividades 2005 

Littledyke, Michael; 
Manolas, Evangelos; 
Littledyke, Ros Ann; 
Ottewill, Roger; 
Riddy, Paul; Fill, Karen 

On the Horizon International networks in 
higher education: realising their 
potential? 

0247 
adotar a prática de utilizar redes internacionais para 
promoção da inovação 2005 

Littledyke, Michael; 
Manolas, Evangelos; 
Littledyke, Ros Ann; 
Ottewill, Roger; 
Riddy, Paul; Fill, Karen 

On the Horizon International networks in 
higher education: realising their 
potential? 

0248 
Adotar a internacionalização da marca como estratégia de 
captação de estudantes de alto desempenho 

2012 
Mazzarol, Tim; 
Soutar, Geoffrey N. 

Revisiting the global market for higher 
education 

0249 
adotar o Estabelecimento de alianças com industrias e 
empresas em geral 2012 

Mazzarol, Tim; 
Soutar, Geoffrey N. 

Revisiting the global market for higher 
education 

0250 Adotar o sistemas de informação e comunicação 2012 
Mazzarol, Tim; 
Soutar, Geoffrey N. 

Revisiting the global market for higher 
education 

0251 
adotar Treinamento dos funcionários de alto escalão 
treinamento de ações correntes 2002 

Brannick, Teresa; 
Burca, Sean de; 
Fynes, Brian; Roche, 
Evelyn; Ennis, Sean 

Service mangement practice-performance 
model: A focus on training and listening 
practices 

0252 
promover treinamento de antecipação de mudanças de 
processos produtivos do pessoal de alto escalão 2002 

Brannick, Teresa; 
Burca, Sean de; 
Fynes, Brian; Roche, 
Evelyn; Ennis, Sean 

Service mangement practice-performance 
model: A focus on training and listening 
practices 

0253 
promover treinamento de habilidades dos funcionários do 
alto escalão 2002 

Brannick, Teresa; 
Burca, Sean de; 
Fynes, Brian; Roche, 
Evelyn; Ennis, Sean 

Service mangement practice-performance 
model: A focus on training and listening 
practices 

0254 promover Treinamento dos funcionários habilidosos 
treinamento de ações correntes 

2002 Brannick, Teresa; 
Burca, Sean de; 

Service mangement practice-performance 
model: A focus on training and listening 
practices 
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Fynes, Brian; Roche, 
Evelyn; Ennis, Sean 

0255 promover treinamento de antecipação de mudanças de 
processos produtivos do pessoal habilidoso 

2002 

Brannick, Teresa; 
Burca, Sean de; 
Fynes, Brian; Roche, 
Evelyn; Ennis, Sean 

Service mangement practice-performance 
model: A focus on training and listening 
practices 

0256 promover treinamento de habilidades dos funcionários 
habilidosos 

2002 

Brannick, Teresa; 
Burca, Sean de; 
Fynes, Brian; Roche, 
Evelyn; Ennis, Sean 

Service mangement practice-performance 
model: A focus on training and listening 
practices 

0257 
promover Treinamento dos funcionários de rotina 
treinamento de ações correntes 2002 

Brannick, Teresa; 
Burca, Sean de; 
Fynes, Brian; Roche, 
Evelyn; Ennis, Sean 

Service mangement practice-performance 
model: A focus on training and listening 
practices 

0258 
promover treinamento de antecipação de mudanças de 
processos produtivos dos funcionários de rotina 2002 

Brannick, Teresa; 
Burca, Sean de; 
Fynes, Brian; Roche, 
Evelyn; Ennis, Sean 

Service mangement practice-performance 
model: A focus on training and listening 
practices 

0259 
promover treinamento de habilidades dos funcionários de 
rotina 

2002 

Brannick, Teresa; 
Burca, Sean de; 
Fynes, Brian; Roche, 
Evelyn; Ennis, Sean 

Service mangement practice-performance 
model: A focus on training and listening 
practices 

0260 promover Desenvolvimento de Liderança 2002 

Brannick, Teresa; 
Burca, Sean de; 
Fynes, Brian; Roche, 
Evelyn; Ennis, Sean 

Service mangement practice-performance 
model: A focus on training and listening 
practices 

0261 promover cultura organizacional como estratégia de 
performance dos funcionários 

2002 

Brannick, Teresa; 
Burca, Sean de; 
Fynes, Brian; Roche, 
Evelyn; Ennis, Sean 

Service mangement practice-performance 
model: A focus on training and listening 
practices 

0262 Estimular a ação de Design de serviços 2002 

Brannick, Teresa; 
Burca, Sean de; 
Fynes, Brian; Roche, 
Evelyn; Ennis, Sean 

Service mangement practice-performance 
model: A focus on training and listening 
practices 

0263 Adotar entrega de serviços 2002 

Brannick, Teresa; 
Burca, Sean de; 
Fynes, Brian; Roche, 
Evelyn; Ennis, Sean 

Service mangement practice-performance 
model: A focus on training and listening 
practices 

0264 promover a Entrega no prazo dos produtos da empresa 
própria diretamente aos pontos de uso dos clientes 

2003 
Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0265 incentivar a Entrega no prazo de entrega dos materiais 
comprados diretamente aos pontos de uso da empresa 

2003 
Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0266 Instituir previsão de necessidades futuras dos clientes 2003 
Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0267 ampliar os recursos Just In Time JIT da empresa 2003 
Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0268 
Aprimorar a integração de atividades em toda a cadeia de 
suprimentos 

2003 
Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0269 
Adotar a prática de contactar os usuários finais dos produtos 
para obter feedback sobre desempenho e atendimento ao 
cliente 

2003 
Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0270 
Adotar a prática de procurar por novas formas de integrar as 
atividades de gerenciamento da cadeia de suprimentos 

2003 
Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0271 
Adotar o estabelecimento de contato mais freqüente com 
membros da cadeia de suprimentos 2003 

Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0272 
Adotar a prática de Comunicar as futuras necessidades 
estratégicas da empresa para os fornecedores 2003 

Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0273 
Adotar mecanismos de redução do tempo de resposta em 
toda a cadeia de abastecimento 2003 

Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0274 
Adotar o uso de compartilhamento informal de informações 
com fornecedores e clientes 2003 

Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0275 
Estimular a criação de um maior nível de confiança entre os 
membros da cadeia de suprimentos 2003 

Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0276 
promover ajudar aos fornecedores a aumentar suas 
capacidades de Just In Time 2003 

Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 
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0277 
adotar a prática de envolvimentos dos esforços de marketing 
dos clientes 

2003 
Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0278 
Adotar a prática de Comunicar as futuras necessidades 
estratégicas dos clientes em toda a cadeia de suprimentos 

2003 
Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0279 
Promover um sistema de comunicação informação compatível 
com os fornecedores e clientes 2003 

Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0280 
Adotar o Uso de acordos formais de compartilhamento de 
informações com fornecedores e clientes 2003 

Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0281 
Estimular a busca por cadeias de suprimentos adicionais onde 
a empresa pode estabelecer uma presença 2003 

Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0282 
Adotar a prática de envolvimento de todos os membros da 
cadeia de fornecimento da empresa no produto serviço 
planos de marketing 

2003 
Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0283 
Promover a Participação nas decisões de abastecimento dos 
fornecedores 2003 

Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0284 
Adotar a prática de construção de equipes de gerenciamento 
de cadeia de suprimentos que incluam membros de diferentes 
empresas 

2003 
Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0285 
Adotar a prática de estender a cadeia de suprimentos para 
incluir membros além de fornecedores e clientes imediatos 2003 

Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0286 
Instituir como regra manter a cadeia de suprimento próxima 
dos clientes 2003 

Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0287 
Adotar a prática de ter um especialista em gerenciamento de 
cadeia de suprimentos de terceiros 2003 

Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0288 Adotar a prática de exigência de que os fornecedores se 
localizem mais perto da empresa 

2003 
Basnet, Chuda; 
Corner, Jim; Wisner, 
Joel; Tan, Keah-Choon 

Benchmarking supply chain management 
practice in New Zealand 

0289 Estimular a habilidade de Liderança nos gerentes e gestores 2003 Quayle, Michael 
A study of supply chain management 
practice in UK industrial SMEs 

0290 Instituir estratégia formal da organização 2003 Quayle, Michael 
A study of supply chain management 
practice in UK industrial SMEs 

0291 Adotar política de redução de residuos 2003 Quayle, Michael A study of supply chain management 
practice in UK industrial SMEs 

0292 Estimular o desenvolvimento do trabalho em equipe 2003 Quayle, Michael 
A study of supply chain management 
practice in UK industrial SMEs 

0293 Adotar como prática a definição de política de aquisição 2003 Quayle, Michael 
A study of supply chain management 
practice in UK industrial SMEs 

0294 
Adotar preceitos de gestão da cadeia de abastecimento 
Supply Chain Management 2003 Quayle, Michael 

A study of supply chain management 
practice in UK industrial SMEs 

0295 Adotar como critério de seleção de fornecdor o tempo de 
mercado de determinada empresa 

2003 Quayle, Michael A study of supply chain management 
practice in UK industrial SMEs 

0296 Adotar o MRP Planejamento de Requisição de Material 2003 Quayle, Michael 
A study of supply chain management 
practice in UK industrial SMEs 

0297 Adotar estratégias e metas de gestão financeira 2003 Quayle, Michael 
A study of supply chain management 
practice in UK industrial SMEs 

0298 estimular o alinhamento e desenvolvimento de fornecedores 2003 Quayle, Michael 
A study of supply chain management 
practice in UK industrial SMEs 

0299 Investir em Pesquisa e desenvolvimento 2003 Quayle, Michael A study of supply chain management 
practice in UK industrial SMEs 

0300 Adotar o JIT Just In Time 2003 Quayle, Michael 
A study of supply chain management 
practice in UK industrial SMEs 

0301 Adotar a Análise de mercado para reposicionamento da marca 2010 
Parry, Glenn; Mills, 
John; Turner, Celine 

Lean competence: integration of theories 
in operations management practice 

0302 Adotar como prática ter o Fluxo de Valor visível 2010 
Parry, Glenn; Mills, 
John; Turner, Celine 

Lean competence: integration of theories 
in operations management practice 

0303 Instituir procedimentos de análise dos centros de custo 2010 Parry, Glenn; Mills, 
John; Turner, Celine 

Lean competence: integration of theories 
in operations management practice 

0304 Adotar prática de coleta de Indicações de valor do cliente 2010 
Parry, Glenn; Mills, 
John; Turner, Celine 

Lean competence: integration of theories 
in operations management practice 

0305 
Adotar prática de Gestão de Conhecimento Internalizado de 
forma subjetiva, dependente de habilidades conceituais e 
habilidades cognitivas 

2009 Tong, Jin; Mitra, Amit Chinese cultural influences on knowledge 
management practice 

0306 
Adotar prática de Gestão de conhecimento corporificada 
estruturada orientado para a ação e parcialmente explícito 2009 Tong, Jin; Mitra, Amit 

Chinese cultural influences on knowledge 
management practice 

0307 
Adotar prática de Gestão de conhecimento embutido em 
processos, entendimento compartilhado 2009 Tong, Jin; Mitra, Amit 

Chinese cultural influences on knowledge 
management practice 

0308 Adotar prática de Gestão de conhecimento na cultura da 
empresa, o conhecimento incorporado reside em rotinas 

2009 Tong, Jin; Mitra, Amit Chinese cultural influences on knowledge 
management practice 
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sistêmicas. tácito somente quando as rotinas sistêmicas estão 
implícitas dentro da organização 

0309 
Adotar prática de Gestão de conhecimento codificado, 
informação transmitida por sinais e símbolos 

2009 Tong, Jin; Mitra, Amit 
Chinese cultural influences on knowledge 
management practice 

0310 
Adotar prática de Implantação de políticas de gestão de 
conhecimento 2009 Tong, Jin; Mitra, Amit 

Chinese cultural influences on knowledge 
management practice 

0311 
Adotar prática de Observação das necessidades de gestão e 
abordagem estratégica 2011 

Abdullah, Shardy; 
Abdul Razak, Arman; 
Hamid Kadir Pakir, 
Abd 

The characteristics of real estate assets 
management practice in the Malaysian 
Federal Government 

0312 
Adotar prática de Consideração dos recursos, conhecimentos 
e experiência para tomada de decisão 

2011 

Abdullah, Shardy; 
Abdul Razak, Arman; 
Hamid Kadir Pakir, 
Abd 

The characteristics of real estate assets 
management practice in the Malaysian 
Federal Government 

0313 Adotar prática de medição de desempenho 2011 

Abdullah, Shardy; 
Abdul Razak, Arman; 
Hamid Kadir Pakir, 
Abd 

The characteristics of real estate assets 
management practice in the Malaysian 
Federal Government 

0314 Adotar prática de sistema de gerenciamento de informações 2011 

Abdullah, Shardy; 
Abdul Razak, Arman; 
Hamid Kadir Pakir, 
Abd 

The characteristics of real estate assets 
management practice in the Malaysian 
Federal Government 

0315 Adotar prática de coleta e gerencia de dados e informações 2011 

Abdullah, Shardy; 
Abdul Razak, Arman; 
Hamid Kadir Pakir, 
Abd 

The characteristics of real estate assets 
management practice in the Malaysian 
Federal Government 

0316 
Adotar prática de estrutura organizacional adequada ao 
negócio e arranjo 2011 

Abdullah, Shardy; 
Abdul Razak, Arman; 
Hamid Kadir Pakir, 
Abd 

The characteristics of real estate assets 
management practice in the Malaysian 
Federal Government 

0317 Adotar prática de possuir Código de ética ou conduta 2006 Authors, For Journal of Investment Compliance 

0318 Adotar prática de Ter um comitê de auditoria independente 2006 Authors, For Journal of Investment Compliance 

0319 
Adotar prática de possuir diretores adequados ao cargo e bem 
informados 

2006 Authors, For Journal of Investment Compliance 

0320 
Adotar prática de Dao um processo regulado e contínuo que 
decorre exclusivamente da interação dos fatores em jogo 2011 Baskin, Ken 

How Chinese thought can lead the 
transformation in management practice 

0321 Adotar prática de Wu wei Não ação ou ação sem esforço 2011 Baskin, Ken How Chinese thought can lead the 
transformation in management practice 

0322 Adotar prática de Mudança contínua 2011 Baskin, Ken How Chinese thought can lead the 
transformation in management practice 

0323 Adotar prática de Desenvolvimento cíclico 2011 Baskin, Ken 
How Chinese thought can lead the 
transformation in management practice 

0324 Adotar prática de Construção de Redes aninhadas 2011 Baskin, Ken 
How Chinese thought can lead the 
transformation in management practice 

0325 Promover a cultura de uma instituição que estimule a auto 
organização 

2011 Baskin, Ken How Chinese thought can lead the 
transformation in management practice 

0326 estimular a habilidade organizacional de adaptação 2011 Baskin, Ken How Chinese thought can lead the 
transformation in management practice 

0327 
Adotar prática de Identificar e promover Atrativos 
organizacionais 

2011 Baskin, Ken 
How Chinese thought can lead the 
transformation in management practice 

0328 adotar a gestão de risco 2012 
Besner, Claude; 
Hobbs, Brian 

The paradox of risk management; a 
project management practice perspective 

0329 Instituir plano de contingência 2012 Besner, Claude; 
Hobbs, Brian 

The paradox of risk management; a 
project management practice perspective 

0330 Instituir critérios de ranqueamento dos riscos 2012 Besner, Claude; 
Hobbs, Brian 

The paradox of risk management; a 
project management practice perspective 

0331 Institituir critérios de atribuição de propriedade de risco 2012 
Besner, Claude; 
Hobbs, Brian 

The paradox of risk management; a 
project management practice perspective 

0332 Adotar a Apresentação gráfica de informações de risco 2012 
Besner, Claude; 
Hobbs, Brian 

The paradox of risk management; a 
project management practice perspective 

0333 Adotar Modelo de Reavaliação Empresarial 2013 Yaghoubipoor, Ali 
World Journal of Entrepreneurship , 
Management and Sustainable 
Development Article information : 

0334 
Avaliar Risco de país onde ocorre operações do negócio da 
organização 

2013 Yaghoubipoor, Ali 
World Journal of Entrepreneurship , 
Management and Sustainable 
Development Article information : 

0335 Adotar prática de Otimização do capital e a implantação 2013 Yaghoubipoor, Ali 
World Journal of Entrepreneurship , 
Management and Sustainable 
Development Article information : 

0336 avaliar Risco de liquidez da organização 2013 Yaghoubipoor, Ali 
World Journal of Entrepreneurship , 
Management and Sustainable 
Development Article information : 

0337 
Estimular o fortalecimento da confiança das partes 
interessadas 2013 Yaghoubipoor, Ali 

World Journal of Entrepreneurship , 
Management and Sustainable 
Development Article information : 



167 
 

0338 avaliar Risco de crédito 2013 Yaghoubipoor, Ali 
World Journal of Entrepreneurship , 
Management and Sustainable 
Development Article information : 

0339 Estimular o alcance do mercado 2013 Yaghoubipoor, Ali 
World Journal of Entrepreneurship , 
Management and Sustainable 
Development Article information : 

0340 avaliar o Risco de mercado 2013 Yaghoubipoor, Ali 
World Journal of Entrepreneurship , 
Management and Sustainable 
Development Article information : 

0341 Estimular o Talento de Gestão 2013 Yaghoubipoor, Ali 
World Journal of Entrepreneurship , 
Management and Sustainable 
Development Article information : 

0342 avaliar o Risco de reputação 2013 Yaghoubipoor, Ali 
World Journal of Entrepreneurship , 
Management and Sustainable 
Development Article information : 

0343 Adotar práticas de Tomada de decisão e execução 2013 Yaghoubipoor, Ali 
World Journal of Entrepreneurship , 
Management and Sustainable 
Development Article information : 

0344 avaliar Risco operacional 2013 Yaghoubipoor, Ali 
World Journal of Entrepreneurship , 
Management and Sustainable 
Development Article information : 

0345 
Adotar prática de Integrar a gestão de riscos ao planejamento 
estratégico 2013 Yaghoubipoor, Ali 

World Journal of Entrepreneurship , 
Management and Sustainable 
Development Article information : 

0346 Adotar prática de Teste de cenários para avaliação de riscos 2013 Yaghoubipoor, Ali 
World Journal of Entrepreneurship , 
Management and Sustainable 
Development Article information : 

0347 Adotar prática de monitoramento dos riscos 2013 Yaghoubipoor, Ali 
World Journal of Entrepreneurship , 
Management and Sustainable 
Development Article information : 

0348 
Adotar prática de Desenvolver administradores de linha de 
frente, capazes de fomentar o aprendizado da organização 2014 Andrew Cohen, Jay 

The inseparable nature of working and 
learning: peripheral management practice 
that facilitates employee learning 

0349 Adotar prática de possuir administradores com função de 
promover e facilitar o aprendizado dos empregados 

2014 Andrew Cohen, Jay 
The inseparable nature of working and 
learning: peripheral management practice 
that facilitates employee learning 

0350 
Adotar prática de identificar as áreas de conhecimento que 
são críticas para a posição competitiva da empresa 2000 Boghani, Ashok B 

Knowledge Management: An Engine for 
Innovation 

0351 
Adotar prática de focar os recursos para adquirir 
conhecimentos e empregar conhecimento na produção da 
empresa 

2000 Boghani, Ashok B Knowledge Management: An Engine for 
Innovation 

0352 Adotar prática de identificar necessidades de conhecimento 2000 Boghani, Ashok B 
Knowledge Management: An Engine for 
Innovation 

0353 Adotar prática de estabelecer um processo de inteligência 2000 Boghani, Ashok B Knowledge Management: An Engine for 
Innovation 

0354 Adotar prática de desenvolver ativos de conhecimento 2000 Boghani, Ashok B 
Knowledge Management: An Engine for 
Innovation 

0355 
Adotar prática de Gerenciar o conhecimento diretamente na 
estratégia de negócios e apoiar enquanto estratégia de 
tecnologia 

2000 Boghani, Ashok B Knowledge Management: An Engine for 
Innovation 

0356 
Adotar prática de Desenvolver processos para vincular 
continuamente decisões importantes com o sistema de 
gerenciamento de conhecimento 

2000 Boghani, Ashok B Knowledge Management: An Engine for 
Innovation 

0357 
Incentivar o compromisso da alta administração nas 
operações da organização 2000 Boghani, Ashok B 

Knowledge Management: An Engine for 
Innovation 

0358 Adotar sistema de inteligência com foco inicial em alguns 
tópicos de inteligência e alcançar sucessos a curto prazo 

2000 Boghani, Ashok B Knowledge Management: An Engine for 
Innovation 

0359 Adotar prática de Estabelecer diretrizes legais e éticas para 
sua atividade de inteligência no início 

2000 Boghani, Ashok B Knowledge Management: An Engine for 
Innovation 

0360 
Adotar prática de manter habilidades suaves que permitem a 
inovação 

2000 Boghani, Ashok B 
Knowledge Management: An Engine for 
Innovation 

0361 

Adotar prática de Obter recursos humanos envolvidos no 
início, frequentemente e ativamente na compreensão das 
necessidades de conhecimento da organização e esforço, 
através da capacitação e recrutamento 

2000 Boghani, Ashok B 
Knowledge Management: An Engine for 
Innovation 

0362 
Adotar prática de Desenvolver e usar métricas de 
desempenho para avaliar os resultados 2000 Boghani, Ashok B 

Knowledge Management: An Engine for 
Innovation 

0363 
Adotar prática de Desenvolver e usar métricas de 
desempenho para avaliar processos 2000 Boghani, Ashok B 

Knowledge Management: An Engine for 
Innovation 

0364 Adotar mecanismos de Gestão de Talentos 2017 
Khoreva, Violetta; 
Vaiman, Vlad; Van 
Zalk, Maarten 

Talent management practice 
effectiveness: investigating employee 
perspective 

0365 
Incentivar Comprometimento das lideranças nos processos de 
trabalho 

2017 
Khoreva, Violetta; 
Vaiman, Vlad; Van 
Zalk, Maarten 

Talent management practice 
effectiveness: investigating employee 
perspective 

0366 Adotar Política global de gerenciamento de instalações 2014 
I. Ikediashi, Dubem; 
O. Ogunlana, 

An investigation on policy direction and 
drivers for sustainable facilities 
management practice in Nigeria 
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Stephen; O. Ujene, 
Anthony 

0367 
Adotar política de gerenciamento e controle de energia 
operacional e problemas de dióxido de carbono das 
instalações propriedades 

2014 

I. Ikediashi, Dubem; 
O. Ogunlana, 
Stephen; O. Ujene, 
Anthony 

An investigation on policy direction and 
drivers for sustainable facilities 
management practice in Nigeria 

0368 
Adotar gerenciamento e controle dos problemas internos e 
externos das instalações e propriedade que afetam a saúde e 
o bem estar 

2014 

I. Ikediashi, Dubem; 
O. Ogunlana, 
Stephen; O. Ujene, 
Anthony 

An investigation on policy direction and 
drivers for sustainable facilities 
management practice in Nigeria 

0369 Adotar controle e gerenciamento da poluição do ar e da água 2014 

I. Ikediashi, Dubem; 
O. Ogunlana, 
Stephen; O. Ujene, 
Anthony 

An investigation on policy direction and 
drivers for sustainable facilities 
management practice in Nigeria 

0370 
Adotar gerenciamento dos fatores relacionados ao transporte 
e relacionados a localização 2014 

I. Ikediashi, Dubem; 
O. Ogunlana, 
Stephen; O. Ujene, 
Anthony 

An investigation on policy direction and 
drivers for sustainable facilities 
management practice in Nigeria 

0371 Adotar Gerenciamento do uso do solo Greenfield e correlatos 2014 

I. Ikediashi, Dubem; 
O. Ogunlana, 
Stephen; O. Ujene, 
Anthony 

An investigation on policy direction and 
drivers for sustainable facilities 
management practice in Nigeria 

0372 
Adotar prática de agregar valor ecológico da conservação e 
aprimoramento dos espaços físicos das instalações e 
propriedade 

2014 

I. Ikediashi, Dubem; 
O. Ogunlana, 
Stephen; O. Ujene, 
Anthony 

An investigation on policy direction and 
drivers for sustainable facilities 
management practice in Nigeria 

0373 
Adotar prática de gerenciamento das implicações a nivel 
ambiental de materiais de construção, incluindo impactos do 
ciclo de vida 

2014 

I. Ikediashi, Dubem; 
O. Ogunlana, 
Stephen; O. Ujene, 
Anthony 

An investigation on policy direction and 
drivers for sustainable facilities 
management practice in Nigeria 

0374 Adotar prática de gerenciamento e controle do Consumo da 
água das instalações e propriedade 

2014 

I. Ikediashi, Dubem; 
O. Ogunlana, 
Stephen; O. Ujene, 
Anthony 

An investigation on policy direction and 
drivers for sustainable facilities 
management practice in Nigeria 

0375 

Adotar prática de definir meta e escopo de investimento, 
discute alternativas de produtos, realiza limitações a serem 
encontradas, planeja estratégias de coleta de dados e define 
parâmetros ambientais 

2014 

I. Ikediashi, Dubem; 
O. Ogunlana, 
Stephen; O. Ujene, 
Anthony 

An investigation on policy direction and 
drivers for sustainable facilities 
management practice in Nigeria 

0376 

Adotar prática de realizar a análise de inventário 
quantificando os insumos e os resultados descritos na fase de 
planejamento, como energia, matérias primas, emissões de 
ar, efluentes de água e resíduos sólidos 

2014 

I. Ikediashi, Dubem; 
O. Ogunlana, 
Stephen; O. Ujene, 
Anthony 

An investigation on policy direction and 
drivers for sustainable facilities 
management practice in Nigeria 

0377 

Adotar prática de realizar a análise de impacto, através da 
avaliação de como o uso das instalações afeta o meio 
ambiente, bem como a interpretação dos dados agregados 
obtidos durante a análise de inventário 

2014 

I. Ikediashi, Dubem; 
O. Ogunlana, 
Stephen; O. Ujene, 
Anthony 

An investigation on policy direction and 
drivers for sustainable facilities 
management practice in Nigeria 

0378 
Adotar prática de interpretação e tomada de decisão para 
reduzir os encargos ambientais com base em uma visão 
objetiva das avaliações de impacto ambiental 

2014 

I. Ikediashi, Dubem; 
O. Ogunlana, 
Stephen; O. Ujene, 
Anthony 

An investigation on policy direction and 
drivers for sustainable facilities 
management practice in Nigeria 

0379 Incentivar o foco nas atividades principais 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0380 Adotar prática de Acesso aos melhores recursos do mercado 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0381 
Adotar prática de liberar recursos prioritariamente para 
atividades principais 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0382 Adotar prática de Acelerar os benefícios de reengenharia 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0383 
Adotar o Compartilhamento de riscos com empreiteiros e 
terceiros 

2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0384 
Adotar o aprimoramento e a flexibilidade para uma dinâmica 
de mercado em mudança 

2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0385 Adotar prática de formação de Aliança estratégica com 
empreiteiros 

2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 
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0386 Adotar Regulamento que rege as práticas de terceirização 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0387 Adotar prática de economizar tempo de gerenciamento 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0388 
Adotar prática voltada para redução da carga de 
gerenciamento 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0389 
Adotar prática de gestão especializada na demanda 
identificada 

2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0390 
Adotar prática que estimule o aumento da velocidade de 
implementação culiminando na redução do tempo de 
implantação 

2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0391 Adotar prática de desecentralizar informações 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0392 Adotar prática de Gerenciamento de segurança 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0393 Adotar prática de Consolidação de informação 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0394 
Adotar prática de Alcance a flexibilidade com tecnologia em 
mudança para vantagem competitiva 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0395 
Adotar prática de redução da Incerteza dos requisitos de 
tecnologia 

2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0396 Adotar prática de Necessidade de especialização especializada 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0397 estimular novas habilidades ou conhecimento técnico na 
equipe 

2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0398 Adotar prática de busca pela economia do custo total 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0399 Adotar prática de Reduzir os custos trabalhistas e operacionais 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0400 Adotar prática de Tornar os custos fixos em custos variáveis 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0401 Adotar prática de melhoria no fluxo de caixa 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0402 Adotar prática de Disponibilizar fundos de capital para 
atividades essenciais 

2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0403 Adotar prática de Aumentar a eficiência econômica 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0404 
Adotar prática de evitar a confusão com o dinheiro da firma e 
o dinheiro do sócio 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0405 Adotar prática de Melhoraria contínua na qualidade do 
serviço 

2015 GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
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Theophilus 
Olugbenga 

management practice in public 
Universities in Nigeria 

0406 Adotar prática de Melhorar os requisitos de qualidade 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0407 Estimula o Alcance da alta qualidade de serviço para 
vantagem competitiva 

2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0408 
Adotar prática de aquisições com maior confiabilidade e 
competência 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0409 
Estimular a compreensão da Complexidade da função 
assinalada ao funcionário 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0410 Estimular a Integração a estrutura de funções 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0411 Adotar prática de evitar falta de peças sobressalentes 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0412 Adotar prática de evitar falta disponibilidade de 
equipamentos 

2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0413 Adotar prática de evitar falta de ferramentas 2015 

GBADEGESIN, J O B 
TAIWO; Babatunde, 
Theophilus 
Olugbenga 

Investigating experts’ opinion on 
outsourcing decision in facilities 
management practice in public 
Universities in Nigeria 

0414 Adotar prática de Distribuição de Conhecimento 2016 
Huang, Fang; 
Gardner, Scott; 
Moayer, Sanaz 

Towards a framework for strategic 
knowledge management practice 

0415 
Adotar prática de Possuir processos de transferencia de 
conhecimento 

2016 
Huang, Fang; 
Gardner, Scott; 
Moayer, Sanaz 

Towards a framework for strategic 
knowledge management practice 

0416 
Adotar prática de Armazenar conhecimentos produzidos pela 
organização 

2016 
Huang, Fang; 
Gardner, Scott; 
Moayer, Sanaz 

Towards a framework for strategic 
knowledge management practice 

0417 
Adotar prática de produzir conhecimentos através dos 
processos de trabalho 2016 

Huang, Fang; 
Gardner, Scott; 
Moayer, Sanaz 

Towards a framework for strategic 
knowledge management practice 

0418 Adotar prática de manter autoridade hierarquica rígida 2006 Floyd, David Eastern and Western management 
practices: myth or reality? 

0419 Adotar prática de ampliar integração da horizontal e vertical 2006 Floyd, David 
Eastern and Western management 
practices: myth or reality? 

0420 
Adotar prática de manter um pequeno número de 
fornecedores, mas confiáveis 2006 Floyd, David 

Eastern and Western management 
practices: myth or reality? 

0421 promover a confiança como estratégia de engajamento 
organizacional 

2006 Floyd, David Eastern and Western management 
practices: myth or reality? 

0422 ampliar autonomia administrativa das partes engajadas nos 
processos produtivos 

2006 Floyd, David Eastern and Western management 
practices: myth or reality? 

0423 Adotar prática de auditorias ambientais 2000 Theyel, Gregory 
Management practices for environmental 
innovation and performance 

0424 Adotar prática de implantação da gestão de qualidade Total 2000 Theyel, Gregory 
Management practices for environmental 
innovation and performance 

0425 Adotar planos de prevenção da poluição 2000 Theyel, Gregory Management practices for environmental 
innovation and performance 

0426 Adotar prática de Treinamento ambiental para funcionários 2000 Theyel, Gregory Management practices for environmental 
innovation and performance 

0427 Adotar prática de contabilidade de custos totais 2000 Theyel, Gregory 
Management practices for environmental 
innovation and performance 

0428 Adotar prática de análise do ciclo de vida de produtos 2000 Theyel, Gregory 
Management practices for environmental 
innovation and performance 

0429 Adotar prática de contratar um gerente ambiental designado 2000 Theyel, Gregory Management practices for environmental 
innovation and performance 

0430 Adotar prática de investir em Pesquisa e Desenvolvimento 2000 Theyel, Gregory Management practices for environmental 
innovation and performance 

0431 
Adotar prática de construir padrões ambientais para 
fornecedores 

2000 Theyel, Gregory 
Management practices for environmental 
innovation and performance 

0432 
Estimular Programas de incentivo aos funcionários para 
sugestões ambientais 2000 Theyel, Gregory 

Management practices for environmental 
innovation and performance 

0433 Adotar prática de Orientação geral voltada para a organização 
como um todo 

2014 US EPA Best management practices 
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0434 Estimular no gestor senso de curiosidade e inquietude 2014 US EPA Best management practices 

0435 Estimular no gestor características de observador 2014 US EPA Best management practices 

0436 Estimular no gestor habilidade de atentar aos detalhes 2014 US EPA Best management practices 

0437 Adotar prática de gerenciamento com visão e entusiasmo 2014 US EPA Best management practices 

0438 
Adotar prática de gerenciamento com mente aberta e através 
de exemplos aleagóricos ou metafóricos 

2014 US EPA Best management practices 

0439 Estimular habilidade de gerenciamento de crises 2014 US EPA Best management practices 

0440 Estimular habilidade de delegar e comunicar 2014 US EPA Best management practices 

0441 Adotar prática de cultivar talentos e tutoria 2014 US EPA Best management practices 

0442 Adotar prática de Six Sigma 2008 
Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0443 Adotar prática de Gestão de qualidade Total 2008 
Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0444 Adotar prática Lean 2008 Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0445 Adotar prática da metodologia Kaizen 2008 
Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0446 Adotar prática de Reengenharia do processo de negócios 2008 
Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0447 adotar Teoria das Restrições 2008 
Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0448 Adotar prática de certificação de processos com ISO 9000 2008 Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0449 Investir em pessoas 2008 
Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0450 
promover Treinamento interno para transferencia de 
conhecimento 2008 

Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0451 
estimular presença em Conferências para transferencia de 
conhecimento 2008 

Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0452 Adotar prática de contratação de Consultores externos para 
transferencia de conhecimentos 

2008 Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0453 
promover o uso da Internet para transferencia de 
conhecimento 

2008 
Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0454 
promover a Auto educação como forma de transferencia de 
conhecimento 2008 

Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0455 promover a leitura de Livro e artigos de pesquisa como 
transferencia de conhecimento 

2008 Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0456 Estimular o envolvimento e compromisso de gestão na 
implantação de metodoligias e filosofias de trabalho 

2008 Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0457 Incentivar a visão de Comunicação como processo 2008 
Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0458 Estimularo vinculo da iniciativa de qualidade ao empregado 2008 
Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0459 Promover ambiente propício a Mudança cultural 2008 Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0460 Investir em Educação e treinamento dos funcionários 2008 Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0461 Adotar prática de Vincular a qualidade com o cliente inicial 2008 
Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0462 Adotar critérios de Seleção de projeto 2008 
Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0463 Adotar prática de conectar a iniciativa de qualidade às 
empresas 

2008 Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0464 Adotar prática de conectar a iniciativa de qualidade ao 
fornecedor 

2008 Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0465 
Estimular a Habilidade de gerenciamento de projetos nos 
líderes de projetos 

2008 
Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0466 Estimular a visão de uma Infraestrutura orgânica 2008 
Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0467 Adotar prática de estabecer a Visão da organização e plano 
para alcance de metas de maneira formal 

2008 Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0468 investir em tecnologia da informação e inovação 2008 Kumar, Maneesh; 
Antony, Jiju 

Comparing the quality management 
practices in UK SMEs 

0469 Adotar prática de Formulação e implementação de uma 
política de qualidade 

1998 

Dahlgaard, Jens J; 
Kristensen, Kai; Kanji, 
Gopal K; Juhl, Hans J; 
Sohal, Amrik S 

Quality management practices : A 
comparative study between East and 
West 

0470 Investir em Educação e treinamento direcionado a programas 
de qualidade 

1998 

Dahlgaard, Jens J; 
Kristensen, Kai; Kanji, 
Gopal K; Juhl, Hans J; 
Sohal, Amrik S 

Quality management practices : A 
comparative study between East and 
West 
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0471 
Adotar prática de Participação da alta administração em 
programas de qualidade 1998 

Dahlgaard, Jens J; 
Kristensen, Kai; Kanji, 
Gopal K; Juhl, Hans J; 
Sohal, Amrik S 

Quality management practices : A 
comparative study between East and 
West 

0472 Incentivar a Motivação e sugestões de qualidade 1998 

Dahlgaard, Jens J; 
Kristensen, Kai; Kanji, 
Gopal K; Juhl, Hans J; 
Sohal, Amrik S 

Quality management practices : A 
comparative study between East and 
West 

0473 Estimular o uso de ferramentas e métodos de qualidade 1998 

Dahlgaard, Jens J; 
Kristensen, Kai; Kanji, 
Gopal K; Juhl, Hans J; 
Sohal, Amrik S 

Quality management practices : A 
comparative study between East and 
West 

0474 
Adotar prática de utilizar Métodos durante o desenvolvimento 
do produto 

1998 

Dahlgaard, Jens J; 
Kristensen, Kai; Kanji, 
Gopal K; Juhl, Hans J; 
Sohal, Amrik S 

Quality management practices : A 
comparative study between East and 
West 

0475 Adotar prática de possuir e utilizar Métodos após o 
desenvolvimento do produto 

1998 

Dahlgaard, Jens J; 
Kristensen, Kai; Kanji, 
Gopal K; Juhl, Hans J; 
Sohal, Amrik S 

Quality management practices : A 
comparative study between East and 
West 

0476 Adotar prática de instituição de emprego vitalício 2001 Dedoussis, Vagelis Keiretsu and management practices in 
Japan – resilience amid change 

0477 Adotar sistema de senioridade 2001 Dedoussis, Vagelis 
Keiretsu and management practices in 
Japan – resilience amid change 

0478 
Adotar prática de separar os laços com fornecedores 
existentes 2001 Dedoussis, Vagelis 

Keiretsu and management practices in 
Japan – resilience amid change 

0479 Adotar cortes em bônus e pagamento de horas extras 2001 Dedoussis, Vagelis Keiretsu and management practices in 
Japan – resilience amid change 

0480 Adotar demissões temporárias para redução de custos 2001 Dedoussis, Vagelis Keiretsu and management practices in 
Japan – resilience amid change 

0481 Adotar prática de Empréstimo de funcionários 2001 Dedoussis, Vagelis 
Keiretsu and management practices in 
Japan – resilience amid change 

0482 Adotar prática de aposentadoria antecipada e voluntária 2001 Dedoussis, Vagelis 
Keiretsu and management practices in 
Japan – resilience amid change 

0483 Adotar prática de re contratação 2001 Dedoussis, Vagelis Keiretsu and management practices in 
Japan – resilience amid change 

0484 Adotar prática de gerenciamento de Risco ambiental 2000 Fatemi, Ali; Glaum, 
Martin 

Risk management practices of German 
firms 

0485 Adotar prática de gerenciamento de Risco da indústria 2000 
Fatemi, Ali; Glaum, 
Martin 

Risk management practices of German 
firms 

0486 Adotar prática de gerenciamento de Risco operacional 2000 
Fatemi, Ali; Glaum, 
Martin 

Risk management practices of German 
firms 

0487 Adotar prática de gerenciamento de Risco financeiro 2000 Fatemi, Ali; Glaum, 
Martin 

Risk management practices of German 
firms 

0488 Adotar prática de Garantir a sobrevivência da empresa 2000 Fatemi, Ali; Glaum, 
Martin 

Risk management practices of German 
firms 

0489 
Adotar prática de Aumentar o valor de mercado da empresa, 
como estratégia de reposicionamento da marca 

2000 
Fatemi, Ali; Glaum, 
Martin 

Risk management practices of German 
firms 

0490 
Adotar prática de influenciar o comportamento de 
subsidiárias e funcionários 2000 

Fatemi, Ali; Glaum, 
Martin 

Risk management practices of German 
firms 

0491 Adotar prática de busca pelo Aumento da rentabilidade como 
estratégia de redução de risco 

2000 Fatemi, Ali; Glaum, 
Martin 

Risk management practices of German 
firms 

0492 Adotar prática de Reduzir a volatilidade do fluxo de caixa 2000 Fatemi, Ali; Glaum, 
Martin 

Risk management practices of German 
firms 

0493 Adotar prática de Reduzir a volatilidade dos lucros 2000 
Fatemi, Ali; Glaum, 
Martin 

Risk management practices of German 
firms 

0494 Adotar prática de Redução de impostos a pagar 2000 
Fatemi, Ali; Glaum, 
Martin 

Risk management practices of German 
firms 

0495 Adotar Critério de seleção de fornecedores baseado na 
Qualidade de serviços ou produtos 

1998 Goh, Mark Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0496 Adotar Critério de seleção de fornecedores baseado na 
Confiabilidade da prestação de serviços 

1998 Goh, Mark Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0497 
Adotar Critério de seleção de fornecedores baseado na 
Flexibilidade ou capacidade de resposta 

1998 Goh, Mark 
Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0498 
Adotar Critério de seleção de fornecedores baseado na 
Orientação para o cliente 1998 Goh, Mark 

Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0499 Adotar Critério de seleção de fornecedores baseado no Preço 
de serviços ou produtos 

1998 Goh, Mark Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0500 Adotar Critério de seleção de fornecedores baseado na 
Experiência técnica 

1998 Goh, Mark Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0501 
Adotar Critério de seleção de fornecedores baseado no 
Comprometimento com o desenvolvimento contínuo 1998 Goh, Mark 

Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0502 
Adotar Critério de seleção de fornecedores baseado no Bom 
marketing ou publicidade 1998 Goh, Mark 

Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0503 Adotar critério de seleção de fornecedor chave considerando 
Resposta rápida para pedidos urgentes 

1998 Goh, Mark Research paper : logistics management 
practices and Thailand 
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0504 Adotar critério de seleção de fornecedor chave considerando 
Baixa deterioração e taxa de atraso de entrega 

1998 Goh, Mark Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0505 
Adotar critério de seleção de fornecedor chave considerando 
Taxa de erro de picking de baixa ordem 

1998 Goh, Mark 
Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0506 
Adotar critério de seleção de fornecedor chave 
cvonsiderandoTempo de ciclo de ordem mais curto 1998 Goh, Mark 

Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0507 
Adotar critério de seleção de fornecedor chave considerando 
Baixa taxa de estoques 1998 Goh, Mark 

Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0508 Adotar critério de seleção de fornecedor chave considerando 
Freqüência de entrega mais alta 

1998 Goh, Mark Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0509 
Adotar critério de seleção de fornecedor chave considerando 
Entrega em Just In Time 

1998 Goh, Mark 
Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0510 
promover aliança estratégica com forncedor na área de 
Desenvolvimento de produto 1998 Goh, Mark 

Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0511 
promover aliança estratégica com forncedor para Melhorar o 
cronograma de produção 1998 Goh, Mark 

Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0512 promover aliança estratégica com forncedor para 
Implementação do serviço ao cliente 

1998 Goh, Mark Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0513 
promover aliança estratégica com forncedor para melhorar 
Previsão de negócios 

1998 Goh, Mark 
Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0514 
promover aliança estratégica com forncedor para realizar 
Pesquisa de mercado 1998 Goh, Mark 

Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0515 praticar como objetivo a Melhora do serviço ao cliente 1998 Goh, Mark 
Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0516 praticar como objetivo a Melhora da precisão da entrega 1998 Goh, Mark Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0517 pratica como objetivo a Melhorar da qualidade dos serviços 1998 Goh, Mark 
Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0518 Praticar como objetivo a Redução do tempo de entrega 1998 Goh, Mark 
Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0519 Praticar como objetivo o Aumento da vantagem competitiva 1998 Goh, Mark 
Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0520 Praticar como objetivo a Redução o custo de entrega 1998 Goh, Mark Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0521 Praticar como objetivo Redução do nível de inventário 1998 Goh, Mark 
Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0522 Praticar como objetivo a Melhora da produtividade 1998 Goh, Mark 
Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0523 
Adotar como prática o desenvolvimento de Boas habilidades 
de comunicação 1998 Goh, Mark 

Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0524 Adotar como prática o desenvolvimento da Capacidade de 
planejar e prever 

1998 Goh, Mark Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0525 
Adotar como prática o desenvolvimento de sistemas de 
trabalho Baseado em tecnologia 

1998 Goh, Mark 
Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0526 
Adotar como prática o desenvolvimento de Habilidades 
específicas das operações logísticas 1998 Goh, Mark 

Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0527 promover Qualificação formal em logística 1998 Goh, Mark 
Research paper : logistics management 
practices and Thailand 

0528 Adotar como prática o desenvolvimento de Sistema de 
recompensa adequado 

2000 Petroni, Alberto Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0529 
Promover a igualdade entre oportunidades concedidas a 
funções gerenciais e técnicas 

2000 Petroni, Alberto 
Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0530 
Promover a Associação equilibrada de incentivos para o 
avanço hierárquico 2000 Petroni, Alberto 

Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0531 
Incentivar Sistemas de recompensa levemente estruturados e 
formalizados 2000 Petroni, Alberto 

Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0532 promover o alinhamento dos mecanismos de gestão e 
recompensa estão focados na realização 

2000 Petroni, Alberto Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0533 
Adotar como prática o desenvolvimento de sistemas com 
ênfase em recompensas de status 

2000 Petroni, Alberto 
Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0534 
Incentivar a buscar pela adequada compreensão das 
expectativas dos clientes 2000 Petroni, Alberto 

Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0535 
Adotar com prática ter profissionais técnicos com 
conhecimento na posição de Autoridade superior 2000 Petroni, Alberto 

Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0536 Adotar critérios para promoção dos funcionários 2000 Petroni, Alberto Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0537 Adotar critérios para avaliação de produtividade 2000 Petroni, Alberto 
Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0538 
Adotar como prática a definição de que cada posto de 
trabalho deve possuir descrição das atividades 2000 Petroni, Alberto 

Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0539 Adotar critérios para avaliação de eficácia ou resultado 2000 Petroni, Alberto 
Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0540 Promover a redução do controle burocrático 2000 Petroni, Alberto Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0541 Adotar seu controle hierárquico de forma sistematizado 2000 Petroni, Alberto 
Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 
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0542 Incentivar a remoção do excesso de foco na eficiencia 
organizacional 

2000 Petroni, Alberto Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0543 
Incentivar o equilibrio de oportunidades concedidas a funções 
gerenciais e técnicas 

2000 Petroni, Alberto 
Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0544 Promover atividades com nivel de desafio aceitável 2000 Petroni, Alberto 
Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0545 promover a criatividade 2000 Petroni, Alberto 
Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0546 Incentivar a flexibilidade necessária para o profissional 2000 Petroni, Alberto Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0547 
Adotar como prática evitar subtilização de potenciais 
habilidades individuais 

2000 Petroni, Alberto 
Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0548 promover a adequada competência e conhecimento gerencial 2000 Petroni, Alberto 
Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0549 promover a igualdade de competências técnicas para a gestão 2000 Petroni, Alberto 
Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0550 promover a formação gerencial para profissionais técnicos 2000 Petroni, Alberto Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0551 
Adotar como prática a busca pela identificação do potencial 
gerencial em profissionais técnicos 

2000 Petroni, Alberto 
Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0552 
Adotar como prática evitar Avanço automático na posição 
gerencial 2000 Petroni, Alberto 

Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0553 adotar politicas para trabalhadores do conhecimento 2000 Petroni, Alberto 
Myths and misconceptions in current 
engineers’ management practices 

0554 adotar um Plano estratégico ou uma estratégia formal 2005 Kotey, Bernice Goals, management practices, and 
performance of family SMEs 

0555 Adotar previsão de orçamento 2005 Kotey, Bernice 
Goals, management practices, and 
performance of family SMEs 

0556 
Promover a construção de relatórios regulares de renda sobre 
despesa 2005 Kotey, Bernice 

Goals, management practices, and 
performance of family SMEs 

0557 Promover a construção de Rede formal com outras empresas 2005 Kotey, Bernice 
Goals, management practices, and 
performance of family SMEs 

0558 Promover a Comparações de desempenho com organizações 
similares ou do setor 

2005 Kotey, Bernice Goals, management practices, and 
performance of family SMEs 

0559 
Promover a orientação para o desenvolvimento do 
conhecimento 

2005 Kotey, Bernice 
Goals, management practices, and 
performance of family SMEs 

0560 Promover a orientação para a transferência do conhecimento 2005 Kotey, Bernice 
Goals, management practices, and 
performance of family SMEs 

0561 Promover a orientação para proteção do conhecimento 2005 Kotey, Bernice 
Goals, management practices, and 
performance of family SMEs 

0562 Promover a aprendizagem contínua na organização 2005 Kotey, Bernice Goals, management practices, and 
performance of family SMEs 

0563 
Promover nos funcionário um entendimento da organização 
como um sistema geral 

2005 Kotey, Bernice 
Goals, management practices, and 
performance of family SMEs 

0564 
promover cultura inovadora para incentivar projetos de 
pesquisa e desenvolvimento 2005 Kotey, Bernice 

Goals, management practices, and 
performance of family SMEs 

0565 Adotar abordagem baseada em indivíduos 2005 Kotey, Bernice 
Goals, management practices, and 
performance of family SMEs 

0566 Adotar procedimentos para gerenciar competências dos 
funcionários 

2005 Kotey, Bernice Goals, management practices, and 
performance of family SMEs 

0567 promover a gestão com base em competências 2005 Kotey, Bernice 
Goals, management practices, and 
performance of family SMEs 

0568 Estimular a aprendizagem contínua na organização 2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0569 Insitutuir um sistema para codificar seu conhecimento 
explícito 

2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0570 
Promover o uso de Tecnologias e sistemas de informação 
como intranet, internet, estão disponíveis para dar ao 
empregado acesso à informação necessária 

2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0571 Promover mecanismos para encorajar os membros de uma 
organização a compartilhar informações 

2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0572 Promover Projetos interdepartamentais na organização 2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0573 Instituir um plano de carreira para estimular a aprendizagem 
contínua 

2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0574 Incentivar a formação geral nos funcionários que é aplicada às 
suas tarefas habituais 

2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0575 
instituir um sistema de melhoria contínua que permite a 
melhoria nos processos que atingiram os padrões de 
qualidade estabelecidos 

2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 
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0576 
Instituir um sistema para informar clientes, fornecedores, 
funcionários, de acordo com as necessidades detectadas 

2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0577 
Incentivar a transferência de conhecimento através de 
instrumentos como equipes interfuncionais, círculos de 
qualidade, grupos de melhoria, etc. 

2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0578 
Promover a exposição das melhores práticas em um 
departamento compartilhando com outros departamentos 2006 

Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0579 
Promover incentivos quando os objetivos gerais da empresa 
são alcançados 2006 

Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0580 
Instituir sistemas que capturam e lidam com informações 
sobre processos 2006 

Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0581 
Promover o Desenvolvimento de uma cultura inovadora que 
encoraje projetos de Pesquisa e Desenvolvimento 2006 

Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0582 
Estimular Os funcionários que desenvolvem projetos de 
Pesquisa e desenvolvimento têm o treinamento necessário 
para colocá los em prática 

2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0583 
adotar a prática de definição de técnicas para desenvolver 
benchmarking externo, o que permite que a empresa aprenda 
sobre o sucesso ou o fracasso de outras empresas 

2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0584 
Incentivar Projetos de pesquisa e desenvolvimento são 
fornecidos com mecanismos de controle para monitorá los 2006 

Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0585 
Adotar feedback Quando um projeto de Pesquisa e 
Desenvolvimento termina 2006 

Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0586 promover a Abordagem baseada em indivíduos 2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0587 
Adotar a prática de estabelecimento de Tarefas para 
identificar os recursos de informação necessários para a 
organização 

2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0588 incentivar o trabalho em equipe 2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0589 
Adotar procedimentos como pesquisas ou discussões para 
descobrir as opiniões dos funcionários e os níveis de 
satisfação 

2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0590 Estimular os gerentes a informar e recompensar as conquistas 
de seus colaboradores 

2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0591 investir no Desenvolvimento e gestão de competências com 
base em competências 

2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0592 instituir sistemas para medir as competências dos 
funcionários 

2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0593 
Instituir sistemas de remuneração e promoção para 
desenvolvimento de competências, ideias e conhecimentos 
dos colaboradores 

2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0594 adotar técnicas de avaliação comparativa para melhorar as 
competências dos funcionários 

2006 
Palacios Marqués, 
Daniel; José Garrigós 
Simón, Fernando 

The effect of knowledge management 
practices on firm performance 

0595 Estimular liderança nos funcionários da alta administração 2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0596 adotar o estabelecimento de um papel ativo do departamento 
de qualidade 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0597 estimular Treinamentos sobre qualidade 2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0598 Incentivar o design de produto 2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0599 Adotar a prática de gestão da qualidade dos fornecedores 2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0600 Adotar gerenciamento de processos 2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0601 Adotar a emissão de relatórios de qualidade de dados 2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0602 Prmover as relações entre empregados 2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0603 Estimular a percepção de qualidade dos clientes 2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0604 Adotar como filosofia a melhoria continua 2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 
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0605 Adotar parceria com fornecedores 2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0606 
Adotar o uso de técnicas estatísticas para medir o 
desempenho 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0607 Promover o envolvimento dos funcionários 2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0608 
Adotar como prática a participação da alta administração que 
promete e participa dessa qualidade como núcleo de uma 
empresa 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0609 
Manter documentos formais que declaram explicitamente 
que a qualidade dos produtos da empresa deve exceder os 
padrões dos círculos industriais 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0610 

Manter diferentes estratégias de qualidade que funcionam 
como diretrizes de interação entre os departamentos de 
vendas e pesquisa e desenvolvimento nas várias etapas da 
vida de um produto 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0611 
Manter documentos formais que regulam explicitamente as 
relações de qualidade entre o chefe de administração, 
divisões e plantas 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0612 

Adotar a prática de definir claramente a a autoridade e a 
responsabilidade pela implementação de estratégias de 
qualidade em cada departamento e existem metas e planos 
específicos de qualidade. 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0613 
Avaliar periodicamente o desempenho de qualidade de cada 
departamento e Determinar as recompensas e penalidades 2002 

Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0614 
Adotar a prática de possuir um departamento de qualidade 
como uma divisão regular na organização com autoridade e 
responsabilidade definitivas 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0615 Estimular a Autonomia do departamento de qualidade 2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0616 
Adotar através do departamento de qualidade o 
planejamento periodico da qualidade estabelecendo planos 
de qualidade específicos 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0617 

Instituir a responsabilidade do departamento de qualidade ser 
encarregado de coletar informações sobre decretos 
governamentais relacionados à qualidade e comentários dos 
consumidores 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0618 
Instituir a responsabilidade ao departamento de qualidade de 
introduzir e implementar os mais recentes conhecimentos 
especializados sobre melhoria de qualidade 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0619 

Instituir a responsabilidade ao departamento de qualidade de 
realizar periodicamente reuniões relacionadas com a 
qualidade, onde o pessoal de divisões relacionadas tenta 
melhorar a qualidade através de discussões 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0620 Instituir periodicamente a prática de fornecer educação e 
treinamento aos funcionários sobre qualidade 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0621 Instituir como prática a Disponibilidade de uma parcela 
específica do orçamento anual para educação e treinamento 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0622 
Instituir um sistema de educação e treinamento para pessoal 
técnico que tenha conhecimento especializado 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0623 
Adotar como prática o treinamento de funcionários para 
implementar atividades relacionadas ao tema da qualidade 2002 

Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0624 Adotar a Educação e treinamento em técnicas de qualidade 
básica em cada divisão 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0625 Promover a Educação e treinamento em tecnologias 
avançadas de qualidade em cada divisão 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

1784 
verificar a frequência com que a organização se certifica de 
que os recursos são usados com sensibilidade 

2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

0627 Promover revisão de projetos de produtos 2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0628 Adotar a implementação e produtividade no processo de 
design do produto 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0629 
Adotar como prática a percepção de que as capacidades e 
restrições do equipamento atual são revisadas pelos 
desenvolvedores de produtos 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0630 Adotar testes de confiabilidade de um novo produto 2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0631 
Promover treinamento de funcionários para se familiarizar 
com o processo de fabricação antes da produção em massa de 
um novo produto 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0632 
analisar seriamente o feedback dos clientes sobre produtos ou 
serviços para tomar medidas corretivas 2002 

Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0633 Manter Manuais técnicos são completos 2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0634 
Incentivar o uso técnicas avançadas de qualidade como o 
método de Taguchi, para melhorar a qualidade do projeto 
durante o desenvolvimento do produto 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 
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0635 
Estimular a comunicação entre as divisões de fabricação, 
marketing e compras possuem comunicação e coordenação 
durante o processo de desenvolvimento do produto. 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0636 Instituir um sistema de classificação de qualidade utilizado 
para selecionar fornecedores 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0637 
Estimular o Envolvimento do fornecedor no processo de 
desenvolvimento do produto 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0638 
Promover a Comunicação e assistência técnica prestada aos 
fornecedores 2002 

Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0639 
Instituir o departamento de compras como responsável pela 
qualidade dos materiais recebidos 2002 

Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0640 Adotar como prática que os fornecedores garantem materiais 
apartir dos produtos de saída 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0641 
promover a clareza das especificações fornecidas aos 
fornecedores 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0642 
Estimular a organização a manter relacionamentos de longo 
prazo com os fornecedores 2002 

Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0643 
Manter a organização dependente de alguns fornecedores 
razoavelmente confiáveis 2002 

Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0644 

manter disponível documentos de referência para o controle 
do processo, tais como instruções para o processo de 
operação, processo de fabricação, operação da máquina e 
inspeção 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0645 adotar a clareza das informações fornecidas sobre o status do 
trabalho em processo e dos produtos acabados 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0646 Adotar procedimentos de Adequação da alocação das 
estações de inspeção 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0647 
Manter registros pelas estações de inspeção são o mais 
completo possível 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

1047 

Adotar A liderança para a qualidade no decanato, os chefes de 
departamentos e os líderes dos programas envolvem se 
pessoalmente e ativamente na tradução dos valores e 
princípios do ensino e da pesquisa em políticas e estratégias 
alternativas para avaliação, seleção e implementação por 
parte do pessoal da linha de apoio acadêmico, administrativo 
e de suporte. 

2005 

Osseo-Asare, 
Augustus E.; 
Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
perspective of the EFQM Excellence 
Model 

0649 instituir procedimento padrão para processar produtos não 
conformes 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0650 Instituir automação no processo 2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

2600 
 Avaliar os benefícios das práticas de gerenciamento de riscos 
em termos financeiros 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

0652 
instituir o uso de cartas de controle estatístico para gerenciar 
o processo 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0653 
Instituir procedimento de amostragem para aceitar ou rejeitar 
lotes ou lotes de trabalho 2002 

Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0654 
Instituir que o departamento de fabricação analise e avalie a 
capacidade do processo para ajustar os pontos fortes e as 
deficiências da capacidade do processo 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0655 Instituir que Os dados relativos ao controle de qualidade e 
capacidade de processo sejam coletados e analisados 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0656 
Instituir que os dados de inspeção relativos ao trabalho em 
processo e aos produtos acabados sejam compilados e 
analisados 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

2599 
 Avaliar os benefícios das práticas de gerenciamento de riscos 
em termos não financeiros 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

0658 
promover a informatização no sistema de controle de 
processos 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0651 
promover capacidade para lidar com problemas apressados 
ou extraordinários 2002 

Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

2186 

fazer com que o grupo de avaliadores externos prepare a 
segunda versão do relatório de comentários, com base nos 
resultados da visita no local e que este relatório confirme 
todas as forças importantes e áreas de melhoria relacionadas 
à escola. A quantificação da qualidade da instituição de ensino 
superior de acordo com a lógica RADAR deve ser anexada. 

2015 Nenadál, Jaroslav 
Comprehensive quality assessment of 
Czech higher education institutions 

1563  Considerar a relação custo benefício da implementação do 
plano de mitigação de risco. 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

0662 
Instituir a coleta de informações sobre o comparecimento e 
apreciação dos funcionários para estratégias de recursos 
humanos 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0663 
Manter Grau determinado de informatização do sistema de 
gerenciamento de recursos humanos 2002 

Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0664 
promover a segurança e higiene dos funcionários nas 
instalações 2002 

Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 
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0665 adotar programas de envolvimento de círculo ou empregado 
de qualidade 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0666 
estimular empregados a emiterem opiniões sobre 
gerenciamento de qualidade 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0667 
promover o consenso comum dos trabalhadores por meio de 
comunicação regular de práticas de gestão da qualidade 2002 

Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0668 
Promover o reconhecimento dos funcionários por 
desempenho de qualidade superior 2002 

Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0669 Promover o sindicato na melhoria da qualidade do produto 2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0670 
estimular a participação em decisões de qualidade por 
funcionários 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0671 
Elaborar e manter uma estratégia claramente definida e 
focada. 2009 

Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0672 Desenvolver e manter uma execução operacional impecável. 2009 
Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0673 Desenvolver e manter uma cultura orientada para o 
desempenho 

2009 Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0674 Criar e manter uma organização rápida, flexível e plana. 2009 
Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0675 
Estimular a contratação de funcionários talentosos sempre 
buscando mais 2009 

Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0676 Promover inovações transformadoras da indústria. 2009 
Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0677 Encontrar líderes que estão comprometidos com o negócio e 
suas pessoas. 

2009 Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0678 Buscar o crescimento através de fusões e parcerias. 2009 
Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0679 
Estabelecer uma forte relação entre visão, missão e a 
estratégia corporativa 2009 

Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0680 
Buscar focos em estratégias de longo prazo e não em soluções 
de curto prazo 2009 

Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0681 Monitorar e Ajustar a estratégia corporativa continuamente 2009 Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0682 
Estabelece de forma intrinseca o processo de implementação 
da estratégia nas fronteiras funcionais da organização 

2009 
Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0683 
Estimular a capacidade da organização de fazer negócios 
independentemente das condições do mercado 2009 

Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0684 
Entregar Serviços que atendem consistentemente a demanda 
dos clientes. 2009 

Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0685 Entregar produtos que atendem consistentemente a demanda 
dos clientes. 

2009 Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0686 
Possuir uma cultura corporativa que inspira todos a fazer o 
seu melhor 

2009 
Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0687 
Incentivar uma forte cultura corporativa orientada para o 
cliente. 2009 

Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0688 Incentivar uma cultura corporativa orientada para resultados 2009 
Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0689 Manter um conjunto de valores da organização bem 
estabelecido 

2009 Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0690 Utilizar os erros para fins de aprendizado e melhoria. 2009 
Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0691 
Priorizar os processos de criação de valor mais importantes 
para os clientes 2009 

Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0692 Alinhas estratégias com os principais segmentos de clientes 2009 
Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0693 Prover os recursos necessários para os processos 2009 Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0694 Atrair, manter e desenvolver novos talentos. 2009 
Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0695 
Instituir programas de treinamento e educação para 
funcionários em todos os níveis organizacionais. 2009 

Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0696 A autogestão é estimulada pela alta gerencia 2009 
Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0697 Associar o pagamento da alta administração diretamente do 
desempenho econômico da empresa 

2009 Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0698 Ter processos de inovação orientados para o consumidor. 2009 
Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0699 Estabelecer e formalizar processos de inovação multifuncional 2009 
Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0700 
Perseguir a redução entre as inovações planejadas e 
realizadas 2009 

Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0701 Avaliar continuamente as oportunidades de entrar em novas 
parcerias estratégicas 

2009 Grønholdt, Lars; 
Martensen, Anne 

Management practices driving sustained 
business success 

0702 Planejar atividades 2011 Kagaari, James R.K. 
Performance management practices and 
managed performance: the moderating 
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influence of organisational culture and 
climate in public universities in Uganda 

0703 Priorizar atividades baseado na percepção de urgencia do 
funcionário diretamente responsável 

2011 Kagaari, James R.K. 

Performance management practices and 
managed performance: the moderating 
influence of organisational culture and 
climate in public universities in Uganda 

0704 Incetivar a colaboração entre os membros da equipe 2011 Kagaari, James R.K. 

Performance management practices and 
managed performance: the moderating 
influence of organisational culture and 
climate in public universities in Uganda 

0705 Adotar política de resolução de conflitos 2011 Kagaari, James R.K. 

Performance management practices and 
managed performance: the moderating 
influence of organisational culture and 
climate in public universities in Uganda 

0706 
Adotar reuniões de equipe como prática para resolução de 
problemas 2011 Kagaari, James R.K. 

Performance management practices and 
managed performance: the moderating 
influence of organisational culture and 
climate in public universities in Uganda 

0707 Adotar formas de avaliação de performance individual 2011 Kagaari, James R.K. 

Performance management practices and 
managed performance: the moderating 
influence of organisational culture and 
climate in public universities in Uganda 

0708 Adotar formas de avaliação de performance coletiva 2011 Kagaari, James R.K. 

Performance management practices and 
managed performance: the moderating 
influence of organisational culture and 
climate in public universities in Uganda 

0709 Priorizar o trabalho 2011 Kagaari, James R.K. 

Performance management practices and 
managed performance: the moderating 
influence of organisational culture and 
climate in public universities in Uganda 

0710 Estimular o desenvolvimento de programas acadêmicos 
orientados para o mercado 

2011 Kagaari, James R.K. 

Performance management practices and 
managed performance: the moderating 
influence of organisational culture and 
climate in public universities in Uganda 

0711 Regular a matrícula dos estudantes 2011 Kagaari, James R.K. 

Performance management practices and 
managed performance: the moderating 
influence of organisational culture and 
climate in public universities in Uganda 

0712 
Desenvolver Projetos inovadores de pesquisa orientados por 
mercado 2011 Kagaari, James R.K. 

Performance management practices and 
managed performance: the moderating 
influence of organisational culture and 
climate in public universities in Uganda 

0713 
Estimular a busca por novas formas da universidade gerar 
receita além de confiar no financiamento do governo 

2011 Kagaari, James R.K. 

Performance management practices and 
managed performance: the moderating 
influence of organisational culture and 
climate in public universities in Uganda 

0714 realizar reuniões consultivas 2011 Kagaari, James R.K. 

Performance management practices and 
managed performance: the moderating 
influence of organisational culture and 
climate in public universities in Uganda 

0715 Pagar os salários Compatíveis ao mercado 2011 Kagaari, James R.K. 

Performance management practices and 
managed performance: the moderating 
influence of organisational culture and 
climate in public universities in Uganda 

0716 Seguir Regras administrativas 2011 Kagaari, James R.K. 

Performance management practices and 
managed performance: the moderating 
influence of organisational culture and 
climate in public universities in Uganda 

0717 impor medidas disciplinares quando apropriado 2011 Kagaari, James R.K. 

Performance management practices and 
managed performance: the moderating 
influence of organisational culture and 
climate in public universities in Uganda 

0718 
Tornar o Processo de Comunicação uma prioridade 
estratégica da organização 2011 Kagaari, James R.K. 

Performance management practices and 
managed performance: the moderating 
influence of organisational culture and 
climate in public universities in Uganda 

0719 Compreender o gerenciamento de riscos e riscos 2012 
Khalid, Sania; Amjad, 
Shehla 

Risk management practices in Islamic 
banks of Pakistan 

0720 Possuir Processod de Avaliação e análise de risco bem 
definidos 

2012 Khalid, Sania; Amjad, 
Shehla 

Risk management practices in Islamic 
banks of Pakistan 

0721 Possuir Processos para Identificação do risco 2012 Khalid, Sania; Amjad, 
Shehla 

Risk management practices in Islamic 
banks of Pakistan 

0722 Possuir Indicadores para Monitoramento de risco 2012 
Khalid, Sania; Amjad, 
Shehla 

Risk management practices in Islamic 
banks of Pakistan 

0723 Adotar como prática a Análise de risco de crédito 2012 
Khalid, Sania; Amjad, 
Shehla 

Risk management practices in Islamic 
banks of Pakistan 

0724 Adotar a gestão de risco como Estratégia organizacional 2012 Khalid, Sania; Amjad, 
Shehla 

Risk management practices in Islamic 
banks of Pakistan 
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0725 Adotar estratégia de manter grande participação de mercado 2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0726 
Adotar estratégia de manter uma posição lucrativa no em 
nichos de mercado 

2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0727 
Exercer influências na cadeia de suprimentos tanto a 
montante como a baixa 2006 

Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0728 
Estabelecer alianças estratégicas com fornecedores e 
distribuidores 2006 

Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0729 adotar foco no mercado especializado 2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0730 desenvolver competências únicas 2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0731 Desenvolver estratégias de gerenciamento efetivo de clientes 2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0732 
Desenvolver estratégias de gerenciamento efetivo de 
fornecedores 2006 

Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0733 
Manter Comando e controle para seus pequenos 
fornecedores e distribuidores 2006 

Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0734 colaborar com fornecedores e distribuidores mais dominantes 2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0735 Estabelecer parceria com pequenas empresas 2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0736 Estabelecer Objetivos dos processos de gerenciamento da 
cadeia de suprimentos 

2006 Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0737 Manter estrutura Descentralizado, estruturado e altamente 
especializado 

2006 Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0738 Desenvolver de competências de múltiplos núcleos 
Centralizado, 

2006 Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0739 Manter estrutura semi estruturado e moderadamente 
especializado 

2006 Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0740 Desenvolver competências básicas específicas 2006 Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0741 
Definir Eficiência operacional com múltiplos requisitos de 
resultados de desempenho por exemplo, custo, qualidade, 
entrega, tempo, valor do cliente e disposição 

2006 Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0742 Ampliar escopo de fluxo de informações e fluxos de produtos 2006 Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0743 
Eficiência operacional com requisitos de resultados de 
desempenho focados por exemplo, definição específica de 
qualificadores de ordem e vencedores de ordens 

2006 Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0744 Reduzir escopos de fluxos de informação e fluxos de produtos 2006 Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0745 
Adotar estratégia de Competição baseada nas vantagens de 
custos 

2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0746 
Adotar estratégia de Competição baseada nas vantagens 
operacionais 

2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0747 
Adotar estratégia de Competição baseada nas vantagens do 
produto 

2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0748 
Adotar estratégia de Competição baseada nas capacidades 
inovadoras 

2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0749 
Estabelecer uma posição de um dos muitos concorrentes 
orientados para os custos 

2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0750 Estabelecer uma posição de um dos concorrentes dominantes 2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 
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0751 
Estabelecer uma posição de um dos muitos concorrentes 
inovadores 

2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0752 
Estabelecer uma posição de um dos principais concorrentes 
inovadores 

2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0753 
Aceitar metas de redução de custos ditadas pelos seus 
clientes 2006 

Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0754 
Negociar metas de melhoria de produtividade com seus 
clientes 2006 

Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0755 
Envolver esforços de desenvolvimento de novos produtos por 
parte de seus clientes 2006 

Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0756 
Iniciar o esforço de desenvolvimento de novos produtos com 
seus clientes 2006 

Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0757 Manter as Capacidades de melhoria de custos adequadas 2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0758 Possuir Forte capacidade de aprimoramento da produtividade 2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0759 
Possuir Capacidades adequadas de desenvolvimento de 
produtos 2006 

Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0760 Possuir Forte capacidade de desenvolvimento de produtos 2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0761 Adotar Foco do processo de gerenciamento 2006 
Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0762 Manter Controle específico de gerenciamento orientado a 
alvo 

2006 Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0763 Adotar Conjuntos de desenvolvimento de gerenciamento 
orientado a metas 

2006 Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0764 Adotar Iniciativas específicas de desenvolvimento de novos 
produtos 

2006 Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0765 Adotar Conjuntos de desenvolvimento de novas famílias de 
produtos 

2006 Hong, Paul; Jeong, 
Jungsik 

Supply chain management practices of 
SMEs: from a business growth 
perspective 

0766 Investir em Pesquisa e desenvolvimento 2009 
Battisti, Giuliana; 
Iona, Alfonsina 

The UK productivity gap in the service 
sector: do management practices matter? 

0767 Utilizar o Just in Time como forma de reduzir custos 2009 Battisti, Giuliana; 
Iona, Alfonsina 

The UK productivity gap in the service 
sector: do management practices matter? 

0768 Adotar a Qualidade Total como forma de reduzir custos 2009 Battisti, Giuliana; 
Iona, Alfonsina 

The UK productivity gap in the service 
sector: do management practices matter? 

0769 Incentivar a autonomia pessoal no processo de aquisição 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0770 Incentivar processos criativos de melhoria dos fornecedores 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0771 Incentivar a qualificação do fornecedor 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0772 Adotar Programas de certificação de fornecedores 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0773 Estimular a cultura da importância da função de compra 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0774 Estimular a interação com fornecedores 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0775 Estimular a interação com outras áreas funcionais 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0776 ampliar o poder de influência sobre os fornecedores 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0777 Adotar foco competitivo na seleção dos fornecedores 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 
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0778 Desenvolver estrutura e organização de compras próprias 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0779 Envolver a alta administração nos processos de compras 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0780 
Gerenciar de forma singular os funcionários envolvidos com o 
processo de compras 2004 

Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0781 Gerenciar as relações com o consumidor 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0782 Gerenciar a qualidade do fornecedor 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0783 Estimular a cultura de informação de qualidade 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0784 desenvolver o design de produto 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0785 Estimular o compromisso de gestão no processo de compras 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0786 
Estimular a integração entre os diferentes departamentos de 
negócios dentro da empresa 2004 

Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0787 Gerenciar os relacionamentos comprador fornecedor 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0788 
Ter a Administração de compras comprometida com a 
qualidade total 2004 

Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0789 Estimular a Coordenação com outras áreas funcionais da 
empresa para melhorar a qualidade 

2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0790 Adotar Gestão de funcionários com base no empoderamento 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0791 Adotar Gestão de funcionários com base em treinamento 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0792 Adotar Gestão de funcionários com base no trabalho em 
equipe 

2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0793 Adotar Gestão de funcionários com base na avaliação de 
desempenho 

2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0794 Adotar Gestão de funcionários com base em recompensa e 
reconhecimento 

2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0795 
Estabelecer relações de cooperação com fornecedores e 
aprimoramento das capacidades dos fornecedores para 
atender aos requisitos do comprador 

2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0796 Realizar Avaliação efetiva e monitoramento dos níveis de 
satisfação do cliente 

2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0797 Realizar Avaliação efetiva e monitoramento dos níveis de 
satisfação do setor de compras 

2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0798 
Realizar Avaliação efetiva e monitoramento dos níveis de 
desempenho da qualidade do fornecedor 

2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0799 
Estimular relações de longo prazo com um número reduzido 
de fornecedores 

2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0800 
Adotar a prática de Seleção de fornecedores com base na 
qualidade 

2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0801 Adotar a certificação de qualidade do fornecedor 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0802 Realizar visitas a fábricas de fornecedores 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0803 
Adotar a prática de recompensa de fornecedores e 
reconhecimento de melhorias de qualidade 2004 

Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 
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0804 Realizar treinamento de fornecedores 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0805 Estimular comunicações intensivas 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0806 Compartilhar informações com fornecedores 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0807 
Envolver fornecedor no processo de desenvolvimento de 
novos produtos do comprador 2004 

Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0808 fornecer feedback preciso sobre desempenho de qualidade 2004 
Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0809 
sistema de comunicação eficaz para reunir informações de 
desempenho de qualidade 2004 

Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0810 
Sistema de comunicação eficaz para monitorar informações 
de desempenho de qualidade 2004 

Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0811 
sistema de comunicação eficaz para disseminar informações 
de desempenho de qualidade 2004 

Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0812 
fornecer informações aos fornecedores sobre o desempenho 
deles 2004 

Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0813 
manter gerenciamento de compras ativamente envolvido em 
atividades para promover a qualidade na empresa 2004 

Sánchez-Rodríguez, 
Cristóbal; Martínez-
Lorente, Ángel R. 

Quality management practices in the 
purchasing function 

0814 Estimular a Integração da cadeia de suprimentos 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0815 Estimular a Integração do cliente 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0816 
Estimular a Integração do desenvolvimento de produtos na 
cadeia de fornecimento com o cliente 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0817 
Estimular a Integração de fornecedores Integração do 
desenvolvimento de produtos na cadeia de abastecimento a 
montante fornecedores 

2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0818 Envolver os clientes nos planos da organização 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0819 
Envolver naa cadeia de fornecimento as dimensões de 
produtos e serviços e planos de marketing 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0820 Envolver o fornecedor nos planos da organização 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 
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0821 Estimular abastecimento a montante em produtos e serviços e 
planos de marketing 

2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0822 Adotar a prática de Provisão de demanda de colaboração de 
fornecedores 

2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0823 
Estimular a Colaboração dos membros da cadeia de 
abastecimento a montante com previsão de demanda 

2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0824 
Adotar a prática de Provisão de demanda com a colaboração 
do cliente 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0825 
Estimular a Colaboração dos membros da cadeia de 
abastecimento ajustada com previsão de demanda 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0826 Realizar o Planejamento de estoque com colaboração de 
fornecedores 

2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0827 
Estimular a Colaboração dos membros da cadeia de 
abastecimento para com o planejamento de estoque 

2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0828 Realizar o Planejamento de estoque de colaboração ao cliente 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0829 
Estimular a Colaboração dos membros da cadeia de 
abastecimento ajustados com planejamento de estoque 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0830 Realizar o Planejamento de produção de colaboração de 
fornecedores 

2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0831 Estimular a Colaboração dos membros da cadeia de 
abastecimento alinhado com planejamento de produção 

2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0832 
Realizar o Planejamento de produção com a colaboração ao 
cliente 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 

Measuring supply chain management 
practices 
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Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

0833 
Estimular a Colaboração dos membros da cadeia de 
abastecimento ajustado com planejamento de produção 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0834 Adotar a Criação de equipes multifuncionais 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0835 Adotar a Criação de equipes multifuncionais de logística e 
qualidade que incluem membros de outras equipes 

2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0836 Estimular Compartilhamento de informações 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0837 
Adotar a prática de Cliente de compartilhamento de 
informações de custos 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0838 Estimular o Compartilhamento formal de informações sobre 
os custos de produção com os clientes 

2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0839 Comunicar ao Fornecedor de lançamento de produtos 
estimulando o compartilhamento de informações 

2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0840 
Incentivar o Compartilhamento formal de informações sobre 
o lançamento de novos produtos com fornecedores 

2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0841 Participar no marketing de clientes 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0842 Participar do esforço de marketing dos clientes 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0843 Captar as Necessidades futuras do cliente 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 

Measuring supply chain management 
practices 
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Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

0844 Determinar as necessidades futuras do cliente 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0845 Adotar Estratégia futura de comunicação do fornecedor 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0846 Comunicar aos fornecedores de estratégias futuras 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0847 Adotar Gestão do serviço ao cliente 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0848 Estimular o Feedback do cliente 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0849 
Estimular a obtenção de feedback dos clientes finais sobre a 
adequação dos serviços 

2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0850 Promover o Relacionamento com o cliente 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0851 Solicitar Apoio ao cliente decisão do novo produto 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0852 Consultar os clientes para apoiar decisões sobre novos 
produtos 

2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0853 Consultar a programação de produção aos clientes 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0854 
Consultar os clientes sobre mudanças de programação de 
produção 

2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 
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0855 Promover o Relacionamento com fornecedores 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0856 Consulte a programação de produção do fornecedor 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0857 
Consultar os fornecedores sobre mudanças na programação 
de produção 

2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0858 Desenvolver produtos de suporte de fornecedores 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0859 
Consultar o cliente para apoiar o desenvolvimento de novos 
produtos 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0860 Promover protocolos de ação em caso de Adiamento de 
demanda 

2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0861 Ter a Linha de montagem perto do cliente 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0862 Ter os Produtos de montagem perto do cliente final 2011 

Lopes de Sousa 
Jabbour, Ana Beatriz; 
Gomes Alves Filho, 
Alceu; Backx Noronha 
Viana, Adriana; José 
Chiappetta Jabbour, 
Charbel 

Measuring supply chain management 
practices 

0863 Realizar auditoria ambiental 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 

0864 Realizar análise do ciclo de vida do produto 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 

0865 Ter um departamento ambiental 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 

0866 Definir uma política ambiental 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 
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0867 Definir planos de ações ambientais a serem empreendidas 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 

0868 Implementar um sistema de gestão ambiental 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 

0869 realizar diagnóstico ambiental 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 

0870 desenvolver mecanismos de controle ambiental 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 

0871 realizar ações de treinamento sobre proteção ambiental 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 

0872 
desenvolver documentação para apoiar o gerenciamento 
ambiental 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 

0873 elaborar indicadores ambientais 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 

0874 divulgar indicadores ambientais 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 

0875 elaborar de informações e relatórios ambientais 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 

0876 divulgar de informações e relatórios ambientais 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 

0877 elaborar relatório ambiental ou relatório de sustentabilidade 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 

0878 divulgar relatório ambiental ou relatório de sustentabilidade 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 

0879 
elaborar informações ambientais de âmbito geral a serem 
divulgadas através da mídia, folhetos, internet, etc. 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 
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0880 
divulgar informações ambientais de alcance geral através da 
mídia, página web da organização, folhetos, etc. 2012 

Lima Ribeiro, 
Verónica Paula; Aibar 
Guzmán, Cristina; Da 
Silva Monteiro, Sónia 
Maria; Aibar Guzmán, 
Beatriz 

Determining factors of environmental 
management practices in Portuguese 
local entities 

0881 Medir Desempenho da inovação 2015 
Inkinen, Henri Tapio; 
Kianto, Aino; Vanhala, 
Mika 

Knowledge management practices and 
innovation performance in Finland 

0882 Adotar a prática de Trabalho com supervisão 2015 
Inkinen, Henri Tapio; 
Kianto, Aino; Vanhala, 
Mika 

Knowledge management practices and 
innovation performance in Finland 

0883 Adotar procedimentos de Proteção do conhecimento gerado 
pela organização 

2015 
Inkinen, Henri Tapio; 
Kianto, Aino; Vanhala, 
Mika 

Knowledge management practices and 
innovation performance in Finland 

0884 Adoção de Gestão Estratégica 2015 
Inkinen, Henri Tapio; 
Kianto, Aino; Vanhala, 
Mika 

Knowledge management practices and 
innovation performance in Finland 

0885 Adotar prática de Recrutamento baseado no conhecimento 2015 
Inkinen, Henri Tapio; 
Kianto, Aino; Vanhala, 
Mika 

Knowledge management practices and 
innovation performance in Finland 

0886 Realizar Treinamento e desenvolvimento baseado no 
conhecimento 

2015 
Inkinen, Henri Tapio; 
Kianto, Aino; Vanhala, 
Mika 

Knowledge management practices and 
innovation performance in Finland 

0887 Realizar Avaliação do desempenho baseada no conhecimento 2015 
Inkinen, Henri Tapio; 
Kianto, Aino; Vanhala, 
Mika 

Knowledge management practices and 
innovation performance in Finland 

0888 Realizar prática de Compensação baseada no conhecimento 2015 
Inkinen, Henri Tapio; 
Kianto, Aino; Vanhala, 
Mika 

Knowledge management practices and 
innovation performance in Finland 

0889 Desenvolver Mecanismos de aprendizagem organizacional 2015 
Inkinen, Henri Tapio; 
Kianto, Aino; Vanhala, 
Mika 

Knowledge management practices and 
innovation performance in Finland 

0890 Estimular práticas de tecnologia da informação 2015 
Inkinen, Henri Tapio; 
Kianto, Aino; Vanhala, 
Mika 

Knowledge management practices and 
innovation performance in Finland 

0891 Estimular a Organização sistemática do trabalho 2015 
Inkinen, Henri Tapio; 
Kianto, Aino; Vanhala, 
Mika 

Knowledge management practices and 
innovation performance in Finland 

0892 Estimular o treinamento de aprimoramento de habilidades 2017 
Sakikawa, Takashi; 
Chaudhuri, Kaushik; 
Arif, Nurhaizal Azam 

A study on management practices and 
manufacturing performance in India and 
Malaysia 

0893 Adotar práticas de trabalho em equipe 2017 
Sakikawa, Takashi; 
Chaudhuri, Kaushik; 
Arif, Nurhaizal Azam 

A study on management practices and 
manufacturing performance in India and 
Malaysia 

0894 Estimular atividades de melhoria 2017 
Sakikawa, Takashi; 
Chaudhuri, Kaushik; 
Arif, Nurhaizal Azam 

A study on management practices and 
manufacturing performance in India and 
Malaysia 

0895 Adotar práticas motivacionais 2017 
Sakikawa, Takashi; 
Chaudhuri, Kaushik; 
Arif, Nurhaizal Azam 

A study on management practices and 
manufacturing performance in India and 
Malaysia 

0896 Realizar auditorias ambientais 2016 
Pekovic, Sanja; 
Rolland, Sylvie; 
Gatignon, Hubert 

Customer orientation and organizational 
innovation: the case of environmental 
management practices 

0897 Adotar metas de desempenho ambiental 2016 
Pekovic, Sanja; 
Rolland, Sylvie; 
Gatignon, Hubert 

Customer orientation and organizational 
innovation: the case of environmental 
management practices 

0898 Adotar Certificação ISO 14001 2016 
Pekovic, Sanja; 
Rolland, Sylvie; 
Gatignon, Hubert 

Customer orientation and organizational 
innovation: the case of environmental 
management practices 

0899 
Adotar ferramentas para estudar expectativas, 
comportamento ou satisfação do cliente 2016 

Pekovic, Sanja; 
Rolland, Sylvie; 
Gatignon, Hubert 

Customer orientation and organizational 
innovation: the case of environmental 
management practices 

0900 Adotar gerenciamento integrado de Tecnologia de Informação 2016 
Pekovic, Sanja; 
Rolland, Sylvie; 
Gatignon, Hubert 

Customer orientation and organizational 
innovation: the case of environmental 
management practices 

0901 possuir bases de dados centrais para vendas ou distribuição 2016 
Pekovic, Sanja; 
Rolland, Sylvie; 
Gatignon, Hubert 

Customer orientation and organizational 
innovation: the case of environmental 
management practices 

0902 
possuir departamentos internos e externos focados em 
melhorar o gerenciamento de relações com o cliente 2016 

Pekovic, Sanja; 
Rolland, Sylvie; 
Gatignon, Hubert 

Customer orientation and organizational 
innovation: the case of environmental 
management practices 

0903 Definir metas e planejamento 2013 
Shrestha, Binod 
Krishna; Gnyawali, 
Devi Ram 

Insights on strategic management 
practices in Nepal 

0904 Promover Articulação de objetivos 2013 
Shrestha, Binod 
Krishna; Gnyawali, 
Devi Ram 

Insights on strategic management 
practices in Nepal 
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0905 
Estimular a participação dos funcionários no Desenvolvimento 
de estratégias 

2013 
Shrestha, Binod 
Krishna; Gnyawali, 
Devi Ram 

Insights on strategic management 
practices in Nepal 

0906 Estimular a busca por Fontes de diferenciação 2013 
Shrestha, Binod 
Krishna; Gnyawali, 
Devi Ram 

Insights on strategic management 
practices in Nepal 

0907 envolver a sede internacional em decisões locais 2013 
Shrestha, Binod 
Krishna; Gnyawali, 
Devi Ram 

Insights on strategic management 
practices in Nepal 

0908 
Envolver a alta gerencia nos processos relativos ao 
conhecimento 2013 

Shrestha, Binod 
Krishna; Gnyawali, 
Devi Ram 

Insights on strategic management 
practices in Nepal 

0909 Promover a Tomada de decisão participativa 2013 
Shrestha, Binod 
Krishna; Gnyawali, 
Devi Ram 

Insights on strategic management 
practices in Nepal 

0910 Promover Workshops e comitês 2013 
Shrestha, Binod 
Krishna; Gnyawali, 
Devi Ram 

Insights on strategic management 
practices in Nepal 

0911 usar facilitadores externos para preparar a estratégia 2013 
Shrestha, Binod 
Krishna; Gnyawali, 
Devi Ram 

Insights on strategic management 
practices in Nepal 

0912 Promover uma Formulação de estratégia pró ativa 2013 
Shrestha, Binod 
Krishna; Gnyawali, 
Devi Ram 

Insights on strategic management 
practices in Nepal 

0913 Promover uma Formulação de estratégia reativa 2013 
Shrestha, Binod 
Krishna; Gnyawali, 
Devi Ram 

Insights on strategic management 
practices in Nepal 

0914 
Possuir Definição clara e consciente quanto aos objetivos de 
desenvolvimento de novos produtos 2011 

Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0915 
adotar o desenvolvimento de novos produtos como estratégia 
de longo prazo 2011 

Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0916 alinhar os objetivos de desenvolvimento de produtos com a 
missão da organização e o plano estratégico 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0917 Adotar a prática de revisar regularmente projetos e 
programas de desenvolvimento de novos produtos 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0918 

Incentivar a identificação da oportunidade tornando a 
organização capaz de redirecionar o plano estratégico em 
tempo real para responder às forças do mercado e às novas 
tecnologias 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0919 
possuir uma função formal de pesquisa de mercado na 
organização 2011 

Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0920 
realizar pesquisa de mercado contínua para antecipar e 
identificar futuras necessidades e problemas do cliente 2011 

Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0921 Realizar os testes de conceito, produto e mercado em todos 
os novos projetos de desenvolvimento de produtos 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0922 
Adotar como prática a percepção do Cliente e usuário como 
parte integrante do processo de desenvolvimento de novos 
produtos. 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0923 possuir um processo de Planejamento de Vendas e Operações 2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0924 possuir equipe de lançamento de produtos multifuncional 2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0925 possuir Equipes multifuncionais que tomam decisões sobre 
fabricação, logística, marketing e vendas 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0926 realizar Uma reunião do projeto após o lançamento do novo 
produto 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0927 Estimular a colaboração entre os setores de Logística e 
marketing no lançamento de novos produtos 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0928 Ter a disposição da campanha promocional, os membros da 
equipe de lançamento do novo produto 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0929 Estabelecer Uma equipe de lançamento responsável pelas 
atividades de planejamento de lançamento. 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 



191 
 

0930 
possuir critérios definidos e claros quanto ao prosseguimento 
ou não dos produtos observados a cada ponto de revisão 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0931 
possuir processo de desenvolvimento de produtos flexível e 
adaptável para atender às necessidades, ao tamanho e ao 
risco de projetos individuais. 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0932 
possuir processo de desenvolvimento de novos produtos 
visível e bem documentado. 2011 

Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0933 
armazenar e disponibilizarpara a equipe de novos produtos o 
conhecimento de projetos 2011 

Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0934 
possuir um novo grupo de desenvolvimento de produtos e é 
dedicado a apenas um novo trabalho de desenvolvimento de 
produtos 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0935 possuir um líder de projeto claramente identificável 2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0936 
possuir um núcleo de equipe multifuncional que permanece 
no projeto do começo ao fim 2011 

Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0937 
Adotar recompensas de equipe para recompensar projetos 
bem sucedidos 2011 

Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0938 
Utilizar comunicação informal para coordenar áreas funcionais 
relativa as atividades de desenvolvimento de novos produtos 2011 

Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0939 
Envolver a alta direção no processo de desenvolvimento de 
novos produtos 2011 

Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0940 
Adotar a prática de trabalhar com clientes para desenvolver 
novas soluções 2011 

Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0941 Adotar a prática de recompensar e reconhecer o 
empreendedorismo 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0942 adotar Missão e plano estratégico para orientar áreas 
estratégicas para novas oportunidades 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0943 
Possuir a missão organizacional e o plano estratégico como 
condutores na nova seleção de projetos de desenvolvimento 
de produtos 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0944 possuir uma classificação ou priorização de projetos 2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0945 possuir uma grande consideração para equilibrar o número de 
projetos e recursos disponíveis 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0946 Adotar como prática a comparação avaliativa de projetos de 
desenvolvimento de novos produtos em um portfólio 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0947 possuir os resultados dos testes conceito, produto, mercado 
formalmente avaliados 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0948 
Ter o processo de desenvolvimento de novos produtos 
vinculado ao processo de Planejamento de Vendas e 
Operações 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0949 estabelecer ligação entre equipes de desenvolvimento e 
lançamento. 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0950 
Considerar que o treinamento da força de vendas é uma 
consideração importante antes do lançamento 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0951 
Ter o serviço ao cliente e o suporte como parte da equipe de 
lançamento 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0952 
possuir um protocolo padrão para planejar um lançamento 
dentro da empresa 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0953 
realizar vários testes de mercado antes do lançamento do 
produto 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0954 ter políticas de retornos e substituições 2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0955 possuir banco de dados de ideias é mantido 2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 
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0956 
Possuir Uma infraestrutura de TI com hardware, software e 
suporte técnico adequados e disponível para todo o pessoal 
de desenvolvimento de novos produtos. 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

1533  Criar um ambiente de colaboração para comunicação aberta 
entre as partes interessadas. 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

0958 
Adotar a prática de que os campeões dos produtos são 
fundamentais para o sucesso do desenvolvimento de novos 
produtos 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0959 
Adotar a prática de que os Novos produtos são desenvolvidos 
com os mercados globais em mente 2011 

Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0960 Realizar a análise formal de negócios 2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0961 disponibilizar para analisaa os dados métricos 2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0962 rastrear e armazenar os dados métricos 2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

0963 Possuir compreensão real sobre a causa raiz do problema 2000 
Davies, A.J.; Kochhar, 
A.K. 

A framework for the selection of best 
practices 

0964 
possuir compreensão das relações de causa e efeito entre 
diferentes áreas de atuação 2000 

Davies, A.J.; Kochhar, 
A.K. 

A framework for the selection of best 
practices 

0965 possuir compreensão real das práticas que são recomendadas 
como soluções 

2000 Davies, A.J.; Kochhar, 
A.K. 

A framework for the selection of best 
practices 

0966 
medir e revisar efeitos das práticas de gestão que forem 
implementadas 

2000 
Davies, A.J.; Kochhar, 
A.K. 

A framework for the selection of best 
practices 

1542 
 dar enfase ao trabalho em equipe em todas as empresas 
participantes. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

2269 Reduzircritérios de admissão para programas de outras 
universidades 

2015 Mathooko, Francis 
M.; Ogutu, Martin 

Porter’s five competitive forces 
framework and other factors that 
influence the choice of response 
strategies adopted by public universities 
in Kenya 

0969 
Possuir Uma base de dados que sintetiza os indicadores de 
desempenho 2005 

Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0970 Possuir Uma planilha para criar um gráfico dinâmico 2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0971 Possuir Uma máquina de fabricação especializada 2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0972 possuir Uma máquina convencional para reduzir as 
interrupções durante a produção 

2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0973 possuir Um pacote de software de gerenciamento de 
manutenção 

2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0974 possuir Uma pasta que arquiva a manutenção realizada e a 
por vir 

2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0975 possuir Todos os sites de produção sob a responsabilidade do 
mesmo diretor 

2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0976 estabelecer Parceria com um advogado para resolver litigios 2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0977 possuir Um técnico de qualidade em cada oficina 2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0978 ter O mesmo técnico de qualidade em duas oficinas diferentes 2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0979 possuir Um serviço de capitalização de conhecimento para 
toda a empresa 

2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0980 
estabelecer Parceria com um consultor especializado na 
capitalização do conhecimento 

2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0981 
realizar Uma reunião de coordenação a cada semana entre os 
locais de produção 

2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0982 
realizar Reuniões mais frequentes quando a carga de trabalho 
aumenta 

2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 
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0983 

adotar como prática Para classificar por amostragem das 
peças produzidas 100 por cento controle das peças produzidas 
quando uma máquina mostra um Indice de capacidade de 
processo de 1.33 

2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0984 adotar Resolução de problemas usando o método 4 x 4 2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0985 usar método SIX SIGMA para um problema específico 2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0986 
Realizar Cálculo do retorno dos clientes em termos de custo 
de não qualidade 

2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0987 fornecer autonomia em uma estação de trabalho 2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0988 
incentivar o operador que melhora a produtividade e a 
qualidade de sua estação de trabalho 

2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0989 
Incentivar os treinadores a ouvir as necessidades dos 
formandos 

2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0990 
Formar os profissionais usando exemplos reais que o 
treinador experimentou 2005 

Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0991 
estabelecer A capacidade de uma equipe de gerenciamento 
para definir uma estratégia clara 2005 

Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0992 estimular a Solidariedade em caso de erro de estratégia 2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0993 
definir a capacidade de design para oferecer rapidamente um 
novo produto 2005 

Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0994 
ampliar a Capacidade de um departamento de engenharia 
para ter em conta as soluções na prateleira para desenvolver 
o produto ainda mais 

2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0995 
incentivar a Faculdade dos supervisores para dividir a força de 
trabalho entre eles de acordo com as necessidades de cada 
oficina 

2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0996 
incentivar a Solidariedade pelo empréstimo de pessoal entre 
supervisores quando há atraso na produção 2005 

Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0997 possuir capacidade de dirigir várias fábricas 2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0998 
estimular Habilidades para realizar uma reunião 
excepcionalmente espinhosa com o método METAPLAN 2005 

Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

0999 possuir Know how em uma máquina de fabricação 2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

1000 possuir Know how de emergência com os meios disponíveis 
na produção 

2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

1001 estimular o desenvolvimento da Aptidão para reparar 
qualquer quebra em uma máquina de fabricação 

2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

1002 estimular Capacidade de uma pessoa para criar soluções para 
avarias quando a manutenção não foi realizada regularmente 

2005 
Maire, Jean-Luc; 
Bronet, Vincent; 
Pillet, Maurice 

A typology of “best practices” for a 
benchmarking process 

1003 mover os controles de produção para o cliente 2007 
Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1004 Reduzir o número de contatos com clientes e terceiros 2007 Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1005 considerar a integração com um processo comercial do cliente 
ou de um fornecedor 

2007 Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1006 disseminar a Visão da operação 2007 
Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1007 organizar os Tipos de pedidos 2007 
Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1008 determinar se as tarefas estão relacionadas ao mesmo tipo de 
ordem e, se necessário, distinguir novos processos comerciais 

2007 Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1009 Eliminar tarefas desnecessárias de um negócio 2007 Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1010 organizar o Trabalho baseado em pedidos 2007 
Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 
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1011 Remover o processamento em lote e as atividades periódicas 
de um processo comercial 

2007 Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1012 

realizar triagem Considerando a divisão de uma tarefa geral 
em duas ou mais tarefas alternativas ou considere a 
integração de duas ou mais tarefas alternativas em uma tarefa 
geral 

2007 Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1013 Combinar pequenas tarefas em tarefas compostas e divida 
grandes tarefas em tarefas pequenas e viáveis 

2007 Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1014 Mover tarefas para locais mais apropriados 2007 
Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1015 Definir se as tarefas podem ser executadas em paralelo 2007 
Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1016 
Projetar processos comerciais para ordens típicas e isolar 
ordens excepcionais do fluxo normal 2007 

Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1017 Disseminar informação com os terceiros envolvidos 2007 Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1018 
adotar a terceirização de um processo de negócios em todo 
ou parte dele 

2007 
Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1019 possuir uma interface padronizada com clientes e parceiros 2007 
Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1020 
Permitir que os trabalhadores executem o maior número 
possível de etapas para pedidos únicos 2007 

Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1021 Atribuir recursos de tal forma que a flexibilidade máxima seja 
preservada para o futuro próximo 

2007 Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1022 
Tratar recursos geograficamente dispersos como se fossem 
centralizados 

2007 
Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1023 Dividir responsabilidades 2007 
Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1024 
evitar a atribuição de responsabilidades de tarefa a pessoas 
de diferentes unidades funcionais 2007 

Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1025 
atribuir equipes de diferentes trabalhadores departamentais 
que cuidarão do tratamento completo de tipos específicos de 
pedidos 

2007 
Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1026 minimizar o número de departamentos, grupos e pessoas 
envolvidas em um processo comercial 

2007 Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1027 
nomear uma pessoa como responsável pelo tratamento de 
cada tipo de pedido, o gerente de caso 

2007 
Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1028 
aumentar os recursos ao identificar que a capacidade não será 
suficiente 2007 

Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1029 tornar os recursos mais especializados ou mais generalistas 2007 Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1030 atribuir aos trabalhadores a maior parte da autoridade de 
decisão e reduzam a gestão intermediária 

2007 Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1031 
verificar a integridade e a correção dos materiais recebidos e 
verifique o resultado antes de ser enviado aos clientes 

2007 
Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1032 
Adotar a prática de Em vez de solicitar informações de uma 
fonte externa, limpe as, subscrevendo as atualizações 2007 

Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1033 identificar tarefas passíveis de automação 2007 Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1034 automatizar tarefas 2007 Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1035 
Elevar as restrições físicas em um processo comercial 
aplicando nova tecnologia 

2007 
Limam Mansar, S.; 
Reijers, H.A. 

Best practices in business process 
redesign: use and impact 

1532 
 estabelecer acordos de compartilhamento de risco e 
recompensa com parceiros estratégicos 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1037 Estimular Posição de influência formal pelo compromisso 2005 

Osseo-Asare, 
Augustus E.; 
Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
perspective of the EFQM Excellence 
Model 

1038 Estimular Posição de influência formal por eleição 2005 

Osseo-Asare, 
Augustus E.; 
Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
perspective of the EFQM Excellence 
Model 

1039 Estimular Posição de influência informa por imposição 2005 

Osseo-Asare, 
Augustus E.; 
Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
perspective of the EFQM Excellence 
Model 

1040 Estimular Posição de influência formal por escolha 2005 

Osseo-Asare, 
Augustus E.; 
Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
perspective of the EFQM Excellence 
Model 

1041 Tentar Influenciar comportamento pelos resultados 2005 

Osseo-Asare, 
Augustus E.; 
Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
perspective of the EFQM Excellence 
Model 

1042 Utilizar como prática a recompensa para ampliar capacidade 
de obter recursos e alocar equipe 

2005 Osseo-Asare, 
Augustus E.; 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
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Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

perspective of the EFQM Excellence 
Model 

1043 estimular funcionários atráves do Medo, coerção, ameaças, 
desinformação, manipulação 

2005 

Osseo-Asare, 
Augustus E.; 
Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
perspective of the EFQM Excellence 
Model 

1044 Estimular inteligencia especializada 2005 

Osseo-Asare, 
Augustus E.; 
Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
perspective of the EFQM Excellence 
Model 

1045 

Estimular a Liderança para a qualidade na chancelaria e 
decanato, envolvendo pessoalmente e ativamente a decisão 
do equilíbrio do ensino e da pesquisa como base para criar e 
sustentar uma cultura de excelência 

2005 

Osseo-Asare, 
Augustus E.; 
Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
perspective of the EFQM Excellence 
Model 

1046 

Estimular a Liderança de qualidade na chancelaria, decanato e 
chefes de departamentos envolvidos pessoalmente e 
ativamente na tradução do equilíbrio de ensino e pesquisa em 
conjuntos de valores e princípios para alcançar e sustentar a 
melhoria da qualidade 

2005 

Osseo-Asare, 
Augustus E.; 
Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
perspective of the EFQM Excellence 
Model 

2126 possuir funcionários que sejam confiáveis para exercer bom 
julgamento 

2016 Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

1048 

adotar A liderança em todos os níveis garantindo decisões 
tomadas baseia se em dados relevantes, informações, 
inteligência e conhecimento de boas práticas e melhores 
práticas. 

2005 

Osseo-Asare, 
Augustus E.; 
Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
perspective of the EFQM Excellence 
Model 

1049 

adotar A liderança garante pessoalmente e ativamente que a 
infra estrutura de TIC sustente as atividades acadêmicas e não 
acadêmicas de melhoria da qualidade, de modo a diminuir seu 
uso na implantação e atualização de políticas, estratégias, 
objetivos e objetivos de melhoria da qualidade de ensino e 
pesquisa. 

2005 

Osseo-Asare, 
Augustus E.; 
Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
perspective of the EFQM Excellence 
Model 

1050 

Adotar A liderança garante pessoalmente e ativamente que 
um sistema integrado de relatórios internos e externos seja 
desenvolvido e implementado com êxito como parte de uma 
estratégia para atender aos requisitos da qualidade interna e 
externa e auditorias de desempenho de forma eficaz 

2005 

Osseo-Asare, 
Augustus E.; 
Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
perspective of the EFQM Excellence 
Model 

2663 
formar graduados globalmente relevantes para o mercado e 
notáveis em comparação com outras universidades 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

1052 

estimular Líderes de programas e líderes de pesquisa que 
permitem a equipe de ensino e pesquisa maior liberdade, 
autonomia e autocontrole sobre métodos de ensino e 
metodologia de pesquisa e responsabilidade pela tomada de 
decisões 

2005 

Osseo-Asare, 
Augustus E.; 
Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
perspective of the EFQM Excellence 
Model 

1053 

estimular a Liderança a nível macro e micro envolvido 
pessoalmente e ativamente na prevenção de desalinhamentos 
entre a responsabilidade do pessoal e a autoridade dentro da 
estrutura formal para o gerenciamento da qualidade, a fim de 
minimizar os conflitos de objetivos 

2005 

Osseo-Asare, 
Augustus E.; 
Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
perspective of the EFQM Excellence 
Model 

1054 

estimular a Liderança em todos os níveis, pessoal e 
ativamente, apoia aqueles abaixo deles, incluindo 
subordinados no ensino e pesquisa, fornecendo feedback 
oportuno sobre desempenho e garantindo alocação eficiente 
de recursos disponíveis 

2005 

Osseo-Asare, 
Augustus E.; 
Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
perspective of the EFQM Excellence 
Model 

2596  Identificar e quantificar riscos e controles 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

1056 
Adotar medidas de Desenvolvimento estratégico com foco 
comercial 2014 

Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1057 supervisionar iniciativas estratégicas 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1058 estabelecer metas de desenvolvimento Internacional 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1059 Construir visão de futuro 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1060 Analisar oportunidades 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 
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1061 desenvolver portfólio 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1062 adotar o Gerenciamento do ciclo de vida do produto 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1063 planejamento de negócios com foco em marketing 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1064 gerenciar parcerias e oportunidades colaborativas 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1065 supervisionar atividades de marketing 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1066 
adotar prática de segmentação de mercado, segmentação e 
posicionamento, gerenciamento de projetos, gerenciamento 
de equipe 

2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1067 Analisar clientes e contexto 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1068 Realizar Pesquisas para captar insight do consumidor 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1069 Possuir Perspectivas de desenvolvimento de negócios 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1070 possuir métodos de gerenciamento e análise de dados 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1071 
Possuir métodos para análise de marca em função do 
mercado 2014 

Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1072 adotar planejamento de dados 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1073 desenvolver modelos de segmentação de dados 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1074 realizar análise estatística dos dados da organização 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1075 Gerenciar os dados relativos aos fornecedores 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1076 medir desempenho 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1077 formar inteligencia competitiva 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1078 adotar prática de análise de dados de painel 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1079 pesquisa de compradores 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1080 Gerenciando clientes sob diferentes perspectivas 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1081 ter estratégia de aquisição e retenção de clientes 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1082 gerenciar as informações relativas aos clientes 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1083 
ter metas de aquisição, desenvolvimento e retenção de 
clientes 

2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1084 gerenciar o relacionamento com os clientes 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1085 Desenvolver e Implementar o CRM 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1086 fomentar o marketing de lealdade 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 



197 
 

1087 Gerenciar o Mix de marketing 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1088 Gerenciar a marca 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1089 possuir uma estratégia para marca 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1090 ter metas para desenvolver a marca 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1091 Planejar a marca da organização ou produto 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1092 gerenciar o portfólio de marcas 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1093 possuir canal de televendas 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1094 possuir e gerenciar call center 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1095 gerenciar canais de venda 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1096 gerenciar canais de comunicação com cliente 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1097 gerenciar canais de comunicação com fornecedor 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1098 ter estratégia de marketing na loja física 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1099 realizar marketing no ponto de venda 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1100 planejar o espaço de varejo 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1101 Adotar prática de merchandising 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1102 utilizar embalagem como estratégia de diferenciação de 
produto 

2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1103 desenhar folhetos 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1104 gerenciar a experiência do cliente 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1105 ter orçamentos definidos 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1106 ter definido os processos de Comunicações de marketing 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1107 gerenciar campanhas de marketing 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1108 adotar estratégia de mídia e agendamento 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1109 desenvolver materiais promocionais 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1110 lidar com as agências de publicidade 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1111 
adotar estratégia acima da linha ABL, abaixo da linha BTL e 
através das comunicações de linha TTL 

2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1112 investir em propaganda 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 
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1113 possuir estratégia de promoção de vendas 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1114 ter setor de relações públicas 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1115 adotar prática de patrocínio 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1116 Adotar o marketing direto e mailing 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1117 
Possuir estratégias de comunicação com o cliente bem 
definidas 2014 

Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1118 ter processos de Comunicação interna bem definidos 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1119 adotar o marketing de afinidade 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1120 adotar o marketing afiliado 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1121 realizar campanhas online 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1122 desenvolver conteúdo do site 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1123 gerenciar o tráfego da Web 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1124 Registrar os direitos de copywriting 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1125 realizar eventos, exposições e conferências 2014 
Dibb, Sally; Simões, 
Cláudia; Wensley, 
Robin 

Establishing the scope of marketing 
practice: insights from practitioners 

1126 Adotar Todos os principais aspectos do Lean 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1127 Adotar Just In Time 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1128 Adotar o Lean para atingir os objetivos comerciais 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1129 Adotar o Lean para alcançar os concorrentes 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1130 Possuir Documentação de problema de processo 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1131 
Adotar a prática de Expor problemas sendo responsabilidade 
dos indivíduos e não de soluções ad hoc 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1132 Acompanhar desempenho das operações 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1133 
Ter O desempenho continuamente rastreado e comunicado a 
todos os funcionários usando uma variedade de ferramentas 
visuais 

2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1134 
ter O rastreamento ad hoc e as medidas que estão sendo 
rastreadas não indicam diretamente se os objetivos globais do 
negócio estão sendo atendidos 

2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1135 Analisar o desempenho das operações 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 
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1136 
revisar continuamente o desempenho das operações com 
base em indicadores rastreados 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1137 
perseguir a melhoria contínua através do acompanhamento 
das operações 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1138 Revisar desempenho poucas vezes 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1139 ter Diálogo sobre desempenho operacional 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1140 ter As conversas de desempenho regulares com enfase no 
tratamento de causas raiz. 

2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1141 ter O objetivo, a agenda e as etapas de acompanhamento de 
forma claras para todos 

2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1142 
Ter como decisão estrutura a capacidade de reciclagem em 
caso de não alcance de metas 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1143 ter metas alinhadas aos resultados da organização 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1144 
ter objetivos que equilibram metas financeiras e não 
financeiras 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1145 estabelecer metas interconectadas 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1146 ter objetivos corporativos que aumentam em especificidade à 
medida que se deslocam pelas unidades comerciais 

2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1147 Possuir objetivos de curto prazo definidos para que se tornem 
uma escada para alcançar os objetivos de longo prazo 

2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1148 
possuir objetivos exigentes para todas as divisões, e são 
fundamentados em sólidas racionalidades econômicas 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1149 
possuir medidas de desempenho bem definidas e bem 
comunicadas 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1150 
tornar o desempenho do trabalhadorpúblico para induzir a 
concorrência 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1151 
ter os gerentes seniores avaliados e responsabilizados pela 
força do grupo de talentos que eles criam ativamente 

2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1152 oferecer metas de alongamento ambiciosas com uma clara 
responsabilidade e recompensas relacionadas ao desempenho 

2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1153 As pessoas dentro da empresa são recompensadas 
igualmente, independentemente do nível de desempenho. 

2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1154 
ter os talentos ativamente identificados, desenvolvidos e 
promovidos. 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1155 As pessoas são promovidas principalmente com base no 
mandato 

2012 Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 
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Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

1156 Atrair talentos de alto desempenho 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1157 
oferecer uma proposta de valor única para incentivar as 
pessoas com talento a se juntarem à empresa em vez dos 
concorrentes 

2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1158 fazer o que for preciso para reter os melhores talentos 2012 

Renu Agarwal, Roy 
Green, Paul J. Brown, 
Hao Tan, Krithika 
Randhawa 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study 

1159 
Buscar a solução para combinar um problema ou crise 
percebida, através de técnicas comprovadas e os laços causais 
entre prática e desempenho. 

2012 
Daniel, Elizabeth; 
Myers, Andrew; 
Dixon, Keith 

Adoption rationales of new management 
practices 

1160 
associar pontos de vista emocionalmente informados e basear 
uma decisão impulsiva de adotar idéias, que variam em como 
elas beneficiam a organização. 

2012 
Daniel, Elizabeth; 
Myers, Andrew; 
Dixon, Keith 

Adoption rationales of new management 
practices 

1161 
adotar a influência persuasiva dos gurus da administração, 
consultores de gestão, acadêmicos, etc. e suas técnicas de 
apresentação. 

2012 
Daniel, Elizabeth; 
Myers, Andrew; 
Dixon, Keith 

Adoption rationales of new management 
practices 

1162 difundir idéias por cultura através de fusões e joint ventures 2012 
Daniel, Elizabeth; 
Myers, Andrew; 
Dixon, Keith 

Adoption rationales of new management 
practices 

1163 
considerar as influências sociais ou societárias nas práticas 
organizacionais e a legitimidade dos pares e dos acionistas 

2012 
Daniel, Elizabeth; 
Myers, Andrew; 
Dixon, Keith 

Adoption rationales of new management 
practices 

1164 possuir Lista de atividades 2012 Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1165 Definir Estrutura da repartição do trabalho 2012 Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1166 Gerenciar Risco 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1167 realizar Reunião inicial a cada projeto 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1168 adotar Folhas de tempo 2012 Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1169 Obter gerenciamento de suporte de gerenciamento superior 2012 Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1170 realizar Reuniões de status 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1171 utilizar o Método do caminho crítico 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1172 identificar um patrocinador 2012 Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1173 realizar Cronograma de marco 2012 Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1174 adotar Gráfico de Gantt 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1175 realizar Relatórios de progresso 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1176 realizar Plano de linha de base 2012 Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1177 Estimular a Participação e envolvimento do usuário 2012 Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1178 definir Gerenciamento de projetos 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1179 possuir Software de gerenciamento de projetos 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1180 gerenciar mudanças 2012 Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1181 ter metas para Controle de custos 2012 Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1182 possuir formulário de aceitação do cliente 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1183 ter Carta do projeto manual 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1184 dar enfase aos processos de comunicação 2012 Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1185 Ter capacidade de Controlar a mudança 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1186 gerenciar os stakeholders ou partes interessadas 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1187 gerenciar o tempo 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 
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1188 Controlar horário 2012 Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1189 Adotar Estimativa de baixo custo 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1190 adotar Estimativa de cima para baixo 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1191 adotar Estimativa paramétrica ou análoga 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1192 Adotar Matriz de atribuição de responsabilidade 2012 Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1193 Adotar o Método da cadeia crítica 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1194 Adotar o Método do caminho crítico 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1195 adotar o PERT, Técnica de revisão de avaliação de programas 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1196 adotar prática de Lições aprendidas com erros 2012 Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1197 possuir Plano de comunicação 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1198 possuir Site ou banco de dados do projeto 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1199 realizar a Identificação de um produto campeão 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1200 realizar Análise custo e benefício 2012 Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1201 realizar Análise da árvore de decisão 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1202 realizar Análise de tendências, curva S 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1203 realizar Convite a oferta 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1204 realizar Diagrama de rede 2012 Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1205 realizar Engenharia de valor 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1206 realizar inquérito de satisfação do cliente 2012 
Mignerat, Muriel; 
Rivard, Suzanne 

The institutionalization of information 
system project management practices 

1051 

Adotar Liderança no decanato, chefes de departamento e 
níveis de programas, e gerentes de pesquisa ativamente 
fazendo uso das experiências, idéias e sugestões oferecidas 
por pessoal acadêmico júnior e superior e equipe de pesquisa, 
incluindo estudantes de graduação de pesquisa, para 
melhorar os resultados da avaliação de qualidade de ensino 
TQA e os resultados do exercício de avaliação de pesquisa RAE 

2005 

Osseo-Asare, 
Augustus E.; 
Longbottom, David; 
Murphy, William D. 

Leadership best practices for sustaining 
quality in UK higher education from the 
perspective of the EFQM Excellence 
Model 

1208 Estabelecer Protocolos de transição de práticas de trabalho 2006 
Wagner, Erica L.; 
Scott, Susan V.; 
Galliers, Robert D. 

The creation of 'best practice' software: 
Myth, reality and ethics 

1209 Ter a maioria dos novos projetos de desenvolvimento de 
produtos associados a missão 

2012 Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1210 
avaliar de forma justa os resultados do teste conceito, 
produto, mercado 

2012 
Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1211 
definir um protocolo padrão para planejar um lançamento de 
produtos e serviços dentro da empresa 2012 

Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1212 
Envolver Cliente e usuário no processo de desenvolvimento de 
novos produtos 2012 

Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1213 estabelecer Critérios para avaliação de projetos de 
desenvolvimento de novos produtos 

2012 Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1214 
fazer com que Um processo comum de desenvolvimento de 
novos produtos atravesse grupos de empresas 

2012 
Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1215 Finalizar projetos 2012 
Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1216 
Integrar os setores de Logística e marketing no lançamento de 
novos produtos 2012 

Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1217 Não priorizar projetos de desenvolvimento de novos produtos 2012 Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1218 
Os critérios seguir e não seguir são claros e pré definidos para 
cada ponto de revisão 

2012 
Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1219 
Os resultados dos testes conceito, produto, mercado são 
formalmente avaliados 2012 

Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1220 
Permitir que as decisões de orçamento de marketing possam 
mudar drasticamente até o ponto de lançamento 2012 

Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1221 possuir critérios para equilibrar o número de projetos e 
recursos disponíveis 

2012 Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1222 
possuir documentação sobre o processo de desenvolvimento 
de novos produtos 

2012 
Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 
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1223 Possuir equipe multifuncional de lançamento 2012 Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1224 
Possuir Equipes multifuncionais para tomar decisões sobre 
fabricação, logística, marketing e vendas 

2012 
Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1225 
Possuir Novos objetivos de desenvolvimento de produtos 
estão claramente alinhados com a missão da empresa e o 
plano estratégico 

2012 Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1226 Possuir pequenos projetos auxiliares como prevalentes 2012 
Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1227 possuir processo para a gestão de portfólio 2012 
Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1228 
possuir Uma infraestrutura de TI com hardware apropriado, 
software e suporte técnico a disposição para todos os 
funcionários de desenvolvimento de novos produtos. 

2012 
Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1229 
Possuir Uma variedade de projetos de desenvolvimento de 
novos produtos são suportados com pouca ou nenhuma 
consideração pela adequação do mix 

2012 
Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1230 priorizar projetos 2012 Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1231 Realizar os Testes mínimos de conceito, produto, mercado 2012 
Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1232 
realizar reunião pós mortem do projeto após o lançamento do 
novo produto 2012 

Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1233 
realizar trade offs informais entre projetos de 
desenvolvimento de novos produtos, sem critérios 
estabelecidos 

2012 
Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1234 Revisão projetos após a conclusão 2012 Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1235 Revisar regularmente Projetos e programas de 
desenvolvimento de novos produtos 

2012 Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1236 
Ser capaz de ao identificar uma oportunidade em andamento, 
redirecionar o plano estratégico em tempo real para 
responder às forças do mercado e às novas tecnologias 

2012 
Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1237 
Ter A gestão focada principalmente na eficiência operacional 
e economia de custos 2012 

Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1238 
Ter a Missão e plano estratégico como auxiliadores na 
definição de áreas estratégicas para novas oportunidades 2012 

Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1239 Ter em Cada projeto um líder de projeto claramente 
identificável 

2012 Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1240 Ter em Cada projeto uma equipe central multi funcional que 
permanece no projeto do começo ao fim 

2012 Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1241 
ter o processo de desenvolvimento de novos produtos visível 
e bem documentado 2012 

Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1242 
Ter O processo flexível e adaptável de desenvolvimento de 
novos produtos para atender às necessidades, tamanho e 
risco de projetos individuais. 

2012 Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1243 
Ter O serviço ao cliente e o suporte como parte da equipe de 
lançamento 2012 

Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1244 Ter os Novos objetivos de desenvolvimento de produtos 
Claramente definidos e visíveis na empresa 

2012 Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1245 ter um claro processo de desenvolvimento de novos produtos 2012 
Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1246 
Ter visão do desenvolvimento de novos produtos apenas 
como uma iniciativa tática de curto prazo 2012 

Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1247 
Ter visão do desenvolvimento de novos produtos como uma 
estratégia de longo prazo 2012 

Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1248 tornar o usuário e cliente parte integrante do processo de 
desenvolvimento de novos produtos 

2012 Barczak, Gloria; Kahn, 
Kenneth B. 

Identifying new product development 
best practice 

1249 
Ter Respeito pelo desafio de combinar família com negócios e 
esforço para aprender sobre isso 

2010 
Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1250 
Atribuir Ênfase na unidade familiar, cultura, valores, visão 
compartilhada e missão e evitação de políticas faccionais 2010 

Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1251 
Estabelecer o Compromisso dos membros da família uns com 
os outros e com o negócio, a administração 2010 

Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1252 Aceitar como perspectivas legítimas de diferentes membros 
da família sobre questões de negócios familiares 

2010 Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1253 
Fomentar Programas e processos em curso de educação e 
desenvolvimento familiar em família 

2010 
Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1254 
estabelecer políticas de família em negócios antes da 
necessidade 2010 

Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1255 
Definir processo de Comunicação, incluindo reuniões 
familiares regulares, gerenciamento de conflitos e processos 
de resolução 

2010 Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1256 
Promover a Forte liderança familiar e empresarial ao longo 
das gerações 2010 

Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1257 Ter Gestão judiciosa da família e da interação comercial 2010 Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 
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1258 Definir o Emprego, promoção e remuneração dos membros da 
família com base na competência e no mérito 

2010 Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1259 
Ter Papéis, responsabilidades e limites claros para todos os 
membros da família empregada 

2010 
Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1260 
Realizar Contratação e manutenção de executivos 
profissionais não familiares 2010 

Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1261 
Respeitar o papel da gerência e dos gestores e evitar a 
intromissão 2010 

Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1262 Ter como foco na Gestão de empresas familiares a excelência 
empresarial e compromisso com a qualidade 

2010 Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1263 
Promover o empreendedorismo intergeracional e o 
crescimento empresarial 

2010 
Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1264 
Definir Uma estrutura patrimonial adequada ao controle 
contínuo por membros da família 2010 

Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1265 
Definir Estruturas e processos de governança, incluindo 
conselhos independentes, carta ou código de conduta familiar 2010 

Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1266 Ter Planejamento estratégico para mitigar riscos e 
oportunidades de captura 

2010 Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1267 
Estabelecer Política de dividendos baseada na rentabilidade 
do negócio 

2010 
Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1268 
Fazer o uso oportuno de recursos externos e assistência, tais 
como conselhos consultivos e consultores profissionais 2010 

Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1269 
estabelecer Compromisso familiar com a viabilidade a longo 
prazo e continuidade do negócio e com o planejamento de 
sucessão. 

2010 Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1270 
Definir Atividades e processos proativos de desenvolvimento 
da próxima geração para produzir líderes bem sucedidos 2010 

Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1271 Fomentar a Indução de leis em família 2010 Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1272 
Estabeler Opções de resgate e saída de propriedade como 
liquidação dos acionistas 

2010 
Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1273 
Estimular a Capacidade de lidar e estar confortável com a 
riqueza e os membros da família que vivem sob os meios 
financeiros 

2010 Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1274 
fomentar o senso de Comunidade, cidadania corporativa, 
atividades filantrópicas e de caridade 2010 

Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1275 construir a boa vontade social 2010 Dana, Lucio E.; 
Smyrnios, Kosmas X. 

Family business best practices: Where 
from and where to? 

1276 estimular o Foco na abordagem dos clientes 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1277 permitir controle dos clientes pelos clientes 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1278 reduzir contatos com clientes 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1279 Integração dos processos com os clientes 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1280 Visão da operação 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1281 Organizar Tipos de pedidos 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1282 Busca por eliminação de tarefas 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1283 Organizar o Trabalho baseado em pedidos 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1284 Realizar procedimento de Triagem 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1285 Definir a Composição da tarefa 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1286 Visão comportamental 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1287 Resequenciar operações 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1288 Permitir que tarefas sejam executadas simultaneamente 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 
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1289 estabelecer Exceção de regras 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1290 definir Atribuição de pedidos 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1291 Ter Atribuição flexível 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1292 Ter processo de decisão baseados na Centralização 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1293 Dividir responsabilidades 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1294 Possuir Equipes de clientes 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1295 Possuir Envolvimento em grande numéro 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1296 Ter um Gerente de caso 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1297 Organizar grandes grupos 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1298 Permitir ingresso de Recursos extras para certas áreas 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1299 Possuir Especialista generalista 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1300 Buscar a Automatização de Tarefas de Tecnologia 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1301 Apoiar a visão de Tecnologia integral 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1302 Tercerizar atividades especializadas 2005 
Mansar, Selma 
Limam; Reijers, Hajo 
A. 

Best practices in business process 
redesign: Validation of a redesign 
framework 

1303 estimular o Foco na abordagem dos clientes 2005 
Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1304 permitir controle dos clientes pelos clientes 2005 Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1305 reduzir contatos com clientes 2005 Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1306 Integração dos processos com os clientes 2005 Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1307 Visão da operação 2005 
Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1308 Organizar Tipos de pedidos 2005 
Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1309 Busca por eliminação de tarefas 2005 
Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1310 Organizar o Trabalho baseado em pedidos 2005 
Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1311 Realizar procedimento de Triagem 2005 Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 
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1312 Definir a Composição da tarefa 2005 
Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1313 Estabelecer Visão comportamental 2005 
Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1314 Resequenciar operações 2005 
Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1315 Permitir que tarefas sejam executadas simultaneamente 2005 
Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1316 estabelecer Exceção de regras 2005 Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1317 definir Atribuição de pedidos 2005 Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1318 Ter Atribuição flexível 2005 
Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1319 Ter processo de decisão baseados na Centralização 2005 
Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1320 Dividir responsabilidades 2005 
Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1321 Possuir Equipes de clientes 2005 
Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1322 Possuir Envolvimento em grande numéro 2005 Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1323 Ter um Gerente de caso 2005 Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1324 Organizar grandes grupos 2005 
Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1325 Permitir ingresso de Recursos extras para certas áreas 2005 
Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1326 Possuir Especialista generalista 2005 
Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1327 Buscar a Automatização de Tarefas de Tecnologia 2005 
Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1328 Apoiar a visão de Tecnologia integral 2005 Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1329 Tercerizar atividades especializadas 2005 Reijers, H. A.; Liman 
Mansar, S. 

Best practices in business process 
redesign: An overview and qualitative 
evaluation of successful redesign 
heuristics 

1330 aplicar um amplo espectro de fatores de resultado. 1999 
Wareham, Jonathan; 
Gerrits, Han 

De-contextualising competence:: Can 
business best practice be bundled and 
sold? 

1331 
Reconhecer explicitamente os determinantes ambientais na 
formação do BBP. 1999 

Wareham, Jonathan; 
Gerrits, Han 

De-contextualising competence:: Can 
business best practice be bundled and 
sold? 
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1332 Estabelecer Foco no processo de mudança. 1999 
Wareham, Jonathan; 
Gerrits, Han 

De-contextualising competence:: Can 
business best practice be bundled and 
sold? 

1333 Avaliar fatores que influenciam a transferibilidade 1999 
Wareham, Jonathan; 
Gerrits, Han 

De-contextualising competence:: Can 
business best practice be bundled and 
sold? 

1528  Manter um bom relacionamento com o principal cliente ou 
usuário do projeto. 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1335 Buscar Melhores Práticas como estratégia de mudança 2011 
Hallencreutz, Jacob; 
Turner, Dawn-Marie 

Exploring organizational change best 
practice: are there any clear-cut models 
and definitions? 

1336 
Categorizar Práticas de Gestão para poder medir seus 
resultados 2014 

Alwazae, Meshari; 
Kjellin, Harald; 
Perjons, Erik 

A synthesized classification system for 
best practices 

1337 Estabelecer uma política de entrega do produto com enfase no 
tempo para clientes 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1338 Utilizar os requisitos do cliente como base para a qualidade 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1339 Monitorar a satisfação do cliente 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1340 Estabelecer Nível de compromisso da organização para 
satisfazer os clientes 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1341 Utilizar comentários dos clientes no novo design do produto 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1342 Documentadar Queixas e sugestões dos clientes 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1343 ter a satisfação do cliente como foco 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1344 Aumentar os contatos pessoais com os clientes 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1345 Incentivar o empregado a aumentar a interação com clientes e 
fornecedores 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1346 Realizar Reuniões de clientes como oportunidades de melhoria 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1347 Trabalhar mais de perto com fornecedores 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1348 estabelecer procedimento para medir o nível de satisfação do 
cliente 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1349 
Delegar ao Departamento de marketing a missão de buscar 
ativamente insumos de clientes para determinar os requisitos 
dos processos 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1350 ter a integração da satisfação do cliente na visão e nos 
objetivos da empresa 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1351 Estabelecer um canal para clientes reclamarem e dar sugestões 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1352 Estabelecer como meta que todos os produtos comprados 
estejam em conformidade com os requisitos especificados 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1353 Revisar e aprovar o documento de qualidade antes do uso 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1354 Estabelecer um procedimento para garantir a verificação 
durante um processo 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1355 Estabelecer um procedimento para testes de inspeção final 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1356 
Estabelecer um procedimento para controlar todos os 
documentos de qualidade 2011 

Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1357 
Estabelecer um procedimento para verificação, 
armazenamento e manutenção de um produto fornecido pelo 
comprador 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 
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1529  Manter um bom relacionamento com os principais 
fornecedores do projeto. 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

0657 
Praticar o uso dos problemas idetificados e relacionados à 
qualidade sejam revisados para melhorar a qualidade 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0659 
Promover o usos de dados de qualidade como custo de 
qualidade, defeitos, falhas e descarte, garantidndo que sejam 
coletados e usados para melhorar a qualidade 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0626 
Promover pesquisa de Mercados para que o departamento de 
design possa obter informações de qualidade 2002 

Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

1362 
Estabelecer um procedimento para investigar a causa de um 
produto não conforme e a ação corretiva necessária para 
prevenir a recorrência 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1531 
 possuir acordos de longo prazo com os principais 
interessados. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1364 Treinar Todo o pessoal designado para fins de qualidade 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1365 
Estabelecer um sistema de gerenciamento de qualidade 
estabelecido e documentado para garantir que o produto 
atenda aos requisitos especificados 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1366 Exigir que o fornecedor atenda especificações de qualidade 
mais rigorosas 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1367 Estabelecer um custo de garantia por cada rejeitado do cliente 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1368 Realizar revisão dos requisitos de design com o cliente 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1369 Exigir que os fornecedores adotem um programa de qualidade 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1370 Aumentar do envolvimento dos funcionários no projeto e 
planejamento 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1371 

Fazer uso das Ferramentas de qualidade total gráfico de 
Pareto, diagrama de causa efeito, folhas de checagem, 
histogramas, diagramas de dispersão, gráficos de execução, 
gráficos de controle, etc. 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1372 Aumentar a Otimização e controle através do controle 
estatístico de processos 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1373 Adotar o QFD Desdobramento da Função Qualidade 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1374 Realizar avaliação comparativa 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1375 Fabricação Just In Time 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1376 Adotar Six Sigma 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1377 Fomentar que a gerência sênior sempre coopere com os 
departamentos operacionais 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1378 Fomentar que A gerência sênior sempre coopere com clientes e 
fornecedores para melhorar desempenho da empresa 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1379 Fomentar que A gerência da empresa é realizada coletivamente 
por gerentes seniores e com a participação dos funcionários 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1380 Ter A administração da empresa realizada pessoalmente pelo 
diretor gerente 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1381 Promover um conjunto de valores de empresa para seus 
funcionários 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1382 Ter A cultura organizacional aberta e confiante 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1383 Ter a A alta gerência na condução de treinamentos em 
resolução de problemas para líderes de departamento 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1384 Ter os Produtos entregues a tempo 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 
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1385 Ter suprimentos entregues a tempo 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1386 Ter Produtos do cliente que atendem às especificações do 
pedido 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1387 Fomentar o Compartilhamento de informações 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1388 Reduzir o retrabalho do cliente 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1389 Reduzir o retorno por produtos defeituosos 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1390 Reduzir os custos de transporte 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1391 Planejar e implementar o inventário efetivamente 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1392 Reduzir os custos do armazém 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1393 Diminuir o tempo de ciclo de fabricação 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1394 Incentivar a inovação em novos produtos e serviços 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1395 Reduzindo o tempo de ciclo de aquisição de itens 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1396 Reduzir os custos de inventário 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1397 Ter o produto em estoque 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1398 Fornecer desempenho de entrega previsível 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1399 Gerenciar demanda de aquisições 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1400 Gerenciar processos de transporte 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1401 Realizar gestão de inventário 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1402 realizar Planejamento promocional 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1403 realizar Planejamento de produção 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1404 Possuir Processo de liquidação e pagamento bem definidos e 
simplificados 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1405 Incentivar a Disposição da administração sênior para aceitar 
sugestão de melhoria 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1406 Dar Responsabilidade das pessoas em companhia por aceitar o 
sucesso ou o fracasso de produtos ou serviços que produzem 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1407 possuir Coaching fornecido pela administração para preparar 
funcionários para futuras responsabilidades 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1408 recompensar a gestão em assumir riscos 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1409 creditas às pessoas quando merecem isso 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1410 Ter definido um exemplo de desempenho de qualidade nas 
atividades do dia a dia pela gerência sênior 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 
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1411 possuir Nível de aceitação de novas políticas e procedimentos 
dentro de cada departamento 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1412 manter alta Probabilidade de novas ideias serem rapidamente 
aprovadas para implementação de teste 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1413 ter Nível de flexibilidade aceitável para mudar os métodos de 
gerenciamento 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1414 medir Nível de cooperação entre colegas de trabalho para fazer 
o trabalho 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1415 medir Nível de oportunidade para que os funcionários da 
empresa troquem informações com seus 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1416 possuir Oportunidade para melhorar as habilidades dos 
funcionários em seu trabalho atual 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1417 
mensurar Quantidade de informações que cada funcionário 
recebe através de canais de comunicação oficiais para fazer seu 
trabalho 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1418 Mensurar a Freqüência de reconhecimento que o empregado 
recebe por fazer um bom trabalho 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1419 medir Nível de orgulho que as pessoas em companhia têm em 
seu trabalho 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1420 medir Nível de acordo entre todos os funcionários 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1421 mensurar Nível de compromisso do empregado para melhorar 
os procedimentos 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1422 possuir um Comprador com a visão de funcionários 
considerando planos estratégicos e de recursos humanos 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1423 medir Nível de satisfação do empregado pelo seu avanço na 
carreira 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1424 medir Nível de resistência do empregado a mudanças na 
empresa 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1425 agradecer aos clientes por seus negócios 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1426 Adotar como filosofia a idéia de que a empresa considera o 
cliente como sempre certo e lida com isso efetivamente 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1427 conhecer os desejos e desejos dos clientes 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1428 possuir uma proposta de venda única para o negócio 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1429 oferecer privilégios especiais a clientes leais considerando os 
mesmos como o maior ativo comercial 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1430 estabelecer razões emocionais e racionais com seus clientes 
para que os mesmos comprem seus produtos 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1431 possuir uma política de redução de risco para os clientes 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1432 possuir Método de propaganda 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1433 possuir Catálogos de produtos ou serviços 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1434 realizar Anúncios de jornal 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1435 realizar anuncios em Revistas 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1436 realizar Comercial de TV 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 
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1437 utilizar como método de previsão a Média móvel 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1438 utilizar como método de previsão a Média móvel ponderada 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1439 utilizar como método de previsão a Equação da tendência 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1440 utilizar como método de previsão a Suavização exponencial 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1441 utilizar como método nativo de previsão 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1442 possuir Sistema de produção por pedido 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1443 possuir Células de fabricação 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1444 realizar Controle numérico ou controle numérico de 
computador 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1445 realizar Inspeção automatizada em processo 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1446 possuir Sistema CAD ou CAD CAM 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1447 Manter a Linha de produção automatizada 2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1448 possuir um Sistema de fabricação integrada por computador 
CIM 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1449 possuir Sistema automatizado de controle de qualidade 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1450 possuir Sistema automatizado de manuseio de materiais 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1451 realizar Treinamento de funcionário 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1452 realizar Pesquisa de mercado para novas ideias de produtos 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1453 Comprar outras tecnologias externas 2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1454 utilizar o esporte como forma de integração social 2009 
Pichot, Lilian; Pierre, 
Julien; Burlot, Fabrice 

Management practices in companies 
through sport 

1455 utilizar o esporte como estratégia de Recursos Humanos para 
integração de equipes 

2009 Pichot, Lilian; Pierre, 
Julien; Burlot, Fabrice 

Management practices in companies 
through sport 

1456 utilizar o esporte como estratégia de Recursos Humanos para 
integração de funcionários 

2009 Pichot, Lilian; Pierre, 
Julien; Burlot, Fabrice 

Management practices in companies 
through sport 

1457 utilizar o esporte como estratégia de Recursos Humanos para 
desenvolver o trabalho em equipe 

2009 
Pichot, Lilian; Pierre, 
Julien; Burlot, Fabrice 

Management practices in companies 
through sport 

1458 Considerar a diversidade de genero, idade e outros aspectos 
para formulação de planos de trabalho 

2008 Anderson-Gough, 
Fiona; Brown, Rhoda 

University management practices, 
accounting, gender and institutional 
denial 

1459 O dirigente apoia de forma visível os funcionários 2004 
Taylor, Tracy; 
McGraw, Peter 

Succession management practices in 
Australian organizations 

1460 Possuir um Plano de sucessão de funcinários em nivel 
operacional 

2004 Taylor, Tracy; 
McGraw, Peter 

Succession management practices in 
Australian organizations 

1461 Possuir um Plano de sucessão de funcinários em nivel 
estratégico 

2004 
Taylor, Tracy; 
McGraw, Peter 

Succession management practices in 
Australian organizations 

1462 possuir um plano de sucessão de funcionários que esteja ligado 
à estratégia da organização 

2004 
Taylor, Tracy; 
McGraw, Peter 

Succession management practices in 
Australian organizations 

1463 Utilizar um plano de sucessão de funcionários que para 
melhorar os resultados da organização 

2004 
Taylor, Tracy; 
McGraw, Peter 

Succession management practices in 
Australian organizations 

1464 possuir um plano de sucessão de funcionários que seja apoiado 
por funcionários de alto nível hierárquico 

2004 Taylor, Tracy; 
McGraw, Peter 

Succession management practices in 
Australian organizations 

1465 adotar o plano de sucessão de funcionários que para preencher 
futuros empregos 

2004 
Taylor, Tracy; 
McGraw, Peter 

Succession management practices in 
Australian organizations 
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1466 nenhuma prática 2007 Oke, Adegoke 
Innovation types and innovation 
management practices in service 
companies 

1467 Possuir um plano de manutenção de instalações escolares bem 
concebido, formulado e escrito 

2009 Lavy, Sarel; Bilbo, 
David L. 

Facilities maintenance management 
practices in large public schools, Texas 

1468 Ter o planejamento de manutenção das instalações como parte 
de um plano de gestão da organização 

2009 
Lavy, Sarel; Bilbo, 
David L. 

Facilities maintenance management 
practices in large public schools, Texas 

1469 Ter planos de curto e longo prazo para manutenção das 
instalações 

2009 
Lavy, Sarel; Bilbo, 
David L. 

Facilities maintenance management 
practices in large public schools, Texas 

1470 demonstrar compromisso organizacional com a manutenção 
das instalações. 

2009 
Lavy, Sarel; Bilbo, 
David L. 

Facilities maintenance management 
practices in large public schools, Texas 

1471 Atualizar periodicamente os planos de manutenção 2009 Lavy, Sarel; Bilbo, 
David L. 

Facilities maintenance management 
practices in large public schools, Texas 

1472 
envolver as partes interessadas, administradores escolares, 
representantes de manutenção e custódia, professores, pais e 
alunos no processo de planejamento de manutenção. 

2009 Lavy, Sarel; Bilbo, 
David L. 

Facilities maintenance management 
practices in large public schools, Texas 

1473 realizar regularmente as auditorias das instalações 2009 
Lavy, Sarel; Bilbo, 
David L. 

Facilities maintenance management 
practices in large public schools, Texas 

1474 Armazenar os dados em um banco de dados computadorizado 2009 Lavy, Sarel; Bilbo, 
David L. 

Facilities maintenance management 
practices in large public schools, Texas 

1475 Registrar os dados de forma consistente, para fins de avaliação 
comparativa. 

2009 Lavy, Sarel; Bilbo, 
David L. 

Facilities maintenance management 
practices in large public schools, Texas 

1476 Gravar imagens e sites de gravação de vídeo podem ser 
ferramentas poderosas de coleta de dados e documentação. 

2009 
Lavy, Sarel; Bilbo, 
David L. 

Facilities maintenance management 
practices in large public schools, Texas 

1477 Ter capacidade para trasnferir conhecimento 2000 
Gupta, Babita; Iyer, 
Lakshmi S.; Aronson, 
Jay E. 

Knowledge management: Practices and 
challenges 

1478 ter capacidade para compartilhar experiencias através da 
observação, imitação e prática 

2000 
Gupta, Babita; Iyer, 
Lakshmi S.; Aronson, 
Jay E. 

Knowledge management: Practices and 
challenges 

1479 ter capacidade de disseminar informação e conhecimento 2000 
Gupta, Babita; Iyer, 
Lakshmi S.; Aronson, 
Jay E. 

Knowledge management: Practices and 
challenges 

1480 
explorar a capacidade organizacional de internalizar 
conhecimentos 

2000 
Gupta, Babita; Iyer, 
Lakshmi S.; Aronson, 
Jay E. 

Knowledge management: Practices and 
challenges 

1481 enfatizar no processo de contratação a conscientização e a 
conquista da qualidade 

2008 Ueno, Akiko Which management practices are 
contributory to service quality? 

1482 
Considerar os custos de recrutamento e seleção como um 
investimento essencial para um desempenho de qualidade do 
serviço 

2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1483 Ter um procedimento formal de recrutamento e critérios de 
seleção adequados 

2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1484 Ter funcionários devidamente treinados para desempenhar seus 
papéis de serviço. 

2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1485 
Ter a visão de que o desenvolvimento de conhecimentos e 
habilidades em empregados como um investimento e não um 
custo 

2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1486 Ensinar aos funcionários por que eles devem fazer as coisas e 
não apenas como devem fazer as coisas 

2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1487 Ter como foco o treinamento como estratégia de gestão 2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1488 Usar scripts para a interação do serviço 2008 Ueno, Akiko Which management practices are 
contributory to service quality? 

1489 
Ter as percepções dos clientes sobre a qualidade do serviço 
sempre mensuradas antes que os conteúdos do treinamento 
sejam decididos e fornecidos. 

2008 Ueno, Akiko Which management practices are 
contributory to service quality? 

1490 Fornecer as habilidades de treinamento para os gerentes que 
treinam em cascata até níveis mais baixos na organização 

2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1491 realizar treinamento em cascata através da organização 2008 Ueno, Akiko Which management practices are 
contributory to service quality? 

1492 Incentivar o trabalho em equipe para encorajar os membros a 
assumir novas responsabilidades 

2008 Ueno, Akiko Which management practices are 
contributory to service quality? 

1493 Ter as equipes como forma de capacitação na organização 2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1494 Incentivar os membros da equipe a ajudar e treinar uns aos 
outros 

2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1495 Incentivar sugestões e envolvimentos ajudam a desenvolver o 
espírito de equip 

2008 Ueno, Akiko Which management practices are 
contributory to service quality? 

1496 Distribuir objetivos claros para as equipes 2008 Ueno, Akiko Which management practices are 
contributory to service quality? 

1497 Distribuir objetivos claros para os indivíduos 2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1498 Ter os objetivos individuais e coletivos medidos 2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1499 Incentivar os membros da equipe a ajudar e treinar uns aos 
outros 

2008 Ueno, Akiko Which management practices are 
contributory to service quality? 
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1500 Incentivar sugestões e envolvimentos ajudam a desenvolver o 
espírito de equip 

2008 Ueno, Akiko Which management practices are 
contributory to service quality? 

1501 Distribuir objetivos claros para as equipes 2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1502 Distribuir objetivos claros para os indivíduos 2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1503 Ter os objetivos individuais e coletivos medidos 2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1504 Encorajar os funcionários a tomar as próprias decisões 2008 Ueno, Akiko Which management practices are 
contributory to service quality? 

1505 Incentivar a iniciativa dos funcionários 2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1506 Confiar no funcionário 2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1507 Fornecer liberdade ao funcionário 2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1508 permitir que o funcionário faça seu serviço da forma que ele 
considere mais adequada 

2008 Ueno, Akiko Which management practices are 
contributory to service quality? 

1509 fornecer feedback sobre qualidade do serviço 2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1510 utilizar os relatórios de feedback para identificar necessidades 
de treinamento 

2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1511 realizar feedback de forma frequente 2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1512 ter um sistema de avaliação de performance individual justo 
que incentive o funcionário 

2008 Ueno, Akiko Which management practices are 
contributory to service quality? 

1513 estimular a comunicação entre setores 2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1514 manter uma comunicação regular com os funcionários que 
atendem aos clientes 

2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1515 ter o processo de comunicação enxuto e limpo por toda 
organização 

2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1516 possuir de forma sistematizada informações sobre clientes 2008 Ueno, Akiko Which management practices are 
contributory to service quality? 

1517 estimular a cultura organização de integração 2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1518 estimular o senso coletivo como cultura para alcançar o 
objetivo organizacional 

2008 Ueno, Akiko 
Which management practices are 
contributory to service quality? 

1519 conscientizar os funcionários sobre os risco e incerteza 
enfrentados pelo projeto. 

2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1520 Possuir uma comunicação aberta sobre os riscos do projeto 
dentro da equipe do projeto. 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1521 Possuir uma cultura proativa de gerenciamento de risco. 2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1522 Ter membros da equipe que sintam se livres para tentar idéias 
inovadoras e uma alta tolerância às pessoas cometeu erros. 

2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1523 
incentivar os membros da equipe a desafiar e buscar mudanças 
nos pressupostos subjacentes declarados em estratégia, decisão 
e ações ao tirar uma Imagem Grande. 

2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1524 Identificar e explorar oportunidades sob incerteza. 2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1525 Utilizar métodos informais para complementar métodos 
formais no gerenciamento de riscos. 

2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1526 
Identificar e envolver as partes interessadas relevantes no 
processo de gerenciamento de risco monitorando e medindo os 
processos internos da cadeia de suprimentos. 

2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1527 acertar uma visão de projeto acordada entre todas as partes 
interessadas. 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1578 
 possuir um sistema integrado para medir e controlar o 
desempenho do projeto 

2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1557 
 Priorizar eventos de risco com base em sua exposição e 
gravidade de risco considerando a probabilidade × impacto 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1530 utilizar métodos formais e informais para construir relações e 
coalizão. 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1363 
Estabelecer Procedimentos para manuseio, armazenamento, 
embalagem e produtos de entrega são estabelecidos, 
 documentado e mantido 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

0660 
Instituir que dados de qualidade como taxa de defeito, taxa de 
descarte e taxa de retrabalho sejam usados para melhorar a 
estabilidade do processo 

2002 
Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

0661 instituir que os dados de qualidade sejam usados para avaliar 
o desempenho dos funcionários 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

1534 
Comunicar com as partes afetadas e abordar sobre suas 
preocupações. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1558 
 Realizar análise quantitativa de risco para redução de práticas 
de emprego discriminatórias. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 
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1536 capacitar memrbros da equipe de projeto atráves do Líder do 
projeto 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1537 
ter o líder do projeto que crie o contexto para auto 
organização e tomada de decisão em níveis de equipe. 

2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1538 
adotar a ideia que o Líder do projeto motiva e dinamiza os 
membros da equipe. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1539 
ter um lider forte em habilidades de rede e fazendo alianças 
estratégicas e acordos de coalizão. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1540 ter um lider de projeto que cultive um bom relacionamento 
com o patrocinador do projeto e o alto nível corporativo. 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1541 dar enfase ao trabalho em equipe dentro da empresa. 2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1573 
 realizar revisão pós proposta e lições aprendidas 
documentadas. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1543 
cultivar uma sensação de propriedade e uma equipe 
fortemente identificada. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1544 Ter suporte do gerenciamento superior na execução de 
projetos 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1545 
ter a gerência sênior apoiando as atividades e iniciativas de 
gerenciamento de risco. 

2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1546 
forncer recursos adequados para realizar atividades de 
gerenciamento de risco. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1574 
 Recolher informações de melhoria de processos e comparar 
as práticas de gerenciamento de risco com as melhores 
práticas do setor. 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1548 
definir fontes de risco, categorias de risco, eventos de risco, 
listas de risco do projeto. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1549 
definir os parâmetros de risco, como probabilidade de risco, 
conseqüência de risco e limiares para desencadear atividades 
de gerenciamento 

2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1550 atribuir responsabilidade e autoridade para executar o 
processo de gerenciamento de risco. 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1551 
identificar uma ampla gama de riscos, incluindo riscos 
internos, externos, técnicos e não técnicos. 

2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1552 
aprender e documentar lições de projetos anteriores e utilizar 
informações históricas. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1553 envolver os principais membros do projeto e função na 
identificação de risco. 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1554 utilizar consultores ou especialistas externos em identificação 
de risco. 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1555 
avaliar os parâmetros de risco identificados, como 
probabilidade P e impacto I. 

2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1556 
Categorizar e agrupar os riscos em categorias de risco com o 
objetivo de um manuseio eficiente. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

0648 Instituir relatórios de teste que sejam avaliados e revisados no 
processo 

2002 Hsu, Chih-Ming; Su, 
Chao-Ton 

Quality management practices in 
Taiwan’s telecommunication industry 

2146 assegurar responsáveis pela execução do plano 2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

1559  separar reservas de administração ou orçamento externo 
para eventos de risco inesperados. 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1560 
reservar provisões para contingências dentro do orçamento 
para possíveis variações de itens de risco específico. 

2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1561 
desenvolver planos de resposta ao risco para os riscos mais 
críticos para o projeto. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1562 
Utilizar uma variedade de estratégias de mitigação de riscos, 
transferência para terceiros, mitigação ou redução e aceitação 
com ou sem contingência. 

2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

0957 
Possuir software e utilizar técnicas de gerenciamento de 
projetos para gerenciar projetos 

2011 
Nicholas, John; 
Ledwith, Ann; Perks, 
Helen 

New product development best practice 
in SME and large organisations: theory vs 
practice 

1564 Determinar e atribuir a propriedade do risco às partes 
interessadas apropriadas e às funções do projeto. 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1565 Implementar planos de mitigação de risco quando os riscos 
monitorados excedem os limiares definidos. 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1566 
ter as ações de mitigação de risco e os riscos residuais 
monitorados e controlados. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1567 
integrar o processo de gerenciamento de riscos aos outros 
processos de gerenciamento de projetos. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1568 possuir um processo formal de gerenciamento de riscos. 2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1569 
identificar e gerir riscos continuamente através de todas as 
fases do ciclo de vida do projeto. 

2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1570 
garantir uma boa qualidades dos dados para análise de risco e 
relatórios 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1571 
utilizar o relatório de risco para a tomada de decisões pela 
alta administração. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 
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1572 medir a eficácia do gerenciamento de risco com métricas de 
desempenho. 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1535 
 ter O líder do projeto exercendo o estilo de gestão 
democrática. 

2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1576  ter processos formais de gerenciamento de projetos 2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1575 
possuir um sistema de informações de gerenciamento de risco 
contendo banco de dados de risco, lista de verificação e 
relatório de status de risco. 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1547 
 Tivemos treinamento periódico e desenvolvimento pessoal 
no gerenciamento de risco do projeto. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1577 ter um planejamento de projeto adequado para o frontend. 2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1359 
Estabelecer um procedimento para controlar, calibrar e 
manter a medida e teste de inspeção 
 equipamento 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1579 
possuir procedimentos efetivos de gerenciamento de 
mudanças. 

2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1580 assegurar a continuidade do pessoal no projeto. 2017 Authors, For 
Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1581 
utilizar tecnoloigia de informação e internet para para facilitar 
o intercâmbio de informações e comunicação. 2017 Authors, For 

Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1582 Utilizar equipes multifuncionais em áreas sensíveis da 
organização 

2017 Authors, For Factor analyzing project management 
practices in the United Arab Emirates 

1583 realizar autoavaliação da universidade 2017 
Pakarinen, Mikko; 
Virtanen, Petri Juhani 

Matrix organizations and cross-functional 
teams in the public sector: a systematic 
review 

1584 
realizar a revisão por pares por meio de um painel de 
especialistas, geralmente incluindo pelo menos alguns 
membros do painel externo em uma ou mais visitas ao site 

2017 
Tasopoulou, 
Konstantina; Tsiotras, 
George 

Benchmarking towards excellence in 
higher education 

1585 
analisar informações estatística e benchmarking de melhores 
práticas 2017 

Tasopoulou, 
Konstantina; Tsiotras, 
George 

Benchmarking towards excellence in 
higher education 

1586 realizar pesquisas de estudantes, graduados, empregadores, 
órgãos profissionais 

2017 
Tasopoulou, 
Konstantina; Tsiotras, 
George 

Benchmarking towards excellence in 
higher education 

1587 testar o conhecimento, habilidades e competências dos 
estudantes para medir qualidade da instituição 

2017 
Tasopoulou, 
Konstantina; Tsiotras, 
George 

Benchmarking towards excellence in 
higher education 

1588 
selecionar parceiros dos quais se pode aprender e melhorar as 
próprias práticas, mostrando comprometimento com o 
desempenho e os processos 

2017 
Tasopoulou, 
Konstantina; Tsiotras, 
George 

Benchmarking towards excellence in 
higher education 

1589 
compreender que a coleta de dados é a atividade a seguir 
após o desempenho e os processos principais serem 
totalmente compreendidos 

2017 
Tasopoulou, 
Konstantina; Tsiotras, 
George 

Benchmarking towards excellence in 
higher education 

1590 
estabelecer a apropriação do processo de avaliação 
comparativa entre todos os participantes para realizar 
melhorias 

2017 
Tasopoulou, 
Konstantina; Tsiotras, 
George 

Benchmarking towards excellence in 
higher education 

1591 
compreender o benchmarking como uma atividade contínua, 
em vez de um projeto de curto prazo que algum dia chegará 
ao fim, como acontece com todos os projetos 

2017 
Tasopoulou, 
Konstantina; Tsiotras, 
George 

Benchmarking towards excellence in 
higher education 

1592 incorporar o feedback no processo e melhoria de 
desempenho. 

2017 
Tasopoulou, 
Konstantina; Tsiotras, 
George 

Benchmarking towards excellence in 
higher education 

1593 adotar processos de aprendizagem em ciclo duplo 2017 
Tasopoulou, 
Konstantina; Tsiotras, 
George 

Benchmarking towards excellence in 
higher education 

1594 adotar aprendizagem em um único ciclo 2017 Authors, For 

The Learning Organization Article 
information : The governance of 
organizational learning - empirical 
evidence from best-practice universities 
in Germany Introduction This article 
offers a new perspective on how to 
manage organizational learning in Higher 

1595 disseminar a cultura de organização que aprende 2017 Authors, For 

The Learning Organization Article 
information : The governance of 
organizational learning - empirical 
evidence from best-practice universities 
in Germany Introduction This article 
offers a new perspective on how to 
manage organizational learning in Higher 

1596 encorajar os contatos entre estudantes e professores 2017 Authors, For 

The Learning Organization Article 
information : The governance of 
organizational learning - empirical 
evidence from best-practice universities 
in Germany Introduction This article 
offers a new perspective on how to 
manage organizational learning in Higher 
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1597 desenvolver reciprocidade e cooperação entre estudantes 2017 
Hull, Kevin; Dodd, 
Julie E 

Faculty use of Twitter in higher education 
teaching Faculty use of Twitter in higher 
education teaching 

1598 usar técnicas de aprendizagem ativas 2017 
Hull, Kevin; Dodd, 
Julie E 

Faculty use of Twitter in higher education 
teaching Faculty use of Twitter in higher 
education teaching 

1599 fornecer um feedback imediato 2017 
Hull, Kevin; Dodd, 
Julie E 

Faculty use of Twitter in higher education 
teaching Faculty use of Twitter in higher 
education teaching 

1600 enfatizar o tempo na tarefa 2017 
Hull, Kevin; Dodd, 
Julie E 

Faculty use of Twitter in higher education 
teaching Faculty use of Twitter in higher 
education teaching 

1601 comunicar altas expectativas 2017 
Hull, Kevin; Dodd, 
Julie E 

Faculty use of Twitter in higher education 
teaching Faculty use of Twitter in higher 
education teaching 

1602 respeitar os diversos talentos e formas de aprender 2017 
Hull, Kevin; Dodd, 
Julie E 

Faculty use of Twitter in higher education 
teaching Faculty use of Twitter in higher 
education teaching 

1603 
usar as redes sociais para disseminar a cultura de organização 
que aprende 2017 

Hull, Kevin; Dodd, 
Julie E 

Faculty use of Twitter in higher education 
teaching Faculty use of Twitter in higher 
education teaching 

1604 
usar as redes sociais para encorajar os contatos entre 
estudantes e professores 2017 

Hull, Kevin; Dodd, 
Julie E 

Faculty use of Twitter in higher education 
teaching Faculty use of Twitter in higher 
education teaching 

1605 
usar as redes sociais para desenvolver reciprocidade e 
cooperação entre estudantes 2017 

Hull, Kevin; Dodd, 
Julie E 

Faculty use of Twitter in higher education 
teaching Faculty use of Twitter in higher 
education teaching 

1606 
usar as redes sociais para usar técnicas de aprendizagem 
ativas 2017 

Hull, Kevin; Dodd, 
Julie E 

Faculty use of Twitter in higher education 
teaching Faculty use of Twitter in higher 
education teaching 

1607 usar as redes sociais para fornecer um feedback imediato 2017 
Hull, Kevin; Dodd, 
Julie E 

Faculty use of Twitter in higher education 
teaching Faculty use of Twitter in higher 
education teaching 

1608 usar as redes sociais para enfatizar o tempo na tarefa 2017 Hull, Kevin; Dodd, 
Julie E 

Faculty use of Twitter in higher education 
teaching Faculty use of Twitter in higher 
education teaching 

1609 usar as redes sociais para comunicar altas expectativas 2017 Hull, Kevin; Dodd, 
Julie E 

Faculty use of Twitter in higher education 
teaching Faculty use of Twitter in higher 
education teaching 

1610 usar as redes sociais para respeitar os diversos talentos e 
formas de aprender 

2017 Hull, Kevin; Dodd, 
Julie E 

Faculty use of Twitter in higher education 
teaching Faculty use of Twitter in higher 
education teaching 

1611 focar no desenvolvimento de idéias estatísticas centrais, em 
vez de apresentar conjunto de ferramentas e procedimentos 

2017 Hull, Kevin; Dodd, 
Julie E 

Faculty use of Twitter in higher education 
teaching Faculty use of Twitter in higher 
education teaching 

1612 
usar conjuntos de dados reais e motivadores para envolver os 
alunos na criação e teste de conjecturais 2017 

Hijazi, Rafiq; 
Zoubeidi, Taoufik 

State of business statistics education in 
MENA region 

1613 realizar atividades de sala de aula para apoiar o 
desenvolvimento do raciocínio dos estudantes 

2017 Hijazi, Rafiq; 
Zoubeidi, Taoufik 

State of business statistics education in 
MENA region 

1614 
integrar o uso de ferramentas tecnológicas apropriadas que 
permitam aos alunos testar suas conjecturas, explorar e 
analisar dados e desenvolver seu raciocínio estatístico 

2017 
Hijazi, Rafiq; 
Zoubeidi, Taoufik 

State of business statistics education in 
MENA region 

1615 
promover o discurso da sala de aula que inclui argumentos 
estatísticos e intercâmbios sustentados que se concentrem 
em idéias estatísticas significativas 

2017 
Hijazi, Rafiq; 
Zoubeidi, Taoufik 

State of business statistics education in 
MENA region 

1616 

realizar avaliação para aprender o que os alunos conhecem e 
para monitorar o desenvolvimento de sua aprendizagem 
estatística, bem como para avaliar os planos de instrução e o 
progresso. 

2017 Hijazi, Rafiq; 
Zoubeidi, Taoufik 

State of business statistics education in 
MENA region 

1617 assumir compromisso de gestão com a segurança dos 
funcinários 

2017 Hijazi, Rafiq; 
Zoubeidi, Taoufik 

State of business statistics education in 
MENA region 

1618 promover o envolvimento dos trabalhadores em segurança 2017 
Jaafar, S B; Choong, 
W W; Mohamed, A H 
B 

Facilities maintenance employees’ 
priority of safety management practices: 
A research study in Malaysia 

1619 realizar treinamento de segurança 2017 
Jaafar, S B; Choong, 
W W; Mohamed, A H 
B 

Facilities maintenance employees’ 
priority of safety management practices: 
A research study in Malaysia 

1620 estimular a comunicação de segurança e comentários 2017 
Jaafar, S B; Choong, 
W W; Mohamed, A H 
B 

Facilities maintenance employees’ 
priority of safety management practices: 
A research study in Malaysia 

1621 estabelecer regras e procedimentos de segurança 2017 
Jaafar, S B; Choong, 
W W; Mohamed, A H 
B 

Facilities maintenance employees’ 
priority of safety management practices: 
A research study in Malaysia 

1622 constituir políticas de promoção de segurança. 2017 
Jaafar, S B; Choong, 
W W; Mohamed, A H 
B 

Facilities maintenance employees’ 
priority of safety management practices: 
A research study in Malaysia 
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1623 fazer uso de técnicas estatísticas 2017 
Jaafar, S B; Choong, 
W W; Mohamed, A H 
B 

Facilities maintenance employees’ 
priority of safety management practices: 
A research study in Malaysia 

1624 adotar processos automáticos 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1625 testar os design dos processos 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1626 realizar manutenção preventiva de equipamentos 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1627 fornecer instruções claras de trabalho ou sobre o processo 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1628 Ofertar inovação e políticas de melhoria contínua 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1629 fornecer os recursos necessários para processos 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1630 
promover o envolvimento dos parceiros nas atividades da 
empresa 

2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1631 
envolver a alta gerência no processo de melhoria da cadeia de 
suprimentos 

2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1632 
realizar Revisão dos problemas da cadeia de suprimentos nas 
reuniões da alta gerência 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1633 atribuir Responsabilidade pelo processo operacional 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 
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An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

1634 determinar as necessidades e desejos dos clientes 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1635 
fazer uso de informações dos clientes na concepção de 
produtos e serviços 

2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1636 dar Compreensão de produtos ou serviços por funcionários 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1637 ter Compromisso em satisfazer os clientes 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1638 
estabelecer Relação entre os objetivos da empresa e as 
expectativas dos clientes 

2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1639 ter Confiança em alguns fornecedores 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1640 realizar Seleção de fornecedores com base na qualidade 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1641 
promover o Desenvolvimento de relacionamento de longo 
prazo com fornecedores 

2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1642 
estabelecer Limite das especificações fornecidas aos 
fornecedores 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1643 
realizar Avaliação das capacidades e desempenho dos 
fornecedores 

2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 
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An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

1644 promover a Redução dos custos de gestão 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1645 perseguir a Redução do lead time 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1646 ter como meta a Redução da hora da ordem 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1647 perseguir a Redução da taxa de materiais danificados 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1648 diminuir a taxa de entrega tardia ou com atraso 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1649 ter as Previsões estabelecidas pela alta opinião executiva 2017 

Truong, Huy Quang; 
Sameiro, Maria; 
Fernandes, Ana 
Cristina; Sampaio, 
Paulo; Duong, Binh 
An Thi; Duong, Hiep 
Hoang; Vilhenac, 
Estela 

Supply chain management practices and 
firms’ operational performance 

1650 ter as Previsões estabelecidas pelos vendedores 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1651 ter as Previsões definidas por métodos e modelos estatísticos 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1652 
ter as Previsões definidas por compradores atuais ou 
potenciais 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1653 estabelecer Quotas de volume de vendas 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1654 Ajustar cotas para variações nos territórios dos vendedores 
produtos ou clientes 

2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1655 definir Cotas de lucro 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1656 definir Quotas de atividades 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 
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1657 definir Quotas de despesas 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1658 
definir a Organização de força de vendas por especialização 
geográfica territorial 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1659 
definir Organização da força de vendas por uma combinação 
de classe de clientes de classe de produto ou especialização 
geográfica territorial 

2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1660 
definir Organização de força de vendas por especialização em 
classe de produto 

2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1661 definir Organização de força de vendas por especialização em 
classe de clientes 

2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1662 realizar Entrevistas pessoais como ferramenta de seleção 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1663 adotar Blanks de aplicativos como ferramenta de seleção 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1664 
realizar Verificações de referência pessoal como ferramenta 
de seleção 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1665 
constituir Lista de qualificações de trabalho como ferramenta 
de seleção 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1666 adotar Descrições dos trabalhos como ferramenta de seleção 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1667 realizar Testes psicológicos como ferramenta de seleção 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1668 gerar Relatórios de crédito como ferramenta de seleção 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1669 desenvolver Treinamento em conhecimento de produto 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1670 desenvolver o Campo no treinamento do trabalho 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1671 realizar Treinamento de habilidades de venda 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1672 realizar Treinamento de competição de mercado 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1673 realizar Treinamento de informações da empresa 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1674 ter o Gerente de vendas como treinador 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1675 ter o Vendedor sênior como treinador 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1676 ter o Treinador de vendas de pessoal a tempo inteiro 2017 Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 

Examining the use of sales force 
management practices 
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Robert M; Rich, 
Gregory A 

1677 ter Consultor de treinamento externo 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1678 Estabelecer objetivos do programa de treinamento 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1679 avaliar a eficácia do programa de treinamento 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1680 adotar Programa de compensação combinada 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1681 adotar Bônus como parte da compensação 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1682 adotar Salário direto 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1683 adotar Comissão direta 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1684 adotar Draw como parte da compensação 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1685 
realizar Pagamento de incentivo com base no volume de 
vendas 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1686 realizar Pagamento de incentivo com base no lucro 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1687 
realizar Pagamento de incentivo baseado em atividades ou 
tarefas realizadas 

2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1688 Estabelecer objetivos do programa de compensação 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1689 avaliar a eficácia do programa de compensação 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1690 construir um Plano de pagamento ilimitado recebimentos 
completos de reembolso e relatórios de despesas enviados 

2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1691 adotar um Plano de despesas com ajustes para variações 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1692 
adotar Plano de pagamento limitado adiantamento total para 
todas as despesas por um determinado período de tempo 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1693 
fazer com que os vendedores pagam todas as suas próprias 
despesas 

2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1694 
realizar Reembolso total do sistema de honra nem recibos 
nem relatórios de despesas enviados 

2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1695 ter um Plano de subsídio fixo montante fixo por despesa 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 
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1696 
fornecer Relatórios de despesas dos vendedores como uma 
ferramenta de supervisão 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1697 
ter Novos relatórios comerciais arquivados pelos vendedores 
como uma ferramenta de supervisão 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1698 
ter Coaching de gerente de vendas para realizar conferência 
de curvas com vendedores 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1699 
construir Relatórios de atividade de chamada como uma 
ferramenta de supervisão 

2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1700 adotar a Gestão por objetivos como uma ferramenta de 
supervisão 

2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1701 fornecer Relatórios de planejamento de vendedores como 
uma ferramenta de supervisão 

2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1702 
evitar Perda de relatórios comerciais arquivados pelos 
vendedores como uma ferramenta de supervisão 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1703 realizar Avaliação do desempenho do volume de vendas 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1704 realizar Avaliação de características pessoais 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1705 realizar Avaliação das atividades pós venda 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1706 realizar Avaliação do desempenho do lucro 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1707 realizar Avaliação das atividades de pré venda 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1708 realizar Análise de vendas e custos por território de vendas 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1709 realizar Análise de vendas e custos por produto 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1710 realizar Análise de vendas e custos pelo cliente 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1711 
realizar Análise de retorno de investimento de segmentos de 
mercado 

2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1712 realizar Análise de vendas e custos por tamanho de pedido 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1713 utilizar Tecnologia de vendas para acessar informações 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1714 utilizar Tecnologia de vendas para analisar informações 2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1715 utilizar Tecnologia de vendas para comunicar informações 2017 Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 

Examining the use of sales force 
management practices 
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Robert M; Rich, 
Gregory A 

1716 utilizar Tecnologia de vendas para monitorar o desempenho 
dos vendedores 

2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1717 Identificar e qualificar os benefícios comerciais na mudança de 
sistemas 

2017 

Reid, David A; Plank, 
Richard E; Peterson, 
Robert M; Rich, 
Gregory A 

Examining the use of sales force 
management practices 

1718 Derivar e priorizar os benefícios da mudança de um sistema 2017 Marnewick, C The reality of adherence to best practices 
for information system initiatives 

1719 derivar as métricas de benefícios da mudança de um sistema 2017 Marnewick, C The reality of adherence to best practices 
for information system initiatives 

1720 Estabeleça o plano que envolva a mudança de um sistema 2017 Marnewick, C 
The reality of adherence to best practices 
for information system initiatives 

1721 Mapear os benefícios no plano do programa 2017 Marnewick, C 
The reality of adherence to best practices 
for information system initiatives 

1722 Monitorar componentes do sistema 2017 Marnewick, C The reality of adherence to best practices 
for information system initiatives 

1723 Manter registro de benefícios das mudanças sistema 2017 Marnewick, C The reality of adherence to best practices 
for information system initiatives 

1724 Informar benefícios das mudanças de sistemas 2017 Marnewick, C 
The reality of adherence to best practices 
for information system initiatives 

1725 
Consolidar os benefícios coordenados da mudança de 
sistemas 2017 Marnewick, C 

The reality of adherence to best practices 
for information system initiatives 

1726 Transferir a responsabilidade de forma contínua 2017 Marnewick, C The reality of adherence to best practices 
for information system initiatives 

1727 Monitorar o desempenho dos benefícios das mudanças de 
sistemas 

2017 Marnewick, C The reality of adherence to best practices 
for information system initiatives 

1728 
Garantir a realização contínua dos benefícios das mudanças 
de sistemas 

2017 Marnewick, C 
The reality of adherence to best practices 
for information system initiatives 

1729 as publicações de artigo científico devem ser legível pelo leigo 2017 Marnewick, C 
The reality of adherence to best practices 
for information system initiatives 

1730 as publicações de artigo científico deve estar acessível online 2017 
Perea, Eva; Brady, 
Malcolm 

Research rigor and the gap between 
academic journals and business 
practitioners 

1731 
as publicações de artigo científico devem fornecer estudos de 
caso 

2017 
Perea, Eva; Brady, 
Malcolm 

Research rigor and the gap between 
academic journals and business 
practitioners 

1732 
deve se realizar parceria com líderes empresariais experientes 
e as editoras 

2017 
Perea, Eva; Brady, 
Malcolm 

Research rigor and the gap between 
academic journals and business 
practitioners 

1733 
as publicações de artigo científico dever se aplicar às 
empresas 2017 

Perea, Eva; Brady, 
Malcolm 

Research rigor and the gap between 
academic journals and business 
practitioners 

1734 
as úblicações devem forncer Resumo executivo gratuito, e o 
acesso ao artigo completo por taxa de evento 2017 

Perea, Eva; Brady, 
Malcolm 

Research rigor and the gap between 
academic journals and business 
practitioners 

1735 as publicações devem estar disponíveis como aplicativo 2017 
Perea, Eva; Brady, 
Malcolm 

Research rigor and the gap between 
academic journals and business 
practitioners 

1736 cobrir Demanda em serviços da organização 2017 
Perea, Eva; Brady, 
Malcolm 

Research rigor and the gap between 
academic journals and business 
practitioners 

1737 evitar falhas na Previsão de demanda futura de ativos físicos 
na entrega dos serviços necessários 

2017 Naief, Alhazmi Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1738 
possuir os recursos físicos mínimos exigidos para entregar os 
serviços da sua organização 2017 Naief, Alhazmi 

Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1739 
revisar os locais de ativos físicos da organização para aprender 
sua eficácia na entrega da missão da organização 2017 Naief, Alhazmi 

Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1740 Investigar a contribuição dos ativos físicos para a missão da 
organização 

2017 Naief, Alhazmi Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1741 Seguir os critérios oficiais escritos no momento da avaliação 
do estado dos ativos físicos 

2017 Naief, Alhazmi Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1742 
determinar com que frequência a organização tenta encontrar 
uma solução sem ativos para alcançar a missão da organização 2017 Naief, Alhazmi 

Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1743 
determinar com que frequência a organização se relaciona 
com outras organizações governamentais para se beneficiar 
de ativos excedentes 

2017 Naief, Alhazmi Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1744 
determinar com que frequência a organização supera os 
benefícios de descartar ativos versus mantê los 2017 Naief, Alhazmi 

Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1745 manter Fluxo de caixa líquido 2017 Naief, Alhazmi Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1746 
levar em Consideração o orçamento na elaboração estratégias 
da organização 

2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1747 determinas as Fontes de financiamento com custo e receitas 2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 
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1748 realizar o cálculo de Valor presente líquido 2017 Naief, Alhazmi Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1749 
estabelecer 70 porcento de probabilidade do custo estimado 
do investimento inicial 

2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1750 
estabelecer 70 porcento de probabilidade de custo estimado 
da manutenção do ciclo de vida 2017 Naief, Alhazmi 

Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1751 
estabelecer 70 porcento de probabilidade do custo estimado 
da remodelação do ciclo de vida 2017 Naief, Alhazmi 

Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1752 estabelecer 70 porcento de probabilidade de custo estimado 
do ciclo de vida da operação 

2017 Naief, Alhazmi Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1753 
realizar o Cálculo do custo econômico e benefício do projeto 
requerido 

2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1754 
determinar a frequência a organização avalia a capacidade do 
mercado para sua implementação 2017 Naief, Alhazmi 

Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1755 
avalia a capacidade de mercado para sua implementação de 
um projeto típico 2017 Naief, Alhazmi 

Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1756 Considerar o impacto do projeto no meio ambiente 2017 Naief, Alhazmi Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1757 avaliar o impacto do projeto em questões de planejamento 2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1758 
avaliar o impacto do projeto sobre questões do patrimônio 
cultural 2017 Naief, Alhazmi 

Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1759 avaliar o impacto do projeto em questões nativas 2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1760 avaliar o impacto do projeto na segurança nacional do 
emprego 

2017 Naief, Alhazmi Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1761 
avaliar o impacto do projeto sobre a estrutura de funcionários 
da organização 

2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1762 avaliar o impacto do projeto na região 2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1763 avaliar o impacto do projeto na vida social 2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1764 avaliar o impacto do projeto no treinamento do pessoal 2017 Naief, Alhazmi Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1765 
avaliar o impacto do projeto sobre os efeitos indirectos sobre 
os salários 

2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1766 
avaliar o impacto do projeto sobre a regulamentação 
governamental 2017 Naief, Alhazmi 

Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1767 
avaliar o impacto da eficácia do projeto com base no requisito 
de serviço de reunião 2017 Naief, Alhazmi 

Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1768 avaliar o impacto do projeto sobre as partes interessadas 2017 Naief, Alhazmi Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1769 incentivar a responsabilidade 2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1770 incentivar a transparência 2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1771 incentivar o acesso público 2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1772 incentivar os direitos dos consumidores 2017 Naief, Alhazmi Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1773 incentivar a segurança pública 2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1774 incentivar a privacidade pública 2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1775 combinar projetos separados sob um contrato 2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1776 Garantir que os benefícios dos projetos de agrupamento 
sejam realizados 

2017 Naief, Alhazmi Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1777 
Combinar projetos separados sob um contrato devido a região 
comum 

2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1778 
classificar Projetos com base em sua prioridade em relação à 
realização da missão da organização 2017 Naief, Alhazmi 

Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1779 categorizar projetos agrupados e individuais 2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1780 avaliar projetos agrupados e individuais 2017 Naief, Alhazmi Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1781 
selecionar os projetos individuais e agrupados necessários do 
pólo de projetos individuais e agrupados avaliados para 
alcançar a missão da organização 

2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1782 
Equilibrar o indivíduo selecionado e os projetos agrupados 
para o melhor benefício para a organização 

2017 Naief, Alhazmi 
Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1783 
verificar a frequência que os projetos não são mais 
necessários 2017 Naief, Alhazmi 

Physical asset management practices in 
the Saudi public sector 

1361 
Estabelecer um procedimento para garantir que os produtos 
que não estejam em conformidade com as especificações 
 os requisitos são controlados 

2011 Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 
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1360 

Estabelecer um procedimento para garantir que um produto 
recebido não seja usado até que tenha sido 
 inspecionado ou verificado de outra forma conforme os 
requisitos especificados 

2011 
Anuar, Afdiman; 
Mohd Yusuff, Rosnah 

Manufacturing best practices in 
Malaysian small and medium enterprises 
(SMEs) 

1786 Adotar a política dos 3Rs Reduzir, ReUsar e Reciclar 2017 

Tangwanichagapong, 
Siwaporn; 
Nitivattananon, Vilas; 
Mohanty, 
Brahmanand; 
Visvanathan, 
Chettiyappan 

Greening of a campus through waste 
management initiatives: Experience from 
a higher education institution in Thailand 

1787 Adotar o Lean Six Sigma como filosofia 2017 Antony, Jiju Lean Six Sigma for higher education 

1788 
instigar a compreensão pela alta administração que a IES dá 
prioridade à qualidade do processo e do serviço em vez da 
quantidade 

2017 
Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1789 

Envolver a alta administração da IES para Participar dos 
esforços de melhoria da qualidade e comunicar seu 
compromisso com a qualidade ao pessoal docente e 
funcionários 

2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1790 
Ter definido pela alta administração da IES os problemas de 
qualidade na agenda das reuniões dos gerentes 

2017 
Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1791 

Motivar e dar autoridade ao pessoal docente e aos 
funcionários para gerenciar e resolver problemas de qualidade 
Suporta melhoria de qualidade, fornecendo os recursos 
necessários 

2017 
Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1792 
Considerar a política de qualidade no planejamento 
estratégico 

2017 
Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1793 
Considerar os requisitos e expectativas dos alunos ao planejar 
os processos e os serviços 2017 

Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1794 
estabelecer objetivos de qualidade para gerentes, professores 
e funcionários 2017 

Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1795 Comunicar a política de qualidade e os objetivos por toda a 
organização 

2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1796 
Definir os objetivos de qualidade com base nas necessidades e 
requisitos dos alunos 

2017 
Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1797 
Comparar os resultados do processo com os objetivos da 
instituição 2017 

Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1798 Avaliar O pessoal docente e os funcionários 2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1799 Coletar os dados e informações dos professores e funcionários 
em relação à sua satisfação e sugestões de melhoria 

2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1800 Construir canais de comunicação em toda a instituição 2017 
Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1801 
Incentivar a participação dos docentes e dos funcionários nas 
reuniões, cuja agenda esteja relacionada ao planejamento de 
melhoria da qualidade 

2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1802 
Incentivar por meio de premiações os docentes e os 
funcionários que realizam esforços significativos para a 
melhoria da qualidade 

2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1803 Incentivar a iniciativa no pessoal docente e os funcionários 2017 
Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1804 
incentivar a participação de Docentes e funcionários no 
processo de tomada de decisão e a estabelecerem objetivos 
de qualidade 

2017 
Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1805 Ter motivados os docentes e e os funcionários para melhorar 
seu desempenho 

2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1806 determinar de forma clara as especificações determinadas 
pela instituição aos fornecedores 

2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1807 Possuir poucos fornecedores da instituição 2017 
Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1808 
Incentivar a instituição a ter relações estreitas e duradouras 
com os fornecedores 2017 

Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1809 realizar a avaliação e a seleção dos fornecedores com base na 
qualidade 

2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1810 Fomentar que os fornecedores participem dos esforços de 
melhoria da qualidade da instituição 

2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1811 
Analisar as queixas dos alunos, a satisfação e as propostas de 
melhoria da qualidade dos mesmos 2017 

Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1812 
Estimular os gestores a manterem estreito contato com os 
alunos 2017 

Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1813 Registrar e analisar as necessidades, requisitos, desejos e 
expectativas dos alunos 

2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1814 
Estimular os docente a estarem em estreito contato com os 
alunos 

2017 
Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1815 
Encorajar os alunos a apresentar reclamações e propostas de 
melhoria de qualidade 2017 

Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 
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1816 ter Os objetivos da instituição que superam as expectativas 
dos estudantes 

2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1817 
possuir instruções de Gerenciamento de processos 
educacional, de pesquisa e administrativo 

2017 
Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1818 
fornecer instruções de trabalho para o corpo docente e 
funcionários 2017 

Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1819 
dectar por meio de auditorias internas as não conformidades 
dos processos e serviços 2017 

Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1820 Determinar os processos críticos de qualidade e avaliar seu 
desempenho 

2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1821 
realizar de forma frequente a manutenção preventiva dos 
equipamentos 

2017 
Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1822 Evitar erros durante a concepção dos procedimentos 2017 
Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1823 
Determinar as áreas da instituição e os procedimentos que 
precisam de melhoria nos planos de gestão 2017 

Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1824 Estudar e melhorar de forma contínua ao processos e os 
serviços 

2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1825 
Detectar as fontes de resíduos, como defeitos, espera, 
processamento inadequado para minimizar o custo dos 
processos internos 

2017 
Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1826 
Levar em consideração os dados de qualidade no processo de 
tomada de decisão pela alta adiministração 

2017 
Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1827 
Levar em consideração os dados de qualidade no processo de 
tomada de decisão pelos gerentes no controle de processos 2017 

Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1828 
Levar em consideração os dados de qualidade pelo pessoal 
docente e funcionários durante suas tarefas diárias. 2017 

Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1829 Comparar o desempenho da instituição com o desempenho 
de instituições líderes e de melhor desempenho 

2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1830 
Ter o corpo docente e os funcionários educados em assuntos 
em relação à sua especialidade e trabalho diário 

2017 
Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1831 
Possuir um pessoal docente e os funcionários com 
conhecimento e o know how apropriados. 2017 

Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1832 
Ter na organização docentes e funcionários educados em 
técnicas de gerenciamento de qualidade e resolução de 
problemas 

2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1833 Fornecer recursos para fins educacionais 2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1834 Avaliar os programas educacionais 2017 Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1835 
Registrar e analisar os dados de qualidade, como erros, não 
conformidades e os índices de desempenho da instituição 

2017 
Psomas, Evangelos; 
Antony, Jiju 

Total quality management elements and 
results in higher education institutions 

1836 
Possuir um cargo formal de Gerente de Energia a cargo de um 
Comitê de Energia 

2017 
Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1837 delegar autoridade para o Comitê de Energia para o 
gerenciamento de atividades de melhoria energética 

2017 Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1838 
incentivar a gerência a participar ativamente de programas de 
gerenciamento de energia como planejamento, auditoria e 
monitoramento 

2017 Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1839 Alocar o Comitê de Energia com um orçamento financeiro 
para melhoria energética 

2017 Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1840 
incentivar e promover programas de melhoria energética 
entre os funcionários da organização 2017 

Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1841 
Definir diretrizes facilmente acessíveis e visíveis para 
economia de energia disponíveis em toda a organização 2017 

Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1842 
realizar de forma regular treinamentos de conscientização 
energética aos funcionários da organização 

2017 
Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1843 
Expor os resultados de eficiencia energética nos relatórios 
anuais 

2017 
Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1844 
Fazer com que O Comitê de Energia regularmente se 
comunique com os funcionários da organização para criar 
consciência 

2017 Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 
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1845 
Incentivar os funcionários a participar de programas de 
melhoria de energia 2017 

Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1846 
possuir um programa de treinamento energético 
desenvolvido com resultados esperados claros 2017 

Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1847 
Convidar especialistas externos em gerenciamento de energia 
para treinar ou auditar recursos existentes 2017 

Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1848 
possuir um banco de dados de gerenciamento de energia bem 
desenvolvido 

2017 
Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1849 
possuir procedimentos claros que descrevem a seqüência de 
etapas na implementação de um programa / atividade de 
gerenciamento de energia 

2017 Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1850 
possuir um plano diretor detalhando todo o programa de 
gerenciamento de energia, incluindo planos de 
desenvolvimento atuais e futuros 

2017 Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1851 
realizar regularmente auditorias energéticas para medir o 
consumo de energia para melhoria 2017 

Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1852 
realizar regularmente reuniões periódicas com proprietários 
de área funcional para discutir melhorias 2017 

Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1853 
buscar proativamente orientação sobre questões de 
gerenciamento de energia de departamentos e pessoas mais 
experientes 

2017 
Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1854 
revisar de forma periódica a eficácia do programa global de 
energia 

2017 
Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1855 reduzir seu uso de energia por unidade de receita 2017 Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1856 reduzir o custo do consumo de energia 2017 Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1857 
reduzir o desperdício de energia através da seleção de 
equipamentos 2017 

Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1858 reduzir o desperdício de energia no processo de produção 2017 
Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1859 
reduzir significativamente o consumo total de energia em 
toda a organização 2017 

Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1860 reduzir emissões de carbono 2017 
Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1861 reduzir suas emissões de carbono por unidade de receita 2017 Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1862 reduzir as emissões de carbono em sua operação 2017 Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1863 
reduzir as taxas ou multas ou impostos pagos pela emissão de 
emissões de carbono 2017 

Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1864 contribuir para a redução das emissões através do processo 
de produção 

2017 Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
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emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1865 reduzir as emissões globais de carbono 2017 Fernando, Yudi; Hor, 
Wei Lin 

Impacts of energy management practices 
on energy efficiency and carbon 
emissions reduction: A survey of 
malaysian manufacturing firms 

1866 nenhuma prática 2017 
Tan, Yongtao; Xu, Hui; 
Jiao, Liudan; Ochoa, J. 
Jorge; Shen, Liyin 

A study of best practices in promoting 
sustainable urbanization in China 

1867 
Utilizar a Simulação nos processos de aprendizagem dos 
estudantes 2017 White, Meagan 

Keep Calm and Simulate On: Faculty 
Experiences and Insights Into 
Implementing Best Practices in Simulation 

1868 nenhuma prática 2017 
Burke, Richard; 
Demirag, Istemi 

Risk transfer and stakeholder 
relationships in Public Private 
Partnerships 

1869 nenhuma prática 2017 

Caperchione, 
Eugenio; Demirag, 
Istemi; Grossi, 
Giuseppe 

Public sector reforms and public private 
partnerships: Overview and research 
agenda 

1870 Não é artigo Fonte Descartada 2017 Spada, Nina Book Review 

1871 Implementar Sistema ERP na Organização 2017 
Fernandez, Dahlia; 
Zainol, Zaini; Ahmad, 
Hawa 

The impacts of ERP systems on public 
sector organizations 

1872 nenhuma prática 2017 

Egan, Arlene; 
Maguire, Rebecca; 
Christophers, Lauren; 
Rooney, Brendan 

Developing creativity in higher education 
for 21st century learners: A protocol for a 
scoping review 

1873 Verificar termos chaves de busca para implementar sistemas 2017 
Sims, Brittany; 
Danylchuk, Andy J. 

Characterizing information on best 
practice guidelines for catch-and-release 
in websites of angling-based non-
government organizations in the United 
States 

1874 nenhuma prática 2017 Fjeldstad, Øystein D.; 
Snow, Charles C. 

Business models and organization design 

1875 ter o Orçamento construído sob a Abordagem de cima para 
baixo 

2017 Ozdil, Esin; Hoque, 
Zahirul 

Budgetary change at a university: A 
narrative inquiry 

1876 
ter o Orçamento construído sob a Abordagem Misturada ou 
de cima para baixo e de baixo para cima 

2017 
Ozdil, Esin; Hoque, 
Zahirul 

Budgetary change at a university: A 
narrative inquiry 

1877 
ter o Orçamento com Transparência Limitada ou não 
transparente 2017 

Ozdil, Esin; Hoque, 
Zahirul 

Budgetary change at a university: A 
narrative inquiry 

1878 ter o Orçamento Transparente para as partes interessadas, 
como usuários, por exemplo 

2017 Ozdil, Esin; Hoque, 
Zahirul 

Budgetary change at a university: A 
narrative inquiry 

1879 distribuir os rendimento de Quarenta a 50 por cento pelas 
finanças centrais 

2017 Ozdil, Esin; Hoque, 
Zahirul 

Budgetary change at a university: A 
narrative inquiry 

1880 distribuir 100 porcento distribuída para faculdades e escolas 2017 
Ozdil, Esin; Hoque, 
Zahirul 

Budgetary change at a university: A 
narrative inquiry 

1881 
realizar a Alocação de custos e despesas financiada por 
finanças centrais 2017 

Ozdil, Esin; Hoque, 
Zahirul 

Budgetary change at a university: A 
narrative inquiry 

1882 realizar a alocação de custos e despesas considerando os 
requisitos de contribuição por faculdades baseadas na central 

2017 Ozdil, Esin; Hoque, 
Zahirul 

Budgetary change at a university: A 
narrative inquiry 

1883 Construir orçamento baseado em atividades 2017 Ozdil, Esin; Hoque, 
Zahirul 

Budgetary change at a university: A 
narrative inquiry 

1884 
Ter Processo de consulta Pouca ou nenhuma consulta com 
faculdades e divisões 

2017 
Ozdil, Esin; Hoque, 
Zahirul 

Budgetary change at a university: A 
narrative inquiry 

1885 
Ter Processo de consulta mais frequente com faculdades e 
divisões, reuniões orçamentárias mensais nos níveis da escola 
/ departamento 

2017 Ozdil, Esin; Hoque, 
Zahirul 

Budgetary change at a university: A 
narrative inquiry 

1886 Possuir Processo de revisão e monitoramento Limitado 2017 
Ozdil, Esin; Hoque, 
Zahirul 

Budgetary change at a university: A 
narrative inquiry 

1887 
Possuir Processo de revisão e monitoramento com Mais 
relatório de variação orçamentária do tipo rigordmonly; 
declaração de contas 

2017 
Ozdil, Esin; Hoque, 
Zahirul 

Budgetary change at a university: A 
narrative inquiry 

1888 Ter as Responsabilidades financeiras definidas de forma 
específica 

2017 Ozdil, Esin; Hoque, 
Zahirul 

Budgetary change at a university: A 
narrative inquiry 

1889 Utilizar páginas Wikis para difundir conhecimento 2017 

Chu, Samuel Kai Wah; 
Zhang, Yin; Chen, 
Katherine; Chan, Chi 
Keung; Lee, Celina 
Wing Yi; Zou, Ellen; 
Lau, Wilfred 

The effectiveness of wikis for project-
based learning in different disciplines in 
higher education 

1890 
Construir páginas Wikis para estimular o conhecimento por 
parte dos alunos 

2017 

Chu, Samuel Kai Wah; 
Zhang, Yin; Chen, 
Katherine; Chan, Chi 
Keung; Lee, Celina 
Wing Yi; Zou, Ellen; 
Lau, Wilfred 

The effectiveness of wikis for project-
based learning in different disciplines in 
higher education 
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1891 possuir um processo de identificação de risco 2017 
Pimchangthong, 
Daranee; Boonjing, 
Veera 

Effects of Risk Management Practice on 
the Success of IT Project 

1892 possuir um processo de análise de risco 2017 
Pimchangthong, 
Daranee; Boonjing, 
Veera 

Effects of Risk Management Practice on 
the Success of IT Project 

1893 realizar o planejamento de resposta ao risco 2017 
Pimchangthong, 
Daranee; Boonjing, 
Veera 

Effects of Risk Management Practice on 
the Success of IT Project 

1894 realizar o monitoramento e controle de riscos 2017 
Pimchangthong, 
Daranee; Boonjing, 
Veera 

Effects of Risk Management Practice on 
the Success of IT Project 

1895 explorar e desenvolver habilidades cognitivas no quadro de 
funcionários 

2016 Authors, For Article information : About Emerald 
www.emeraldinsight.com 

1896 promover o autoconhecimento pessoal e organizacional 2016 Authors, For 
Article information : About Emerald 
www.emeraldinsight.com 

1897 promover a resiliência emocional na equipe 2016 Authors, For 
Article information : About Emerald 
www.emeraldinsight.com 

1898 promover o senso de unidade pessoal, ampliando aspectos de 
comprometimento da equipe 

2016 Authors, For Article information : About Emerald 
www.emeraldinsight.com 

1899 
Considerar a estratégia em diferentes horizontes temporais 
como curto, médio e longo prazo definidos 2016 

Kachaner, Nicolas; 
King, Kermit; Stewart, 
Sam 

Four best practices for strategic planning 

1900 reinventar e estimular o diálogo estratégico constantemente 2016 
Kachaner, Nicolas; 
King, Kermit; Stewart, 
Sam 

Four best practices for strategic planning 

1901 Envolver a ampla organização nos planos estratégicos 2016 
Kachaner, Nicolas; 
King, Kermit; Stewart, 
Sam 

Four best practices for strategic planning 

1902 Investir na execução e monitoramento das ações 2016 
Kachaner, Nicolas; 
King, Kermit; Stewart, 
Sam 

Four best practices for strategic planning 

1903 Alinhas a organização como um todo no plano estratégico 2016 
Kachaner, Nicolas; 
King, Kermit; Stewart, 
Sam 

Four best practices for strategic planning 

1904 informar os funcionários sobre mudanças 2016 
Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1905 
informar os funcionários sobre o raciocínio relativo as 
mudanças 2016 

Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1906 organizar reuniões para responder perguntas que os 
funcionários possam ter sobre mudanças na organização 

2016 
Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1907 Incentivar os funcionários a discutir como a mudança pode 
afetar sua rotina de trabalho 

2016 
Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1908 Garantir uma compreensão clara da natureza da mudança 2016 
Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1909 

realizar uma análise da organização, seus processos de 
trabalho e a acomodação atual para definir os fatores a 
mudar, quais intervenções devem ser bem sucedidas e uma 
potencial resistência à mudança com objetivos claros e 
inequívocos 

2016 
Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1910 
difundir o compromisso e percepções compartilhadas entre 
gerentes gerais e funcionários 2016 

Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1911 realizar uma pós avaliação adequada 2016 
Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1912 

Possuir uma variedade de espaços de trabalho, com uma 
combinação adequada de lugares que suportam comunicação 
e colaboração e locais de apoio à concentração e privacidade, 
individualmente e para grupos 

2016 
Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1913 
manter Separações entre áreas de comunicação abertas e 
áreas de trabalho 2016 

Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1914 
possuir suficiente privacidade acústica e visual em ambientes 
abertos 2016 

Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1915 possuir materiais e medidas acústicas suficientes 2016 
Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1916 
garantir que não haja grandes espaços abertos, mas zonas 
abertas menores com uma boa visão geral, alternadas com 
espaços ou painéis fechados 

2016 
Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 
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1917 
manter distâncias curtas para locais que são freqüentemente 
necessários pelos funcionários 

2016 
Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1918 determinar decorativamente materiais naturais e cores claras 2016 
Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1919 
garantir que o ambiente de trabalho possua receba muita luz 
do dia 2016 

Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1920 
garantir instalações de TI apropriadas para diferentes tipos de 
atividades, incluindo arquivamento 2016 

Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1921 
estabelecer regras comportamentais claras para permitir o 
uso adequado dos locais de trabalho 2016 

Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1922 
incentiva o compromisso da gestão em todos os níveis 
hierárquicos 2016 

Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1923 
realizar uma gestão adequada das expectativas, com posições 
realistas 2016 

Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1924 
ampliar as oportunidades para que os funcionários 
compartilhem suas idéias sobre o ambiente de trabalho e o 
modo de trabalhar 

2016 
Brunia, Sandra; De 
Been, Iris; van der 
Voordt, Theo J.M. 

Accommodating new ways of working: 
lessons from best practices and worst 
cases 

1925 
Incentivar bons hábitos nos funcionários, como o 
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2046 
maximizar o desenvolvimento através de reformas e 
propriedade privada 

2016 
van Helden, Jan; 
Uddin, Shahzad 

Public sector management accounting in 
emerging economies: A literature review 

2047 medir o desempenho pelas métricas do setor privado 2016 
van Helden, Jan; 
Uddin, Shahzad 

Public sector management accounting in 
emerging economies: A literature review 

2048 remover barreiras sociais que excluíram mulheres, grupos 
étnicos e raciais e desfavorecidos sociais. 

2016 van Helden, Jan; 
Uddin, Shahzad 

Public sector management accounting in 
emerging economies: A literature review 

2049 
ter planos e metas voltados para resultados, orientado para o 
mercado, mas delegada e participativa para o orçamento e 
alocações de recursos 

2016 
van Helden, Jan; 
Uddin, Shahzad 

Public sector management accounting in 
emerging economies: A literature review 

2050 
Criar oportunidades econômicas e poder através de um 
crescimento equitativo, melhor acesso aos mercados e 
recursos expandidos. 

2016 
van Helden, Jan; 
Uddin, Shahzad 

Public sector management accounting in 
emerging economies: A literature review 

2051 
estimular a Ênfase em uma maior responsabilização através 
de relatórios a diversas partes interessadas, tais como 
doadores, estado e sociedade civil 

2016 
van Helden, Jan; 
Uddin, Shahzad 

Public sector management accounting in 
emerging economies: A literature review 

2052 
estimular a Ênfase no orçamento orientado para resultados e 
alocação de recursos baseados no mercado, preços 

2016 
van Helden, Jan; 
Uddin, Shahzad 

Public sector management accounting in 
emerging economies: A literature review 

2053 
realizar auditorias através de relatórios externos aos 
acionistas 2016 

van Helden, Jan; 
Uddin, Shahzad 

Public sector management accounting in 
emerging economies: A literature review 

2054 possuir Padrões de ingresso 2016 Jacob, W. James; 
Gokbel, Veysel 

Global higher education learning 
outcomes and financial trends: 
Comparative and innovative approaches 
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2055 
estimular a competição entre instituições de ensino, 
profissionais e alunos 

2016 
Jacob, W. James; 
Gokbel, Veysel 

Global higher education learning 
outcomes and financial trends: 
Comparative and innovative approaches 

2056 possuir financiamento do governo proporcional ao resultado 2016 
Jacob, W. James; 
Gokbel, Veysel 

Global higher education learning 
outcomes and financial trends: 
Comparative and innovative approaches 

2057 possuir Suporte público 2016 
Jacob, W. James; 
Gokbel, Veysel 

Global higher education learning 
outcomes and financial trends: 
Comparative and innovative approaches 

2058 realizar revisões curriculares 2016 
Jacob, W. James; 
Gokbel, Veysel 

Global higher education learning 
outcomes and financial trends: 
Comparative and innovative approaches 

2059 ampliar limites de dívida pessoal e institucional 2016 
Jacob, W. James; 
Gokbel, Veysel 

Global higher education learning 
outcomes and financial trends: 
Comparative and innovative approaches 

2060 
reduzir as desigualdades entre muitos grupos de atores de 
educação superior 2016 

Jacob, W. James; 
Gokbel, Veysel 

Global higher education learning 
outcomes and financial trends: 
Comparative and innovative approaches 

2061 
Ampliar o acesso do público nas universidades por meio de 
políticas sociais inclusivas 2016 

Jacob, W. James; 
Gokbel, Veysel 

Global higher education learning 
outcomes and financial trends: 
Comparative and innovative approaches 

2062 
perseguir melhora na posição de ranking de pesquisa global 
de reputação 

2016 
Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2063 
perseguir melhora na posição de ranking de pesquisa regional 
de reputação 2016 

Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2064 Ampliar a renda com pesquisas e artigos 2016 
Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2065 melhorar Indicadores de produtividade de pesquisa, como 
documentos acadêmicos por faculdade ou curso 

2016 Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2066 ampliar o numero de citações por faculdade 2016 
Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2067 ampliar o numero de Citações totais 2016 
Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2068 ampliar o indicador de citações por artigo 2016 
Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2069 ampliar quantidade de artigos publicados em base específica 2016 Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2070 aumentar o numero de publicações 2016 
Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2071 aumentar o numero de livros publicados 2016 
Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2072 melhorar o percentual de artigos publicados 2016 
Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2073 realizar pesquisa de reputação interna e externa 2016 Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2074 
possuir uma relação saudável entre a quantidade de 
estudante por faculdade e a capacidade estrutural 

2016 
Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2075 manter um quantitativo saudável de alunos em doutorado 2016 
Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2076 
ter nos quadros de professores, profissionais com premio 
nobel 2016 

Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2077 medir a performance per capita dos pesquisadores 2016 Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2078 
estimular alunos a inscreverem se para concorrer a premios e 
medalhas 

2016 
Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2079 
medir a reputação do funcionário considerando a faculdade 
de sua formação 2016 

Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2080 
medir a performance das empresas considerando a faculdade 
de formação do empregado 2016 

Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2081 manter receita institucional suficiente para honrar 
compromissos financeiros 

2016 Thompson-Whiteside, 
Scott 

Zen and the Art of University Rankings in 
Art and Design 

2082 gerenciar as relações dos clientes ensinando e pregando 2016 
Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2083 
gerenciar as relações dos clientes por meio de provas e 
certificações 2016 

Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2084 gerenciar as relações dos clientes por meio de dramatização 2016 
Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2085 gerenciar as relações dos clientes através da pesca proposital 
de dados 

2016 Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2086 gerenciar as relações dos clientes desagregação de valores 2016 
Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2087 
gerenciar as relações dos clientes Coincidindo ou convergindo 
valores 2016 

Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2088 gerenciar as relações dos clientes reconciliando 2016 
Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2089 gerenciar as relações dos clientes obedecendo demandas 2016 Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 



236 
 

2090 gerenciar as relações dos clientes aderindo propostas 2016 Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2091 gerenciar as relações dos clientes contornando situações 2016 
Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2092 
gerenciar as relações dos clientes aguardando calmamente 
por respostas 2016 

Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2093 
gerenciar as relações dos clientes recusando propostas se 
puder barganhar 2016 

Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2094 gerenciar as relações dos clientes procrastinando se for 
necessário 

2016 Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2095 gerenciar as relações dos clientes ignorando se for necessário 2016 
Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2096 gerenciar as relações dos fornecedores ensinando e pregando 2016 
Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2097 
gerenciar as relações dos fornecedores por meio de provas e 
certificações 2016 

Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2098 gerenciar as relações dos fornecedores por meio de 
dramatização 

2016 Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2099 
gerenciar as relações dos fornecedores através da pesca 
proposital de dados 

2016 
Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2100 
gerenciar as relações dos fornecedores desagregação de 
valores 2016 

Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2101 
gerenciar as relações dos fornecedores Coincidindo ou 
convergindo valores 2016 

Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2102 gerenciar as relações dos fornecedores reconciliando 2016 Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2103 
gerenciar as relações dos fornecedores obedecendo 
demandas 

2016 
Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2104 gerenciar as relações dos fornecedores aderindo propostas 2016 
Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2105 gerenciar as relações dos fornecedores contornando situações 2016 
Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2106 gerenciar as relações dos fornecedores aguardando 
calmamente por respostas 

2016 Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2107 
gerenciar as relações dos fornecedores recusando propostas 
se puder barganhar 

2016 
Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2108 
gerenciar as relações dos fornecedores procrastinando se for 
necessário 2016 

Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2109 
gerenciar as relações dos fornecedores ignorando se for 
necessário 2016 

Nordin, Fredrik; 
Ravald, Annika 

Managing relationship gaps: A 
practitioner perspective 

2110 Ampliar a capacidade empreendedora da organização 2016 
Amir, Azriyah; Auzair, 
Sofiah Md; 
Amiruddin, Rozita 

Cost Management, Entrepreneurship and 
Competitiveness of Strategic Priorities for 
Small and Medium Enterprises 

2111 ampliar a capacidade financeira da organização 2016 
Amir, Azriyah; Auzair, 
Sofiah Md; 
Amiruddin, Rozita 

Cost Management, Entrepreneurship and 
Competitiveness of Strategic Priorities for 
Small and Medium Enterprises 

2112 Ampliar a capacidade competitiva da organização 2016 
Amir, Azriyah; Auzair, 
Sofiah Md; 
Amiruddin, Rozita 

Cost Management, Entrepreneurship and 
Competitiveness of Strategic Priorities for 
Small and Medium Enterprises 

1036 Observar Procedimentos e Sistemas de Trabalho semelhantes 
a organização 

2012 

Hällgren, Markus; 
Nilsson, Andreas; 
Blomquist, Tomas; 
Söderholm, Anders 

Relevance lost! A critical review of project 
management standardisation 

2114 Aplicar um indicador de retorno social sobre o investimento 2016 
Kossova, Tatiana; 
Sheluntcova, Maria 

"Evaluating performance of public sector 
projects in Russia: The choice of a social 
discount rate" 

2115 
estabelecer ranking de programas considerando o retorno 
social sobre o investimento governamental 

2016 
Kossova, Tatiana; 
Sheluntcova, Maria 

"Evaluating performance of public sector 
projects in Russia: The choice of a social 
discount rate" 

2116 Difundir cultura colaborativa 2016 Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2117 difundir cultura equitativa 2016 
Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2118 difundir cultura confiante 2016 
Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2119 Valorizar os relacionamentos da organização 2016 
Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2120 
Estimular a capacidade de ser flexíveis e adaptar 
continuamente à mudança 

2016 
Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
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organisational culture difference and 
compatibility 

2121 tentar novas idéias 2016 Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2122 possuir gerentes seniores que sejam flexíveis em seus 
caminhos 

2016 Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2123 buscar sempre melhores formas de fazer as coisas 2016 
Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2124 
construir um ambiente onde os funcionários possam usar seu 
próprio julgamento na resolução de problemas 2016 

Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2125 Encorajar a iniciativa nos funcionários 2016 
Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

1055 Adotar reuniões de trabalho 2016 Inkinen, Henri 
Review of empirical research on 
knowledge management practices and 
firm performance 

2127 
criar oportunidades para conversas informais entre indivíduos 
de diferentes unidades 

2016 
Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2128 criar um ambiente onde os empregados de diferentes 
unidades estejam confortáveis caso necessário sua ida ao local 

2016 Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2129 ter pessoas que estejam acessíveis mesmo em outras 
unidades 

2016 Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2130 
difundir a liberdade e acessibilidade para conversar com 
qualquer pessoa que precise, independentemente da posição 
ou posição 

2016 
Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2131 difundir a cultura da inovação 2016 
Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2132 ter uma cultura desafiadora e estimulante 2016 
Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2133 
possuir capacidade de planejar com antecedência e valorizar 
esta capacidade 

2016 
Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2134 planejar constantemente o futuro da organização 2016 Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2135 planejar constantemente o futuro do relacionamento 2016 Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2136 
ter Os objetivos de negócios orientados pela satisfação do 
cliente ou parceiro 2016 

Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2137 
monitorar níveis de compromisso e orientação para atender 
às necessidades do cliente ou parceiro 2016 

Lu, Vinh Nhat; Plewa, 
Carolin; Ho, Joanne 

Managing governmental business 
relationships: The impact of 
organisational culture difference and 
compatibility 

2138 Considerar a inovação nos processos organizacionais 2016 
Matei, Ani; Bujac, 
Razvan Innovation and Public Reform 

2139 considerar a inovação no processo de planejamento 
estratégico da organização 

2016 Matei, Ani; Bujac, 
Razvan 

Innovation and Public Reform 

2140 considerar aspectos sociais nos planos estratégicos da 
organização 

2016 Matei, Ani; Bujac, 
Razvan 

Innovation and Public Reform 

2141 
Adotar culturas de auto suficiência e evidências para planejar 
e oferecer uma educação econômica que permita que os 
alunos estejam mais preparados para funcionar em um 

2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 
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ambiente global mais exigente, complexo e em rápida 
evolução 

2142 
contratar ou alugar líderes com um histórico como agentes de 
mudança e incuba líderes futuros dentro 2016 Sutin, Stewart 

Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2143 
conhecer as necessidades dos clientes alunos e responder 
suas demandas 2016 Sutin, Stewart 

Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2144 
planejar estrategicamente em resposta às mudanças nas 
necessidades do mercado, execute tática, sustente a 
excelência em todas as funções principais 

2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2145 
Integrar e alinhar a melhoria contínua da qualidade da 
educação e serviços relacionados, direção estratégica, 
planejamento financeiro e alocação de recursos. 

2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

1207 Promover as melhores práticas internas do trabalho 2017 Morgan, Richard K. 
Conceptualising best practice in impact 
assessment 

2147 realizar as coisas certas do jeito certo, não hesite em tomar 
decisões difíceis 

2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2148 Abraçar a inovação, a tecnologia instrucional e operacional 2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2149 Concordar com a missão, objetivos e objetivos centrados no 
estudante acessíveis 

2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2150 tratar os administradores, professores e funcionários como 
ativos, em vez de despesas 

2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2151 Recompensar os produtores e tomar as ações apropriadas 
para lidar com os outros 

2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2152 
Formar equipes de projeto colaborativas e diversas para 
diagnosticar, planejar e resolver problemas 

2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2153 
simplificar a estrutura organizacional, processos, políticas e 
práticas para torná los sensíveis aos tempos de mudança 

2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2154 

implantar a tecnologia como guia para melhorar os serviços 
de instrução e apoio ao aluno, coletar dados de resultados, 
relatórios de gerenciamento atempados e reduzir os custos 
operacionais 

2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2155 Identificar e buscar vantagens competitivas sustentáveis, 
produtos diferenciados e nichos de mercado 

2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2156 
perguntar todos os pressupostos, vacas sagradas, e evite as 
tentações de ser tudo para todas as pessoas 

2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2157 
Aceitar os alunos como clientes, estabeleça métricas de 
desempenho e se destaque na entrega de educação e serviços 
a preços competitivos 

2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2158 Delegar autoridade para alinhar com a responsabilidade 2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2159 Sustentar a agilidade organizacional 2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2160 
perseguir Incessantemente a simplificação de processo e 
migrar de alto custo e alto conteúdo de trabalho para baixo 
processo de trabalho 

2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2161 
conhecer a proposição de valor de alguém, baseando se no 
que funciona e na mudança do que não 2016 Sutin, Stewart 

Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2162 
Desenvolver capacidade em áreas que importam e diminuir a 
capacidade e alocação de recursos em outros lugares 2016 Sutin, Stewart 

Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2163 sustentar uma cultura auto suficiente e responsiva 2016 Sutin, Stewart 
Reforming higher education from within: 
Lessons learned from other mature 
sectors of the economy 

2164 nenhuma prática 2015 McCracken, Ken Best practice myths and trusted advisers 

2165 Envolver todos os funcionários do alto escalão em todas as 
fases da modelagem dos processos 

2015 
Manfreda, A.a; Buh, 
B.b; Indihar 
Štemberger, M.b 

Knowledge-intensive process 
management: a case study from the 
public sector 

2166 Disseminar informação internamente sobre a modelagem de 
processos 

2015 
Manfreda, A.a; Buh, 
B.b; Indihar 
Štemberger, M.b 

Knowledge-intensive process 
management: a case study from the 
public sector 

2167 Identificar os beneficiários do processo e o que mais valorizam 2015 
Balzer, William K; 
Brodke, Michelle H; 

Lean higher education: successes, 
challenges, and realizing potential 
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Thomas 
Kizhakethalackal, Elsy 

2168 Analisar o processo atual para eliminar desperdicios e 
melhorar o fluxo entre as etapas restantes. 

2015 

Balzer, William K; 
Brodke, Michelle H; 
Thomas 
Kizhakethalackal, Elsy 

Lean higher education: successes, 
challenges, and realizing potential 

2169 
Reconstruir o novo processo usando ferramentas e técnicas 
Lean para reduzir o desperdício, melhorar o fluxo e atender ou 
exceder o que o beneficiário deseja. 

2015 

Balzer, William K; 
Brodke, Michelle H; 
Thomas 
Kizhakethalackal, Elsy 

Lean higher education: successes, 
challenges, and realizing potential 

2170 
Implementar e avaliar o novo processo usando métricas que 
refletem o que o beneficiário espera do processo. 2015 

Balzer, William K; 
Brodke, Michelle H; 
Thomas 
Kizhakethalackal, Elsy 

Lean higher education: successes, 
challenges, and realizing potential 

2171 
adcionar soluções Lean quando identificadas para melhorar 
ainda mais o processo. 2015 

Balzer, William K; 
Brodke, Michelle H; 
Thomas 
Kizhakethalackal, Elsy 

Lean higher education: successes, 
challenges, and realizing potential 

2172 reduzir o uso de papel na instituição 2015 

Balzer, William K; 
Brodke, Michelle H; 
Thomas 
Kizhakethalackal, Elsy 

Lean higher education: successes, 
challenges, and realizing potential 

2173 reduzir o tempo de atendimento dos alunos 2015 

Balzer, William K; 
Brodke, Michelle H; 
Thomas 
Kizhakethalackal, Elsy 

Lean higher education: successes, 
challenges, and realizing potential 

2174 reduzir o tempo de processos administrativos 2015 

Balzer, William K; 
Brodke, Michelle H; 
Thomas 
Kizhakethalackal, Elsy 

Lean higher education: successes, 
challenges, and realizing potential 

2175 reduzir o tempo entre uma requisição de informação e a 
entrega da mesma 

2015 

Balzer, William K; 
Brodke, Michelle H; 
Thomas 
Kizhakethalackal, Elsy 

Lean higher education: successes, 
challenges, and realizing potential 

2176 
Desenvolver um clima onde os funcionários estão 
empenhados em prestar um excelente serviço aos 
beneficiários 

2015 

Balzer, William K; 
Brodke, Michelle H; 
Thomas 
Kizhakethalackal, Elsy 

Lean higher education: successes, 
challenges, and realizing potential 

2177 
Desenvolver um clima de apoio, onde o desenvolvimento 
profissional e o crescimento de todos os funcionários são 
importantes 

2015 

Balzer, William K; 
Brodke, Michelle H; 
Thomas 
Kizhakethalackal, Elsy 

Lean higher education: successes, 
challenges, and realizing potential 

2178 
Desenvolver um clima de compromisso, onde os funcionários 
estão orgulhosos de seu trabalho e querem que sua 
instituição tenha sucesso. 

2015 

Balzer, William K; 
Brodke, Michelle H; 
Thomas 
Kizhakethalackal, Elsy 

Lean higher education: successes, 
challenges, and realizing potential 

2179 
Garantir que a alta administração de cada instituição de 
ensino superior conheça os princípios, critérios e 
procedimentos da avaliação abrangente da qualidade. 

2015 Nenadál, Jaroslav 
Comprehensive quality assessment of 
Czech higher education institutions 

2180 
garantir que uma equipe de assessores internos seja nomeada 
pelo reitor do ensino médio ou universitário 2015 Nenadál, Jaroslav 

Comprehensive quality assessment of 
Czech higher education institutions 

2181 
garantir que uma equipe de assessores internos seja treinada 
para avaliar a qualidade interna 2015 Nenadál, Jaroslav 

Comprehensive quality assessment of 
Czech higher education institutions 

2182 
Garantir que uma equipe de assessores internos forneçe 
avaliação interna de qualidade para definir força e áreas de 
melhoria na escola. 

2015 Nenadál, Jaroslav 
Comprehensive quality assessment of 
Czech higher education institutions 

2183 

Garantir que uma equipe de assessores internos prepare 
relatório de avaliação interna e que este relatório seja 
revisado e aprovado pela alta administração do ensino médio 
e entregue ao grupo de avaliadores externos. 

2015 Nenadál, Jaroslav 
Comprehensive quality assessment of 
Czech higher education institutions 

2184 
Garantir que o grupo de avaliadores externos prepare o 
primeiro relatório de feedback de acordo com o estudo de 
relatórios de avaliação interna. 

2015 Nenadál, Jaroslav 
Comprehensive quality assessment of 
Czech higher education institutions 

2185 
fazer com que o grupo de avaliadores externos realize uma 
visita no local e verifique a informação no relatório de 
avaliação interna. 

2015 Nenadál, Jaroslav 
Comprehensive quality assessment of 
Czech higher education institutions 

1334 Promover Desenvolvimento de Sistemas de Trabalho próprio 2013 

Agarwal, Renu; 
Green, Roy; Brown, 
Paul J.; Tan, Hao; 
Randhawa, Krithika 

Determinants of quality management 
practices: An empirical study of New 
Zealand manufacturing firms 

2187 
realizar uma segunda versão do relatório de comentários, com 
os resultados da avaliação sendo comunicados pelo avaliador 
externo principal com representantes do ensino médio. 

2015 Nenadál, Jaroslav Comprehensive quality assessment of 
Czech higher education institutions 

2188 
garantir que a alta administração de cada instituição de ensino 
superior planeje e controle as melhorias, atividades ou 
mudanças necessárias. 

2015 Nenadál, Jaroslav Comprehensive quality assessment of 
Czech higher education institutions 

2189 Analisar a situação Atual 2015 Asif, Muhammad Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 
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2190 Determinar pontos de ação 2015 Asif, Muhammad Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2191 Identificar resultados de benchmarking 2015 Asif, Muhammad 
Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2192 Decidir como implementar as mudanças possíveis 2015 Asif, Muhammad 
Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2193 Analisar características do produto 2015 Asif, Muhammad 
Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2194 Formar uma equipe de benchmarking 2015 Asif, Muhammad Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2195 Identificar melhores concorrentes 2015 Asif, Muhammad 
Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2196 Planejar o projeto de benchmarking 2015 Asif, Muhammad 
Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2197 Selecionar o processo de benchmarking 2015 Asif, Muhammad 
Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2198 Identificar parceiros 2015 Asif, Muhammad Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2199 Identificar parceiros de referência 2015 Asif, Muhammad 
Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2200 Determinar o método de coleta de dados 2015 Asif, Muhammad 
Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2201 Compreender o seu próprio desempenho 2015 Asif, Muhammad 
Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2202 Coletar e analisar dados 2015 Asif, Muhammad Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2203 Coletar e analisar informações de benchmarking 2015 Asif, Muhammad 
Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2204 Determinar a diferença competitiva atual 2015 Asif, Muhammad 
Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2205 Estudar processos de outros segmentos 2015 Asif, Muhammad 
Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2206 Implementar e monitorar resultados 2015 Asif, Muhammad Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2207 Projetar níveis de desempenho futuros 2015 Asif, Muhammad 
Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2208 Aprender com dados coletados 2015 Asif, Muhammad 
Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2209 
Coletar e analisar dados de forma comparativa dentro e fora 
do segmento da instituição 2015 Asif, Muhammad 

Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2210 Estabelecer metas funcionais 2015 Asif, Muhammad Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2211 Gerar relatórios de progresso do benchmarking 2015 Asif, Muhammad 
Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2212 Recalibrar benchmarks 2015 Asif, Muhammad 
Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2213 
Estabelecer critérios para serem observados em 
benchmarking 2015 Asif, Muhammad 

Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2214 possuir medidas de eficiência energética 2015 Asif, Muhammad Determining improvement needs in 
higher education benchmarking 

2215 desenvolver programas de reciclagem 2015 Lang, Tim 
Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2216 Utilizar Temporizadores de controle de temperatura 2015 Lang, Tim 
Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2217 Utilizar Sensores de iluminação 2015 Lang, Tim 
Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2218 Utilizar Iluminação LED 2015 Lang, Tim Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2219 Utilizar Sensores da máquina de venda automática 2015 Lang, Tim 
Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2220 Possuir Sistema de gerenciamento de energia 2015 Lang, Tim 
Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2221 Realizar Medição de energia 2015 Lang, Tim 
Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2222 Possuir Urinóis sem água 2015 Lang, Tim Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2223 Desenvolver medição de água 2015 Lang, Tim 
Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2224 realizar Irrigação com base no clima 2015 Lang, Tim 
Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2225 realizar Troca de materiais não utilizados 2015 Lang, Tim 
Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2226 Limitar a impressão de papel 2015 Lang, Tim Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2227 estimular Materiais online 2015 Lang, Tim 
Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 
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2228 promover a Mudança de resíduos 2015 Lang, Tim Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2229 promover a Redução de resíduos 2015 Lang, Tim 
Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2230 promover a Doação de alimentos 2015 Lang, Tim 
Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2231 estimular a utilização de Recipientes reutilizáveis 2015 Lang, Tim 
Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2232 promover planos de Sustentabilidade 2015 Lang, Tim Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2233 incorporar a sustentabilidade no Plano estratégico 2015 Lang, Tim 
Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2234 promover um Plano para utilização do campus físico 2015 Lang, Tim 
Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2235 ter um Plano de sustentabilidade 2015 Lang, Tim 
Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2236 ter um Plano de ação climática 2015 Lang, Tim Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2237 
realizar Seminários sobre assédio sexual fornecidos durante as 
orientações para novos estudantes 

2015 Lang, Tim 
Campus sustainability initiatives and 
performance: do they correlate? 

2238 
promover caixas de sugestões e linhas diretas que permitam 
que os alunos forneçam informações sobre perpetradores 
anonimamente 

2015 Garwe, Evelyn 
Chiyevo 

Student voice and quality enhancement 
in higher education 

2239 realizar workshops e sessões de treinamento sobre ética 2015 
Garwe, Evelyn 
Chiyevo 

Student voice and quality enhancement 
in higher education 

2240 
realizar indução de novos funcionários e assinatura para 
reconhecer ter lido e entendido a política de assédio sexual 2015 

Garwe, Evelyn 
Chiyevo 

Student voice and quality enhancement 
in higher education 

2241 realizar aconselhamento e sessões de autoconsciência entre 
alunos 

2015 Garwe, Evelyn 
Chiyevo 

Student voice and quality enhancement 
in higher education 

2242 
Ouvir as preocupações dos alunos, garantindo sua 
representação nas reuniões, por exemplo; conselhos de 
departamento, conselhos de faculdade, senado e conselho 

2015 
Garwe, Evelyn 
Chiyevo 

Student voice and quality enhancement 
in higher education 

2243 

incentivar os alunos a aprender os conceitos básicos do curso 
do melhor que podem encontrar através da Internet, sob a 
orientação de seus professores e, em seguida, entrar na turma 
para discussão e interação 

2015 Garwe, Evelyn 
Chiyevo 

Student voice and quality enhancement 
in higher education 

2244 integrar tecnologias de informação e comunicação TIC em 
seus ensinamentos 

2015 Ahmad, Tashfeen Preparing for the future of higher 
education 

2245 
Usar plataformas tecnológicas que incluem tecnologias Web 
2.0 blogs, wikis e sites de redes sociais, dispositivos de suporte 
digital e móvel e ambientes virtuais e aumentados 

2015 Ahmad, Tashfeen 
Preparing for the future of higher 
education 

2246 
Incentivar a visão de estudantes e professores como parceiros 
de aprendizagem 2015 Ahmad, Tashfeen 

Preparing for the future of higher 
education 

2247 
incorporar o propósito dos professores de usar novas 
plataformas de tecnologia em seu crescimento profissional, 
como tecnologias da Web 2.0 como o twitter e redes sociais 

2015 Ahmad, Tashfeen Preparing for the future of higher 
education 

2248 

Facilitar a aprendizagem das habilidades de empregabilidade 
do século XXI, como a comunicação, a colaboração, a 
criatividade, através da busca, recuperação e avaliação crítica 
da informação, em vez de apenas ensinar sobre um tema. 

2015 Ahmad, Tashfeen 
Preparing for the future of higher 
education 

2249 

Estimular as parcerias e a partilha de responsabilidades entre 
educadores e outras partes interessadas em matéria de 
políticas, processos, governação e estruturas de apoio são 
fundamentais para o sucesso futuro. 

2015 Ahmad, Tashfeen 
Preparing for the future of higher 
education 

2250 incentivar o compartilhamento de informações 2015 Ahmad, Tashfeen 
Preparing for the future of higher 
education 

2251 incentivar a divisão do poder 2015 

Doucet, Olivier; 
Lapalme, Marie-Ève; 
Simard, Gilles; 
Tremblay, Michel 

High involvement management practices 
as leadership enhancers 

2252 estimular o Desenvolvimento de habilidades 2015 

Doucet, Olivier; 
Lapalme, Marie-Ève; 
Simard, Gilles; 
Tremblay, Michel 

High involvement management practices 
as leadership enhancers 

2253 promover o reconhecimento 2015 

Doucet, Olivier; 
Lapalme, Marie-Ève; 
Simard, Gilles; 
Tremblay, Michel 

High involvement management practices 
as leadership enhancers 

2254 Realizar manutenção Reativa 2015 

Doucet, Olivier; 
Lapalme, Marie-Ève; 
Simard, Gilles; 
Tremblay, Michel 

High involvement management practices 
as leadership enhancers 

2255 Realizar manutenção com fiabilidade centrada 2015 

Babalola, Sunday 
Julius Odediran Job 
Taiwo Gbadegesin 
Mujidat Olubola; 
Article 

Facilities management practices in the 
Nigerian public universities 
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2256 Realizar manutenção Reativa Predictiva 2015 

Babalola, Sunday 
Julius Odediran Job 
Taiwo Gbadegesin 
Mujidat Olubola; 
Article 

Facilities management practices in the 
Nigerian public universities 

2257 Realizar manutenção Reativa Preventiva 2015 

Babalola, Sunday 
Julius Odediran Job 
Taiwo Gbadegesin 
Mujidat Olubola; 
Article 

Facilities management practices in the 
Nigerian public universities 

2258 Realizar manutenção Reativa Corretiva 2015 

Babalola, Sunday 
Julius Odediran Job 
Taiwo Gbadegesin 
Mujidat Olubola; 
Article 

Facilities management practices in the 
Nigerian public universities 

2259 Manutenção programada proativa 2015 

Babalola, Sunday 
Julius Odediran Job 
Taiwo Gbadegesin 
Mujidat Olubola; 
Article 

Facilities management practices in the 
Nigerian public universities 

2260 realizar tercerização de pessoal técnico 2015 

Babalola, Sunday 
Julius Odediran Job 
Taiwo Gbadegesin 
Mujidat Olubola; 
Article 

Facilities management practices in the 
Nigerian public universities 

2261 
possuir objetivos para a área de manutenção das instalações 
no plano estratégico 

2015 

Babalola, Sunday 
Julius Odediran Job 
Taiwo Gbadegesin 
Mujidat Olubola; 
Article 

Facilities management practices in the 
Nigerian public universities 

2262 realizar sistemáticamente a atividade de Inspeção de 
instalações 

2015 

Babalola, Sunday 
Julius Odediran Job 
Taiwo Gbadegesin 
Mujidat Olubola; 
Article 

Facilities management practices in the 
Nigerian public universities 

2263 elaborar Planos de gerenciamento de instalações 2015 

Babalola, Sunday 
Julius Odediran Job 
Taiwo Gbadegesin 
Mujidat Olubola; 
Article 

Facilities management practices in the 
Nigerian public universities 

2264 realizar Auditoria de instalações 2015 

Babalola, Sunday 
Julius Odediran Job 
Taiwo Gbadegesin 
Mujidat Olubola; 
Article 

Facilities management practices in the 
Nigerian public universities 

2265 
executar, quando preciso, a evacuação total e parcial do 
componente danificado 2015 

Babalola, Sunday 
Julius Odediran Job 
Taiwo Gbadegesin 
Mujidat Olubola; 
Article 

Facilities management practices in the 
Nigerian public universities 

2266 realizar serviços e substituição do equipamento 2015 

Babalola, Sunday 
Julius Odediran Job 
Taiwo Gbadegesin 
Mujidat Olubola; 
Article 

Facilities management practices in the 
Nigerian public universities 

2267 incluir a manutenção das instalações no Planejamento 
estratégico 

2015 

Babalola, Sunday 
Julius Odediran Job 
Taiwo Gbadegesin 
Mujidat Olubola; 
Article 

Facilities management practices in the 
Nigerian public universities 

2268 
Reduzir especificação do trabalho por outras universidades 
para atrair pessoal 2015 

Babalola, Sunday 
Julius Odediran Job 
Taiwo Gbadegesin 
Mujidat Olubola; 
Article 

Facilities management practices in the 
Nigerian public universities 

1785 Verificar Relação entre os sistemas de trabalho 2017 Chen, Yu-Chuan 

The relationships between brand 
association, trust, commitment, and 
satisfaction of higher education 
institutions 

2270 Desenvolver a capacidade de alternar entre e entre os papéis 2015 Mathooko, Francis 
M.; Ogutu, Martin 

Porter’s five competitive forces 
framework and other factors that 
influence the choice of response 
strategies adopted by public universities 
in Kenya 

2271 Desenvolver a capacidade de múltiplos entendimentos 2015 Ropes, Donald 
Management competencies anno 2025: 
consequences for higher education 

2272 Desenvolver a habilidade de trabalhar em ambiente de muita 
incerteza 

2015 Ropes, Donald Management competencies anno 2025: 
consequences for higher education 
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2273 promover a Motivação para compartilhar 2015 Ropes, Donald Management competencies anno 2025: 
consequences for higher education 

2274 promover a Confiança Interpessoal 2015 Authors, For 
Journal of Applied Research in Higher 
Education 

2275 instigar o Envolvimento do Trabalho 2015 Authors, For 
Journal of Applied Research in Higher 
Education 

2276 ampliar a Satisfação no trabalho 2015 Authors, For 
Journal of Applied Research in Higher 
Education 

2277 desenvolver o Compromisso de continuidade no 
Comportamento de compartilhamento de conhecimento 

2015 Authors, For Journal of Applied Research in Higher 
Education 

2278 
Comunicar a Missão de visão das universidades, objetivos e 
direção estratégica 

2015 Authors, For 
Journal of Applied Research in Higher 
Education 

2279 Manter objetivos estratégicos ligados ao mandato, visão e 
missão da universidade 

2015 Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2280 ter os processos alinhados continuamente com a estratégia 2015 Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2281 ter as medidas de desempenho estão vinculadas a objetivos 
estratégicos 

2015 Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2282 possuir os principais indicadores de desempenho são gerados 
a partir dos objetivos 

2015 Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2283 possuir um sistema efetivo de gerenciamento de desempenho 
na universidade 

2015 Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2284 Ter os objetivos de desempenho definidos coletivamente com 
o envolvimento de todos os funcionários 

2015 Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2285 Ter as prioridades estratégicas convertidas em cascata para 
cada faculdade ou unidade escolar 

2015 Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2286 ter o plano estratégico da universidade implementado no 
departamento acadêmico e administrativo 

2015 Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2287 
realizar treinamento de gerenciamento de desempenho de 
forma continuamente aos gerentes e funcionários 

2015 
Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2288 
ter Informações de gerenciamento de desempenho 
prontamente disponíveis para partes interessadas internas 

2015 
Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2289 
ter um processo formal para as unidades darem feedback 
sobre a consecução de objetivos estratégicos 

2015 
Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2290 ter um plano de melhoria de desempenho da universidade 2015 
Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2291 
ter um plano de melhoria de desempenho com ações 
específicas 

2015 
Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2292 fornecer feedback sobre desempenho ao funcionário 2015 
Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2293 fornecer feedback sobre desempenho ao aluno 2015 
Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2294 fornecer feedback sobre desempenho ao professor 2015 
Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2295 Avaliar os esforços de melhoria de desempenho do pessoal 2015 
Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2296 
garantir que a equipe universitária entende o sistema de 
gerenciamento de desempenho da universidade 2015 

Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2297 
garantir que a avaliação de desempenho seja feita com o 
objetivo crítico de melhoria contínua 2015 

Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2298 
estimular que setores menores tenham reunião própria de 
planejamento estratégico onde as prioridades identificadas 
pela universidade sejam abordadas 

2015 
Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2299 
Garantir que cada funcionário saiba como contribui para a 
visão da universidade 2015 

Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 

2300 
permitir que os membros da faculdade possam decidir a 
direção de seu trabalho sem interferência 2015 

Karuhanga, 
Bernadette Nambi 

Evaluating implementation of strategic 
performance management practices in 
universities in Uganda 
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2301 fomentar o desenvolvimento acadêmico dos membros da 
faculdade reunindo os. 

2015 Raina, Khushboo; 
Khatri, Puja 

Faculty engagement in higher education: 
prospects and areas of research 

2302 
ampliar a participação dos docentes nas decisões da 
universidade 

2015 
Raina, Khushboo; 
Khatri, Puja 

Faculty engagement in higher education: 
prospects and areas of research 

2303 
promover o reconhecimento de colegas e chefes de nível 
universitário e nacional internacional 2015 

Raina, Khushboo; 
Khatri, Puja 

Faculty engagement in higher education: 
prospects and areas of research 

2304 
estabelecer parcerias entre os membros da faculdade para 
fins de pesquisa ou concessão seja com faculdade externa ou 
empresa ou indústria 

2015 Raina, Khushboo; 
Khatri, Puja 

Faculty engagement in higher education: 
prospects and areas of research 

2305 apoiar missões acadêmicas 2015 
Raina, Khushboo; 
Khatri, Puja 

Faculty engagement in higher education: 
prospects and areas of research 

2306 Garantir sistemas e recursos para orientar os membros do 
corpo docente para a missão da organização 

2015 Raina, Khushboo; 
Khatri, Puja 

Faculty engagement in higher education: 
prospects and areas of research 

2307 Construir a memória da universidade 2015 
Raina, Khushboo; 
Khatri, Puja 

Faculty engagement in higher education: 
prospects and areas of research 

2308 
Preservar os registros históricos da universidade com relação 
ao seu papel na sociedade 2015 Haggans, Michael 

The Physical University: Contours of space 
and place in higher education 

2309 Planejar o espaço da universidade 2015 Haggans, Michael 
The Physical University: Contours of space 
and place in higher education 

2310 Planejar o design da universidade 2015 Haggans, Michael The Physical University: Contours of space 
and place in higher education 

2311 gerenciar as instalações da universidade 2015 Haggans, Michael 
The Physical University: Contours of space 
and place in higher education 

2312 planejar as manutenções das instalações da universidade 2015 Haggans, Michael 
The Physical University: Contours of space 
and place in higher education 

2313 pensar a universidade sob o condicionante sociológico 2015 Haggans, Michael 
The Physical University: Contours of space 
and place in higher education 

2314 pensar o curriculo da sociedade sob a perspectiva das 
necessidades sociais 

2015 Haggans, Michael The Physical University: Contours of space 
and place in higher education 

2315 reduzir preço apoiado no consumidor final 2015 Haggans, Michael 
The Physical University: Contours of space 
and place in higher education 

2316 reduzir custo 2015 

Semerciöz, Fatih; 
Pehlivan, Çağlar; 
Sözüer, Aytuğ; Mert, 
Aslı 

Crisis Management Practices and 
Strategic Responses Through Customer 
Loyalty and Price Strategy in Hard Times: 
Evidence from Fine-dining Restaurants 

2317 Melhorar eficiência 2015 

Semerciöz, Fatih; 
Pehlivan, Çağlar; 
Sözüer, Aytuğ; Mert, 
Aslı 

Crisis Management Practices and 
Strategic Responses Through Customer 
Loyalty and Price Strategy in Hard Times: 
Evidence from Fine-dining Restaurants 

2318 melhorar indicadores de Competitividade 2015 

Semerciöz, Fatih; 
Pehlivan, Çağlar; 
Sözüer, Aytuğ; Mert, 
Aslı 

Crisis Management Practices and 
Strategic Responses Through Customer 
Loyalty and Price Strategy in Hard Times: 
Evidence from Fine-dining Restaurants 

2319 Adicionar valor percebido pelo cliente ao serviço ou produto 2015 

Semerciöz, Fatih; 
Pehlivan, Çağlar; 
Sözüer, Aytuğ; Mert, 
Aslı 

Crisis Management Practices and 
Strategic Responses Through Customer 
Loyalty and Price Strategy in Hard Times: 
Evidence from Fine-dining Restaurants 

2320 nenhuma prática 2015 

Semerciöz, Fatih; 
Pehlivan, Çağlar; 
Sözüer, Aytuğ; Mert, 
Aslı 

Crisis Management Practices and 
Strategic Responses Through Customer 
Loyalty and Price Strategy in Hard Times: 
Evidence from Fine-dining Restaurants 

2321 Documentar as melhores práticas antes de implementá la 2015 
Rahman, Nor Azlina 
Ab; Hassan, Salwana; 
Said, Jamaliah 

Promoting Sustainability of Microfinance 
via Innovation Risks, Best Practices and 
Management Accounting Practices 

2322 atribuir um nome de identificação para as melhores práticas 2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2323 fornecer uma breve descrição do conteúdo do documento de 
melhores práticas 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2324 
fornecer atributos de padrão que Contém problema, solução e 
contexto 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2325 
fornecer informações sobre os autores do documento de 
melhores práticas, incluindo, nome, endereço e e mail 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2326 
fornecer informações sobre todas as versões anteriores do 
documento de melhores práticas 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2327 
fornecer Informações sobre as revisões do documento de 
melhores práticas com URLs ou outros ponteiros 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2328 
definir o efeito pretendido de aplicar a melhor prática para a 
aplicação 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2329 
fornecer os meios necessários para a aplicação das melhores 
práticas, incluindo pessoas e tecnologia. 2015 

Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 
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2330 
fornecer as habilidades e competências necessárias para o 
usuário final para aplicar as melhores práticas 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2331 
fornecer uma estimativa dos custos para a aplicação das 
melhores práticas 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2332 
mostrar alguns obstáculos ou problemas que podem ocorrer 
antes, durante e após a aplicação das melhores práticas 2015 

Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2333 
mostrar Procedimentos a seguir se forem encontrados certos 
obstáculos ou problemas 2015 

Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2334 
mostrar a Comunidade de prática que pode estar interessada 
em usar as melhores práticas 2015 

Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2335 
mostrar A necessidade eo papel de um campeão para a 
melhor prática 2015 

Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2336 
mostrar o proprietário da melhor prática ou responsável que 
pode ser um indivíduo, papel, departamento ou organização 2015 

Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2337 
mostrar o grau em que uma pessoa deve ser treinada para 
usar as melhores práticas 2015 

Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2338 
fornecer um grau de aceitação das melhores práticas por 
especialistas do domínio para resolver o problema abordado 
pela melhor prática 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2339 fornecer o grau em que a melhor prática é fácil de usar 2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2340 
fornecer o grau em que a melhor prática oferece uma visão 
abrangente e completa do problema e da solução em 
consideração 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2341 fornecer o grau em que o problema abordado pela melhor 
prática é experimentado como significativo por praticantes 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2342 fornecer o grau em que a evidência mostra que a melhor 
prática resolve o problema 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2343 fornecer o grau em que a melhor prática oferece uma 
proposta concreta para resolver o problema 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2344 
fornecer O grau em que a melhor prática constitui uma 
unidade coerente, ou seja, todas as partes estão claramente 
relacionadas 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2345 
fornecer O grau em que a melhor prática é consistente com o 
conhecimento e o vocabulário existentes utilizados no setor 
da indústria alvo ou no domínio do conhecimento 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2346 fornecer o grau em que o documento de melhores práticas 
está devidamente detalhado 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2347 fornecer o grau em que a melhor prática pode ser facilmente 
modificada e adaptada a outras situações 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2348 definir as tarefas a serem realizadas nas melhores práticas 2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2349 fornecer o grau em que a melhor prática é integrada com 
outras práticas recomendadas e componentes KM 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2350 
mostre um caso em que a melhor prática seja demonstrada 
com sucesso 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2351 
estipular O tempo que leva para introduzir e implementar as 
melhores práticas em uma organização 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2352 
estipular O tempo necessário para aplicar as melhores 
práticas em uma organização 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2353 
receber as opiniões dos usuários, conselhos e experiências das 
melhores práticas 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2354 
definir indicadores para medir a qualidade e o desempenho 
das melhores práticas 

2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 

2355 comparar freqüentemente sua ética e integridade. 2015 
Alwazae, Meshari; 
Perjons, Erik; 
Johannesson, Paul 

Applying a Template for Best Practice 
Documentation 
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2356 Considerar a gestão etica uma competência de liderança 
essencial. 

2015 

Rosli, Mohamad 
Hafiz; Aziz, Mohamad 
Azizal bin Abd; Mohd, 
Farahwahida; Said, 
Jamaliah 

Integrity Systems in Malaysian Public 
Sector: An Empirical Finding 

2357 
integrar o aspecto de ética e integridade em todas as 
operações organizacionais. 2015 

Rosli, Mohamad 
Hafiz; Aziz, Mohamad 
Azizal bin Abd; Mohd, 
Farahwahida; Said, 
Jamaliah 

Integrity Systems in Malaysian Public 
Sector: An Empirical Finding 

2358 
fornecer orientação concreta para sua ética e integridade e 
como abordá los. 

2015 

Rosli, Mohamad 
Hafiz; Aziz, Mohamad 
Azizal bin Abd; Mohd, 
Farahwahida; Said, 
Jamaliah 

Integrity Systems in Malaysian Public 
Sector: An Empirical Finding 

2359 ter capacidade de identificar líderes éticos entre os principais 
gerentes. 

2015 

Rosli, Mohamad 
Hafiz; Aziz, Mohamad 
Azizal bin Abd; Mohd, 
Farahwahida; Said, 
Jamaliah 

Integrity Systems in Malaysian Public 
Sector: An Empirical Finding 

2360 
possuir políticas e diretrizes para disciplina e recompensa em 
sua ética e integridade 2015 

Rosli, Mohamad 
Hafiz; Aziz, Mohamad 
Azizal bin Abd; Mohd, 
Farahwahida; Said, 
Jamaliah 

Integrity Systems in Malaysian Public 
Sector: An Empirical Finding 

2361 publicar relatórios anuais sobre ética e integridade 2015 

Rosli, Mohamad 
Hafiz; Aziz, Mohamad 
Azizal bin Abd; Mohd, 
Farahwahida; Said, 
Jamaliah 

Integrity Systems in Malaysian Public 
Sector: An Empirical Finding 

2362 reséitar a confidencialidade do processo de assessoria ética 
em todos os níveis da organização. 

2015 

Rosli, Mohamad 
Hafiz; Aziz, Mohamad 
Azizal bin Abd; Mohd, 
Farahwahida; Said, 
Jamaliah 

Integrity Systems in Malaysian Public 
Sector: An Empirical Finding 

2363 avaliar formalmente o treinamento em ética para eficácia 2015 

Rosli, Mohamad 
Hafiz; Aziz, Mohamad 
Azizal bin Abd; Mohd, 
Farahwahida; Said, 
Jamaliah 

Integrity Systems in Malaysian Public 
Sector: An Empirical Finding 

2364 promover a transparência em relação a todas as atividades. 2015 

Rosli, Mohamad 
Hafiz; Aziz, Mohamad 
Azizal bin Abd; Mohd, 
Farahwahida; Said, 
Jamaliah 

Integrity Systems in Malaysian Public 
Sector: An Empirical Finding 

2365 
capacitar os supervisores e gerentes forncendo formação 
ética e de integridade sobre como reconhecer e prevenir 
retaliação. 

2015 

Rosli, Mohamad 
Hafiz; Aziz, Mohamad 
Azizal bin Abd; Mohd, 
Farahwahida; Said, 
Jamaliah 

Integrity Systems in Malaysian Public 
Sector: An Empirical Finding 

2366 
apoiar outras organizações em suas iniciativas de ética e 
integridade. 2015 

Rosli, Mohamad 
Hafiz; Aziz, Mohamad 
Azizal bin Abd; Mohd, 
Farahwahida; Said, 
Jamaliah 

Integrity Systems in Malaysian Public 
Sector: An Empirical Finding 

2367 atualizar constantemente o treinamento em ética 2015 

Rosli, Mohamad 
Hafiz; Aziz, Mohamad 
Azizal bin Abd; Mohd, 
Farahwahida; Said, 
Jamaliah 

Integrity Systems in Malaysian Public 
Sector: An Empirical Finding 

2368 
Garantir um quadro adequado para a implementação efetiva 
de uma sólida liderança corporativa 2015 

Rosli, Mohamad 
Hafiz; Aziz, Mohamad 
Azizal bin Abd; Mohd, 
Farahwahida; Said, 
Jamaliah 

Integrity Systems in Malaysian Public 
Sector: An Empirical Finding 

2369 Garantir os direitos dos acionistas e os principais aspectos 
relacionados aos direitos de propriedade 

2015 Matei, Ani; Drumasu, 
Ciprian 

Corporate Governance and Public Sector 
Entities 

2370 prezar pela Igualdade de tratamento de todos os acionistas 2015 
Matei, Ani; Drumasu, 
Ciprian 

Corporate Governance and Public Sector 
Entities 

2371 
definir o papel das partes interessadas na governança 
corporativa 2015 

Matei, Ani; Drumasu, 
Ciprian 

Corporate Governance and Public Sector 
Entities 

2372 estimular o fluxo de Informação e transparência 2015 Matei, Ani; Drumasu, 
Ciprian 

Corporate Governance and Public Sector 
Entities 

2373 definir as responsabilidades do Conselho de Administração 2015 Matei, Ani; Drumasu, 
Ciprian 

Corporate Governance and Public Sector 
Entities 

2374 definir procedimentos de segurança da informação 2015 
Matei, Ani; Drumasu, 
Ciprian 

Corporate Governance and Public Sector 
Entities 
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2375 
Observar a ISO27001 e ISO27002 para procedimentos de 
segurança da informação 

2015 
Thompson, Nik; 
Ravindran, Ravi; 
Nicosia, Salvatore 

Government data does not mean data 
governance: Lessons learned from a 
public sector application audit 

2376 Implantar a SEA Avaliação Ambiental Estratégica 2015 
Thompson, Nik; 
Ravindran, Ravi; 
Nicosia, Salvatore 

Government data does not mean data 
governance: Lessons learned from a 
public sector application audit 

2377 
Ter a ideia do sucesso acadêmico explicitamente expresso 
conectado diretamente ao uso da Tecnologia de Aprendizado 
Melhorado 

2015 

Ramos, Tomás B.; 
Montaño, Marcelo; 
Joanaz De Melo, J.; 
Souza, Marcelo P.; 
Lemos, Clara Carvalho 
De; Domingues, Ana 
Rita; Polido, 
Alexandra 

Strategic Environmental Assessment in 
higher education: Portuguese and 
Brazilian cases 

2378 
ter O professor e alunos que saibam o que se espera deles e 
quais são as regras do jogo 

2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2379 ter Professores e alunos mais dispostos a prosseguir com seus 
papéis 

2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2380 
incentivar a participam dos alunos no processo de ensino e 
aprendizagem 2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2381 ampliar a satisfação de Professores e alunos com seus papéis 2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2382 difundir competências comunicativas de professores e alunos 2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2383 
Fazer com que professores e alunos adotem inovações e 
novas tendências 

2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2384 

possuir professor com competências pedagógicas que lhe 
permitem usar estratégias adequadas, integrar tecnologias de 
comunicação de informação e monitorar cada caminho do 
aprendiz 

2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2385 
possuir professor com competências científicas relacionadas 
com a matéria ensinada 2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2386 estimular alunos nas competências de auto regulação 2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2387 incentivar professores e alunos a desenvolverem as 
competências tecnológicas necessárias 

2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2388 
construir estratégias de ensino e aprendizagem precisas e que 
respeitem os requisitos envolvidos 2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2389 adotar estratégias de ensino e aprendizagem que respondam 
à diversidade de métodos e perfis de alunos 

2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2390 
adotar estratégias de ensino e aprendizagem que seja eficazes 
e respondam à sua finalidade cumprindo os resultados de 
aprendizagem propostos 

2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 
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2391 ter os princípios éticos sempre respeitados 2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2392 
adotar estratégias de ensino e aprendizagem utilizando a 
aprendizagem ativa e melhorando o processo de 
aprendizagem 

2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2393 
adotar estratégias de ensino e aprendizagem adequadas para 
um ambiente de aprendizagem on line 

2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2394 ter O ambiente de aprendizagem sempre acessível e 
respeitando normas 

2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2395 
manter os recursos administrativos on line cumprindo os 
requisitos 2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2396 
possuir apoio humano para quando necessário, como tutores 
ou designers de instruções 

2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2397 avaliar o trabalho do professor e dos alunos 2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2398 
fornecer apoio pedagógico para professores e alunos, como 
treinamento 2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2399 avaliar o impacto e a qualidade do curso 2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2400 fornecer aos recursos científicos necessários 2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2401 dar acesso às ferramentas e equipamentos necessários. 2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2402 fazer com que o suporte técnico esteja sempre disponível 
para ajudar professores e alunos 

2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2403 Desenvolver políticas éticas para práticas empresarias 2015 

Stănescu, Monica; 
Muşat, Nely; 
Casanova, Diogo; 
Moreira, António; 
Costa, Nilza 

Technology Enhanced Learning in Higher 
Education: results from the design of a 
quality evaluation framework 

2404 realizar engajamento com as partes interessadas 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2405 
realizar Integração dos princípios do desenvolvimento 
sustentável em políticas e práticas 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 
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Bichueti, Roberto 
Schoproni 

2406 
promover o Desenvolvimento sustentável como prioridade na 
operação do projeto e conclusão das minas 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2407 
buscar Inovações para melhorar o desempenho social, 
ambiental e econômico 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2408 
promover Incentivos às partes interessadas para a adoção de 
práticas e princípios baseados na sustentabilidade 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2409 
promover a Formação de colaboradores para o 
desenvolvimento sustentável 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2410 
promover o Engajamento com as partes interessadas para a 
gestão dos impactos sociais e ambientais 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2411 
desenvolver Procedimentos de resposta eficaz em situações 
de emergência 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2412 
realizar a Divulgação de desempenho para as partes 
interessadas 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2413 promover o Engajamento com as partes interessadas 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2414 
promover a adequada Remuneração de todos os funcionários 
condições de trabalho razoáveis 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2415 Respeitar à cultura e patrimônio das comunidades locais e dos 
povos indígenas 

2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 
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Bichueti, Roberto 
Schoproni 

2416 
desenvolver e utilizar Sistemas de interação contínua com 
partes interessadas e partes afetadas 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2417 promover o Desenvolvimento da comunidade circundante 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2418 
buscar a Melhoria contínua de aspectos que podem causar 
um impacto significativo na saúde e segurança dos 
funcionários 

2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2419 
buscar a Melhoria contínua de aspectos que podem causar 
um impacto significativo na saúde e segurança das 
comunidades 

2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2420 realizar a Avaliação global e periódica de impactos ambientais 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2421 
desenvolver e utilizar Sistema de gestão ambiental para 
gerenciar impactos ambientais 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2422 
adequar a organização nas Certificações ambientais como ISO 
14001 / SA 8000 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2423 promover a Recuperação das áreas de atuação da empresa 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2424 
adotar Práticas comerciais éticas e sistemas de governança 
corporativa 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2425 difundir a Integração do desenvolvimento sustentável no 
processo de tomada de decisão corporativa 

2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 
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Bichueti, Roberto 
Schoproni 

2426 
realizar Estratégias de gestão para riscos ambientais e de 
segurança 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2427 
promover acordos eficazes e transparentes com as partes 
interessadas 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2428 
prezar pela Proteção dos direitos humanos fundamentais e 
respeito às culturas, costumes e o que é valorado pelas partes 
interessadas 

2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2429 
promover o Desenvolvimento social, econômico e 
institucional das comunidades 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2430 procurar a melhoria contínua nas áreas de saúde e segurança 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2431 realizar pesquisa contínua de melhoria na área ambiental 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2432 
perseguir a Conservação da biodiversidade e planejamento do 
uso da terra 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2433 
promover o Desenvolvimento, uso, reutilização, reciclagem e 
eliminação de produtos de forma responsável 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2434 dar foco nas relações humanas 2015 

Gomes, Clandia 
Maffini; Kneipp, 
Jordana Marques; 
Kruglianskas, Isak; 
Barbieri Da Rosa, 
Luciana Aparecida; 
Bichueti, Roberto 
Schoproni 

Management for sustainability: An 
analysis of the key practices according to 
the business size 

2435 
consultar os membros da comunidade na tomada de decisão 
que os afete 

2015 Härtel, Charmine E J Indigenous Management Styles 

2436 nenhuma prática 2015 Härtel, Charmine E J Indigenous Management Styles 

2437 nenhuma prática 2015 Forster, Gillian; 
Fenwick, John 

The influence of Islamic values on 
management practice in Morocco 
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2438 Garantir tempo suficiente para execução da starefas 2015 Athanasouli, Daphne; 
Goujard, Antoine 

Corruption and management practices: 
Firm level evidence 

2439 
garantir recursos materiais suficientes para execução das 
tarefas 2015 

Loosemore, M.; 
Cheung, E. 

Implementing systems thinking to 
manage risk in public private partnership 
projects 

2440 
garantir que não haja conflito de interesse entre os 
funcionários 2015 

Loosemore, M.; 
Cheung, E. 

Implementing systems thinking to 
manage risk in public private partnership 
projects 

2441 garantir que conheçam o risco das operações 2015 
Loosemore, M.; 
Cheung, E. 

Implementing systems thinking to 
manage risk in public private partnership 
projects 

2442 
estabelecer parceriais entre a universidade e o entorno de 
onde ela está inserida 2015 

Loosemore, M.; 
Cheung, E. 

Implementing systems thinking to 
manage risk in public private partnership 
projects 

2443 
estabelecer parcerias com a comunidade local, nos aspectos 
social, cultural e economico 2015 

Loosemore, M.; 
Cheung, E. 

Implementing systems thinking to 
manage risk in public private partnership 
projects 

2444 estabelecer parcerias com a comunidade local, nos aspectos 
social, cultural e economico 

2015 Loosemore, M.; 
Cheung, E. 

Implementing systems thinking to 
manage risk in public private partnership 
projects 

2445 
Definir processo para realizar uma operação de terceirização 
para mitigar os riscos envolvidos 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2446 Avaliar o risco antes da execução do contrato de terceirização 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2447 Avaliar a competência técnica da empresa terceirizada 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2448 
realizar processo de Avaliação da oportunidade da empresa 
em terceirizar 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2449 realiar avalização das Implicações da terceirização dos 
processos 

2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2450 
realizar Avaliação da similaridade cultural das partes 
contratantes 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2451 realizar a Confirmação de objetivos da empresa terceirizada 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2452 promover avaliação de planos futuros da organização 
contratada e contratante 

2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2453 estabelecer um contrato com práticas efetivas de contratação 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2454 
definri Papéis e responsabilidades no contrato de 
terceirização 

2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2455 promover a prática de Compensação 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2456 definir Sanções e benefícios aos empregados 2014 
Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 
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Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

2457 
estabelecer acordo de nível de serviço com a empresa 
prestadora de serviço terceirizado 

2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2458 Apoiar a transferência de atividades para a empresa 
terceirizada 

2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2459 
Acompanhar a empresa terceirizada durante sua implantação 
e execução 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2460 
registrar os procedimento de atividades da empresa 
terceirizada 

2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2461 estabelecer processo de gestão de contratos 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2462 
definir e utilizar indicadores para avaliar desempenho da 
empresa terceirizada contratada 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2463 realizar reuniões periódicas com a empresa terceirizada 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2464 Ter o contrato como a base para a gestão 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2465 estabelecer práticas de reconhecimento 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2466 realizar compensação baseada em resultados 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2467 estabelecer manutenção de práticas de co criação 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2468 definir Ganhos compartilhados 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2469 realizar p Gerenciamento de relacionamento ativo 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2470 estabelecer Reuniões provisórias 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2471 realizar Discussão e esclarecimento de problemas 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2472 
realizar Avaliação da eventual extensão ou rescisão do 
contrato 2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 
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Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

2473 estabelecer e incluir a definição das oportunidades de 
melhoria antes da terceirização 

2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2474 realizar de forma formal uma análise de risco, incluindo a 
análise da dependência do fornecedor 

2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2475 
definir claramente os objetivos relacionados à terceirização 
tanto por parte das empresas compradoras e fornecedoras, 
considerando uma perspectiva de longo prazo 

2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2476 
ter no contrato de terceirização o estabelecimento de funções 
e responsabilidades, compensações, penalidades e benefícios, 
e o nível do serviço 

2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2477 

Realizar, após a transferência de atividades, o 
acompanhamento da empresa contratada e o registro do 
procedimento de suporte ao fornecedor para melhorar seu 
desempenho 

2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2478 
Estabelecer e manter práticas de co criação e 
compartilhamento de ganhos contribuem para um melhor 
desempenho do fornecedor 

2014 

Omizzolo Lazzarotto, 
Bruna; Borchardt, 
Miriam; Pereira, 
Giancarlo; Almeida, 
Caroline 

Analysis of management practices in 
performance-based outsourcing contracts 

2479 Permitir que a gerência sênior adapte suas estratégias 
operacionais de acordo com as tendências do setor 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2480 
permitir que a gerência sênior ajuste a política e a estratégia 
da instituição analisando informações e fatos 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2481 incentivar a gerência sênior a buscar ativamente o feedback 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2482 
incentivar a gerência sênior a enfatizar sempre a importância 
do atendimento ao paciente 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2483 
estimular a instituição para abordar de forma séria as opiniões 
e sugestões dos pacientes 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2484 
ajustar o desempenho de acordo com as mudanças no 
ambiente 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2485 
analisar e disseminar as necessidades dos pacientes em 
tempo hábil 2014 

Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2486 
antecipar preocupações do público sobre seus produtos, 
serviços e operações 2014 

Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2487 
aprimorar continuamente seus processos de entrega, para 
melhorar o desenvolvimento geral da qualidade do serviço 2014 

Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2488 capacitar a equipe 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2489 cooperar com seus fornecedores 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2490 encorajar o trabalho em equipe e o espírito de equipe 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2491 Conscientizar os trabalhadores sobre as tendências do setor 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2492 identificar bem seus pacientes alvo 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2493 oferecer treinamento e desenvolvimento para funcionários 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 
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2494 oferecer treinamento pessoal centrado no paciente 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2495 oferecer um ambiente de trabalho seguro e saudável 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2496 
participar com entusiasmo em serviços sociais ou 
comunitários 2014 

Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2497 
possuir medidas de gestão adequadas para controlar e 
melhorar os processos de entrega 2014 

Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2498 possuir um sistema de avaliação claro e abrangente 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2499 
possuir um sistema de avaliação eficaz para reconhecer e 
recompensar o pessoal pelos seus esforços 2014 

Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2500 
possuir um sistema efetivo de gerenciamento de pacientes, 
que aborda as queixas e os problemas dos pacientes em 
tempo hábil 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2501 
possuir um sistema efetivo para avaliar seu desempenho 
operacional 2014 

Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2502 empregar práticas éticas em relação ao resto do setor. 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2503 treinar seus funcionários em conceitos de qualidade 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2504 melhorar a qualidade global do serviço de forma constante 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2505 realizar testes abrangentes para garantir a qualidade, antes de 
aplicar novos procedimentos ou processos de entrega 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2506 considerar cuidadosamente critérios como qualidade, custos, 
produtividade, novas tecnologias ao conceber processos 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2507 
considerar fatores externos potenciais, como as tendências do 
setor e a concorrência de outras instituições do setor e a 
capacidade da instituição, ao definir os objetivos estratégicos 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2508 Considerar fatores internos potenciais, como a capacidade e 
os recursos disponíveis, ao definir os objetivos estratégicos 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2509 Melhorar as avaliações de pacientes relativas ao desempenho 
da organização 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2510 utilizar como critério de seleção de fornecedores a 
capacidades de atender os requisitos de qualidade 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2511 Compartilhas as iniciativas de melhoria de processos entre os 
departamentos 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2512 Avaliar os serviços com base na eficácia, incluindo adequação 
e risco 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2513 Incentivar os Departamentos individuais para melhorar seus 
processos 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2514 manter o pessoal satisfeito com o respectivo departamento 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2515 manter o numero suficiente de funcionários administrativos 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2516 manter o número sufienciente de zeladores é suficiente 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2517 
integar a responsabilidade pública nos esforços de melhoria 
do desempenho 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2518 
avaliar os serviços com base na eficiência, incluindo custos e 
pontualidade 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2519 
liderar os esforços para melhorar os serviços comunitários, 
como programas de educação e ambientais. 2014 

Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 
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2520 monitorar as ações de outras instituições no mesmo setor 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2521 
possuir um canal de comunicação bem estabelecido com 
nossos pacientes, permitindo que os pacientes busquem ajuda 
e informações e façam queixas 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2522 estimular que a equipe adote um código de ética formal 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2523 motivar o pessoal e desenvolver plenamente seu potencial 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2524 Ter capacidade de cumprir suas obrigações financeiras 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2525 possuir objetivos estratégicos claros 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2526 Aumentar a produtividade de forma constante 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2527 possuir um sistema de remuneração e benefícios satisfatório 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2528 
Explicar antecipadamente ao cliente os Procedimentos de 
trabalho e possíveis resultados 2014 

Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2529 Ter o gerenciamento sênior acessível aos pacientes 2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2530 
Ter o gerenciamento sênior que se concentra em melhorar o 
atendimento dos pacientes 2014 

Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2531 
Fazer com que os membros da equipe estejam 
comprometidos com os objetivos estratégicos e planos de 
ação 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2532 Os objetivos e planos estratégicos são efetivamente 
comunicados a todos os funcionários 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2533 Fazer com que toda a equipe entenda os indicadores ligados 
ao seu desempenho 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2534 dar ciencia a todo funcionário dos nossos objetivos 
estratégicos e dos planos de ação a serem realizados 

2014 
Sabella, Anton; 
Kashou, Rami; 
Omran, Omar 

Quality management practices and their 
relationship to organizational 
performance 

2535 Definir a Visão certa, clara e objetiva 2014 Kovács, Gábor 
The theoretical foundation of Buddhist 
management practices 

2536 Definir o critério de Decisão certa 2014 Kovács, Gábor The theoretical foundation of Buddhist 
management practices 

2537 realizar sempre Discurso Direito 2014 Kovács, Gábor The theoretical foundation of Buddhist 
management practices 

2538 definir os critérios de Ação correta 2014 Kovács, Gábor 
The theoretical foundation of Buddhist 
management practices 

2539 Definir as virtudes e valores 2014 Kovács, Gábor 
The theoretical foundation of Buddhist 
management practices 

2540 realizar a busca pelo Esforço certo 2014 Kovács, Gábor The theoretical foundation of Buddhist 
management practices 

2541 ter Atenção plena nas atividades realizadas 2014 Kovács, Gábor The theoretical foundation of Buddhist 
management practices 

2542 ter Concentração Direita nas atividades em execução 2014 Kovács, Gábor 
The theoretical foundation of Buddhist 
management practices 

2543 Promover a diversidade e inclusão, através de webinars 2014 Derven, Marjorie 
Diversity and inclusion by design: best 
practices from six global companies 

2544 Promover a diversidade e inclusão através de iniciativas de 
trabalho flexíveis 

2014 Derven, Marjorie Diversity and inclusion by design: best 
practices from six global companies 

2545 Promover a diversidade e inclusão através da sustentabilidade 
e gerenciamento de diversidade 

2014 Derven, Marjorie Diversity and inclusion by design: best 
practices from six global companies 

2546 
Promover a diversidade e inclusão por meio de recursos on 
line e interatividade 

2014 Derven, Marjorie 
Diversity and inclusion by design: best 
practices from six global companies 

2547 

Promover Painel de talentos e painel de distribuição de 
diversidade e inclusão para rastreiar o impacto dos 
comportamentos líderes em diversidade e inclusão e 
desempenho de talentos 

2014 Derven, Marjorie 
Diversity and inclusion by design: best 
practices from six global companies 

2548 
realizar pesquisas com funcionários selecionados para obter 
informações sobre produtos e mensagens multiculturais 2014 Derven, Marjorie 

Diversity and inclusion by design: best 
practices from six global companies 

2549 
estimular o grupo de compras e a rede de concessionários 
para institucionalizar práticas de diversidade e inclusão. 2014 Derven, Marjorie 

Diversity and inclusion by design: best 
practices from six global companies 
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2550 Treinar usando perfis culturais promovendo 
autoconhecimento e competência multicultural 

2014 Derven, Marjorie Diversity and inclusion by design: best 
practices from six global companies 

2551 
Avaliar a diversidade e a inclusão a partir de uma perspectiva 
do ciclo de vida dos funcionários 

2014 Derven, Marjorie 
Diversity and inclusion by design: best 
practices from six global companies 

2552 
Obter feedback sistemático de seus grupos de recursos de 
funcionários 2014 Derven, Marjorie 

Diversity and inclusion by design: best 
practices from six global companies 

2553 
Realizar um retorno do investimento em uma iniciativa chave 
de diversidade e inclusão 2014 Derven, Marjorie 

Diversity and inclusion by design: best 
practices from six global companies 

2554 Avaliar o progresso ano a ano da adição de líderes mais 
diversos 

2014 Derven, Marjorie Diversity and inclusion by design: best 
practices from six global companies 

2555 
Examinar as taxas de rotatividade de uma perspectiva de 
diversidade e inclusão 

2014 Derven, Marjorie 
Diversity and inclusion by design: best 
practices from six global companies 

2556 
Incluir múltiplos pontos de dados para obter métricas 
robustas 2014 Derven, Marjorie 

Diversity and inclusion by design: best 
practices from six global companies 

2557 
Coletar dados qualitativos e quantitativos relativos a 
Diversidade e Inclusão dos funcionários 2014 Derven, Marjorie 

Diversity and inclusion by design: best 
practices from six global companies 

2558 realizar Processo de aquisição pela Soma global tradicional 2014 

E.D. Love, Peter; 
O’Donoghue, 
Damien; R. Davis, 
Peter; Smith, Jim 

Procurement of public sector facilities 

2559 
Possuir um processo de Concepção e construçãodo pedido de 
compras 2014 

E.D. Love, Peter; 
O’Donoghue, 
Damien; R. Davis, 
Peter; Smith, Jim 

Procurement of public sector facilities 

2560 Constituir um Projeto de construção 2014 

E.D. Love, Peter; 
O’Donoghue, 
Damien; R. Davis, 
Peter; Smith, Jim 

Procurement of public sector facilities 

2561 possuir um processo de Gerenciamento de construção 2014 

E.D. Love, Peter; 
O’Donoghue, 
Damien; R. Davis, 
Peter; Smith, Jim 

Procurement of public sector facilities 

2562 Definir a qualidade do produto ou serviço que é solicitado de 
forma clara e objetiva 

2014 

E.D. Love, Peter; 
O’Donoghue, 
Damien; R. Davis, 
Peter; Smith, Jim 

Procurement of public sector facilities 

2563 definir o limite do custo de aquisição com base em 
especialistas e consultores 

2014 

E.D. Love, Peter; 
O’Donoghue, 
Damien; R. Davis, 
Peter; Smith, Jim 

Procurement of public sector facilities 

2564 validadar a qualidade do pedido com base em consultores 2014 

E.D. Love, Peter; 
O’Donoghue, 
Damien; R. Davis, 
Peter; Smith, Jim 

Procurement of public sector facilities 

2565 
verificar os limites estabelecidos comparando com processos 
anteriores 2014 

E.D. Love, Peter; 
O’Donoghue, 
Damien; R. Davis, 
Peter; Smith, Jim 

Procurement of public sector facilities 

2566 verificar se há indicação de possíveis fornecedores preferidos 2014 

E.D. Love, Peter; 
O’Donoghue, 
Damien; R. Davis, 
Peter; Smith, Jim 

Procurement of public sector facilities 

2567 
desenvolver um contrato com custo, prazo e qualidade 
definidos 

2014 

E.D. Love, Peter; 
O’Donoghue, 
Damien; R. Davis, 
Peter; Smith, Jim 

Procurement of public sector facilities 

2568 Informar subcotratações ao contratante 2014 

E.D. Love, Peter; 
O’Donoghue, 
Damien; R. Davis, 
Peter; Smith, Jim 

Procurement of public sector facilities 

2569 Envolver a comunidade local nos planos estratégicos da 
universidade 

2014 Barnes, NJ and PS. 
Philips 

Higher Education partnerships: creating 
new value in the environment sector 

2570 Estabelecer parcerias locais com o entorno da universidade 2014 
Barnes, NJ and PS. 
Philips 

Higher Education partnerships: creating 
new value in the environment sector 

2571 
Buscar oportunidades estratégicas com a universidade e a 
comunidade 2014 

Barnes, NJ and PS. 
Philips 

Higher Education partnerships: creating 
new value in the environment sector 

2572 Estabelecer cotas para alunos socialmente prejudicados 2014 Kirakosyan, Lyusyena Affirmative action quotas in Brazilian 
higher education 

2573 estabelecer uma política de inclusão considerando aspectos 
sociais 

2014 Kirakosyan, Lyusyena Affirmative action quotas in Brazilian 
higher education 

2574 
estabelecer planos estratégicos considerando diversidade 
etnica 2014 Kirakosyan, Lyusyena 

Affirmative action quotas in Brazilian 
higher education 

2575 
estabelecer planos estratégicos considerando diversidade 
social 2014 Kirakosyan, Lyusyena 

Affirmative action quotas in Brazilian 
higher education 

2576 estabelecer planos estratégicos considerando diversidade 
economica 

2014 Kirakosyan, Lyusyena Affirmative action quotas in Brazilian 
higher education 
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2577 
Promover eventos onde empresários bem conhecidos 
forneçam inspiração para que alunos considerarem seguir 
carreira similar 

2014 
Jones, Paul; Jones, 
Amanda 

Attitudes of Sports Development and 
Sports Management undergraduate 
students towards entrepreneurship 

2578 
promover informações sobre oportunidades comerciais aos 
alunos 

2014 
Jones, Paul; Jones, 
Amanda 

Attitudes of Sports Development and 
Sports Management undergraduate 
students towards entrepreneurship 

2579 estimular habilidades para criar um negócio 2014 
Jones, Paul; Jones, 
Amanda 

Attitudes of Sports Development and 
Sports Management undergraduate 
students towards entrepreneurship 

2580 Possuir um sistema integrado para manutenção das 
instalações 

2014 Ismail, Zul-Atfi System development toward effective 
maintenance management practices 

2581 
possuir um sistema com base de dados que forneça relatórios 
em diversos níveis de gerenciamento 

2014 Ismail, Zul-Atfi 
System development toward effective 
maintenance management practices 

2582 
possuir um sistema que permita solicitar manutenção 
corretiva e preventiva de equipamentos e da instalação 
integrados 

2014 Ismail, Zul-Atfi System development toward effective 
maintenance management practices 

2583 
possuir um sistema que permita identificar o tipo de ação a 
ser tomada, baseado na solicitação do usuário 2014 Ismail, Zul-Atfi 

System development toward effective 
maintenance management practices 

2584 Possuir um plano estratégico para gestão de risco 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2585 
Comunicar a estratégia de gestão de risco por toda a 
organização 

2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2586 
considerar as contribuições de todos os membros da 
organização para elaborar o plano estratégico da gestão de 
risco 

2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2587 
Ter os Gerentes de departamentos responsáveis por gerenciar 
seu plano de gerenciamento de risco 

2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2588 
fazer com que os planos individuais de gerenciamento de 
riscos alimentem o plano estratégico de gerenciamento de 
riscos 

2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2589 
Utilizar o gerenciamento de risco para manter a estabilidade 
financeira 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2590 
fornecer um quadro onde os riscos sejam identificados nas 
funções e responsabilidades da instituição 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2591 
proporcionar uma estrutura definida para gerenciamento de 
risco efetivo para sustentar o crescimento do negócio e A 
lucratividade contínua 

2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2592 
permitir A introdução de novas técnicas de gestão de risco 
para oportunidades maximizadas e redução de custos 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2593 
fornecer uma estrutura para identificação sistemática de 
riscos, mitigação, gerenciamento, monitoramento e controle 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2594 
proporcionar a configuração certa para avaliações de risco, 
custos e benefícios de riscos identificados 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2595 Constituir um comitê de gerenciamento de riscos 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

1927 Procurar sistemas de trabalho compatíveis 2016 

Nguyen, Dong Phong; 
Vickers, Margaret; Ly, 
Thi Minh Chau; Tran, 
Mai Dong 

Internationalizing Higher Education (HE) 
in Vietnam 

2597 
Corregular as práticas de gerenciamento de riscos 
empresariais 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2598 Desenvolver relatórios de risco e sistema de informação 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

1963 Investigar Sistemas de Vendas compatíveis 2016 

Kalandides, Ares; 
Millington, Steve; 
Parker, Cathy; Quin, 
Simon 

Shopping districts and centres, markets, 
neighbourhoods, public squares, and 
urban gardens 

1964 
Investigar a adoção de práticas de gestão que são utilizadas 
em larga escala 2016 

Paudel, Krishna P.; 
Devkota, Nirmala; 
Tan, Ying 

Best management practices adoption to 
mitigate non-point source pollution 

2601 Adotar como estrutura de gerenciamento de risco a 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2602 Adotar como estrutura de gerenciamento de risco a FERMA 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 
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2603 Adotar como estrutura de gerenciamento de risco a AIRMIC 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2604 
Adotar como estrutura de gerenciamento de risco a COSO 2 / 
Enterprise Risk Management (ERM) 

2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2605 Adotar como estrutura de gerenciamento de risco a ISO 31000 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2606 
Adotar como estrutura de gerenciamento de risco as Normas 
nacionais de gestão de riscos 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2607 Adotar como estrutura de gerenciamento de risco o Prince2 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2608 Adotar como estrutura de gerenciamento de risco a ITIL 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2609 Adotar como estrutura de gerenciamento de risco o Cobit 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2610 
Adotar como estrutura de gerenciamento de risco o Basel (I, 
II, III) 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2611 
Adotar como estrutura de gerenciamento de risco o Padrão 
Internacional de Contabilidade (IAS) 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2612 
Adotar como estrutura de gerenciamento de risco o Valor em 
risco (VAR) 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2613 Considerar na análise de risco a dimensão 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2614 Considerar na análise de risco a dimensão risco operacional 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2615 Considerar na análise de risco a dimensão Risco de 
Governança Corporativa 

2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2616 Considerar na análise de risco a dimensão risco financeiro 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2617 Considerar na análise de risco a dimensão risco externo 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2618 Considerar na análise de risco a dimensão risco de mercado 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2619 Considerar na análise de risco a dimensão risco de crédito 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2620 Considerar na análise de risco a dimensão risco de liquidez 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2621 Considerar na análise de risco a dimensão risco estratégico 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2622 Considerar na análise de risco a dimensão risco de informação 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2623 Considerar na análise de risco a dimensão risco de fraude 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2624 Considerar na análise de risco a dimensão risco de reação 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2625 Considerar na análise de risco a dimensão risco administrativo 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2626 Considerar na análise de risco a dimensão riscos éticos 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2627 
Considerar na análise de risco a dimensão Risco de saúde e 
segurança 

2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2628 
Utilizar a gestão de risco para definir claramente seus 
objetivos e seus valores 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 
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2629 
Utilizar a gestão de risco para identificar e demonstrar como 
os riscos e as vulnerabilidades serão abordados 

2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2630 
Utilizar a gestão de risco para alavancar a transparência com 
as partes interessadas 

2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2631 
redefinir as ferramentas de gerenciamento de riscos para 
otimizar o uso de liquidez e melhorar A transparência 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2632 realizar análise de risco contínua de sua carteira de crédito 2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2633 
Ajustar políticas de crédito e revisar mandatos e sistemas de 
incentivo 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2634 
reforçar os mercados de informação interna para 
disponibilizar informações aos tomadores de decisão sobre 
crédito e fontes de financiamento 

2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2635 
reforçar continuamente A eficiência interna do capital e o 
planejamento de capital para os próximos anos para refletir 
cenários de mercado potenciais 

2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2636 
reconhecer que o comportamento socialmente responsável é 
vital para incentivos éticos. 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2637 
valorizar a forma como as práticas de responsabilidade social 
corporativa atendem as expectativas das partes interessadas. 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2638 
controlar o risco societal como parte de sua responsabilidade 
fiduciária em relação às suas partes interessadas 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2639 
considerar a responsabilidade social corporativa como um 
condutor fundamental para vantagem competitiva 2014 

Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2640 
Ter a responsabilidade social corporativa como um 
importante motor de gerenciamento de riscos dentro de 
nossa instituição 

2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2641 Garantir que a tarefa tenha sua Conclusão no tempo 
estabelecido 

2014 
Bezzina, Frank; 
Grima, Simon; Mamo, 
Josephine 

Risk management practices adopted by 
financial firms in Malta 

2642 garantir que a tarefa ou projeto possua Custo aceitáveil 2014 

Iamratanakul, 
Supachart; F. Badir, 
Yuosre; Siengthai, 
Sununta; Sukhotu, 
Vatcharapol 

Indicators of best practices in technology 
product development projects 

2643 garantir que  a tarefa ou projeto possua a Qualidade desejada 2014 

Iamratanakul, 
Supachart; F. Badir, 
Yuosre; Siengthai, 
Sununta; Sukhotu, 
Vatcharapol 

Indicators of best practices in technology 
product development projects 

2644 garantir que o projeto ou a tarefa esteja seja a Preferência do 
cliente 

2014 

Iamratanakul, 
Supachart; F. Badir, 
Yuosre; Siengthai, 
Sununta; Sukhotu, 
Vatcharapol 

Indicators of best practices in technology 
product development projects 

2645 realizar processos de Trabalho de acompanhamento 2014 

Iamratanakul, 
Supachart; F. Badir, 
Yuosre; Siengthai, 
Sununta; Sukhotu, 
Vatcharapol 

Indicators of best practices in technology 
product development projects 

2646 promover a Superioridade técnica 2014 

Iamratanakul, 
Supachart; F. Badir, 
Yuosre; Siengthai, 
Sununta; Sukhotu, 
Vatcharapol 

Indicators of best practices in technology 
product development projects 

2647 realizar Alinhamento estratégico contínuo 2014 

Iamratanakul, 
Supachart; F. Badir, 
Yuosre; Siengthai, 
Sununta; Sukhotu, 
Vatcharapol 

Indicators of best practices in technology 
product development projects 

2648 possuir boas Relações com agências reguladoras 2014 

Iamratanakul, 
Supachart; F. Badir, 
Yuosre; Siengthai, 
Sununta; Sukhotu, 
Vatcharapol 

Indicators of best practices in technology 
product development projects 

2649 promover uma Execução adequada dos projetos 2014 

Iamratanakul, 
Supachart; F. Badir, 
Yuosre; Siengthai, 
Sununta; Sukhotu, 
Vatcharapol 

Indicators of best practices in technology 
product development projects 
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2650 coordenar diferentes unidades de função de projetos 2014 

Iamratanakul, 
Supachart; F. Badir, 
Yuosre; Siengthai, 
Sununta; Sukhotu, 
Vatcharapol 

Indicators of best practices in technology 
product development projects 

2651 promover a ética corporativa 2014 

Iamratanakul, 
Supachart; F. Badir, 
Yuosre; Siengthai, 
Sununta; Sukhotu, 
Vatcharapol 

Indicators of best practices in technology 
product development projects 

2652 
promover o alinhamento dos funcionários no tocante ao 
plano estratégico da organização 

2014 

Iamratanakul, 
Supachart; F. Badir, 
Yuosre; Siengthai, 
Sununta; Sukhotu, 
Vatcharapol 

Indicators of best practices in technology 
product development projects 

2653 definir Escopo de projetos 2014 

Iamratanakul, 
Supachart; F. Badir, 
Yuosre; Siengthai, 
Sununta; Sukhotu, 
Vatcharapol 

Indicators of best practices in technology 
product development projects 

2654 estabelecer Relacionamento com clientes 2014 

Iamratanakul, 
Supachart; F. Badir, 
Yuosre; Siengthai, 
Sununta; Sukhotu, 
Vatcharapol 

Indicators of best practices in technology 
product development projects 

2655 
promover um Forte vínculo nacional e internacional com a 
marca 

2014 

Iamratanakul, 
Supachart; F. Badir, 
Yuosre; Siengthai, 
Sununta; Sukhotu, 
Vatcharapol 

Indicators of best practices in technology 
product development projects 

2656 possuir Forte capacidade de marketing e branding 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2657 produzir publicações acadêmicas e citações 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2658 realizar altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2659 
possuir Infra-estrutura e instalações adequadas e melhores 
em comparação com os concorrentes 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2660 possuir e promover Boa reputação para atrair estudantes 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2661 
ter programas e projetos credenciados por órgãos 
profissionais 

2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2662 introduzir programas de desenvolvimento executivo e 
profissional 

2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2113 promover a ética corporativa 2016 Sauer, Kevin 
Ethics in Action: Ethical Considerations in 
Management Practice 

2664 
perseguir melhores colocações no Rankings internacional de 
respeitável universidades 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 
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2665 
ter mais Estudantes de pós-graduação internacionais do que 
seus concorrentes locais 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2666 identificar necessidades de formação através de um 
mecanismo formal de avaliação do desempenho 

2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2667 
transmitir novos conhecimentos e habilidades para trabalhar 
em equipes 

2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2668 
promover programas de treinamento formal para ensinar aos 
novos funcionários as habilidades que eles precisam para 
realizar seus trabalhos 

2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2669 promover programas de treinamento todos os anos 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2670 
identificar necessidades de treinamento realistas, úteis e 
baseadas na estratégia de negócios. 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2671 promover programas extensivos de treinamento para seus 
funcionários em todos os aspectos da qualidade 

2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2672 
Decidir compensações com base na competência ou 
habilidade do empregado 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2673 relacionar compensações e incentivos ao desempenho 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2674 promover um Sistema de compensação atraente 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2675 pagar Salário reflita o padrão de vida 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2676 pagar Salário comparável ao mercado 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2677 
ter o desempenho do trabalho como um fator importante na 
determinação dos incentivos e compensação dos funcionários 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2678 definir claramente os deveres do trabalho 2014 
Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 

The impact of human resource 
management practices on performance 



263 
 

Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

2679 ter descrito e atualizado o trabalho de cada posto funcional 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2680 divulgar o que é esperado do funcionário sobre seu trabalho 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2681 Compartilhar informações por toda a organização 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2682 ter informação disponível em canais amplamente acessíveis 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2683 fazer com que os chefes de departamento ou setores 
participem do processo de seleção 

2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2684 fornecer feedback ao funcionário 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2685 preferir a ocupação de um posto de trabalho por alguem de 
dentro da organização 

2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2686 ofertar vagas internamente 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2687 promover o desenvolvimentos curriculares 2014 

Amin, Muslim; 
Khairuzzaman Wan 
Ismail, Wan; Zaleha 
Abdul Rasid, Siti; 
Daverson Andrew 
Selemani, Richard 

The impact of human resource 
management practices on performance 

2688 
aprofundar a cooperação com os empregadores em termos de 
fornecimento de estágios 2014 Pavlin, Samo 

The role of higher education in supporting 
graduates’ early labour market careers 

2689 

desenvolver atividades de aprendizagem ao longo da vida em 
termos de apoio a estudantes regulares em suas carreiras, 
bem como treinamento e certificação do conhecimento de 
trabalhadores mais velhos 

2014 Pavlin, Samo 
The role of higher education in supporting 
graduates’ early labour market careers 

2690 
estabelecer centros de carreira e defininir e repensar seus 
papéis 2014 Pavlin, Samo 

The role of higher education in supporting 
graduates’ early labour market careers 

2691 Considerar a entrada ou desenvolvimento de novas áreas 
profissionais 

2014 Pavlin, Samo The role of higher education in supporting 
graduates’ early labour market careers 

2692 promover o desenvolvimento de atividades de pesquisa 2014 Pavlin, Samo The role of higher education in supporting 
graduates’ early labour market careers 

2693 apoiar a internacionalização de estudantes e professores 2014 Pavlin, Samo 
The role of higher education in supporting 
graduates’ early labour market careers 

2694 promover a autonomia de domínios profissionais. 2014 Pavlin, Samo 
The role of higher education in supporting 
graduates’ early labour market careers 

2695 processar documentação problemática 2014 Pavlin, Samo The role of higher education in supporting 
graduates’ early labour market careers 

2696 Promover a introdução de modernas técnicas de fabricação 2014 Van Hoorn, André Individualism and the cultural roots of 
management practices 
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2697 Racionalizar a introdução de técnicas modernas de fabricação 2014 Van Hoorn, André Individualism and the cultural roots of 
management practices 

2698 Adotar procedimentos que permitam rastrear o desempenho 2014 Van Hoorn, André 
Individualism and the cultural roots of 
management practices 

2699 Revisar o desempenho 2014 Van Hoorn, André 
Individualism and the cultural roots of 
management practices 

2700 Promover diálogos sobre desempenho 2014 Van Hoorn, André 
Individualism and the cultural roots of 
management practices 

2701 Estabelecer metas 2014 Van Hoorn, André Individualism and the cultural roots of 
management practices 

2702 interligar metas e objetivos 2014 Van Hoorn, André 
Individualism and the cultural roots of 
management practices 

2703 estabelecer horizonte temporal de alvo 2014 Van Hoorn, André 
Individualism and the cultural roots of 
management practices 

2704 promover metas com margem 2014 Van Hoorn, André 
Individualism and the cultural roots of 
management practices 

2705 possuir clareza nas metas e desempenhos esperados 2014 Van Hoorn, André Individualism and the cultural roots of 
management practices 

2706 promover o gerenciamento de conseqüências 2014 Van Hoorn, André 
Individualism and the cultural roots of 
management practices 

2707 promover com incentivos o alto desempenho 2014 Van Hoorn, André 
Individualism and the cultural roots of 
management practices 

2708 remover funcionários com baixo desempenho 2014 Van Hoorn, André 
Individualism and the cultural roots of 
management practices 

2709 promover funcionários de alto desempenho 2014 Van Hoorn, André Individualism and the cultural roots of 
management practices 

2710 atrair capital humano 2014 Van Hoorn, André 
Individualism and the cultural roots of 
management practices 

2711 reter capital humano de alto valor 2014 Van Hoorn, André 
Individualism and the cultural roots of 
management practices 

2712 
determinar a visão, missão e objetivos da instituição 
educacional e promover esforços para transformá-los em ação 2014 Van Hoorn, André 

Individualism and the cultural roots of 
management practices 

2713 adotar a gestão democrática e provar isto com suas práticas 
de gestão 

2014 Kaçmaz, Recep; 
Serinkan, Celalettin 

Human Resource Management Practices 
in International Sebat Educational Schools 

2714 respeitar as crenças, valores culturais e tradicionais da equipe 2014 
Kaçmaz, Recep; 
Serinkan, Celalettin 

Human Resource Management Practices 
in International Sebat Educational Schools 

2715 determinar o público alvo de suas ações 2014 
Kaçmaz, Recep; 
Serinkan, Celalettin 

Human Resource Management Practices 
in International Sebat Educational Schools 

2716 
acreditar que ser diferente é uma vantagem importante a 
cada vez 2014 

Kaçmaz, Recep; 
Serinkan, Celalettin 

Human Resource Management Practices 
in International Sebat Educational Schools 

2717 adotar a filosofia da Qualidade Total em seus estudos 2014 Kaçmaz, Recep; 
Serinkan, Celalettin 

Human Resource Management Practices 
in International Sebat Educational Schools 

2718 conhecer novos métodos e técnicas educacionais 2014 
Kaçmaz, Recep; 
Serinkan, Celalettin 

Human Resource Management Practices 
in International Sebat Educational Schools 

2719 
treinar o pessoal sobre o desenvolvimento de suas habilidades 
tecnológicas, habilidades, habilidades, habilidade, linguagem 
estrangeira, etc. 

2014 Kaçmaz, Recep; 
Serinkan, Celalettin 

Human Resource Management Practices 
in International Sebat Educational Schools 

2720 preferir o prêmio em vez da punição nas práticas de gestão 2014 
Kaçmaz, Recep; 
Serinkan, Celalettin 

Human Resource Management Practices 
in International Sebat Educational Schools 

2721 
dar importância à mente coletiva dos professores em estudos 
de reuniões escolares 2014 

Kaçmaz, Recep; 
Serinkan, Celalettin 

Human Resource Management Practices 
in International Sebat Educational Schools 

2722 recompensar equipe bem sucedida 2014 Kaçmaz, Recep; 
Serinkan, Celalettin 

Human Resource Management Practices 
in International Sebat Educational Schools 

2723 fornecer as melhores condições de trabalho para a equipe 2014 
Kaçmaz, Recep; 
Serinkan, Celalettin 

Human Resource Management Practices 
in International Sebat Educational Schools 

2724 estabelecer política motivadora de incentivo para estudantes 2014 
Kaçmaz, Recep; 
Serinkan, Celalettin 

Human Resource Management Practices 
in International Sebat Educational Schools 

2725 
organizar atividades do clube, como arte, esportes, música, 
etc. para melhorar as habilidades pessoais dos alunos 2014 

Kaçmaz, Recep; 
Serinkan, Celalettin 

Human Resource Management Practices 
in International Sebat Educational Schools 

2726 planejar atividades tradicionais para fortalecer a união de 
professores e alunos e a família 

2014 Kaçmaz, Recep; 
Serinkan, Celalettin 

Human Resource Management Practices 
in International Sebat Educational Schools 

2727 perseguir constantemente práticas inovadoras 2014 
Kaçmaz, Recep; 
Serinkan, Celalettin 

Human Resource Management Practices 
in International Sebat Educational Schools 

2728 perseguir constantemente inovações tecnológicas 2014 
Kaçmaz, Recep; 
Serinkan, Celalettin 

Human Resource Management Practices 
in International Sebat Educational Schools 

2729 Possuir planos de trabalho 2014 
Kaçmaz, Recep; 
Serinkan, Celalettin 

Human Resource Management Practices 
in International Sebat Educational Schools 

2730 
possuir processo e planejamentos para recrutamento e 
seleção 2014 Ozolina-Ozola, Iveta 

The Impact of Human Resource 
Management Practices on Employee 
Turnover 

2731 Promover treinamento e desenvolvimento cíclico 2014 Ozolina-Ozola, Iveta 
The Impact of Human Resource 
Management Practices on Employee 
Turnover 

2732 possui um plano de sucessão de funcionários 2014 Ozolina-Ozola, Iveta 
The Impact of Human Resource 
Management Practices on Employee 
Turnover 
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2733 estabelecer regras de compensação e recompensa 2014 Ozolina-Ozola, Iveta 
The Impact of Human Resource 
Management Practices on Employee 
Turnover 

2734 possuir sistema de gerenciamento de desempenho 2014 Ozolina-Ozola, Iveta 
The Impact of Human Resource 
Management Practices on Employee 
Turnover 

2735 promover a comunicação interna 2014 Ozolina-Ozola, Iveta 
The Impact of Human Resource 
Management Practices on Employee 
Turnover 

2736 estimular o envolvimento dos funcionários 2014 Ozolina-Ozola, Iveta 
The Impact of Human Resource 
Management Practices on Employee 
Turnover 

2737 promover oportunidades iguais aos funcionários 2014 Ozolina-Ozola, Iveta 
The Impact of Human Resource 
Management Practices on Employee 
Turnover 

2738 promover a segurança no emprego e prestígio 2014 Ozolina-Ozola, Iveta 
The Impact of Human Resource 
Management Practices on Employee 
Turnover 

2739 nenhuma prática 2014 Ozolina-Ozola, Iveta 
The Impact of Human Resource 
Management Practices on Employee 
Turnover 

2740 nenhuma prática 2014 

Omar, Normah; 
Rahman, Rashidah 
Abdul; Danbatta, 
Bello Lawal; 
Sulaiman, Saliza 

Management Disclosure and Earnings 
Management Practices in Reducing the 
Implication Risk 

2741 nenhuma prática 2014 Valentine, Scott 
Victor 

Gradualist best practice in wind power 
policy 

2742 nenhuma prática 2014 Mariette, C. Publications: best practice or why 
transparency is synonymous of quality 

2743 promover a homogeneidade da contabilidade das 
administrações locais e das empresas municipais 

2014 

Loizidou, Xenia I.; 
Loizides, Michael I.; 
Orthodoxou, Demetra 
L. 

A novel best practices approach: THE 
MARLISCO case 

2744 
promover a experiência e know-how ou conhecimento sobre 
os relatórios consolidados 

2014 Cîrstea, Andreea 
The need for public sector consolidated 
financial statements 

2745 
garantir que haja pessoal em quantidade e qualidade 
suficiente 2014 Cîrstea, Andreea 

The need for public sector consolidated 
financial statements 

2746 Garantir que haja obrigações para a conclusão de trabalhos 2014 Cîrstea, Andreea 
The need for public sector consolidated 
financial statements 

2747 facilitar a obtenção de dados e documentos necessários ao 
longo do tempo 

2014 Cîrstea, Andreea The need for public sector consolidated 
financial statements 

2748 ampliar a Transparência dos relatórios anuais do governo local 2014 Cîrstea, Andreea 
The need for public sector consolidated 
financial statements 

2749 Utilizar software apropriado 2014 Cîrstea, Andreea 
The need for public sector consolidated 
financial statements 

2750 Respeitar os alunos e sua experiência 2014 Cîrstea, Andreea 
The need for public sector consolidated 
financial statements 

2751 

criar um espaço de aprendizagem em que os alunos se sintam 
parte de uma comunidade de aprendizado, onde são 
conhecidos e respeitados e sua experiência de aprendizagem 
é levada a sério. 

2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2752 
promover o aprendizado com a experiência do aluno sobre o 
assunto 2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2753 
desenvolver uma exploração do que os alunos já conhecem e 
acreditam permitir que eles 2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2754 reexaminar e modificar seus conhecimentos prévios 2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2755 criar e manter um espaço hospitaleiro para aprender 2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2756 
criar um espaço de aprendizagem que incentive a expressão 
da diferença e ofereça a segurança para apoiar os alunos a 
enfrentar essas diferenças 

2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 
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2757 construir um espaço para aprendizagem conversacional 2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2758 
promover um espaço para uma boa conversa como parte do 
processo educacional para proporcionar a oportunidade de 
reflexão crítica e significado de fazer experiências 

2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2759 construir um espaço para o desenvolvimento da experiência 2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2760 

facilitar as práticas deliberadas e recursivas do aluno em áreas 
que estão relacionadas aos objetivos do aluno para 
desenvolver a capacidade de recuperar conhecimento para 
aplicação e transferência para diferentes contextos 

2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2761 promover espaços para atuar e refletir 2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2762 
promover espaço de aprendizagem em que ação e reflexão 
sejam partes integrantes do processo de aprendizagem 

2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2763 construir Espaços para Sentir e Pensar 2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2764 
criar espaço de aprendizagem em que os sentimentos 
positivos de atração e interesse sejam partes essenciais, 
evitando o medo e a ansiedade 

2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2765 promover um espaço para aprender de dentro-fora 2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2766 
vincular experiências educacionais dos alunos aos seus 
interesses para promover a motivação intrínseca e aumentar a 
eficácia da aprendizagem. 

2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2767 
constituir um espaço para que os alunos tomem conta de sua 
própria aprendizagem 2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2768 
incentivar os alunos a assumir o controle e a responsabilidade 
por aprender a desenvolver habilidades de aprendizagem 
metacognitiva 

2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2769 nenhuma prática 2014 

Barth, Matthias; 
Adomßent, Maik; 
Fischer, Daniel; 
Richter, Sonja; 
Rieckmann, Marco 

Learning to change universities from 
within: A service-learning perspective on 
promoting sustainable consumption in 
higher education 

2770 
Preservar e aprimorar a importância cultural e a 
funcionalidade do patrimônio 2014 Jarvis, Darryl S L 

Regulating higher education: Quality 
assurance and neo-liberal managerialism 
in higher education-A critical introduction 

2771 
Estabelecer Políticas de manutenção claras considerando seus 
valores 

2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 

2772 estabelecer Plano de conservação 2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 
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2773 

Possuir documentos que descrevam por que um edifício 
patrimonial é importante e como essa importância será 
mantida em qualquer uso, alteração, desenvolvimento ou 
reparo futuros. 

2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 

2774 
possuir ferramentas para a implementação do plano de 
conservação de estruturas 2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 

2775 
possuir Processos e procedimentos de gestão claros e bem 
definidos no que toca a manutenção e conservação de 
instalações 

2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 

2776 estabelecer prioridades de manutenção 2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 

2777 realizar Inspeções regulares em instalações 2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 

2778 gerenciar informações relativas as instalações patrimoniais 2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 

2779 realizar treinamento continuo com empregados que atuam na 
manutenção 

2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 

2780 
promover a Consciência de conservação em todos os 
integrantes da comunidade organizacional 2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 

2781 realizar planejamento Financeiro e orçamentário 
considerando as instalações 

2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 

2782 
possuir um adequado sistemas de monitoramento e revisão 
das instalações 2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 

2783 realizar abordagens de manutenção planejada 2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 

2784 

promover programas destinados a prevenir a perda de 
qualquer parte dos edifícios patrimoniais, mantendo-os em 
uma ordem apropriada como manutenção preventiva 
planejada 

2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 

2785 
empoderar a função de manutenção para ter um maior 
controle na tomada de decisões que afetam edifícios 
patrimoniais 

2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 

2786 promover a Integração com a estratégia corporativa 2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 

2787 
integrar as decisões de gerenciamento de manutenção com os 
objetivos corporativos das organizações que possuem edifícios 
patrimoniais sob seus cuidados. 

2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 

2788 nenhuma prática 2014 

Sodangi, Mahmoud; 
Khamdi, Mohd Faris; 
Idrus, Arazi; Hammad, 
Dabo B.; Ahmedumar, 
Abdullahi 

Best practice criteria for sustainable 
maintenance management of heritage 
buildings in Malaysia 
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2789 promover uma gestão multicultural 2014 

Oehmen, Josef; 
Olechowski, Alison; 
Robert Kenley, C.; 
Ben-Daya, Mohamed 

Analysis of the effect of risk management 
practices on the performance of new 
product development programs 

2790 promover a Gestão Societal 2014 Kaplan, Andreas 
European management and European 
business schools: Insights from the 
history of business schools 

2791 estimular a Interdisciplinaridade de ensino 2014 Kaplan, Andreas 
European management and European 
business schools: Insights from the 
history of business schools 

2792 possuir clareza de missão e objetivos 2014 Kaplan, Andreas 
European management and European 
business schools: Insights from the 
history of business schools 

2793 
ter a missão escrita e comunicada internamente e 
externamente 

2014 
Speklé, Roland F.; 
Verbeeten, Frank 
H.M. 

The use of performance measurement 
systems in the public sector: Effects on 
performance 

2794 
ter os objetivos da unidade inequivocamente relacionados 
com a missão 

2014 
Speklé, Roland F.; 
Verbeeten, Frank 
H.M. 

The use of performance measurement 
systems in the public sector: Effects on 
performance 

2795 ter os objetivos da unidade específicados e detalhados 2014 
Speklé, Roland F.; 
Verbeeten, Frank 
H.M. 

The use of performance measurement 
systems in the public sector: Effects on 
performance 

2796 possuir mensurabilidade do resultado na meta consistente 2014 
Speklé, Roland F.; 
Verbeeten, Frank 
H.M. 

The use of performance measurement 
systems in the public sector: Effects on 
performance 

2797 
fazer com que o conjunto de métricas de desempenho 
forneça uma imagem completa dos resultados a serem 
alcançados 

2014 
Speklé, Roland F.; 
Verbeeten, Frank 
H.M. 

The use of performance measurement 
systems in the public sector: Effects on 
performance 

2798 
fazer com que as medidas de desempenho da unidade 
estejam inequivocamente relacionadas com os objetivos da 
organização 

2014 
Speklé, Roland F.; 
Verbeeten, Frank 
H.M. 

The use of performance measurement 
systems in the public sector: Effects on 
performance 

2799 
garantir que a relação causal entre alocação de recursos e 
realização de objetivos esteja clara 2014 

Speklé, Roland F.; 
Verbeeten, Frank 
H.M. 

The use of performance measurement 
systems in the public sector: Effects on 
performance 

2800 
Tornar visível os efeitos dos esforços profissionais dentro de 
um ano 2014 

Speklé, Roland F.; 
Verbeeten, Frank 
H.M. 

The use of performance measurement 
systems in the public sector: Effects on 
performance 

2801 
garantir que os processos de trabalho sigam uma maneira 
lógica 2014 

Speklé, Roland F.; 
Verbeeten, Frank 
H.M. 

The use of performance measurement 
systems in the public sector: Effects on 
performance 

2802 
garantir que os principais processos da unidade só possam ser 
realizados de forma específica e documentada 2014 

Speklé, Roland F.; 
Verbeeten, Frank 
H.M. 

The use of performance measurement 
systems in the public sector: Effects on 
performance 

2803 Promover estudo de Dados na organização 2014 
Speklé, Roland F.; 
Verbeeten, Frank 
H.M. 

The use of performance measurement 
systems in the public sector: Effects on 
performance 

2804 Realizar o planejamento de Dados da organização 2014 
Davidson, Joy; Jones, 
Sarah; Molloy, Laura; 
Kejser, Ulla Bøgvad 

Emerging good practice in managing 
research data and research information 
within UK Universities 

2805 
Constituir um Planejamento Digital da Organização, 
considerando aspectos como Volume e Velocidade de 
Transmisão de dados 

2014 
Davidson, Joy; Jones, 
Sarah; Molloy, Laura; 
Kejser, Ulla Bøgvad 

Emerging good practice in managing 
research data and research information 
within UK Universities 

2806 Fornecer condições de trabalho adequadas para o trabalho do 
professor 

2014 
Davidson, Joy; Jones, 
Sarah; Molloy, Laura; 
Kejser, Ulla Bøgvad 

Emerging good practice in managing 
research data and research information 
within UK Universities 

2807 designar o professor para a disciplina correta 2014 
Muthanna, 
Abdulghani; Karaman, 
A. Cendel 

Higher education challenges in Yemen: 
Discourses on English teacher education 

2808 Oferecer salários adequados ao profissional e compatíveis ao 
mercado 

2014 
Muthanna, 
Abdulghani; Karaman, 
A. Cendel 

Higher education challenges in Yemen: 
Discourses on English teacher education 

2809 desenvolver ambiente propício para leitura 2014 
Muthanna, 
Abdulghani; Karaman, 
A. Cendel 

Higher education challenges in Yemen: 
Discourses on English teacher education 

2810 ofertar serviços sociais 2014 
Muthanna, 
Abdulghani; Karaman, 
A. Cendel 

Higher education challenges in Yemen: 
Discourses on English teacher education 

2811 compreender as necessidades das instalações 2014 
Muthanna, 
Abdulghani; Karaman, 
A. Cendel 

Higher education challenges in Yemen: 
Discourses on English teacher education 

2812 possuir um plano de melhoria considerando a performance do 
professor medido pelo desempenho do aluno 

2014 
Muthanna, 
Abdulghani; Karaman, 
A. Cendel 

Higher education challenges in Yemen: 
Discourses on English teacher education 

2813 ampliar canais de comunicação entre a comunidade 
academica e os gestores 

2014 
Muthanna, 
Abdulghani; Karaman, 
A. Cendel 

Higher education challenges in Yemen: 
Discourses on English teacher education 
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2814 Desenvolver curriculo escolar 2014 
Muthanna, 
Abdulghani; Karaman, 
A. Cendel 

Higher education challenges in Yemen: 
Discourses on English teacher education 

2815 construir programas e projetos para professores 2014 
Muthanna, 
Abdulghani; Karaman, 
A. Cendel 

Higher education challenges in Yemen: 
Discourses on English teacher education 

2816 construir programas e projetos para alunos 2014 
Muthanna, 
Abdulghani; Karaman, 
A. Cendel 

Higher education challenges in Yemen: 
Discourses on English teacher education 

2817 construir programas e projetos para administrativos 2014 
Muthanna, 
Abdulghani; Karaman, 
A. Cendel 

Higher education challenges in Yemen: 
Discourses on English teacher education 

2818 Possuir turma com quantidade de alunos adequada 2014 
Muthanna, 
Abdulghani; Karaman, 
A. Cendel 

Higher education challenges in Yemen: 
Discourses on English teacher education 

2819 
possuir professores com especializações de acordo com o 
curriculo do curso 2014 

Muthanna, 
Abdulghani; Karaman, 
A. Cendel 

Higher education challenges in Yemen: 
Discourses on English teacher education 

2820 
Possuir funcionários com conhecimento sobre métodos 
básicos de investigação específicos da economia de mercado 2014 

Muthanna, 
Abdulghani; Karaman, 
A. Cendel 

Higher education challenges in Yemen: 
Discourses on English teacher education 

2821 
Possuir funcionários com habilidade de encontrar Explicação e 
interpretação de processos específicos de atividades 
econômicas 

2014 
Drăgan, Mihaela; 
Ivana, Diana; Arba, 
Raluca 

Business Process Modeling in Higher 
Education Institutions. Developing a 
Framework for Total Quality 
Management at Institutional Level 

2822 
Possuir funcionários com a capacidade de visualizar, 
interpretar e aplicar regras e regulamentos no campo 
econômico e social. 

2014 
Drăgan, Mihaela; 
Ivana, Diana; Arba, 
Raluca 

Business Process Modeling in Higher 
Education Institutions. Developing a 
Framework for Total Quality 
Management at Institutional Level 

2823 
fazer Uso de tecnologia e ferramentas específicas nas 
atividades econômicas e sociais. 2014 

Drăgan, Mihaela; 
Ivana, Diana; Arba, 
Raluca 

Business Process Modeling in Higher 
Education Institutions. Developing a 
Framework for Total Quality 
Management at Institutional Level 

2824 
Coletar, processar e análisar dados para processos de tomada 
de decisão 2014 

Drăgan, Mihaela; 
Ivana, Diana; Arba, 
Raluca 

Business Process Modeling in Higher 
Education Institutions. Developing a 
Framework for Total Quality 
Management at Institutional Level 

2825 
Possuir funcionários com capacidade de trabalhar em equipes 
complexas e multiculturais 

2014 
Drăgan, Mihaela; 
Ivana, Diana; Arba, 
Raluca 

Business Process Modeling in Higher 
Education Institutions. Developing a 
Framework for Total Quality 
Management at Institutional Level 

2826 
Apoiar a atividade de gerenciamento através de estudos, 
resumos e previsões a nível micro e macro. 

2014 
Drăgan, Mihaela; 
Ivana, Diana; Arba, 
Raluca 

Business Process Modeling in Higher 
Education Institutions. Developing a 
Framework for Total Quality 
Management at Institutional Level 

2827 Possuir funcionários com Capacidade de administrar 
eficazmente o tempo de trabalho 

2014 
Drăgan, Mihaela; 
Ivana, Diana; Arba, 
Raluca 

Business Process Modeling in Higher 
Education Institutions. Developing a 
Framework for Total Quality 
Management at Institutional Level 

2828 Possuir funcionários com Habilidades retóricas e de 
apresentação 

2014 
Drăgan, Mihaela; 
Ivana, Diana; Arba, 
Raluca 

Business Process Modeling in Higher 
Education Institutions. Developing a 
Framework for Total Quality 
Management at Institutional Level 

2829 Possuir funcionários com capacidade de mobilizar os outros 2014 
Drăgan, Mihaela; 
Ivana, Diana; Arba, 
Raluca 

Business Process Modeling in Higher 
Education Institutions. Developing a 
Framework for Total Quality 
Management at Institutional Level 

2830 Possuir funcionários com Pensamento crítico 2014 
Drăgan, Mihaela; 
Ivana, Diana; Arba, 
Raluca 

Business Process Modeling in Higher 
Education Institutions. Developing a 
Framework for Total Quality 
Management at Institutional Level 

2831 Padronizar o gerenciamento de processos de projetos 2014 
Drăgan, Mihaela; 
Ivana, Diana; Arba, 
Raluca 

Business Process Modeling in Higher 
Education Institutions. Developing a 
Framework for Total Quality 
Management at Institutional Level 

2832 
padronizar o gerenciamento de ferramentas e técnicas de 
projetos 2014 

Fernandes, Gabriela; 
Ward, Stephen; 
Araújo, Madalena; 
Loureiro, Isabel; 
Braga, Ana 

Perceptions of Different Stakeholders on 
Improving and Embedding Project 
Management Practice in Organisations 

2833 
padronizar o gerenciamento de projetos de Sistemas de 
informação 

2014 

Fernandes, Gabriela; 
Ward, Stephen; 
Araújo, Madalena; 
Loureiro, Isabel; 
Braga, Ana 

Perceptions of Different Stakeholders on 
Improving and Embedding Project 
Management Practice in Organisations 

2834 Promover treinamento em gerenciamento de processos de 
projetos 

2014 
Fernandes, Gabriela; 
Ward, Stephen; 
Araújo, Madalena; 

Perceptions of Different Stakeholders on 
Improving and Embedding Project 
Management Practice in Organisations 
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Loureiro, Isabel; 
Braga, Ana 

2835 
Promover treinamento em gerenciamento de ferramentas e 
técnicas de projetos 

2014 

Fernandes, Gabriela; 
Ward, Stephen; 
Araújo, Madalena; 
Loureiro, Isabel; 
Braga, Ana 

Perceptions of Different Stakeholders on 
Improving and Embedding Project 
Management Practice in Organisations 

2836 Promover treinamento em gerenciamento de projetos de 
Sistemas de Informação 

2014 

Fernandes, Gabriela; 
Ward, Stephen; 
Araújo, Madalena; 
Loureiro, Isabel; 
Braga, Ana 

Perceptions of Different Stakeholders on 
Improving and Embedding Project 
Management Practice in Organisations 

2837 desenvolver cultura do aprendizado 2014 

Fernandes, Gabriela; 
Ward, Stephen; 
Araújo, Madalena; 
Loureiro, Isabel; 
Braga, Ana 

Perceptions of Different Stakeholders on 
Improving and Embedding Project 
Management Practice in Organisations 

2838 realizar benchmarking de forma continua 2014 

Fernandes, Gabriela; 
Ward, Stephen; 
Araújo, Madalena; 
Loureiro, Isabel; 
Braga, Ana 

Perceptions of Different Stakeholders on 
Improving and Embedding Project 
Management Practice in Organisations 

2839 fornecer um entendimento geral sobre as práticas da 
organização aos stakeholders 

2014 

Fernandes, Gabriela; 
Ward, Stephen; 
Araújo, Madalena; 
Loureiro, Isabel; 
Braga, Ana 

Perceptions of Different Stakeholders on 
Improving and Embedding Project 
Management Practice in Organisations 

2840 
dar ciencia dos acontecimentos da organização a todos os 
funcionários 2014 

Fernandes, Gabriela; 
Ward, Stephen; 
Araújo, Madalena; 
Loureiro, Isabel; 
Braga, Ana 

Perceptions of Different Stakeholders on 
Improving and Embedding Project 
Management Practice in Organisations 

2841 possuir sistemas integrados 2014 

Fernandes, Gabriela; 
Ward, Stephen; 
Araújo, Madalena; 
Loureiro, Isabel; 
Braga, Ana 

Perceptions of Different Stakeholders on 
Improving and Embedding Project 
Management Practice in Organisations 

2842 adaptar processos com base na sua utilidade percebida 2014 

Fernandes, Gabriela; 
Ward, Stephen; 
Araújo, Madalena; 
Loureiro, Isabel; 
Braga, Ana 

Perceptions of Different Stakeholders on 
Improving and Embedding Project 
Management Practice in Organisations 

2843 fornecer feedback aos envolvidos 2014 

Fernandes, Gabriela; 
Ward, Stephen; 
Araújo, Madalena; 
Loureiro, Isabel; 
Braga, Ana 

Perceptions of Different Stakeholders on 
Improving and Embedding Project 
Management Practice in Organisations 

2844 possuir ações respostas previamente estabelecidas 2014 

Fernandes, Gabriela; 
Ward, Stephen; 
Araújo, Madalena; 
Loureiro, Isabel; 
Braga, Ana 

Perceptions of Different Stakeholders on 
Improving and Embedding Project 
Management Practice in Organisations 

2845 envolver os stakeholders nos projetos da organização 2014 

Fernandes, Gabriela; 
Ward, Stephen; 
Araújo, Madalena; 
Loureiro, Isabel; 
Braga, Ana 

Perceptions of Different Stakeholders on 
Improving and Embedding Project 
Management Practice in Organisations 
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Apêndice B - Script utilizado para agrupamento das práticas de gestão, utilizando 
método Ward de agrupamento hierárquico 
 
setwd("C:/Users/marxi/Desktop/teste") 
#------------------------------ Geração de clouds ------------------- 
 
#instala o pacote para geração de nuvens 
#install.packages("wordcloud") 
 
#carrega a biblioteca de geração das nuvens 
library(wordcloud) 
 
#instala o pacote paleta de cores 
#install.packages("RColorBrewer") 
 
#carrega a biblioteca de paleta de cores 
library("RColorBrewer") 
 
#função que gera a nuvem de palavras de todas as práticas de gestão 
gerarWordCloud = function (termosRotulados) 
{   
 
  #limpa a configuração dos graficos em várias colunas 
  dev.off() 
 
  #Visualiza a paleta de cores 
  display.brewer.all() 
 
  #Cria uma nuvem de termos usando a paleta "Blues" e retirando algumas cores 
muito fracas que impedem a visualização 
  wordcloud(colnames(termosRotulados), colSums(termosRotulados), rot.per=0, 
scale=c(1, 0.200), colors = brewer.pal(9, "Blues")[-1:-4])   
} 
 
#função que gera a nuvem de palavras de um determinado cluster gerado por uma 
técnica especifica 
gerarWordCloudPorCluster = function (termosRotulados, praticasClusterizadas, 
tecnicaCluster, numeroCluster, subFuncao=FALSE) 
{ 
 
  #limpa a configuração de criação de gráficos em várias colunas se não 
estiver sendo usada por outra função 
  if(!subFuncao) 
  { 
    dev.off()   
  }     
 
  #identifica os termos roulados no cluster identificado 
  termosRotuladosDoCluster = termosRotulados[which(praticasClusterizadas[, 
which(names(praticasClusterizadas) == tecnicaCluster)] == numeroCluster),] 
 
  #cria uma nuvem de termos usando a paleta "Blues" e retirando algumas cores 
muito fracas que impedem a visualização 
  wordcloud(colnames(termosRotuladosDoCluster), 
colSums(termosRotuladosDoCluster), rot.per=0, scale=c(1, 0.200), colors = 
brewer.pal(9, "Blues")[-1:-4])   
} 
 
#funÃ§Ã£o que gera uma nuvem de palavras por cada cluster da tÃ©cnica 
especificada 
gerarWordCloudPorTecnica = function(termosRotulados, praticasClusterizadas, 
tecnicaCluster) 
{ 
  #configura o ambiente para plotar os gráficos 
par(mfrow=c(3, 4)) 
 
  for(i in 1:12) 
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{ 
    #chama a funcao gerarWordCloudPorCluster para gerar a nuvem para cada 
cluster 
    gerarWordCloudPorCluster(termosRotulados, praticasClusterizadas, 
tecnicaCluster, i, subFuncao = TRUE)       
  } 
} 
 
#------------------------------ Acesso ao arquivo ----------------------------
---- 
 
#lÃª o arquivo com a descriÃ§Ã£o das prÃ¡ticas 
pratica = read.csv(file="melhoresPraticas.csv", sep=";", fileEncoding= 
"Windows-1254") 
 
#------------------------------ Formatacao dos dados -------------------------
---- 
 
#instala o pacote para mineraÃ§Ã£o de textos (tm - Text Mining) 
#install.packages("tm") 
 
#carrega a biblioteca de mineração de textos 
library(tm) 
 
#instala o pacote de particinamento da palavra para identificação da origem 
#install.packages("SnowballC") 
 
#carrega a biblioteca de particionamento da palavra para identificação da 
origem 
library(SnowballC) 
 
# Corpus é uma classe especial que cria uma tabela de frequência de palavras 
frequencia = VCorpus(VectorSource(pratica$descricao)) 
 
#imprime o primeiro registro (1ª linha/coluna) da tabela de frequências 
frequencia[[1]] 
 
#transforma todas as palavras em caixa baixa 
frequencia = tm_map(frequencia, tolower) 
 
#instrução necessária que converte o conteúdo de Corpus em Plain Texto 
Document 
frequencia = tm_map(frequencia, PlainTextDocument) 
 
#remove todas as ocorrencias de pontuação 
frequencia = tm_map(frequencia, removePunctuation) 
 
#remove as stopwords (palavras irrelevates para o resultado final, como: 
artigos e 
#preposições) do vocabulário português 
frequencia = tm_map(frequencia, removeWords, stopwords("portuguese")) 
 
#remove prefixo e sufixo, preservando apenas o radical de cada palavra 
frequencia = tm_map(frequencia, stemDocument) 
 
#imprime o primeiro registro da tabela de frequências 
frequencia[[1]] 
 
#cria uma matriz indicando quais linhas possuem quais palavras 
dtm = DocumentTermMatrix(frequencia) 
 
#imprime o conteúdo da matriz "dtm" 
dtm 
 
#a partir da matriz de frequência (dtm) gera uma dataframe 
termosRotulados = as.data.frame(as.matrix(dtm)) 
 
#imprime o conteÃºdo de cada linha da matriz de "termosRotulados" 
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names(termosRotulados) 
 
#Mostra os nomes incorretos das linhas 
row.names(termosRotulados) 
 
#corrige o nome das linhas: atribuiu um número como nome para a linha 
row.names(termosRotulados)=paste("PrÃ¡tica", seq(1:nrow(termosRotulados))) 
 
#imprime o conteúdo de "termosRotulados" 
termosRotulados 
 
#imprime a estrtutura da matriz de frequência 
frequencia[] 
 
#imprime as dimensÃµes da matriz "dtm" 
dtm$dimnames 
 
#cria um arquivo csv para armazenar os termosRotulados 
write.csv(file="praticasTermos.csv", termosRotulados) 
 
#copia o conteúdo de "pratica" para uma nova variável que terão as práticas e 
os 
#clusters gerados por cada técnica 
praticasClusterizadas = pratica 
 
#------------------------------ Cálculo das Distâncias------------------------
---- 
 
#imprime os termos roltulados 
termosRotulados 
 
#calcula a distância euclidiana entre os termos e cria uma matriz 
distanciaEuc = dist(termosRotulados, method = "euclidean") 
 
#------------------------------ Clusterização Hierárquica com Ward -----------
---- 
 
#realiza a cluterização hierarquica a partir da matriz com a distância 
euclidiana 
clusterIntensity = hclust(distanciaEuc, method="ward.D") 
 
#cria um grÃ¡fico do tipo dendrograma 
plot(clusterIntensity) 
 
#mostrar no gráfico a quantidade de cluster indicada, nesse caso foram 12 
rect.hclust(clusterIntensity, k = 12, border = "red") 
 
#atribui a cada linha do conjunto de dados o cluster ao qual ela pertence  
praticasClusterizadas$HCluster= cutree(clusterIntensity, k = 12) 
 
#Mostra quantos elementos por cluster 
print("Clusterização Hierárquica") 
table(praticasClusterizadas$HCluster) 
 
#salva o conteúdo de praticasClusterizadas no arquivo 
praticasClusterHiearq.csv 
write.csv(file="praticasClusterHiearq.csv", praticasClusterizadas, 
row.names=FALSE) 
 
#------------------------------ Gerando clounds ------------------------------
---- 
 
#Gera a nuvem de palavras de todas as práticas 
gerarWordCloud(termosRotulados) 
 
#Gera a nuvem de palavras do cluster identificado, nesse caso o cluster 12 
gerarWordCloudPorCluster(termosRotulados, praticasClusterizadas, "HCluster", 
12) 



274 
 

 
#Imprime a nuvem de palavras de todos os clusters 
gerarWordCloudPorTecnica(termosRotulados, praticasClusterizadas, "HCluster") 
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Apêndice C – Agrupamento das Práticas de Gestão a partir do Método Ward 

Cluster Código da 
Prática 

Nome da Prática 

1 0001 Adotar o Gerenciamento dos recursos humanos considerando aspectos multiculturais 

1 0002 Adotar o gerenciamento dos membros de equipe considerando as Diferenças Culturais 

1 0003 Adotar metas de aprimoramento de comunicação efetiva entre os membros da equipe 

1 0013 Promover o Bem estar na empresa como estratégia para atrair e reter melhores quadros 

1 0014 Ampliar Oportunidades na empresa como estratégia para atrair e reter melhores quadros 

1 0015 Promover a marca da empresa como estratégia para atrair e reter melhores quadros 

1 0016 Adotar o compromisso de compreender as necessidades reais dos membros da equipe 

1 0017 
Promover a compreensão de que a mudança de emprego é parte natural da carreira de um 
empregado 

1 0038 Incentivar o bônus de grupo equipe 

1 0058 Promover a Alta rigidez hierárquica 

1 0069 
Adotar a prática de compreensão de que os gerentes e funcionários possuem capacidades 
reflexivas necessárias para resolver demandas que surgem 

1 0070 
Incentivar a compreensão de que Gerentes gestores reconhecem as limitações da 
organização 

1 0071 Incentivar a compreensão de que Gerentes gestores reconhecem as limitações da sua equipe 

1 0072 Incentivar a compreensão de que Gerentes gestores reconhecem as suas próprias limitações 

1 0073 Incentivar a compreensão de que Gerentes adotam uma postura cética quanto a 
generalizações de soluções para uma série de problemas 

1 0074 
Incentivar a compreensão de que Gerentes são capazes de aprender, compreender e avaliar 
as situações que se apresentam sob sua perspectiva e da organização 

1 0075 Adotar o Gerenciamento da Propriedade como estratégia organizacional 

1 0076 Adotar o Gerenciamento da Propriedade como mera formalidade 

1 0080 Promover a performance do departamento de propriedades na visão da instituição, usuários 
e gerentes seniores 

1 0089 Estimular o conhecimento de teorias gerais, e voltar se para as práticas individuais 

1 0092 Adotar a qualificação profissional como critério de seleção de gerentes superiores 

1 0093 Adotar habilidades técnicas pessoais como critério de seleção de gerentes superiores 

1 0096 Manter no cargo de gerente superior somente aqueles que possuirem alta capacidade 
técnica relativa a área que gerencia 

1 0102 Instituir Equipe de Suporte Administrativo 

1 0103 Instituir Equipe de Suporte Tecnico sistemas de informação 

1 0104 Instituir Equipe de Suporte de recursos solicita demandas 

1 0112 Promover o conhecimento profissional 

1 0126 Promover atributos de liderança da gerência sênior 

1 0135 Promover o Estudo de Processos da organização 

1 0138 estimular a Compreensão da expectativa do cliente por parte dos funcionários 

1 0139 Estiumlar a Compreensão do real problema do cliente por parte dos funcionários 

1 0140 Instituir uma definição clara e objetiva quanto a a qualidade do produto ou serviço 

1 0141 estimular Viagens de orientação pela biblioteca 

1 0142 Adotar Métodos de organização baseados em papel guias impressas, folhetos, planilhas, etc. 

1 0148 Instituir Módulo de treinamento de habilidades de informação totalmente credenciado 

1 0151 Adotar a prática de pesquisar recursos eletrônicos digitais 

1 0157 Estimular a competição por recursos diante do provedor 
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1 0158 Adotar critérios de aproveitamento baseado nas mudanças do perfil demográfico dos 
estudantes 

1 0160 Adotar Estratégias para conter enxugamento de recursos 

1 0163 Adoção de práticas de marketing para atração de recursos 

1 0165 Adotar política de gerenciamento de qualidade 

1 0167 Estimular a Competição intra setorial por recursos 

1 0168 
Promover mudanças na estrutura organizacional para construir departamentos capazes de 
angariar fundos prórpios para auto manutenção de suas atividades 

1 0171 Incentivar a preservação dos diversos recursos da organização 

1 0172 Adotar especificação do nicho de mercado atendido perfil cliente 

1 0178 
Adotar a visão de desenvolvimento vigoroso dos recursos humanos como estratégia de 
crescimento organizacional 

1 0186 Estimular a habilidade proatividade nos funcionários 

1 0202 adotar estratégias de atração de recursos 

1 0203 adotar gerenciamento de inscrição de maneira a permitir o uso de dados 

1 0204 estimular a prestação de serviços orientados para a necessidade do consumidor 

1 0208 Estimular o Aperfeiçoamento da organização como um todo 

1 0209 Estimular a Transformação em organização que aprende 

1 0210 Adotar o domínio pessoal como disciplina da organização que aprende 

1 0211 Adotar modelos mentais como disciplina da organização que aprende 

1 0212 Adotar a visão compartilhada como disciplina da organização que aprende 

1 0213 Adotar o aprendizado em equipe como disciplina da organização que aprende 

1 0214 Adotar sistemas que pensam como disciplina da organização que aprende 

1 0237 Adotar a prática de consultar os professores como clientes e parceiros, a fim de facilitar o seu 
progresso para além e para além da competência 

1 0238 Adotar a prática de apoio a erudição de ensino através da pesquisa em sala de aula e 
pesquisa ação 

1 0249 adotar o Estabelecimento de alianças com industrias e empresas em geral 

1 0263 Adotar entrega de serviços 

1 0264 promover a Entrega no prazo dos produtos da empresa própria diretamente aos pontos de 
uso dos clientes 

1 0265 incentivar a Entrega no prazo de entrega dos materiais comprados diretamente aos pontos 
de uso da empresa 

1 0268 Aprimorar a integração de atividades em toda a cadeia de suprimentos 

1 0269 
Adotar a prática de contactar os usuários finais dos produtos para obter feedback sobre 
desempenho e atendimento ao cliente 

1 0270 
Adotar a prática de procurar por novas formas de integrar as atividades de gerenciamento da 
cadeia de suprimentos 

1 0271 
Adotar o estabelecimento de contato mais freqüente com membros da cadeia de 
suprimentos 

1 0273 Adotar mecanismos de redução do tempo de resposta em toda a cadeia de abastecimento 

1 0275 Estimular a criação de um maior nível de confiança entre os membros da cadeia de 
suprimentos 

1 0281 Estimular a busca por cadeias de suprimentos adicionais onde a empresa pode estabelecer 
uma presença 

1 0282 
Adotar a prática de envolvimento de todos os membros da cadeia de fornecimento da 
empresa no produto serviço planos de marketing 

1 0284 
Adotar a prática de construção de equipes de gerenciamento de cadeia de suprimentos que 
incluam membros de diferentes empresas 

1 0285 
Adotar a prática de estender a cadeia de suprimentos para incluir membros além de 
fornecedores e clientes imediatos 

1 0286 Instituir como regra manter a cadeia de suprimento próxima dos clientes 

1 0287 
Adotar a prática de ter um especialista em gerenciamento de cadeia de suprimentos de 
terceiros 

1 0289 Estimular a habilidade de Liderança nos gerentes e gestores 
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1 0292 Estimular o desenvolvimento do trabalho em equipe 

1 0294 Adotar preceitos de gestão da cadeia de abastecimento Supply Chain Management 

1 0295 Adotar como critério de seleção de fornecdor o tempo de mercado de determinada empresa 

1 0305 Adotar prática de Gestão de Conhecimento Internalizado de forma subjetiva, dependente de 
habilidades conceituais e habilidades cognitivas 

1 0306 
Adotar prática de Gestão de conhecimento corporificada estruturada orientado para a ação e 
parcialmente explícito 

1 0307 
Adotar prática de Gestão de conhecimento embutido em processos, entendimento 
compartilhado 

1 0308 
Adotar prática de Gestão de conhecimento na cultura da empresa, o conhecimento 
incorporado reside em rotinas sistêmicas. tácito somente quando as rotinas sistêmicas estão 
implícitas dentro da organização 

1 0309 Adotar prática de Gestão de conhecimento codificado, informação transmitida por sinais e 
símbolos 

1 0312 Adotar prática de Consideração dos recursos, conhecimentos e experiência para tomada de 
decisão 

1 0316 Adotar prática de estrutura organizacional adequada ao negócio e arranjo 

1 0320 
Adotar prática de Dao um processo regulado e contínuo que decorre exclusivamente da 
interação dos fatores em jogo 

1 0336 avaliar Risco de liquidez da organização 

1 0337 Estimular o fortalecimento da confiança das partes interessadas 

1 0339 Estimular o alcance do mercado 

1 0350 
Adotar prática de identificar as áreas de conhecimento que são críticas para a posição 
competitiva da empresa 

1 0351 
Adotar prática de focar os recursos para adquirir conhecimentos e empregar conhecimento 
na produção da empresa 

1 0352 Adotar prática de identificar necessidades de conhecimento 

1 0354 Adotar prática de desenvolver ativos de conhecimento 

1 0357 Incentivar o compromisso da alta administração nas operações da organização 

1 0358 
Adotar sistema de inteligência com foco inicial em alguns tópicos de inteligência e alcançar 
sucessos a curto prazo 

1 0361 
Adotar prática de Obter recursos humanos envolvidos no início, frequentemente e 
ativamente na compreensão das necessidades de conhecimento da organização e esforço, 
através da capacitação e recrutamento 

1 0366 Adotar Política global de gerenciamento de instalações 

1 0367 
Adotar política de gerenciamento e controle de energia operacional e problemas de dióxido 
de carbono das instalações propriedades 

1 0368 
Adotar gerenciamento e controle dos problemas internos e externos das instalações e 
propriedade que afetam a saúde e o bem estar 

1 0369 Adotar controle e gerenciamento da poluição do ar e da água 

1 0371 Adotar Gerenciamento do uso do solo Greenfield e correlatos 

1 0372 
Adotar prática de agregar valor ecológico da conservação e aprimoramento dos espaços 
físicos das instalações e propriedade 

1 0374 
Adotar prática de gerenciamento e controle do Consumo da água das instalações e 
propriedade 

1 0375 
Adotar prática de definir meta e escopo de investimento, discute alternativas de produtos, 
realiza limitações a serem encontradas, planeja estratégias de coleta de dados e define 
parâmetros ambientais 

1 0376 
Adotar prática de realizar a análise de inventário quantificando os insumos e os resultados 
descritos na fase de planejamento, como energia, matérias primas, emissões de ar, efluentes 
de água e resíduos sólidos 

1 0377 
Adotar prática de realizar a análise de impacto, através da avaliação de como o uso das 
instalações afeta o meio ambiente, bem como a interpretação dos dados agregados obtidos 
durante a análise de inventário 

1 0381 Adotar prática de liberar recursos prioritariamente para atividades principais 

1 0384 Adotar o aprimoramento e a flexibilidade para uma dinâmica de mercado em mudança 

1 0394 
Adotar prática de Alcance a flexibilidade com tecnologia em mudança para vantagem 
competitiva 

1 0397 estimular novas habilidades ou conhecimento técnico na equipe 
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1 0407 Estimula o Alcance da alta qualidade de serviço para vantagem competitiva 

1 0409 Estimular a compreensão da Complexidade da função assinalada ao funcionário 

1 0410 Estimular a Integração a estrutura de funções 

1 0414 Adotar prática de Distribuição de Conhecimento 

1 0415 Adotar prática de Possuir processos de transferencia de conhecimento 

1 0416 Adotar prática de Armazenar conhecimentos produzidos pela organização 

1 0417 Adotar prática de produzir conhecimentos através dos processos de trabalho 

1 0429 Adotar prática de contratar um gerente ambiental designado 

1 0433 Adotar prática de Orientação geral voltada para a organização como um todo 

1 0436 Estimular no gestor habilidade de atentar aos detalhes 

1 0439 Estimular habilidade de gerenciamento de crises 

1 0440 Estimular habilidade de delegar e comunicar 

1 0450 promover Treinamento interno para transferencia de conhecimento 

1 0451 estimular presença em Conferências para transferencia de conhecimento 

1 0452 Adotar prática de contratação de Consultores externos para transferencia de conhecimentos 

1 0453 promover o uso da Internet para transferencia de conhecimento 

1 0454 promover a Auto educação como forma de transferencia de conhecimento 

1 0455 promover a leitura de Livro e artigos de pesquisa como transferencia de conhecimento 

1 0471 Adotar prática de Participação da alta administração em programas de qualidade 

1 0510 promover aliança estratégica com forncedor na área de Desenvolvimento de produto 

1 0511 promover aliança estratégica com forncedor para Melhorar o cronograma de produção 

1 0512 promover aliança estratégica com forncedor para Implementação do serviço ao cliente 

1 0513 promover aliança estratégica com forncedor para melhorar Previsão de negócios 

1 0514 promover aliança estratégica com forncedor para realizar Pesquisa de mercado 

1 0515 praticar como objetivo a Melhora do serviço ao cliente 

1 0534 Incentivar a buscar pela adequada compreensão das expectativas dos clientes 

1 0535 
Adotar com prática ter profissionais técnicos com conhecimento na posição de Autoridade 
superior 

1 0550 promover a formação gerencial para profissionais técnicos 

1 0551 
Adotar como prática a busca pela identificação do potencial gerencial em profissionais 
técnicos 

1 0553 adotar politicas para trabalhadores do conhecimento 

1 0559 Promover a orientação para o desenvolvimento do conhecimento 

1 0560 Promover a orientação para a transferência do conhecimento 

1 0561 Promover a orientação para proteção do conhecimento 

1 0563 Promover nos funcionário um entendimento da organização como um sistema geral 

1 0571 Promover mecanismos para encorajar os membros de uma organização a compartilhar 
informações 

1 0572 Promover Projetos interdepartamentais na organização 

1 0574 Incentivar a formação geral nos funcionários que é aplicada às suas tarefas habituais 

1 0579 Promover incentivos quando os objetivos gerais da empresa são alcançados 

1 0583 
adotar a prática de definição de técnicas para desenvolver benchmarking externo, o que 
permite que a empresa aprenda sobre o sucesso ou o fracasso de outras empresas 

1 0587 
Adotar a prática de estabelecimento de Tarefas para identificar os recursos de informação 
necessários para a organização 

1 0588 incentivar o trabalho em equipe 

1 0590 Estimular os gerentes a informar e recompensar as conquistas de seus colaboradores 
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1 0595 Estimular liderança nos funcionários da alta administração 

1 0598 Incentivar o design de produto 

1 0608 
Adotar como prática a participação da alta administração que promete e participa dessa 
qualidade como núcleo de uma empresa 

1 0626 Promover pesquisa de Mercados para que o departamento de design possa obter 
informações de qualidade 

1 0627 Promover revisão de projetos de produtos 

1 0628 Adotar a implementação e produtividade no processo de design do produto 

1 0629 
Adotar como prática a percepção de que as capacidades e restrições do equipamento atual 
são revisadas pelos desenvolvedores de produtos 

1 0632 
analisar seriamente o feedback dos clientes sobre produtos ou serviços para tomar medidas 
corretivas 

1 0642 Estimular a organização a manter relacionamentos de longo prazo com os fornecedores 

1 0643 Manter a organização dependente de alguns fornecedores razoavelmente confiáveis 

1 0649 instituir procedimento padrão para processar produtos não conformes 

1 0651 promover capacidade para lidar com problemas apressados ou extraordinários 

1 0662 Instituir a coleta de informações sobre o comparecimento e apreciação dos funcionários para 
estratégias de recursos humanos 

1 0663 
Manter Grau determinado de informatização do sistema de gerenciamento de recursos 
humanos 

1 0674 Criar e manter uma organização rápida, flexível e plana. 

1 0680 Buscar focos em estratégias de longo prazo e não em soluções de curto prazo 

1 0683 Estimular a capacidade da organização de fazer negócios independentemente das condições 
do mercado 

1 0684 Entregar Serviços que atendem consistentemente a demanda dos clientes. 

1 0685 Entregar produtos que atendem consistentemente a demanda dos clientes. 

1 0693 Prover os recursos necessários para os processos 

1 0696 A autogestão é estimulada pela alta gerencia 

1 0697 
Associar o pagamento da alta administração diretamente do desempenho econômico da 
empresa 

1 0704 Incetivar a colaboração entre os membros da equipe 

1 0706 Adotar reuniões de equipe como prática para resolução de problemas 

1 0712 Desenvolver Projetos inovadores de pesquisa orientados por mercado 

1 0715 Pagar os salários Compatíveis ao mercado 

1 0725 Adotar estratégia de manter grande participação de mercado 

1 0726 Adotar estratégia de manter uma posição lucrativa no em nichos de mercado 

1 0727 Exercer influências na cadeia de suprimentos tanto a montante como a baixa 

1 0729 adotar foco no mercado especializado 

1 0731 Desenvolver estratégias de gerenciamento efetivo de clientes 

1 0732 Desenvolver estratégias de gerenciamento efetivo de fornecedores 

1 0737 Manter estrutura Descentralizado, estruturado e altamente especializado 

1 0739 Manter estrutura semi estruturado e moderadamente especializado 

1 0757 Manter as Capacidades de melhoria de custos adequadas 

1 0758 Possuir Forte capacidade de aprimoramento da produtividade 

1 0759 Possuir Capacidades adequadas de desenvolvimento de produtos 

1 0760 Possuir Forte capacidade de desenvolvimento de produtos 

1 0775 Estimular a interação com outras áreas funcionais 

1 0778 Desenvolver estrutura e organização de compras próprias 

1 0779 Envolver a alta administração nos processos de compras 
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1 0784 desenvolver o design de produto 

1 0786 Estimular a integração entre os diferentes departamentos de negócios dentro da empresa 

1 0789 Estimular a Coordenação com outras áreas funcionais da empresa para melhorar a qualidade 

1 0799 Estimular relações de longo prazo com um número reduzido de fornecedores 

1 0813 
manter gerenciamento de compras ativamente envolvido em atividades para promover a 
qualidade na empresa 

1 0814 Estimular a Integração da cadeia de suprimentos 

1 0816 Estimular a Integração do desenvolvimento de produtos na cadeia de fornecimento com o 
cliente 

1 0819 Envolver naa cadeia de fornecimento as dimensões de produtos e serviços e planos de 
marketing 

1 0821 Estimular abastecimento a montante em produtos e serviços e planos de marketing 

1 0823 
Estimular a Colaboração dos membros da cadeia de abastecimento a montante com previsão 
de demanda 

1 0825 
Estimular a Colaboração dos membros da cadeia de abastecimento ajustada com previsão de 
demanda 

1 0827 
Estimular a Colaboração dos membros da cadeia de abastecimento para com o planejamento 
de estoque 

1 0829 
Estimular a Colaboração dos membros da cadeia de abastecimento ajustados com 
planejamento de estoque 

1 0831 
Estimular a Colaboração dos membros da cadeia de abastecimento alinhado com 
planejamento de produção 

1 0833 Estimular a Colaboração dos membros da cadeia de abastecimento ajustado com 
planejamento de produção 

1 0834 Adotar a Criação de equipes multifuncionais 

1 0835 
Adotar a Criação de equipes multifuncionais de logística e qualidade que incluem membros 
de outras equipes 

1 0847 Adotar Gestão do serviço ao cliente 

1 0849 Estimular a obtenção de feedback dos clientes finais sobre a adequação dos serviços 

1 0858 Desenvolver produtos de suporte de fornecedores 

1 0861 Ter a Linha de montagem perto do cliente 

1 0862 Ter os Produtos de montagem perto do cliente final 

1 0879 elaborar informações ambientais de âmbito geral a serem divulgadas através da mídia, 
folhetos, internet, etc. 

1 0880 divulgar informações ambientais de alcance geral através da mídia, página web da 
organização, folhetos, etc. 

1 0883 Adotar procedimentos de Proteção do conhecimento gerado pela organização 

1 0885 Adotar prática de Recrutamento baseado no conhecimento 

1 0891 Estimular a Organização sistemática do trabalho 

1 0892 Estimular o treinamento de aprimoramento de habilidades 

1 0893 Adotar práticas de trabalho em equipe 

1 0902 possuir departamentos internos e externos focados em melhorar o gerenciamento de 
relações com o cliente 

1 0908 Envolver a alta gerencia nos processos relativos ao conhecimento 

1 0919 possuir uma função formal de pesquisa de mercado na organização 

1 0921 
Realizar os testes de conceito, produto e mercado em todos os novos projetos de 
desenvolvimento de produtos 

1 0924 possuir equipe de lançamento de produtos multifuncional 

1 0925 possuir Equipes multifuncionais que tomam decisões sobre fabricação, logística, marketing e 
vendas 

1 0928 
Ter a disposição da campanha promocional, os membros da equipe de lançamento do novo 
produto 

1 0929 
Estabelecer Uma equipe de lançamento responsável pelas atividades de planejamento de 
lançamento. 

1 0930 
possuir critérios definidos e claros quanto ao prosseguimento ou não dos produtos 
observados a cada ponto de revisão 
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1 0933 armazenar e disponibilizarpara a equipe de novos produtos o conhecimento de projetos 

1 0947 possuir os resultados dos testes conceito, produto, mercado formalmente avaliados 

1 0949 estabelecer ligação entre equipes de desenvolvimento e lançamento. 

1 0951 Ter o serviço ao cliente e o suporte como parte da equipe de lançamento 

1 0952 possuir um protocolo padrão para planejar um lançamento dentro da empresa 

1 0953 realizar vários testes de mercado antes do lançamento do produto 

1 0963 Possuir compreensão real sobre a causa raiz do problema 

1 0964 possuir compreensão das relações de causa e efeito entre diferentes áreas de atuação 

1 0973 possuir Um pacote de software de gerenciamento de manutenção 

1 0975 possuir Todos os sites de produção sob a responsabilidade do mesmo diretor 

1 0979 possuir Um serviço de capitalização de conhecimento para toda a empresa 

1 0980 estabelecer Parceria com um consultor especializado na capitalização do conhecimento 

1 0981 realizar Uma reunião de coordenação a cada semana entre os locais de produção 

1 0984 adotar Resolução de problemas usando o método 4 x 4 

1 0991 estabelecer A capacidade de uma equipe de gerenciamento para definir uma estratégia clara 

1 0994 ampliar a Capacidade de um departamento de engenharia para ter em conta as soluções na 
prateleira para desenvolver o produto ainda mais 

1 0995 
incentivar a Faculdade dos supervisores para dividir a força de trabalho entre eles de acordo 
com as necessidades de cada oficina 

1 0997 possuir capacidade de dirigir várias fábricas 

1 1002 
estimular Capacidade de uma pessoa para criar soluções para avarias quando a manutenção 
não foi realizada regularmente 

1 1020 
Permitir que os trabalhadores executem o maior número possível de etapas para pedidos 
únicos 

1 1022 Tratar recursos geograficamente dispersos como se fossem centralizados 

1 1029 tornar os recursos mais especializados ou mais generalistas 

1 1030 
atribuir aos trabalhadores a maior parte da autoridade de decisão e reduzam a gestão 
intermediária 

1 1031 
verificar a integridade e a correção dos materiais recebidos e verifique o resultado antes de 
ser enviado aos clientes 

1 1042 
Utilizar como prática a recompensa para ampliar capacidade de obter recursos e alocar 
equipe 

1 1048 adotar A liderança em todos os níveis garantindo decisões tomadas baseia se em dados 
relevantes, informações, inteligência e conhecimento de boas práticas e melhores práticas. 

1 1068 Realizar Pesquisas para captar insight do consumidor 

1 1102 utilizar embalagem como estratégia de diferenciação de produto 

1 1111 
adotar estratégia acima da linha ABL, abaixo da linha BTL e através das comunicações de 
linha TTL 

1 1126 Adotar Todos os principais aspectos do Lean 

1 1133 
Ter O desempenho continuamente rastreado e comunicado a todos os funcionários usando 
uma variedade de ferramentas visuais 

1 1140 ter As conversas de desempenho regulares com enfase no tratamento de causas raiz. 

1 1147 
Possuir objetivos de curto prazo definidos para que se tornem uma escada para alcançar os 
objetivos de longo prazo 

1 1151 
ter os gerentes seniores avaliados e responsabilizados pela força do grupo de talentos que 
eles criam ativamente 

1 1153 
As pessoas dentro da empresa são recompensadas igualmente, independentemente do nível 
de desempenho. 

1 1159 Buscar a solução para combinar um problema ou crise percebida, através de técnicas 
comprovadas e os laços causais entre prática e desempenho. 

1 1160 associar pontos de vista emocionalmente informados e basear uma decisão impulsiva de 
adotar idéias, que variam em como elas beneficiam a organização. 

1 1161 adotar a influência persuasiva dos gurus da administração, consultores de gestão, 
acadêmicos, etc. e suas técnicas de apresentação. 

1 1169 Obter gerenciamento de suporte de gerenciamento superior 
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1 1180 gerenciar mudanças 

1 1185 Ter capacidade de Controlar a mudança 

1 1186 gerenciar os stakeholders ou partes interessadas 

1 1199 realizar a Identificação de um produto campeão 

1 1210 avaliar de forma justa os resultados do teste conceito, produto, mercado 

1 1211 
definir um protocolo padrão para planejar um lançamento de produtos e serviços dentro da 
empresa 

1 1218 Os critérios seguir e não seguir são claros e pré definidos para cada ponto de revisão 

1 1219 Os resultados dos testes conceito, produto, mercado são formalmente avaliados 

1 1223 Possuir equipe multifuncional de lançamento 

1 1224 Possuir Equipes multifuncionais para tomar decisões sobre fabricação, logística, marketing e 
vendas 

1 1231 Realizar os Testes mínimos de conceito, produto, mercado 

1 1243 Ter O serviço ao cliente e o suporte como parte da equipe de lançamento 

1 1264 Definir Uma estrutura patrimonial adequada ao controle contínuo por membros da família 

1 1265 Definir Estruturas e processos de governança, incluindo conselhos independentes, carta ou 
código de conduta familiar 

1 1268 Fazer o uso oportuno de recursos externos e assistência, tais como conselhos consultivos e 
consultores profissionais 

1 1269 estabelecer Compromisso familiar com a viabilidade a longo prazo e continuidade do negócio 
e com o planejamento de sucessão. 

1 1273 
Estimular a Capacidade de lidar e estar confortável com a riqueza e os membros da família 
que vivem sob os meios financeiros 

1 1294 Possuir Equipes de clientes 

1 1296 Ter um Gerente de caso 

1 1298 Permitir ingresso de Recursos extras para certas áreas 

1 1321 Possuir Equipes de clientes 

1 1323 Ter um Gerente de caso 

1 1325 Permitir ingresso de Recursos extras para certas áreas 

1 1331 Reconhecer explicitamente os determinantes ambientais na formação do BBP. 

1 1350 ter a integração da satisfação do cliente na visão e nos objetivos da empresa 

1 1352 Estabelecer como meta que todos os produtos comprados estejam em conformidade com os 
requisitos especificados 

1 1357 
Estabelecer um procedimento para verificação, armazenamento e manutenção de um 
produto fornecido pelo comprador 

1 1358 Estabelecer um procedimento para identificar produtos em todas as fases da produção, 
 entrega e instalação 

1 1360 
Estabelecer um procedimento para garantir que um produto recebido não seja usado até que 
tenha sido 
 inspecionado ou verificado de outra forma conforme os requisitos especificados 

1 1361 
Estabelecer um procedimento para garantir que os produtos que não estejam em 
conformidade com as especificações 
 os requisitos são controlados 

1 1362 Estabelecer um procedimento para investigar a causa de um produto não conforme e a ação 
corretiva necessária para prevenir a recorrência 

1 1363 
Estabelecer Procedimentos para manuseio, armazenamento, embalagem e produtos de 
entrega são estabelecidos, 
 documentado e mantido 

1 1365 
Estabelecer um sistema de gerenciamento de qualidade estabelecido e documentado para 
garantir que o produto atenda aos requisitos especificados 

1 1371 
Fazer uso das Ferramentas de qualidade total gráfico de Pareto, diagrama de causa efeito, 
folhas de checagem, histogramas, diagramas de dispersão, gráficos de execução, gráficos de 
controle, etc. 

1 1377 Fomentar que a gerência sênior sempre coopere com os departamentos operacionais 

1 1378 Fomentar que A gerência sênior sempre coopere com clientes e fornecedores para melhorar 
desempenho da empresa 
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1 1379 Fomentar que A gerência da empresa é realizada coletivamente por gerentes seniores e com a 
participação dos funcionários 

1 1380 Ter A administração da empresa realizada pessoalmente pelo diretor gerente 

1 1383 Ter a A alta gerência na condução de treinamentos em resolução de problemas para líderes de 
departamento 

1 1386 Ter Produtos do cliente que atendem às especificações do pedido 

1 1389 Reduzir o retorno por produtos defeituosos 

1 1394 Incentivar a inovação em novos produtos e serviços 

1 1397 Ter o produto em estoque 

1 1405 Incentivar a Disposição da administração sênior para aceitar sugestão de melhoria 

1 1406 Dar Responsabilidade das pessoas em companhia por aceitar o sucesso ou o fracasso de 
produtos ou serviços que produzem 

1 1411 possuir Nível de aceitação de novas políticas e procedimentos dentro de cada departamento 

1 1412 manter alta Probabilidade de novas ideias serem rapidamente aprovadas para implementação 
de teste 

1 1415 medir Nível de oportunidade para que os funcionários da empresa troquem informações com 
seus 

1 1416 possuir Oportunidade para melhorar as habilidades dos funcionários em seu trabalho atual 

1 1420 medir Nível de acordo entre todos os funcionários 

1 1421 mensurar Nível de compromisso do empregado para melhorar os procedimentos 

1 1422 possuir um Comprador com a visão de funcionários considerando planos estratégicos e de 
recursos humanos 

1 1423 medir Nível de satisfação do empregado pelo seu avanço na carreira 

1 1424 medir Nível de resistência do empregado a mudanças na empresa 

1 1426 Adotar como filosofia a idéia de que a empresa considera o cliente como sempre certo e lida 
com isso efetivamente 

1 1429 oferecer privilégios especiais a clientes leais considerando os mesmos como o maior ativo 
comercial 

1 1430 estabelecer razões emocionais e racionais com seus clientes para que os mesmos comprem 
seus produtos 

1 1433 possuir Catálogos de produtos ou serviços 

1 1452 realizar Pesquisa de mercado para novas ideias de produtos 

1 1455 utilizar o esporte como estratégia de Recursos Humanos para integração de equipes 

1 1456 utilizar o esporte como estratégia de Recursos Humanos para integração de funcionários 

1 1457 utilizar o esporte como estratégia de Recursos Humanos para desenvolver o trabalho em 
equipe 

1 1469 Ter planos de curto e longo prazo para manutenção das instalações 

1 1476 Gravar imagens e sites de gravação de vídeo podem ser ferramentas poderosas de coleta de 
dados e documentação. 

1 1477 Ter capacidade para trasnferir conhecimento 

1 1479 ter capacidade de disseminar informação e conhecimento 

1 1480 explorar a capacidade organizacional de internalizar conhecimentos 

1 1483 Ter um procedimento formal de recrutamento e critérios de seleção adequados 

1 1485 Ter a visão de que o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades em empregados como 
um investimento e não um custo 

1 1486 Ensinar aos funcionários por que eles devem fazer as coisas e não apenas como devem fazer as 
coisas 

1 1488 Usar scripts para a interação do serviço 

1 1489 Ter as percepções dos clientes sobre a qualidade do serviço sempre mensuradas antes que os 
conteúdos do treinamento sejam decididos e fornecidos. 

1 1490 Fornecer as habilidades de treinamento para os gerentes que treinam em cascata até níveis 
mais baixos na organização 

1 1492 Incentivar o trabalho em equipe para encorajar os membros a assumir novas responsabilidades 

1 1493 Ter as equipes como forma de capacitação na organização 

1 1494 Incentivar os membros da equipe a ajudar e treinar uns aos outros 
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1 1495 Incentivar sugestões e envolvimentos ajudam a desenvolver o espírito de equip 

1 1499 Incentivar os membros da equipe a ajudar e treinar uns aos outros 

1 1500 Incentivar sugestões e envolvimentos ajudam a desenvolver o espírito de equip 

1 1514 manter uma comunicação regular com os funcionários que atendem aos clientes 

1 1517 estimular a cultura organização de integração 

1 1522 Ter membros da equipe que sintam se livres para tentar idéias inovadoras e uma alta tolerância 
às pessoas cometeu erros. 

1 1523 incentivar os membros da equipe a desafiar e buscar mudanças nos pressupostos subjacentes 
declarados em estratégia, decisão e ações ao tirar uma Imagem Grande. 

1 1524 Identificar e explorar oportunidades sob incerteza. 

1 1527 acertar uma visão de projeto acordada entre todas as partes interessadas. 

1 1531  possuir acordos de longo prazo com os principais interessados. 

1 1533  Criar um ambiente de colaboração para comunicação aberta entre as partes interessadas. 

1 1539 
ter um lider forte em habilidades de rede e fazendo alianças estratégicas e acordos de 
coalizão. 

1 1541 dar enfase ao trabalho em equipe dentro da empresa. 

1 1542  dar enfase ao trabalho em equipe em todas as empresas participantes. 

1 1544 Ter suporte do gerenciamento superior na execução de projetos 

1 1554 utilizar consultores ou especialistas externos em identificação de risco. 

1 1559  separar reservas de administração ou orçamento externo para eventos de risco inesperados. 

1 1564 
Determinar e atribuir a propriedade do risco às partes interessadas apropriadas e às funções 
do projeto. 

1 1571 utilizar o relatório de risco para a tomada de decisões pela alta administração. 

1 1579 possuir procedimentos efetivos de gerenciamento de mudanças. 

1 1582 Utilizar equipes multifuncionais em áreas sensíveis da organização 

1 1584 
realizar a revisão por pares por meio de um painel de especialistas, geralmente incluindo pelo 
menos alguns membros do painel externo em uma ou mais visitas ao site 

1 1587 
testar o conhecimento, habilidades e competências dos estudantes para medir qualidade da 
instituição 

1 1595 disseminar a cultura de organização que aprende 

1 1601 comunicar altas expectativas 

1 1603 usar as redes sociais para disseminar a cultura de organização que aprende 

1 1609 usar as redes sociais para comunicar altas expectativas 

1 1612 usar conjuntos de dados reais e motivadores para envolver os alunos na criação e teste de 
conjecturais 

1 1614 
integrar o uso de ferramentas tecnológicas apropriadas que permitam aos alunos testar suas 
conjecturas, explorar e analisar dados e desenvolver seu raciocínio estatístico 

1 1615 
promover o discurso da sala de aula que inclui argumentos estatísticos e intercâmbios 
sustentados que se concentrem em idéias estatísticas significativas 

1 1616 
realizar avaliação para aprender o que os alunos conhecem e para monitorar o 
desenvolvimento de sua aprendizagem estatística, bem como para avaliar os planos de 
instrução e o progresso. 

1 1629 fornecer os recursos necessários para processos 

1 1630 promover o envolvimento dos parceiros nas atividades da empresa 

1 1631 envolver a alta gerência no processo de melhoria da cadeia de suprimentos 

1 1632 realizar Revisão dos problemas da cadeia de suprimentos nas reuniões da alta gerência 

1 1635 fazer uso de informações dos clientes na concepção de produtos e serviços 

1 1636 dar Compreensão de produtos ou serviços por funcionários 

1 1638 estabelecer Relação entre os objetivos da empresa e as expectativas dos clientes 

1 1641 promover o Desenvolvimento de relacionamento de longo prazo com fornecedores 

1 1654 Ajustar cotas para variações nos territórios dos vendedores produtos ou clientes 
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1 1658 definir a Organização de força de vendas por especialização geográfica territorial 

1 1659 
definir Organização da força de vendas por uma combinação de classe de clientes de classe 
de produto ou especialização geográfica territorial 

1 1660 definir Organização de força de vendas por especialização em classe de produto 

1 1661 definir Organização de força de vendas por especialização em classe de clientes 

1 1669 desenvolver Treinamento em conhecimento de produto 

1 1671 realizar Treinamento de habilidades de venda 

1 1672 realizar Treinamento de competição de mercado 

1 1677 ter Consultor de treinamento externo 

1 1690 
construir um Plano de pagamento ilimitado recebimentos completos de reembolso e 
relatórios de despesas enviados 

1 1692 
adotar Plano de pagamento limitado adiantamento total para todas as despesas por um 
determinado período de tempo 

1 1694 
realizar Reembolso total do sistema de honra nem recibos nem relatórios de despesas 
enviados 

1 1695 ter um Plano de subsídio fixo montante fixo por despesa 

1 1720 Estabeleça o plano que envolva a mudança de um sistema 

1 1729 as publicações de artigo científico devem ser legível pelo leigo 

1 1730 as publicações de artigo científico deve estar acessível online 

1 1731 as publicações de artigo científico devem fornecer estudos de caso 

1 1733 as publicações de artigo científico dever se aplicar às empresas 

1 1734 
as úblicações devem forncer Resumo executivo gratuito, e o acesso ao artigo completo por 
taxa de evento 

1 1735 as publicações devem estar disponíveis como aplicativo 

1 1737 
evitar falhas na Previsão de demanda futura de ativos físicos na entrega dos serviços 
necessários 

1 1738 possuir os recursos físicos mínimos exigidos para entregar os serviços da sua organização 

1 1739 
revisar os locais de ativos físicos da organização para aprender sua eficácia na entrega da 
missão da organização 

1 1740 Investigar a contribuição dos ativos físicos para a missão da organização 

1 1741 Seguir os critérios oficiais escritos no momento da avaliação do estado dos ativos físicos 

1 1742 
determinar com que frequência a organização tenta encontrar uma solução sem ativos para 
alcançar a missão da organização 

1 1743 
determinar com que frequência a organização se relaciona com outras organizações 
governamentais para se beneficiar de ativos excedentes 

1 1744 
determinar com que frequência a organização supera os benefícios de descartar ativos versus 
mantê los 

1 1754 
determinar a frequência a organização avalia a capacidade do mercado para sua 
implementação 

1 1755 avalia a capacidade de mercado para sua implementação de um projeto típico 

1 1778 classificar Projetos com base em sua prioridade em relação à realização da missão da 
organização 

1 1784 
verificar a frequência com que a organização se certifica de que os recursos são usados com 
sensibilidade 

1 1788 
instigar a compreensão pela alta administração que a IES dá prioridade à qualidade do 
processo e do serviço em vez da quantidade 

1 1790 
Ter definido pela alta administração da IES os problemas de qualidade na agenda das 
reuniões dos gerentes 

1 1819 dectar por meio de auditorias internas as não conformidades dos processos e serviços 

1 1823 
Determinar as áreas da instituição e os procedimentos que precisam de melhoria nos planos 
de gestão 

1 1832 Ter na organização docentes e funcionários educados em técnicas de gerenciamento de 
qualidade e resolução de problemas 

1 1833 Fornecer recursos para fins educacionais 

1 1836 Possuir um cargo formal de Gerente de Energia a cargo de um Comitê de Energia 
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1 1837 delegar autoridade para o Comitê de Energia para o gerenciamento de atividades de 
melhoria energética 

1 1838 
incentivar a gerência a participar ativamente de programas de gerenciamento de energia 
como planejamento, auditoria e monitoramento 

1 1839 Alocar o Comitê de Energia com um orçamento financeiro para melhoria energética 

1 1841 
Definir diretrizes facilmente acessíveis e visíveis para economia de energia disponíveis em 
toda a organização 

1 1844 
Fazer com que O Comitê de Energia regularmente se comunique com os funcionários da 
organização para criar consciência 

1 1847 
Convidar especialistas externos em gerenciamento de energia para treinar ou auditar 
recursos existentes 

1 1849 possuir procedimentos claros que descrevem a seqüência de etapas na implementação de 
um programa / atividade de gerenciamento de energia 

1 1851 realizar regularmente auditorias energéticas para medir o consumo de energia para melhoria 

1 1852 
realizar regularmente reuniões periódicas com proprietários de área funcional para discutir 
melhorias 

1 1853 
buscar proativamente orientação sobre questões de gerenciamento de energia de 
departamentos e pessoas mais experientes 

1 1859 reduzir significativamente o consumo total de energia em toda a organização 

1 1875 ter o Orçamento construído sob a Abordagem de cima para baixo 

1 1876 
ter o Orçamento construído sob a Abordagem Misturada ou de cima para baixo e de baixo 
para cima 

1 1878 ter o Orçamento Transparente para as partes interessadas, como usuários, por exemplo 

1 1879 distribuir os rendimento de Quarenta a 50 por cento pelas finanças centrais 

1 1880 distribuir 100 porcento distribuída para faculdades e escolas 

1 1881 realizar a Alocação de custos e despesas financiada por finanças centrais 

1 1882 
realizar a alocação de custos e despesas considerando os requisitos de contribuição por 
faculdades baseadas na central 

1 1884 Ter Processo de consulta Pouca ou nenhuma consulta com faculdades e divisões 

1 1885 Ter Processo de consulta mais frequente com faculdades e divisões, reuniões orçamentárias 
mensais nos níveis da escola / departamento 

1 1889 Utilizar páginas Wikis para difundir conhecimento 

1 1890 Construir páginas Wikis para estimular o conhecimento por parte dos alunos 

1 1895 explorar e desenvolver habilidades cognitivas no quadro de funcionários 

1 1897 promover a resiliência emocional na equipe 

1 1899 
Considerar a estratégia em diferentes horizontes temporais como curto, médio e longo prazo 
definidos 

1 1908 Garantir uma compreensão clara da natureza da mudança 

1 1909 
realizar uma análise da organização, seus processos de trabalho e a acomodação atual para 
definir os fatores a mudar, quais intervenções devem ser bem sucedidas e uma potencial 
resistência à mudança com objetivos claros e inequívocos 

1 1912 
Possuir uma variedade de espaços de trabalho, com uma combinação adequada de lugares 
que suportam comunicação e colaboração e locais de apoio à concentração e privacidade, 
individualmente e para grupos 

1 1913 manter Separações entre áreas de comunicação abertas e áreas de trabalho 

1 1916 
garantir que não haja grandes espaços abertos, mas zonas abertas menores com uma boa 
visão geral, alternadas com espaços ou painéis fechados 

1 1923 realizar uma gestão adequada das expectativas, com posições realistas 

1 1934 Possuir capacidade para Modificação do comportamento organizacional 

1 1939 fornecer recursos necessários as tarefas 

1 1946 
Encorajar novas idéias para conservar o meio ambiente, instituindo esquemas de 
recompensa para empregados 

1 1948 
considerar critérios ambientais em todas as decisões estratégicas, de longo prazo e 
corporativas 

1 1952 
considerar oportunidades de reutilização ou reciclagem ou recuperação de material ao 
projetar produtos ou processos 

1 1957 possuir uma política de portas abertas para que os gerentes sejam acessíveis 
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1 1960 evitar o nepotismo na seleção de gerentes de nível superior, enquanto as qualificações são 
enfatizadas para gerentes de nível médio e inferior 

1 1962 Informalizar os gerentes em posições hierarquicas inferiores 

1 1967 realizar treinamentos para desenvolver Habilidades gerenciais 

1 1968 realizar a Gestão do conhecimento através de benchmarking de empresas ocidentais ou 
treinamento externo 

1 1971 
ter Conhecimento tácito inserido na cultura, estrutura e liderança da empresa como 
complemento do conhecimento explícito incorporado na tecnologia e documentos da 
empresa 

1 1972 
possuir um Portal de conhecimento para conhecer os detalhes dos problemas encontrados e 
as soluções encontradas por outras plantas 

1 1975 realizar Alianças de conhecimento 

1 1979 explorar serviços de diferenciação e adaptação para seus clientes 

1 1997 manter infra estrutura adequada 

1 1998 Definir objetivos de curto, médio e longo prazo e seus indicadores 

1 1999 Possuir sistema de indicadores para áreas definidas como chaves da organização 

1 2000 possuir páginas de inforaçãos do tipo Wikis 

1 2004 possuir planilhas de conhecimento 

1 2010 utilizar consultores externos para desenvolver sistemas 

1 2026 ter um processo de criação de conhecimento dentro da organização 

1 2027 estimular o Compartilhamento de conhecimento 

1 2028 armazenar e documentar o conhecimento 

1 2029 Buscar a Aplicação de conhecimento 

1 2038 demonstrar evolução nos serviços prestados 

1 2043 ter a Orçamentação centralizada e legalmente orientada dispondo de alocação de recursos 
equitativa para ministérios e departamentos 

1 2049 ter planos e metas voltados para resultados, orientado para o mercado, mas delegada e 
participativa para o orçamento e alocações de recursos 

1 2050 Criar oportunidades econômicas e poder através de um crescimento equitativo, melhor 
acesso aos mercados e recursos expandidos. 

1 2051 estimular a Ênfase em uma maior responsabilização através de relatórios a diversas partes 
interessadas, tais como doadores, estado e sociedade civil 

1 2052 
estimular a Ênfase no orçamento orientado para resultados e alocação de recursos baseados 
no mercado, preços 

1 2062 perseguir melhora na posição de ranking de pesquisa global de reputação 

1 2063 perseguir melhora na posição de ranking de pesquisa regional de reputação 

1 2065 melhorar Indicadores de produtividade de pesquisa, como documentos acadêmicos por 
faculdade ou curso 

1 2073 realizar pesquisa de reputação interna e externa 

1 2079 medir a reputação do funcionário considerando a faculdade de sua formação 

1 2080 medir a performance das empresas considerando a faculdade de formação do empregado 

1 2110 Ampliar a capacidade empreendedora da organização 

1 2111 ampliar a capacidade financeira da organização 

1 2112 Ampliar a capacidade competitiva da organização 

1 2119 Valorizar os relacionamentos da organização 

1 2120 Estimular a capacidade de ser flexíveis e adaptar continuamente à mudança 

1 2122 possuir gerentes seniores que sejam flexíveis em seus caminhos 

1 2124 construir um ambiente onde os funcionários possam usar seu próprio julgamento na 
resolução de problemas 

1 2128 
criar um ambiente onde os empregados de diferentes unidades estejam confortáveis caso 
necessário sua ida ao local 

1 2133 possuir capacidade de planejar com antecedência e valorizar esta capacidade 
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1 2141 
Adotar culturas de auto suficiência e evidências para planejar e oferecer uma educação 
econômica que permita que os alunos estejam mais preparados para funcionar em um 
ambiente global mais exigente, complexo e em rápida evolução 

1 2142 
contratar ou alugar líderes com um histórico como agentes de mudança e incuba líderes 
futuros dentro 

1 2144 
planejar estrategicamente em resposta às mudanças nas necessidades do mercado, execute 
tática, sustente a excelência em todas as funções principais 

1 2153 
simplificar a estrutura organizacional, processos, políticas e práticas para torná los sensíveis 
aos tempos de mudança 

1 2154 
implantar a tecnologia como guia para melhorar os serviços de instrução e apoio ao aluno, 
coletar dados de resultados, relatórios de gerenciamento atempados e reduzir os custos 
operacionais 

1 2155 
Identificar e buscar vantagens competitivas sustentáveis, produtos diferenciados e nichos de 
mercado 

1 2156 
perguntar todos os pressupostos, vacas sagradas, e evite as tentações de ser tudo para todas 
as pessoas 

1 2157 
Aceitar os alunos como clientes, estabeleça métricas de desempenho e se destaque na 
entrega de educação e serviços a preços competitivos 

1 2161 
conhecer a proposição de valor de alguém, baseando se no que funciona e na mudança do 
que não 

1 2162 
Desenvolver capacidade em áreas que importam e diminuir a capacidade e alocação de 
recursos em outros lugares 

1 2165 
Envolver todos os funcionários do alto escalão em todas as fases da modelagem dos 
processos 

1 2179 Garantir que a alta administração de cada instituição de ensino superior conheça os 
princípios, critérios e procedimentos da avaliação abrangente da qualidade. 

1 2180 garantir que uma equipe de assessores internos seja nomeada pelo reitor do ensino médio 
ou universitário 

1 2181 garantir que uma equipe de assessores internos seja treinada para avaliar a qualidade interna 

1 2182 
Garantir que uma equipe de assessores internos forneçe avaliação interna de qualidade para 
definir força e áreas de melhoria na escola. 

1 2183 
Garantir que uma equipe de assessores internos prepare relatório de avaliação interna e que 
este relatório seja revisado e aprovado pela alta administração do ensino médio e entregue 
ao grupo de avaliadores externos. 

1 2184 Garantir que o grupo de avaliadores externos prepare o primeiro relatório de feedback de 
acordo com o estudo de relatórios de avaliação interna. 

1 2185 fazer com que o grupo de avaliadores externos realize uma visita no local e verifique a 
informação no relatório de avaliação interna. 

1 2186 

fazer com que o grupo de avaliadores externos prepare a segunda versão do relatório de 
comentários, com base nos resultados da visita no local e que este relatório confirme todas 
as forças importantes e áreas de melhoria relacionadas à escola. A quantificação da 
qualidade da instituição de ensino superior de acordo com a lógica RADAR deve ser anexada. 

1 2187 realizar uma segunda versão do relatório de comentários, com os resultados da avaliação 
sendo comunicados pelo avaliador externo principal com representantes do ensino médio. 

1 2188 
garantir que a alta administração de cada instituição de ensino superior planeje e controle as 
melhorias, atividades ou mudanças necessárias. 

1 2193 Analisar características do produto 

1 2194 Formar uma equipe de benchmarking 

1 2228 promover a Mudança de resíduos 

1 2242 
Ouvir as preocupações dos alunos, garantindo sua representação nas reuniões, por exemplo; 
conselhos de departamento, conselhos de faculdade, senado e conselho 

1 2243 
incentivar os alunos a aprender os conceitos básicos do curso do melhor que podem 
encontrar através da Internet, sob a orientação de seus professores e, em seguida, entrar na 
turma para discussão e interação 

1 2245 
Usar plataformas tecnológicas que incluem tecnologias Web 2.0 blogs, wikis e sites de redes 
sociais, dispositivos de suporte digital e móvel e ambientes virtuais e aumentados 

1 2247 
incorporar o propósito dos professores de usar novas plataformas de tecnologia em seu 
crescimento profissional, como tecnologias da Web 2.0 como o twitter e redes sociais 

1 2248 
Facilitar a aprendizagem das habilidades de empregabilidade do século XXI, como a 
comunicação, a colaboração, a criatividade, através da busca, recuperação e avaliação crítica 
da informação, em vez de apenas ensinar sobre um tema. 

1 2249 
Estimular as parcerias e a partilha de responsabilidades entre educadores e outras partes 
interessadas em matéria de políticas, processos, governação e estruturas de apoio são 
fundamentais para o sucesso futuro. 

1 2266 realizar serviços e substituição do equipamento 
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1 2270 Desenvolver a capacidade de alternar entre e entre os papéis 

1 2271 Desenvolver a capacidade de múltiplos entendimentos 

1 2272 Desenvolver a habilidade de trabalhar em ambiente de muita incerteza 

1 2285 Ter as prioridades estratégicas convertidas em cascata para cada faculdade ou unidade 
escolar 

1 2288 
ter Informações de gerenciamento de desempenho prontamente disponíveis para partes 
interessadas internas 

1 2300 
permitir que os membros da faculdade possam decidir a direção de seu trabalho sem 
interferência 

1 2304 
estabelecer parcerias entre os membros da faculdade para fins de pesquisa ou concessão seja 
com faculdade externa ou empresa ou indústria 

1 2306 
Garantir sistemas e recursos para orientar os membros do corpo docente para a missão da 
organização 

1 2319 Adicionar valor percebido pelo cliente ao serviço ou produto 

1 2324 fornecer atributos de padrão que Contém problema, solução e contexto 

1 2333 mostrar Procedimentos a seguir se forem encontrados certos obstáculos ou problemas 

1 2345 
fornecer O grau em que a melhor prática é consistente com o conhecimento e o vocabulário 
existentes utilizados no setor da indústria alvo ou no domínio do conhecimento 

1 2359 ter capacidade de identificar líderes éticos entre os principais gerentes. 

1 2362 
reséitar a confidencialidade do processo de assessoria ética em todos os níveis da 
organização. 

1 2370 prezar pela Igualdade de tratamento de todos os acionistas 

1 2371 definir o papel das partes interessadas na governança corporativa 

1 2377 Ter a ideia do sucesso acadêmico explicitamente expresso conectado diretamente ao uso da 
Tecnologia de Aprendizado Melhorado 

1 2384 
possuir professor com competências pedagógicas que lhe permitem usar estratégias 
adequadas, integrar tecnologias de comunicação de informação e monitorar cada caminho 
do aprendiz 

1 2395 manter os recursos administrativos on line cumprindo os requisitos 

1 2400 fornecer aos recursos científicos necessários 

1 2404 realizar engajamento com as partes interessadas 

1 2408 
promover Incentivos às partes interessadas para a adoção de práticas e princípios baseados 
na sustentabilidade 

1 2410 
promover o Engajamento com as partes interessadas para a gestão dos impactos sociais e 
ambientais 

1 2412 realizar a Divulgação de desempenho para as partes interessadas 

1 2413 promover o Engajamento com as partes interessadas 

1 2416 
desenvolver e utilizar Sistemas de interação contínua com partes interessadas e partes 
afetadas 

1 2423 promover a Recuperação das áreas de atuação da empresa 

1 2427 promover acordos eficazes e transparentes com as partes interessadas 

1 2428 
prezar pela Proteção dos direitos humanos fundamentais e respeito às culturas, costumes e o 
que é valorado pelas partes interessadas 

1 2433 
promover o Desenvolvimento, uso, reutilização, reciclagem e eliminação de produtos de 
forma responsável 

1 2448 realizar processo de Avaliação da oportunidade da empresa em terceirizar 

1 2451 realizar a Confirmação de objetivos da empresa terceirizada 

1 2457 estabelecer acordo de nível de serviço com a empresa prestadora de serviço terceirizado 

1 2458 Apoiar a transferência de atividades para a empresa terceirizada 

1 2459 Acompanhar a empresa terceirizada durante sua implantação e execução 

1 2460 registrar os procedimento de atividades da empresa terceirizada 

1 2463 realizar reuniões periódicas com a empresa terceirizada 

1 2469 realizar p Gerenciamento de relacionamento ativo 

1 2471 realizar Discussão e esclarecimento de problemas 



290 
 

1 2475 
definir claramente os objetivos relacionados à terceirização tanto por parte das empresas 
compradoras e fornecedoras, considerando uma perspectiva de longo prazo 

1 2476 
ter no contrato de terceirização o estabelecimento de funções e responsabilidades, 
compensações, penalidades e benefícios, e o nível do serviço 

1 2479 
Permitir que a gerência sênior adapte suas estratégias operacionais de acordo com as 
tendências do setor 

1 2480 
permitir que a gerência sênior ajuste a política e a estratégia da instituição analisando 
informações e fatos 

1 2481 incentivar a gerência sênior a buscar ativamente o feedback 

1 2482 incentivar a gerência sênior a enfatizar sempre a importância do atendimento ao paciente 

1 2488 capacitar a equipe 

1 2490 encorajar o trabalho em equipe e o espírito de equipe 

1 2496 participar com entusiasmo em serviços sociais ou comunitários 

1 2500 
possuir um sistema efetivo de gerenciamento de pacientes, que aborda as queixas e os 
problemas dos pacientes em tempo hábil 

1 2507 
considerar fatores externos potenciais, como as tendências do setor e a concorrência de 
outras instituições do setor e a capacidade da instituição, ao definir os objetivos estratégicos 

1 2508 
Considerar fatores internos potenciais, como a capacidade e os recursos disponíveis, ao 
definir os objetivos estratégicos 

1 2519 liderar os esforços para melhorar os serviços comunitários, como programas de educação e 
ambientais. 

1 2521 possuir um canal de comunicação bem estabelecido com nossos pacientes, permitindo que 
os pacientes busquem ajuda e informações e façam queixas 

1 2524 Ter capacidade de cumprir suas obrigações financeiras 

1 2529 Ter o gerenciamento sênior acessível aos pacientes 

1 2530 Ter o gerenciamento sênior que se concentra em melhorar o atendimento dos pacientes 

1 2543 Promover a diversidade e inclusão, através de webinars 

1 2544 Promover a diversidade e inclusão através de iniciativas de trabalho flexíveis 

1 2545 
Promover a diversidade e inclusão através da sustentabilidade e gerenciamento de 
diversidade 

1 2546 Promover a diversidade e inclusão por meio de recursos on line e interatividade 

1 2547 
Promover Painel de talentos e painel de distribuição de diversidade e inclusão para rastreiar 
o impacto dos comportamentos líderes em diversidade e inclusão e desempenho de talentos 

1 2548 
realizar pesquisas com funcionários selecionados para obter informações sobre produtos e 
mensagens multiculturais 

1 2551 
Avaliar a diversidade e a inclusão a partir de uma perspectiva do ciclo de vida dos 
funcionários 

1 2553 Realizar um retorno do investimento em uma iniciativa chave de diversidade e inclusão 

1 2554 Avaliar o progresso ano a ano da adição de líderes mais diversos 

1 2555 Examinar as taxas de rotatividade de uma perspectiva de diversidade e inclusão 

1 2557 Coletar dados qualitativos e quantitativos relativos a Diversidade e Inclusão dos funcionários 

1 2562 Definir a qualidade do produto ou serviço que é solicitado de forma clara e objetiva 

1 2577 
Promover eventos onde empresários bem conhecidos forneçam inspiração para que alunos 
considerarem seguir carreira similar 

1 2579 estimular habilidades para criar um negócio 

1 2630 Utilizar a gestão de risco para alavancar a transparência com as partes interessadas 

1 2631 redefinir as ferramentas de gerenciamento de riscos para otimizar o uso de liquidez e 
melhorar A transparência 

1 2635 
reforçar continuamente A eficiência interna do capital e o planejamento de capital para os 
próximos anos para refletir cenários de mercado potenciais 

1 2637 
valorizar a forma como as práticas de responsabilidade social corporativa atendem as 
expectativas das partes interessadas. 

1 2638 
controlar o risco societal como parte de sua responsabilidade fiduciária em relação às suas 
partes interessadas 

1 2639 
considerar a responsabilidade social corporativa como um condutor fundamental para 
vantagem competitiva 
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1 2640 Ter a responsabilidade social corporativa como um importante motor de gerenciamento de 
riscos dentro de nossa instituição 

1 2656 possuir Forte capacidade de marketing e branding 

1 2667 transmitir novos conhecimentos e habilidades para trabalhar em equipes 

1 2676 pagar Salário comparável ao mercado 

1 2681 Compartilhar informações por toda a organização 

1 2689 
desenvolver atividades de aprendizagem ao longo da vida em termos de apoio a estudantes 
regulares em suas carreiras, bem como treinamento e certificação do conhecimento de 
trabalhadores mais velhos 

1 2706 promover o gerenciamento de conseqüências 

1 2714 respeitar as crenças, valores culturais e tradicionais da equipe 

1 2716 acreditar que ser diferente é uma vantagem importante a cada vez 

1 2719 treinar o pessoal sobre o desenvolvimento de suas habilidades tecnológicas, habilidades, 
habilidades, habilidade, linguagem estrangeira, etc. 

1 2722 recompensar equipe bem sucedida 

1 2723 fornecer as melhores condições de trabalho para a equipe 

1 2725 
organizar atividades do clube, como arte, esportes, música, etc. para melhorar as habilidades 
pessoais dos alunos 

1 2743 promover a homogeneidade da contabilidade das administrações locais e das empresas 
municipais 

1 2751 
criar um espaço de aprendizagem em que os alunos se sintam parte de uma comunidade de 
aprendizado, onde são conhecidos e respeitados e sua experiência de aprendizagem é levada 
a sério. 

1 2754 reexaminar e modificar seus conhecimentos prévios 

1 2756 
criar um espaço de aprendizagem que incentive a expressão da diferença e ofereça a 
segurança para apoiar os alunos a enfrentar essas diferenças 

1 2758 promover um espaço para uma boa conversa como parte do processo educacional para 
proporcionar a oportunidade de reflexão crítica e significado de fazer experiências 

1 2760 
facilitar as práticas deliberadas e recursivas do aluno em áreas que estão relacionadas aos 
objetivos do aluno para desenvolver a capacidade de recuperar conhecimento para aplicação 
e transferência para diferentes contextos 

1 2764 
criar espaço de aprendizagem em que os sentimentos positivos de atração e interesse sejam 
partes essenciais, evitando o medo e a ansiedade 

1 2766 
vincular experiências educacionais dos alunos aos seus interesses para promover a motivação 
intrínseca e aumentar a eficácia da aprendizagem. 

1 2768 
incentivar os alunos a assumir o controle e a responsabilidade por aprender a desenvolver 
habilidades de aprendizagem metacognitiva 

1 2773 
Possuir documentos que descrevam por que um edifício patrimonial é importante e como 
essa importância será mantida em qualquer uso, alteração, desenvolvimento ou reparo 
futuros. 

1 2780 
promover a Consciência de conservação em todos os integrantes da comunidade 
organizacional 

1 2799 garantir que a relação causal entre alocação de recursos e realização de objetivos esteja clara 

1 2800 Tornar visível os efeitos dos esforços profissionais dentro de um ano 

1 2803 Promover estudo de Dados na organização 

1 2805 
Constituir um Planejamento Digital da Organização, considerando aspectos como Volume e 
Velocidade de Transmisão de dados 

1 2808 Oferecer salários adequados ao profissional e compatíveis ao mercado 

1 2810 ofertar serviços sociais 

1 2822 
Possuir funcionários com a capacidade de visualizar, interpretar e aplicar regras e 
regulamentos no campo econômico e social. 

1 2823 fazer Uso de tecnologia e ferramentas específicas nas atividades econômicas e sociais. 

1 2825 Possuir funcionários com capacidade de trabalhar em equipes complexas e multiculturais 

1 2826 Apoiar a atividade de gerenciamento através de estudos, resumos e previsões a nível micro e 
macro. 

1 2828 Possuir funcionários com Habilidades retóricas e de apresentação 

1 2829 Possuir funcionários com capacidade de mobilizar os outros 
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1 2839 fornecer um entendimento geral sobre as práticas da organização aos stakeholders 

1 2840 dar ciencia dos acontecimentos da organização a todos os funcionários 

1 2845 envolver os stakeholders nos projetos da organização 

2 0004 Adotar Avaliação de perfomance Justa dos funcionários 

2 0005 Adotar Avaliação de Performance Objetiva dos Funcionários 

2 0008 Praticar Treinamento dos funcionários voltado para o reconhecimento de aspectos culturais 

2 0009 Promover no sentido abstrato a cultura empresarial de multiculturalismo 

2 0011 Promover a Identificação cultural através de treinamento e ações diárias 

2 0012 Promover a Identificação cultural de maneira natural 

2 0018 Promover diariamente o bom ambiente de trabalho 

2 0020 Investir em treinamento e desenvolvimento 

2 0021 
Manter Altos níveis de Segurança do emprego como facilitador de engajamento dos 
funcionários 

2 0022 Adotar sistemas inovadores de recompensa como facilitador de engajamento dos 
funcionários 

2 0023 Perseguir a meta de Redução de turnover 

2 0024 Perseguir a meta de redução de redesenho de postos de trabalho 

2 0025 Perseguir a Redução da Mão de Obra empregada 

2 0026 Reduzir programas de treinamento e desenvolvimento de funcionários para reduzir custos 

2 0027 Adotar o Downsizing como estratégia de custos 

2 0036 Promover a Remuneração com base no desempenho 

2 0037 Promover o Plano de participação de empregado como estratégia de incentivo 

2 0039 Promover Prêmios de produtividade ao funcionário como estratégia de incentivo 

2 0040 Incentivar Horas extras 

2 0041 Instituir Pacotes de demissão 

2 0042 Promover Pausas de trabalho 

2 0045 Promover o Seguro de saúde 

2 0049 Promover o aprendizado através da prática por meio das pessoas 

2 0053 Promover a Distribuição descentralizada da autoridade 

2 0054 Estimular o Foco na performance do resultado 

2 0056 Adotar Processo de comunicação unilateral top down 

2 0059 Instituir Relação de liderança paternalista 

2 0060 Promover a Confiança na lealdade dos funcionários 

2 0063 Perseguir o Foco em melhoria do ambiente de trabalho como estratégia para reter 
funcionários 

2 0064 Perseguir o Foco em melhoria do ambiente de trabalho como estratégia para alcançar alta 
performance 

2 0065 Adotar a promoção da Cultura organizacional como fator contributivo para alta performance 
dos funcionários 

2 0067 Estimular a comunicação bilateral 

2 0077 Instituir posto de trabalho para gerenciar propriedades 

2 0078 promover relatórios temporais sobre a propriedade 

2 0079 
Promover reuniões com frequencias aceitaveis entre cúpula da gestão e o gerente de 
propriedades 

2 0081 
Promover o alinhamento entre a comunicação das gerencias e o departamento de 
propriedades patrimônio 

2 0082 Avaliar o real custo da atividade de propriedades 

2 0083 Adotar estratégias que contemplem a propriedade das instituições de ensino superior 
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2 0084 Incentivar ações estratégicas aproveitando o o amplo espaço físico das universidades 

2 0085 Promover o uso de sistemas de informação para gerenciamento das propriedades 

2 0086 Apurar o real custo de manutenção das propriedades 

2 0087 mensurar o retorno sobre a propriedade 

2 0088 Adotar a gestão de patrimonio ou gestão das propriedades como estratégia de gestão 

2 0090 Adotar estratégias de comunicação considerando ambiente interno e externo 

2 0091 Promover a capacidade de transfererir tecnologia 

2 0094 Estimular Atitude proativa em lideres 

2 0095 Estimular Atitude reativa em lideres 

2 0097 Estimular Elos de cooperação técnica por Colaboração 

2 0098 Estimular Elos de cooperação técnica por transferencia de tecnologia 

2 0099 Estimular Elos de cooperação técnica atráves de consultores 

2 0100 Promover a segurança no emprego 

2 0105 Aprimorar processo de contratação demissão 

2 0106 Estimular a supressão da diferença de status 

2 0107 Estimular o Reconhecimento 

2 0108 Estimular a Confiança 

2 0109 Estimular a expressão de opnião 

2 0110 Estimular a autonomia 

2 0111 Instituir a Produção de relatórios técnicos escritos 

2 0114 Incentivar o uso de Canal de contratação 

2 0115 Promover o planejamento do Período de treinamento 

2 0117 Promover o Estudo em grupo de patentes 

2 0118 Promover o Estudo em grupo de documentos 

2 0119 Instituir como estratégia a definição de Layout espacial 

2 0122 Promover métodos de melhoria de processos 

2 0124 Instituir programa de certificação de fornecedores 

2 0131 Promover treinamento sobre melhoria de processos 

2 0132 Adotar a prática de Benchmarking 

2 0133 Instituir procedimento de Inspeção e Teste 

2 0136 promover o Compartilhamento de entendimentos ideias 

2 0143 promover Palestras e ou demonstrações únicas 

2 0146 instituir Sessões em cursos 

2 0149 promover a consciência de uma variedade de fontes de informação 

2 0150 promover o reconhecimento de demandas articulando as necessidades de informação 

2 0152 Adotar a definição de Estratégias gerais de pesquisa 

2 0153 Promover métodos para avaliar criticamente informações 

2 0154 Estimular o uso ético e legal da informação 

2 0155 promover a utilzação de buscas suplementares via internet 

2 0156 Estimular a Competição para o ingresso por parte dos estudantes 

2 0159 
promover ampliação da capacidade de atendimento em consonancia com aumento da 
demanda de alunos 

2 0161 promover o Aumento da transparência como estratégia de gestão 

2 0164 Adoção de planejamento estratégico 
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2 0166 Instituir a prática de Prestação de contas como estratégia de gestão 

2 0169 Instituir política de mimização de desperdícios 

2 0177 Adotar abordagem sistemática das operações 

2 0179 Instituituir planejamento estratégico orientado ao longo prazo 

2 0180 Estimular o comprometimento dos envolvidos 

2 0182 Adotar a prática de Benchmarking 

2 0184 Instituir estratégias de gestão com enfase nas pessoas 

2 0187 Adotar a Prestação de contas como estratégia de exposição de marca 

2 0188 
Adotar a Prestação de contas como estratégia para adquirir confiança por parte dos 
stakeholders 

2 0189 Adotar estratégias de controle de custos 

2 0190 Mensurar forças e fraquezas da organização para adoção de estratégias de custos 

2 0191 Promover a transição da redução de custos para estratégias de financiamento 

2 0192 promover a Integração dos sistemas pela tecnologia de informação e comunicação 

2 0193 
estimular Estudos de processos para redução de duplicidade de esforços como estratégia de 
redução de custos 

2 0194 estimular o Uso da tecnologia de informação para redução de custo e tempo 

2 0195 adotar práticas de acreditação e auto avaliação 

2 0196 estimular a visão de administração ampliada 

2 0197 adotar modelos de avaliação mais estrita e pessoal 

2 0198 instituir de maneira formal o planejamento estratégico 

2 0199 insitutir de maneira formal o posicionamento institucional 

2 0205 Estimular o Emponderamento dos professores 

2 0206 Estimular a Autonomia dos professores como estratégia de ensino 

2 0218 Adotar Sistemas de monitoramento de perfomance 

2 0219 Adotar indicadores de performance 

2 0220 Adotar indicadores de performance com diferentes métodos 

2 0221 Adotar o balanced scored card 

2 0222 Adotar mapas estratégicos 

2 0223 Instituir metas orientadas na perspectiva financeira 

2 0224 Instituir metas orientadas na perspectiva do negócio 

2 0225 Instituir metas orientadas na perspectiva do cliente 

2 0226 Instituir metas orientadas na perspectiva do aprendizado e crescimento organizacional 

2 0227 Adotar medidas ou indicadores orientadas na perspectiva financeira 

2 0228 Adotar medidas ou indicadores orientadas na perspectiva do negócio 

2 0229 Adotar medidas ou indicadores orientadas na perspectiva do cliente 

2 0230 Adotar medidas ou indicadores orientadas na perspectiva do aprendizado e crescimento 
organizacional 

2 0231 Adotar premio de qualidade de ensino na atribuição de fundos didáticos de base 

2 0232 Adotar estratégia efetiva institucional de aprendizagem e ensino 

2 0233 
Instituir política de subsídios adicionais ou números de alunos adicionais para o ensino de 
excelência 

2 0235 
Adotar processo de auditoria para examinar uma variedade de diferentes formas de 
evidência de qualidade. 

2 0239 Estimular oportunidades de diálogo crítico e conversa sobre o ensino e a aprendizagem em 
ambientes departamentais e institucionais 

2 0240 promover a aprendizagem como o elo crucial entre o ensino, pesquisa, estudo, investigação e 
diálogo 



295 
 

2 0241 Incentivar a busca de um conjunto de interesses e objetivos mútuos 

2 0242 Incentivar a busca para uma base para a adesão 

2 0243 Estimular o acordo através de processos de comunicação 

2 0244 Estimular o senso de esforço coletivo 

2 0245 Promover grau de especialização 

2 0246 Estimular a busca por formas de coordenar e dirigir atividades 

2 0248 Adotar a internacionalização da marca como estratégia de captação de estudantes de alto 
desempenho 

2 0250 Adotar o sistemas de informação e comunicação 

2 0252 
promover treinamento de antecipação de mudanças de processos produtivos do pessoal de 
alto escalão 

2 0255 
promover treinamento de antecipação de mudanças de processos produtivos do pessoal 
habilidoso 

2 0258 
promover treinamento de antecipação de mudanças de processos produtivos dos 
funcionários de rotina 

2 0260 promover Desenvolvimento de Liderança 

2 0261 promover cultura organizacional como estratégia de performance dos funcionários 

2 0262 Estimular a ação de Design de serviços 

2 0267 ampliar os recursos Just In Time JIT da empresa 

2 0274 Adotar o uso de compartilhamento informal de informações com fornecedores e clientes 

2 0277 adotar a prática de envolvimentos dos esforços de marketing dos clientes 

2 0279 
Promover um sistema de comunicação informação compatível com os fornecedores e 
clientes 

2 0280 Adotar o Uso de acordos formais de compartilhamento de informações com fornecedores e 
clientes 

2 0283 Promover a Participação nas decisões de abastecimento dos fornecedores 

2 0290 Instituir estratégia formal da organização 

2 0291 Adotar política de redução de residuos 

2 0296 Adotar o MRP Planejamento de Requisição de Material 

2 0297 Adotar estratégias e metas de gestão financeira 

2 0298 estimular o alinhamento e desenvolvimento de fornecedores 

2 0299 Investir em Pesquisa e desenvolvimento 

2 0300 Adotar o JIT Just In Time 

2 0301 Adotar a Análise de mercado para reposicionamento da marca 

2 0302 Adotar como prática ter o Fluxo de Valor visível 

2 0303 Instituir procedimentos de análise dos centros de custo 

2 0304 Adotar prática de coleta de Indicações de valor do cliente 

2 0313 Adotar prática de medição de desempenho 

2 0318 Adotar prática de Ter um comitê de auditoria independente 

2 0319 Adotar prática de possuir diretores adequados ao cargo e bem informados 

2 0321 Adotar prática de Wu wei Não ação ou ação sem esforço 

2 0323 Adotar prática de Desenvolvimento cíclico 

2 0325 Promover a cultura de uma instituição que estimule a auto organização 

2 0326 estimular a habilidade organizacional de adaptação 

2 0333 Adotar Modelo de Reavaliação Empresarial 

2 0341 Estimular o Talento de Gestão 

2 0346 Adotar prática de Teste de cenários para avaliação de riscos 
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2 0355 Adotar prática de Gerenciar o conhecimento diretamente na estratégia de negócios e apoiar 
enquanto estratégia de tecnologia 

2 0362 Adotar prática de Desenvolver e usar métricas de desempenho para avaliar os resultados 

2 0363 Adotar prática de Desenvolver e usar métricas de desempenho para avaliar processos 

2 0364 Adotar mecanismos de Gestão de Talentos 

2 0365 Incentivar Comprometimento das lideranças nos processos de trabalho 

2 0370 Adotar gerenciamento dos fatores relacionados ao transporte e relacionados a localização 

2 0373 Adotar prática de gerenciamento das implicações a nivel ambiental de materiais de 
construção, incluindo impactos do ciclo de vida 

2 0378 Adotar prática de interpretação e tomada de decisão para reduzir os encargos ambientais 
com base em uma visão objetiva das avaliações de impacto ambiental 

2 0379 Incentivar o foco nas atividades principais 

2 0383 Adotar o Compartilhamento de riscos com empreiteiros e terceiros 

2 0390 
Adotar prática que estimule o aumento da velocidade de implementação culiminando na 
redução do tempo de implantação 

2 0393 Adotar prática de Consolidação de informação 

2 0395 Adotar prática de redução da Incerteza dos requisitos de tecnologia 

2 0401 Adotar prática de melhoria no fluxo de caixa 

2 0402 Adotar prática de Disponibilizar fundos de capital para atividades essenciais 

2 0403 Adotar prática de Aumentar a eficiência econômica 

2 0408 Adotar prática de aquisições com maior confiabilidade e competência 

2 0418 Adotar prática de manter autoridade hierarquica rígida 

2 0421 promover a confiança como estratégia de engajamento organizacional 

2 0423 Adotar prática de auditorias ambientais 

2 0428 Adotar prática de análise do ciclo de vida de produtos 

2 0430 Adotar prática de investir em Pesquisa e Desenvolvimento 

2 0434 Estimular no gestor senso de curiosidade e inquietude 

2 0435 Estimular no gestor características de observador 

2 0442 Adotar prática de Six Sigma 

2 0447 adotar Teoria das Restrições 

2 0448 Adotar prática de certificação de processos com ISO 9000 

2 0449 Investir em pessoas 

2 0456 
Estimular o envolvimento e compromisso de gestão na implantação de metodoligias e 
filosofias de trabalho 

2 0457 Incentivar a visão de Comunicação como processo 

2 0459 Promover ambiente propício a Mudança cultural 

2 0466 Estimular a visão de uma Infraestrutura orgânica 

2 0467 
Adotar prática de estabecer a Visão da organização e plano para alcance de metas de 
maneira formal 

2 0468 investir em tecnologia da informação e inovação 

2 0474 Adotar prática de utilizar Métodos durante o desenvolvimento do produto 

2 0475 Adotar prática de possuir e utilizar Métodos após o desenvolvimento do produto 

2 0477 Adotar sistema de senioridade 

2 0479 Adotar cortes em bônus e pagamento de horas extras 

2 0480 Adotar demissões temporárias para redução de custos 

2 0489 
Adotar prática de Aumentar o valor de mercado da empresa, como estratégia de 
reposicionamento da marca 

2 0491 Adotar prática de busca pelo Aumento da rentabilidade como estratégia de redução de risco 
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2 0492 Adotar prática de Reduzir a volatilidade do fluxo de caixa 

2 0494 Adotar prática de Redução de impostos a pagar 

2 0516 praticar como objetivo a Melhora da precisão da entrega 

2 0518 Praticar como objetivo a Redução do tempo de entrega 

2 0519 Praticar como objetivo o Aumento da vantagem competitiva 

2 0520 Praticar como objetivo a Redução o custo de entrega 

2 0521 Praticar como objetivo Redução do nível de inventário 

2 0522 Praticar como objetivo a Melhora da produtividade 

2 0523 Adotar como prática o desenvolvimento de Boas habilidades de comunicação 

2 0524 Adotar como prática o desenvolvimento da Capacidade de planejar e prever 

2 0526 Adotar como prática o desenvolvimento de Habilidades específicas das operações logísticas 

2 0527 promover Qualificação formal em logística 

2 0528 Adotar como prática o desenvolvimento de Sistema de recompensa adequado 

2 0529 Promover a igualdade entre oportunidades concedidas a funções gerenciais e técnicas 

2 0530 Promover a Associação equilibrada de incentivos para o avanço hierárquico 

2 0531 Incentivar Sistemas de recompensa levemente estruturados e formalizados 

2 0532 
promover o alinhamento dos mecanismos de gestão e recompensa estão focados na 
realização 

2 0533 Adotar como prática o desenvolvimento de sistemas com ênfase em recompensas de status 

2 0537 Adotar critérios para avaliação de produtividade 

2 0538 
Adotar como prática a definição de que cada posto de trabalho deve possuir descrição das 
atividades 

2 0539 Adotar critérios para avaliação de eficácia ou resultado 

2 0540 Promover a redução do controle burocrático 

2 0543 Incentivar o equilibrio de oportunidades concedidas a funções gerenciais e técnicas 

2 0544 Promover atividades com nivel de desafio aceitável 

2 0545 promover a criatividade 

2 0546 Incentivar a flexibilidade necessária para o profissional 

2 0548 promover a adequada competência e conhecimento gerencial 

2 0549 promover a igualdade de competências técnicas para a gestão 

2 0554 adotar um Plano estratégico ou uma estratégia formal 

2 0555 Adotar previsão de orçamento 

2 0556 Promover a construção de relatórios regulares de renda sobre despesa 

2 0558 Promover a Comparações de desempenho com organizações similares ou do setor 

2 0562 Promover a aprendizagem contínua na organização 

2 0564 promover cultura inovadora para incentivar projetos de pesquisa e desenvolvimento 

2 0565 Adotar abordagem baseada em indivíduos 

2 0566 Adotar procedimentos para gerenciar competências dos funcionários 

2 0567 promover a gestão com base em competências 

2 0568 Estimular a aprendizagem contínua na organização 

2 0569 Insitutuir um sistema para codificar seu conhecimento explícito 

2 0570 
Promover o uso de Tecnologias e sistemas de informação como intranet, internet, estão 
disponíveis para dar ao empregado acesso à informação necessária 

2 0573 Instituir um plano de carreira para estimular a aprendizagem contínua 

2 0580 Instituir sistemas que capturam e lidam com informações sobre processos 
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2 0581 Promover o Desenvolvimento de uma cultura inovadora que encoraje projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento 

2 0584 
Incentivar Projetos de pesquisa e desenvolvimento são fornecidos com mecanismos de 
controle para monitorá los 

2 0585 Adotar feedback Quando um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento termina 

2 0586 promover a Abordagem baseada em indivíduos 

2 0591 investir no Desenvolvimento e gestão de competências com base em competências 

2 0592 instituir sistemas para medir as competências dos funcionários 

2 0593 
Instituir sistemas de remuneração e promoção para desenvolvimento de competências, 
ideias e conhecimentos dos colaboradores 

2 0594 adotar técnicas de avaliação comparativa para melhorar as competências dos funcionários 

2 0596 adotar o estabelecimento de um papel ativo do departamento de qualidade 

2 0601 Adotar a emissão de relatórios de qualidade de dados 

2 0604 Adotar como filosofia a melhoria continua 

2 0606 Adotar o uso de técnicas estatísticas para medir o desempenho 

2 0613 
Avaliar periodicamente o desempenho de qualidade de cada departamento e Determinar as 
recompensas e penalidades 

2 0622 
Instituir um sistema de educação e treinamento para pessoal técnico que tenha 
conhecimento especializado 

2 0633 Manter Manuais técnicos são completos 

2 0635 Estimular a comunicação entre as divisões de fabricação, marketing e compras possuem 
comunicação e coordenação durante o processo de desenvolvimento do produto. 

2 0638 Promover a Comunicação e assistência técnica prestada aos fornecedores 

2 0645 
adotar a clareza das informações fornecidas sobre o status do trabalho em processo e dos 
produtos acabados 

2 0646 Adotar procedimentos de Adequação da alocação das estações de inspeção 

2 0647 Manter registros pelas estações de inspeção são o mais completo possível 

2 0648 Instituir relatórios de teste que sejam avaliados e revisados no processo 

2 0653 Instituir procedimento de amostragem para aceitar ou rejeitar lotes ou lotes de trabalho 

2 0661 instituir que os dados de qualidade sejam usados para avaliar o desempenho dos 
funcionários 

2 0664 promover a segurança e higiene dos funcionários nas instalações 

2 0668 Promover o reconhecimento dos funcionários por desempenho de qualidade superior 

2 0671 Elaborar e manter uma estratégia claramente definida e focada. 

2 0672 Desenvolver e manter uma execução operacional impecável. 

2 0673 Desenvolver e manter uma cultura orientada para o desempenho 

2 0675 Estimular a contratação de funcionários talentosos sempre buscando mais 

2 0676 Promover inovações transformadoras da indústria. 

2 0677 Encontrar líderes que estão comprometidos com o negócio e suas pessoas. 

2 0678 Buscar o crescimento através de fusões e parcerias. 

2 0679 Estabelecer uma forte relação entre visão, missão e a estratégia corporativa 

2 0681 Monitorar e Ajustar a estratégia corporativa continuamente 

2 0682 
Estabelece de forma intrinseca o processo de implementação da estratégia nas fronteiras 
funcionais da organização 

2 0686 Possuir uma cultura corporativa que inspira todos a fazer o seu melhor 

2 0687 Incentivar uma forte cultura corporativa orientada para o cliente. 

2 0688 Incentivar uma cultura corporativa orientada para resultados 

2 0689 Manter um conjunto de valores da organização bem estabelecido 

2 0690 Utilizar os erros para fins de aprendizado e melhoria. 

2 0692 Alinhas estratégias com os principais segmentos de clientes 
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2 0694 Atrair, manter e desenvolver novos talentos. 

2 0700 Perseguir a redução entre as inovações planejadas e realizadas 

2 0701 Avaliar continuamente as oportunidades de entrar em novas parcerias estratégicas 

2 0702 Planejar atividades 

2 0705 Adotar política de resolução de conflitos 

2 0707 Adotar formas de avaliação de performance individual 

2 0708 Adotar formas de avaliação de performance coletiva 

2 0709 Priorizar o trabalho 

2 0710 Estimular o desenvolvimento de programas acadêmicos orientados para o mercado 

2 0711 Regular a matrícula dos estudantes 

2 0713 
Estimular a busca por novas formas da universidade gerar receita além de confiar no 
financiamento do governo 

2 0714 realizar reuniões consultivas 

2 0716 Seguir Regras administrativas 

2 0717 impor medidas disciplinares quando apropriado 

2 0718 Tornar o Processo de Comunicação uma prioridade estratégica da organização 

2 0720 Possuir Processod de Avaliação e análise de risco bem definidos 

2 0723 Adotar como prática a Análise de risco de crédito 

2 0724 Adotar a gestão de risco como Estratégia organizacional 

2 0730 desenvolver competências únicas 

2 0735 Estabelecer parceria com pequenas empresas 

2 0736 Estabelecer Objetivos dos processos de gerenciamento da cadeia de suprimentos 

2 0738 Desenvolver de competências de múltiplos núcleos Centralizado, 

2 0740 Desenvolver competências básicas específicas 

2 0741 
Definir Eficiência operacional com múltiplos requisitos de resultados de desempenho por 
exemplo, custo, qualidade, entrega, tempo, valor do cliente e disposição 

2 0742 Ampliar escopo de fluxo de informações e fluxos de produtos 

2 0743 Eficiência operacional com requisitos de resultados de desempenho focados por exemplo, 
definição específica de qualificadores de ordem e vencedores de ordens 

2 0744 Reduzir escopos de fluxos de informação e fluxos de produtos 

2 0745 Adotar estratégia de Competição baseada nas vantagens de custos 

2 0746 Adotar estratégia de Competição baseada nas vantagens operacionais 

2 0747 Adotar estratégia de Competição baseada nas vantagens do produto 

2 0748 Adotar estratégia de Competição baseada nas capacidades inovadoras 

2 0749 Estabelecer uma posição de um dos muitos concorrentes orientados para os custos 

2 0750 Estabelecer uma posição de um dos concorrentes dominantes 

2 0751 Estabelecer uma posição de um dos muitos concorrentes inovadores 

2 0752 Estabelecer uma posição de um dos principais concorrentes inovadores 

2 0753 Aceitar metas de redução de custos ditadas pelos seus clientes 

2 0754 Negociar metas de melhoria de produtividade com seus clientes 

2 0762 Manter Controle específico de gerenciamento orientado a alvo 

2 0763 Adotar Conjuntos de desenvolvimento de gerenciamento orientado a metas 

2 0765 Adotar Conjuntos de desenvolvimento de novas famílias de produtos 

2 0766 Investir em Pesquisa e desenvolvimento 

2 0767 Utilizar o Just in Time como forma de reduzir custos 
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2 0768 Adotar a Qualidade Total como forma de reduzir custos 

2 0770 Incentivar processos criativos de melhoria dos fornecedores 

2 0772 Adotar Programas de certificação de fornecedores 

2 0773 Estimular a cultura da importância da função de compra 

2 0776 ampliar o poder de influência sobre os fornecedores 

2 0781 Gerenciar as relações com o consumidor 

2 0783 Estimular a cultura de informação de qualidade 

2 0785 Estimular o compromisso de gestão no processo de compras 

2 0790 Adotar Gestão de funcionários com base no empoderamento 

2 0791 Adotar Gestão de funcionários com base em treinamento 

2 0792 Adotar Gestão de funcionários com base no trabalho em equipe 

2 0793 Adotar Gestão de funcionários com base na avaliação de desempenho 

2 0794 Adotar Gestão de funcionários com base em recompensa e reconhecimento 

2 0796 Realizar Avaliação efetiva e monitoramento dos níveis de satisfação do cliente 

2 0797 Realizar Avaliação efetiva e monitoramento dos níveis de satisfação do setor de compras 

2 0798 Realizar Avaliação efetiva e monitoramento dos níveis de desempenho da qualidade do 
fornecedor 

2 0805 Estimular comunicações intensivas 

2 0808 fornecer feedback preciso sobre desempenho de qualidade 

2 0809 sistema de comunicação eficaz para reunir informações de desempenho de qualidade 

2 0810 Sistema de comunicação eficaz para monitorar informações de desempenho de qualidade 

2 0811 sistema de comunicação eficaz para disseminar informações de desempenho de qualidade 

2 0812 fornecer informações aos fornecedores sobre o desempenho deles 

2 0822 Adotar a prática de Provisão de demanda de colaboração de fornecedores 

2 0824 Adotar a prática de Provisão de demanda com a colaboração do cliente 

2 0826 Realizar o Planejamento de estoque com colaboração de fornecedores 

2 0828 Realizar o Planejamento de estoque de colaboração ao cliente 

2 0830 Realizar o Planejamento de produção de colaboração de fornecedores 

2 0832 Realizar o Planejamento de produção com a colaboração ao cliente 

2 0836 Estimular Compartilhamento de informações 

2 0837 Adotar a prática de Cliente de compartilhamento de informações de custos 

2 0838 Estimular o Compartilhamento formal de informações sobre os custos de produção com os 
clientes 

2 0839 Comunicar ao Fornecedor de lançamento de produtos estimulando o compartilhamento de 
informações 

2 0840 Incentivar o Compartilhamento formal de informações sobre o lançamento de novos 
produtos com fornecedores 

2 0841 Participar no marketing de clientes 

2 0842 Participar do esforço de marketing dos clientes 

2 0845 Adotar Estratégia futura de comunicação do fornecedor 

2 0846 Comunicar aos fornecedores de estratégias futuras 

2 0860 Promover protocolos de ação em caso de Adiamento de demanda 

2 0863 Realizar auditoria ambiental 

2 0864 Realizar análise do ciclo de vida do produto 

2 0865 Ter um departamento ambiental 

2 0866 Definir uma política ambiental 
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2 0868 Implementar um sistema de gestão ambiental 

2 0869 realizar diagnóstico ambiental 

2 0870 desenvolver mecanismos de controle ambiental 

2 0872 desenvolver documentação para apoiar o gerenciamento ambiental 

2 0873 elaborar indicadores ambientais 

2 0874 divulgar indicadores ambientais 

2 0875 elaborar de informações e relatórios ambientais 

2 0876 divulgar de informações e relatórios ambientais 

2 0877 elaborar relatório ambiental ou relatório de sustentabilidade 

2 0878 divulgar relatório ambiental ou relatório de sustentabilidade 

2 0881 Medir Desempenho da inovação 

2 0884 Adoção de Gestão Estratégica 

2 0886 Realizar Treinamento e desenvolvimento baseado no conhecimento 

2 0887 Realizar Avaliação do desempenho baseada no conhecimento 

2 0888 Realizar prática de Compensação baseada no conhecimento 

2 0889 Desenvolver Mecanismos de aprendizagem organizacional 

2 0890 Estimular práticas de tecnologia da informação 

2 0894 Estimular atividades de melhoria 

2 0896 Realizar auditorias ambientais 

2 0897 Adotar metas de desempenho ambiental 

2 0898 Adotar Certificação ISO 14001 

2 0900 Adotar gerenciamento integrado de Tecnologia de Informação 

2 0901 possuir bases de dados centrais para vendas ou distribuição 

2 0903 Definir metas e planejamento 

2 0904 Promover Articulação de objetivos 

2 0905 Estimular a participação dos funcionários no Desenvolvimento de estratégias 

2 0906 Estimular a busca por Fontes de diferenciação 

2 0907 envolver a sede internacional em decisões locais 

2 0910 Promover Workshops e comitês 

2 0911 usar facilitadores externos para preparar a estratégia 

2 0912 Promover uma Formulação de estratégia pró ativa 

2 0913 Promover uma Formulação de estratégia reativa 

2 0950 
Considerar que o treinamento da força de vendas é uma consideração importante antes do 
lançamento 

2 0954 ter políticas de retornos e substituições 

2 0955 possuir banco de dados de ideias é mantido 

2 0960 Realizar a análise formal de negócios 

2 0961 disponibilizar para analisaa os dados métricos 

2 0962 rastrear e armazenar os dados métricos 

2 0967 Avaliar Sistemas de Trabalho 

2 0968 Verificar Ambientes em Organizações similares 

2 0969 Possuir Uma base de dados que sintetiza os indicadores de desempenho 

2 0970 Possuir Uma planilha para criar um gráfico dinâmico 

2 0971 Possuir Uma máquina de fabricação especializada 
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2 0972 possuir Uma máquina convencional para reduzir as interrupções durante a produção 

2 0974 possuir Uma pasta que arquiva a manutenção realizada e a por vir 

2 0976 estabelecer Parceria com um advogado para resolver litigios 

2 0982 realizar Reuniões mais frequentes quando a carga de trabalho aumenta 

2 0985 usar método SIX SIGMA para um problema específico 

2 0986 Realizar Cálculo do retorno dos clientes em termos de custo de não qualidade 

2 0987 fornecer autonomia em uma estação de trabalho 

2 0989 Incentivar os treinadores a ouvir as necessidades dos formandos 

2 0990 Formar os profissionais usando exemplos reais que o treinador experimentou 

2 0992 estimular a Solidariedade em caso de erro de estratégia 

2 0996 
incentivar a Solidariedade pelo empréstimo de pessoal entre supervisores quando há atraso 
na produção 

2 0998 
estimular Habilidades para realizar uma reunião excepcionalmente espinhosa com o método 
METAPLAN 

2 0999 possuir Know how em uma máquina de fabricação 

2 1000 possuir Know how de emergência com os meios disponíveis na produção 

2 1001 
estimular o desenvolvimento da Aptidão para reparar qualquer quebra em uma máquina de 
fabricação 

2 1006 disseminar a Visão da operação 

2 1007 organizar os Tipos de pedidos 

2 1009 Eliminar tarefas desnecessárias de um negócio 

2 1010 organizar o Trabalho baseado em pedidos 

2 1012 
realizar triagem Considerando a divisão de uma tarefa geral em duas ou mais tarefas 
alternativas ou considere a integração de duas ou mais tarefas alternativas em uma tarefa 
geral 

2 1013 
Combinar pequenas tarefas em tarefas compostas e divida grandes tarefas em tarefas 
pequenas e viáveis 

2 1014 Mover tarefas para locais mais apropriados 

2 1015 Definir se as tarefas podem ser executadas em paralelo 

2 1017 Disseminar informação com os terceiros envolvidos 

2 1019 possuir uma interface padronizada com clientes e parceiros 

2 1021 
Atribuir recursos de tal forma que a flexibilidade máxima seja preservada para o futuro 
próximo 

2 1023 Dividir responsabilidades 

2 1024 evitar a atribuição de responsabilidades de tarefa a pessoas de diferentes unidades 
funcionais 

2 1025 atribuir equipes de diferentes trabalhadores departamentais que cuidarão do tratamento 
completo de tipos específicos de pedidos 

2 1027 
nomear uma pessoa como responsável pelo tratamento de cada tipo de pedido, o gerente de 
caso 

2 1028 aumentar os recursos ao identificar que a capacidade não será suficiente 

2 1033 identificar tarefas passíveis de automação 

2 1034 automatizar tarefas 

2 1036 Observar Procedimentos e Sistemas de Trabalho semelhantes a organização 

2 1037 Estimular Posição de influência formal pelo compromisso 

2 1038 Estimular Posição de influência formal por eleição 

2 1039 Estimular Posição de influência informa por imposição 

2 1040 Estimular Posição de influência formal por escolha 

2 1041 Tentar Influenciar comportamento pelos resultados 

2 1044 Estimular inteligencia especializada 
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2 1055 Adotar reuniões de trabalho 

2 1056 Adotar medidas de Desenvolvimento estratégico com foco comercial 

2 1058 estabelecer metas de desenvolvimento Internacional 

2 1059 Construir visão de futuro 

2 1060 Analisar oportunidades 

2 1061 desenvolver portfólio 

2 1062 adotar o Gerenciamento do ciclo de vida do produto 

2 1063 planejamento de negócios com foco em marketing 

2 1064 gerenciar parcerias e oportunidades colaborativas 

2 1065 supervisionar atividades de marketing 

2 1069 Possuir Perspectivas de desenvolvimento de negócios 

2 1070 possuir métodos de gerenciamento e análise de dados 

2 1071 Possuir métodos para análise de marca em função do mercado 

2 1072 adotar planejamento de dados 

2 1073 desenvolver modelos de segmentação de dados 

2 1074 realizar análise estatística dos dados da organização 

2 1075 Gerenciar os dados relativos aos fornecedores 

2 1076 medir desempenho 

2 1077 formar inteligencia competitiva 

2 1078 adotar prática de análise de dados de painel 

2 1079 pesquisa de compradores 

2 1082 gerenciar as informações relativas aos clientes 

2 1085 Desenvolver e Implementar o CRM 

2 1086 fomentar o marketing de lealdade 

2 1087 Gerenciar o Mix de marketing 

2 1088 Gerenciar a marca 

2 1089 possuir uma estratégia para marca 

2 1090 ter metas para desenvolver a marca 

2 1091 Planejar a marca da organização ou produto 

2 1092 gerenciar o portfólio de marcas 

2 1093 possuir canal de televendas 

2 1094 possuir e gerenciar call center 

2 1095 gerenciar canais de venda 

2 1096 gerenciar canais de comunicação com cliente 

2 1097 gerenciar canais de comunicação com fornecedor 

2 1098 ter estratégia de marketing na loja física 

2 1099 realizar marketing no ponto de venda 

2 1100 planejar o espaço de varejo 

2 1103 desenhar folhetos 

2 1105 ter orçamentos definidos 

2 1106 ter definido os processos de Comunicações de marketing 

2 1107 gerenciar campanhas de marketing 

2 1108 adotar estratégia de mídia e agendamento 
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2 1109 desenvolver materiais promocionais 

2 1110 lidar com as agências de publicidade 

2 1112 investir em propaganda 

2 1113 possuir estratégia de promoção de vendas 

2 1114 ter setor de relações públicas 

2 1116 Adotar o marketing direto e mailing 

2 1117 Possuir estratégias de comunicação com o cliente bem definidas 

2 1118 ter processos de Comunicação interna bem definidos 

2 1119 adotar o marketing de afinidade 

2 1120 adotar o marketing afiliado 

2 1121 realizar campanhas online 

2 1122 desenvolver conteúdo do site 

2 1123 gerenciar o tráfego da Web 

2 1124 Registrar os direitos de copywriting 

2 1125 realizar eventos, exposições e conferências 

2 1127 Adotar Just In Time 

2 1128 Adotar o Lean para atingir os objetivos comerciais 

2 1129 Adotar o Lean para alcançar os concorrentes 

2 1130 Possuir Documentação de problema de processo 

2 1132 Acompanhar desempenho das operações 

2 1134 
ter O rastreamento ad hoc e as medidas que estão sendo rastreadas não indicam 
diretamente se os objetivos globais do negócio estão sendo atendidos 

2 1135 Analisar o desempenho das operações 

2 1136 revisar continuamente o desempenho das operações com base em indicadores rastreados 

2 1137 perseguir a melhoria contínua através do acompanhamento das operações 

2 1138 Revisar desempenho poucas vezes 

2 1139 ter Diálogo sobre desempenho operacional 

2 1141 ter O objetivo, a agenda e as etapas de acompanhamento de forma claras para todos 

2 1143 ter metas alinhadas aos resultados da organização 

2 1144 ter objetivos que equilibram metas financeiras e não financeiras 

2 1145 estabelecer metas interconectadas 

2 1146 ter objetivos corporativos que aumentam em especificidade à medida que se deslocam pelas 
unidades comerciais 

2 1148 possuir objetivos exigentes para todas as divisões, e são fundamentados em sólidas 
racionalidades econômicas 

2 1149 possuir medidas de desempenho bem definidas e bem comunicadas 

2 1150 tornar o desempenho do trabalhadorpúblico para induzir a concorrência 

2 1152 
oferecer metas de alongamento ambiciosas com uma clara responsabilidade e recompensas 
relacionadas ao desempenho 

2 1154 ter os talentos ativamente identificados, desenvolvidos e promovidos. 

2 1155 As pessoas são promovidas principalmente com base no mandato 

2 1156 Atrair talentos de alto desempenho 

2 1157 
oferecer uma proposta de valor única para incentivar as pessoas com talento a se juntarem à 
empresa em vez dos concorrentes 

2 1158 fazer o que for preciso para reter os melhores talentos 

2 1162 difundir idéias por cultura através de fusões e joint ventures 

2 1164 possuir Lista de atividades 
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2 1165 Definir Estrutura da repartição do trabalho 

2 1168 adotar Folhas de tempo 

2 1170 realizar Reuniões de status 

2 1171 utilizar o Método do caminho crítico 

2 1172 identificar um patrocinador 

2 1173 realizar Cronograma de marco 

2 1174 adotar Gráfico de Gantt 

2 1175 realizar Relatórios de progresso 

2 1181 ter metas para Controle de custos 

2 1184 dar enfase aos processos de comunicação 

2 1187 gerenciar o tempo 

2 1188 Controlar horário 

2 1189 Adotar Estimativa de baixo custo 

2 1190 adotar Estimativa de cima para baixo 

2 1191 adotar Estimativa paramétrica ou análoga 

2 1192 Adotar Matriz de atribuição de responsabilidade 

2 1193 Adotar o Método da cadeia crítica 

2 1194 Adotar o Método do caminho crítico 

2 1195 adotar o PERT, Técnica de revisão de avaliação de programas 

2 1198 possuir Site ou banco de dados do projeto 

2 1200 realizar Análise custo e benefício 

2 1202 realizar Análise de tendências, curva S 

2 1203 realizar Convite a oferta 

2 1204 realizar Diagrama de rede 

2 1205 realizar Engenharia de valor 

2 1207 Promover as melhores práticas internas do trabalho 

2 1220 
Permitir que as decisões de orçamento de marketing possam mudar drasticamente até o 
ponto de lançamento 

2 1227 possuir processo para a gestão de portfólio 

2 1237 Ter A gestão focada principalmente na eficiência operacional e economia de custos 

2 1249 
Ter Respeito pelo desafio de combinar família com negócios e esforço para aprender sobre 
isso 

2 1250 
Atribuir Ênfase na unidade familiar, cultura, valores, visão compartilhada e missão e evitação 
de políticas faccionais 

2 1251 
Estabelecer o Compromisso dos membros da família uns com os outros e com o negócio, a 
administração 

2 1252 
Aceitar como perspectivas legítimas de diferentes membros da família sobre questões de 
negócios familiares 

2 1253 Fomentar Programas e processos em curso de educação e desenvolvimento familiar em 
família 

2 1254 estabelecer políticas de família em negócios antes da necessidade 

2 1256 Promover a Forte liderança familiar e empresarial ao longo das gerações 

2 1257 Ter Gestão judiciosa da família e da interação comercial 

2 1258 Definir o Emprego, promoção e remuneração dos membros da família com base na 
competência e no mérito 

2 1259 Ter Papéis, responsabilidades e limites claros para todos os membros da família empregada 

2 1260 Realizar Contratação e manutenção de executivos profissionais não familiares 

2 1261 Respeitar o papel da gerência e dos gestores e evitar a intromissão 



306 
 

2 1262 Ter como foco na Gestão de empresas familiares a excelência empresarial e compromisso 
com a qualidade 

2 1263 Promover o empreendedorismo intergeracional e o crescimento empresarial 

2 1266 Ter Planejamento estratégico para mitigar riscos e oportunidades de captura 

2 1267 Estabelecer Política de dividendos baseada na rentabilidade do negócio 

2 1270 
Definir Atividades e processos proativos de desenvolvimento da próxima geração para 
produzir líderes bem sucedidos 

2 1271 Fomentar a Indução de leis em família 

2 1272 Estabeler Opções de resgate e saída de propriedade como liquidação dos acionistas 

2 1274 fomentar o senso de Comunidade, cidadania corporativa, atividades filantrópicas e de 
caridade 

2 1275 construir a boa vontade social 

2 1280 Visão da operação 

2 1281 Organizar Tipos de pedidos 

2 1282 Busca por eliminação de tarefas 

2 1283 Organizar o Trabalho baseado em pedidos 

2 1284 Realizar procedimento de Triagem 

2 1285 Definir a Composição da tarefa 

2 1286 Visão comportamental 

2 1287 Resequenciar operações 

2 1288 Permitir que tarefas sejam executadas simultaneamente 

2 1289 estabelecer Exceção de regras 

2 1290 definir Atribuição de pedidos 

2 1291 Ter Atribuição flexível 

2 1293 Dividir responsabilidades 

2 1297 Organizar grandes grupos 

2 1299 Possuir Especialista generalista 

2 1300 Buscar a Automatização de Tarefas de Tecnologia 

2 1301 Apoiar a visão de Tecnologia integral 

2 1302 Tercerizar atividades especializadas 

2 1307 Visão da operação 

2 1308 Organizar Tipos de pedidos 

2 1309 Busca por eliminação de tarefas 

2 1310 Organizar o Trabalho baseado em pedidos 

2 1311 Realizar procedimento de Triagem 

2 1312 Definir a Composição da tarefa 

2 1313 Estabelecer Visão comportamental 

2 1314 Resequenciar operações 

2 1315 Permitir que tarefas sejam executadas simultaneamente 

2 1316 estabelecer Exceção de regras 

2 1317 definir Atribuição de pedidos 

2 1318 Ter Atribuição flexível 

2 1320 Dividir responsabilidades 

2 1324 Organizar grandes grupos 

2 1326 Possuir Especialista generalista 
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2 1327 Buscar a Automatização de Tarefas de Tecnologia 

2 1328 Apoiar a visão de Tecnologia integral 

2 1329 Tercerizar atividades especializadas 

2 1330 aplicar um amplo espectro de fatores de resultado. 

2 1333 Avaliar fatores que influenciam a transferibilidade 

2 1334 Promover Desenvolvimento de Sistemas de Trabalho próprio 

2 1337 Estabelecer uma política de entrega do produto com enfase no tempo para clientes 

2 1346 Realizar Reuniões de clientes como oportunidades de melhoria 

2 1354 Estabelecer um procedimento para garantir a verificação durante um processo 

2 1355 Estabelecer um procedimento para testes de inspeção final 

2 1359 
Estabelecer um procedimento para controlar, calibrar e manter a medida e teste de inspeção 
 equipamento 

2 1364 Treinar Todo o pessoal designado para fins de qualidade 

2 1367 Estabelecer um custo de garantia por cada rejeitado do cliente 

2 1370 Aumentar do envolvimento dos funcionários no projeto e planejamento 

2 1374 Realizar avaliação comparativa 

2 1375 Fabricação Just In Time 

2 1376 Adotar Six Sigma 

2 1381 Promover um conjunto de valores de empresa para seus funcionários 

2 1382 Ter A cultura organizacional aberta e confiante 

2 1384 Ter os Produtos entregues a tempo 

2 1385 Ter suprimentos entregues a tempo 

2 1387 Fomentar o Compartilhamento de informações 

2 1390 Reduzir os custos de transporte 

2 1391 Planejar e implementar o inventário efetivamente 

2 1392 Reduzir os custos do armazém 

2 1393 Diminuir o tempo de ciclo de fabricação 

2 1395 Reduzindo o tempo de ciclo de aquisição de itens 

2 1396 Reduzir os custos de inventário 

2 1398 Fornecer desempenho de entrega previsível 

2 1399 Gerenciar demanda de aquisições 

2 1401 Realizar gestão de inventário 

2 1402 realizar Planejamento promocional 

2 1403 realizar Planejamento de produção 

2 1404 Possuir Processo de liquidação e pagamento bem definidos e simplificados 

2 1409 creditas às pessoas quando merecem isso 

2 1410 Ter definido um exemplo de desempenho de qualidade nas atividades do dia a dia pela 
gerência sênior 

2 1413 ter Nível de flexibilidade aceitável para mudar os métodos de gerenciamento 

2 1414 medir Nível de cooperação entre colegas de trabalho para fazer o trabalho 

2 1417 mensurar Quantidade de informações que cada funcionário recebe através de canais de 
comunicação oficiais para fazer seu trabalho 

2 1418 Mensurar a Freqüência de reconhecimento que o empregado recebe por fazer um bom trabalho 

2 1419 medir Nível de orgulho que as pessoas em companhia têm em seu trabalho 

2 1428 possuir uma proposta de venda única para o negócio 

2 1431 possuir uma política de redução de risco para os clientes 



308 
 

2 1432 possuir Método de propaganda 

2 1434 realizar Anúncios de jornal 

2 1435 realizar anuncios em Revistas 

2 1436 realizar Comercial de TV 

2 1437 utilizar como método de previsão a Média móvel 

2 1438 utilizar como método de previsão a Média móvel ponderada 

2 1439 utilizar como método de previsão a Equação da tendência 

2 1440 utilizar como método de previsão a Suavização exponencial 

2 1441 utilizar como método nativo de previsão 

2 1442 possuir Sistema de produção por pedido 

2 1443 possuir Células de fabricação 

2 1446 possuir Sistema CAD ou CAD CAM 

2 1447 Manter a Linha de produção automatizada 

2 1448 possuir um Sistema de fabricação integrada por computador CIM 

2 1449 possuir Sistema automatizado de controle de qualidade 

2 1450 possuir Sistema automatizado de manuseio de materiais 

2 1453 Comprar outras tecnologias externas 

2 1454 utilizar o esporte como forma de integração social 

2 1458 Considerar a diversidade de genero, idade e outros aspectos para formulação de planos de 
trabalho 

2 1467 Possuir um plano de manutenção de instalações escolares bem concebido, formulado e escrito 

2 1468 Ter o planejamento de manutenção das instalações como parte de um plano de gestão da 
organização 

2 1470 demonstrar compromisso organizacional com a manutenção das instalações. 

2 1472 envolver as partes interessadas, administradores escolares, representantes de manutenção e 
custódia, professores, pais e alunos no processo de planejamento de manutenção. 

2 1473 realizar regularmente as auditorias das instalações 

2 1474 Armazenar os dados em um banco de dados computadorizado 

2 1475 Registrar os dados de forma consistente, para fins de avaliação comparativa. 

2 1481 enfatizar no processo de contratação a conscientização e a conquista da qualidade 

2 1482 Considerar os custos de recrutamento e seleção como um investimento essencial para um 
desempenho de qualidade do serviço 

2 1484 Ter funcionários devidamente treinados para desempenhar seus papéis de serviço. 

2 1487 Ter como foco o treinamento como estratégia de gestão 

2 1496 Distribuir objetivos claros para as equipes 

2 1497 Distribuir objetivos claros para os indivíduos 

2 1498 Ter os objetivos individuais e coletivos medidos 

2 1501 Distribuir objetivos claros para as equipes 

2 1502 Distribuir objetivos claros para os indivíduos 

2 1503 Ter os objetivos individuais e coletivos medidos 

2 1509 fornecer feedback sobre qualidade do serviço 

2 1510 utilizar os relatórios de feedback para identificar necessidades de treinamento 

2 1511 realizar feedback de forma frequente 

2 1512 ter um sistema de avaliação de performance individual justo que incentive o funcionário 

2 1513 estimular a comunicação entre setores 

2 1515 ter o processo de comunicação enxuto e limpo por toda organização 
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2 1516 possuir de forma sistematizada informações sobre clientes 

2 1518 estimular o senso coletivo como cultura para alcançar o objetivo organizacional 

2 1525 Utilizar métodos informais para complementar métodos formais no gerenciamento de riscos. 

2 1530 utilizar métodos formais e informais para construir relações e coalizão. 

2 1532  estabelecer acordos de compartilhamento de risco e recompensa com parceiros estratégicos 

2 1534 Comunicar com as partes afetadas e abordar sobre suas preocupações. 

2 1543 cultivar uma sensação de propriedade e uma equipe fortemente identificada. 

2 1547 
 Tivemos treinamento periódico e desenvolvimento pessoal no gerenciamento de risco do 
projeto. 

2 1558  Realizar análise quantitativa de risco para redução de práticas de emprego discriminatórias. 

2 1562 Utilizar uma variedade de estratégias de mitigação de riscos, transferência para terceiros, 
mitigação ou redução e aceitação com ou sem contingência. 

2 1569 identificar e gerir riscos continuamente através de todas as fases do ciclo de vida do projeto. 

2 1570 garantir uma boa qualidades dos dados para análise de risco e relatórios 

2 1572 medir a eficácia do gerenciamento de risco com métricas de desempenho. 

2 1573  realizar revisão pós proposta e lições aprendidas documentadas. 

2 1577 ter um planejamento de projeto adequado para o frontend. 

2 1578  possuir um sistema integrado para medir e controlar o desempenho do projeto 

2 1580 assegurar a continuidade do pessoal no projeto. 

2 1581 
utilizar tecnoloigia de informação e internet para para facilitar o intercâmbio de informações 
e comunicação. 

2 1583 realizar autoavaliação da universidade 

2 1585 analisar informações estatística e benchmarking de melhores práticas 

2 1586 realizar pesquisas de estudantes, graduados, empregadores, órgãos profissionais 

2 1589 
compreender que a coleta de dados é a atividade a seguir após o desempenho e os processos 
principais serem totalmente compreendidos 

2 1590 
estabelecer a apropriação do processo de avaliação comparativa entre todos os participantes 
para realizar melhorias 

2 1592 incorporar o feedback no processo e melhoria de desempenho. 

2 1593 adotar processos de aprendizagem em ciclo duplo 

2 1594 adotar aprendizagem em um único ciclo 

2 1596 encorajar os contatos entre estudantes e professores 

2 1597 desenvolver reciprocidade e cooperação entre estudantes 

2 1598 usar técnicas de aprendizagem ativas 

2 1599 fornecer um feedback imediato 

2 1600 enfatizar o tempo na tarefa 

2 1602 respeitar os diversos talentos e formas de aprender 

2 1604 usar as redes sociais para encorajar os contatos entre estudantes e professores 

2 1605 usar as redes sociais para desenvolver reciprocidade e cooperação entre estudantes 

2 1606 usar as redes sociais para usar técnicas de aprendizagem ativas 

2 1607 usar as redes sociais para fornecer um feedback imediato 

2 1608 usar as redes sociais para enfatizar o tempo na tarefa 

2 1610 usar as redes sociais para respeitar os diversos talentos e formas de aprender 

2 1611 
focar no desenvolvimento de idéias estatísticas centrais, em vez de apresentar conjunto de 
ferramentas e procedimentos 

2 1613 
realizar atividades de sala de aula para apoiar o desenvolvimento do raciocínio dos 
estudantes 

2 1617 assumir compromisso de gestão com a segurança dos funcinários 
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2 1620 estimular a comunicação de segurança e comentários 

2 1621 estabelecer regras e procedimentos de segurança 

2 1622 constituir políticas de promoção de segurança. 

2 1623 fazer uso de técnicas estatísticas 

2 1626 realizar manutenção preventiva de equipamentos 

2 1627 fornecer instruções claras de trabalho ou sobre o processo 

2 1628 Ofertar inovação e políticas de melhoria contínua 

2 1639 ter Confiança em alguns fornecedores 

2 1643 realizar Avaliação das capacidades e desempenho dos fornecedores 

2 1644 promover a Redução dos custos de gestão 

2 1645 perseguir a Redução do lead time 

2 1646 ter como meta a Redução da hora da ordem 

2 1647 perseguir a Redução da taxa de materiais danificados 

2 1648 diminuir a taxa de entrega tardia ou com atraso 

2 1649 ter as Previsões estabelecidas pela alta opinião executiva 

2 1650 ter as Previsões estabelecidas pelos vendedores 

2 1651 ter as Previsões definidas por métodos e modelos estatísticos 

2 1652 ter as Previsões definidas por compradores atuais ou potenciais 

2 1653 estabelecer Quotas de volume de vendas 

2 1655 definir Cotas de lucro 

2 1656 definir Quotas de atividades 

2 1657 definir Quotas de despesas 

2 1662 realizar Entrevistas pessoais como ferramenta de seleção 

2 1663 adotar Blanks de aplicativos como ferramenta de seleção 

2 1664 realizar Verificações de referência pessoal como ferramenta de seleção 

2 1665 constituir Lista de qualificações de trabalho como ferramenta de seleção 

2 1666 adotar Descrições dos trabalhos como ferramenta de seleção 

2 1667 realizar Testes psicológicos como ferramenta de seleção 

2 1668 gerar Relatórios de crédito como ferramenta de seleção 

2 1674 ter o Gerente de vendas como treinador 

2 1675 ter o Vendedor sênior como treinador 

2 1676 ter o Treinador de vendas de pessoal a tempo inteiro 

2 1680 adotar Programa de compensação combinada 

2 1681 adotar Bônus como parte da compensação 

2 1682 adotar Salário direto 

2 1683 adotar Comissão direta 

2 1684 adotar Draw como parte da compensação 

2 1685 realizar Pagamento de incentivo com base no volume de vendas 

2 1686 realizar Pagamento de incentivo com base no lucro 

2 1687 realizar Pagamento de incentivo baseado em atividades ou tarefas realizadas 

2 1688 Estabelecer objetivos do programa de compensação 

2 1689 avaliar a eficácia do programa de compensação 

2 1693 fazer com que os vendedores pagam todas as suas próprias despesas 



311 
 

2 1696 fornecer Relatórios de despesas dos vendedores como uma ferramenta de supervisão 

2 1697 
ter Novos relatórios comerciais arquivados pelos vendedores como uma ferramenta de 
supervisão 

2 1698 ter Coaching de gerente de vendas para realizar conferência de curvas com vendedores 

2 1699 construir Relatórios de atividade de chamada como uma ferramenta de supervisão 

2 1700 adotar a Gestão por objetivos como uma ferramenta de supervisão 

2 1701 fornecer Relatórios de planejamento de vendedores como uma ferramenta de supervisão 

2 1702 evitar Perda de relatórios comerciais arquivados pelos vendedores como uma ferramenta de 
supervisão 

2 1703 realizar Avaliação do desempenho do volume de vendas 

2 1704 realizar Avaliação de características pessoais 

2 1705 realizar Avaliação das atividades pós venda 

2 1706 realizar Avaliação do desempenho do lucro 

2 1707 realizar Avaliação das atividades de pré venda 

2 1708 realizar Análise de vendas e custos por território de vendas 

2 1709 realizar Análise de vendas e custos por produto 

2 1710 realizar Análise de vendas e custos pelo cliente 

2 1711 realizar Análise de retorno de investimento de segmentos de mercado 

2 1712 realizar Análise de vendas e custos por tamanho de pedido 

2 1713 utilizar Tecnologia de vendas para acessar informações 

2 1714 utilizar Tecnologia de vendas para analisar informações 

2 1715 utilizar Tecnologia de vendas para comunicar informações 

2 1716 utilizar Tecnologia de vendas para monitorar o desempenho dos vendedores 

2 1717 Identificar e qualificar os benefícios comerciais na mudança de sistemas 

2 1718 Derivar e priorizar os benefícios da mudança de um sistema 

2 1719 derivar as métricas de benefícios da mudança de um sistema 

2 1721 Mapear os benefícios no plano do programa 

2 1722 Monitorar componentes do sistema 

2 1723 Manter registro de benefícios das mudanças sistema 

2 1724 Informar benefícios das mudanças de sistemas 

2 1725 Consolidar os benefícios coordenados da mudança de sistemas 

2 1726 Transferir a responsabilidade de forma contínua 

2 1727 Monitorar o desempenho dos benefícios das mudanças de sistemas 

2 1728 Garantir a realização contínua dos benefícios das mudanças de sistemas 

2 1732 deve se realizar parceria com líderes empresariais experientes e as editoras 

2 1736 cobrir Demanda em serviços da organização 

2 1745 manter Fluxo de caixa líquido 

2 1746 levar em Consideração o orçamento na elaboração estratégias da organização 

2 1747 determinas as Fontes de financiamento com custo e receitas 

2 1748 realizar o cálculo de Valor presente líquido 

2 1749 estabelecer 70 porcento de probabilidade do custo estimado do investimento inicial 

2 1750 estabelecer 70 porcento de probabilidade de custo estimado da manutenção do ciclo de vida 

2 1751 estabelecer 70 porcento de probabilidade do custo estimado da remodelação do ciclo de vida 

2 1752 estabelecer 70 porcento de probabilidade de custo estimado do ciclo de vida da operação 

2 1760 avaliar o impacto do projeto na segurança nacional do emprego 
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2 1764 avaliar o impacto do projeto no treinamento do pessoal 

2 1767 avaliar o impacto da eficácia do projeto com base no requisito de serviço de reunião 

2 1769 incentivar a responsabilidade 

2 1770 incentivar a transparência 

2 1771 incentivar o acesso público 

2 1772 incentivar os direitos dos consumidores 

2 1773 incentivar a segurança pública 

2 1774 incentivar a privacidade pública 

2 1785 Verificar Relação entre os sistemas de trabalho 

2 1786 Adotar a política dos 3Rs Reduzir, ReUsar e Reciclar 

2 1787 Adotar o Lean Six Sigma como filosofia 

2 1792 Considerar a política de qualidade no planejamento estratégico 

2 1793 Considerar os requisitos e expectativas dos alunos ao planejar os processos e os serviços 

2 1796 Definir os objetivos de qualidade com base nas necessidades e requisitos dos alunos 

2 1797 Comparar os resultados do processo com os objetivos da instituição 

2 1800 Construir canais de comunicação em toda a instituição 

2 1806 determinar de forma clara as especificações determinadas pela instituição aos fornecedores 

2 1812 Estimular os gestores a manterem estreito contato com os alunos 

2 1813 Registrar e analisar as necessidades, requisitos, desejos e expectativas dos alunos 

2 1814 Estimular os docente a estarem em estreito contato com os alunos 

2 1816 ter Os objetivos da instituição que superam as expectativas dos estudantes 

2 1820 Determinar os processos críticos de qualidade e avaliar seu desempenho 

2 1821 realizar de forma frequente a manutenção preventiva dos equipamentos 

2 1822 Evitar erros durante a concepção dos procedimentos 

2 1825 Detectar as fontes de resíduos, como defeitos, espera, processamento inadequado para 
minimizar o custo dos processos internos 

2 1829 
Comparar o desempenho da instituição com o desempenho de instituições líderes e de 
melhor desempenho 

2 1834 Avaliar os programas educacionais 

2 1835 
Registrar e analisar os dados de qualidade, como erros, não conformidades e os índices de 
desempenho da instituição 

2 1843 Expor os resultados de eficiencia energética nos relatórios anuais 

2 1848 possuir um banco de dados de gerenciamento de energia bem desenvolvido 

2 1854 revisar de forma periódica a eficácia do programa global de energia 

2 1855 reduzir seu uso de energia por unidade de receita 

2 1856 reduzir o custo do consumo de energia 

2 1860 reduzir emissões de carbono 

2 1861 reduzir suas emissões de carbono por unidade de receita 

2 1862 reduzir as emissões de carbono em sua operação 

2 1863 reduzir as taxas ou multas ou impostos pagos pela emissão de emissões de carbono 

2 1865 reduzir as emissões globais de carbono 

2 1867 Utilizar a Simulação nos processos de aprendizagem dos estudantes 

2 1870 Não é artigo Fonte Descartada 

2 1871 Implementar Sistema ERP na Organização 

2 1873 Verificar termos chaves de busca para implementar sistemas 
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2 1877 ter o Orçamento com Transparência Limitada ou não transparente 

2 1883 Construir orçamento baseado em atividades 

2 1886 Possuir Processo de revisão e monitoramento Limitado 

2 1887 Possuir Processo de revisão e monitoramento com Mais relatório de variação orçamentária 
do tipo rigordmonly; declaração de contas 

2 1888 Ter as Responsabilidades financeiras definidas de forma específica 

2 1892 possuir um processo de análise de risco 

2 1893 realizar o planejamento de resposta ao risco 

2 1896 promover o autoconhecimento pessoal e organizacional 

2 1898 promover o senso de unidade pessoal, ampliando aspectos de comprometimento da equipe 

2 1900 reinventar e estimular o diálogo estratégico constantemente 

2 1902 Investir na execução e monitoramento das ações 

2 1907 Incentivar os funcionários a discutir como a mudança pode afetar sua rotina de trabalho 

2 1911 realizar uma pós avaliação adequada 

2 1914 possuir suficiente privacidade acústica e visual em ambientes abertos 

2 1915 possuir materiais e medidas acústicas suficientes 

2 1917 manter distâncias curtas para locais que são freqüentemente necessários pelos funcionários 

2 1918 determinar decorativamente materiais naturais e cores claras 

2 1919 garantir que o ambiente de trabalho possua receba muita luz do dia 

2 1920 garantir instalações de TI apropriadas para diferentes tipos de atividades, incluindo 
arquivamento 

2 1921 estabelecer regras comportamentais claras para permitir o uso adequado dos locais de 
trabalho 

2 1922 incentiva o compromisso da gestão em todos os níveis hierárquicos 

2 1926 responder de forma rápida e precisa a queixas ou mal entendidos 

2 1927 Procurar sistemas de trabalho compatíveis 

2 1928 Estimular o aprendizado cooperativo 

2 1929 estimular o envolvimento extra curricular 

2 1930 estimular comentários sobre processos, procedimentos e programas 

2 1931 incentivar o discurso livre 

2 1932 estimular o trabalho interdisciplinar 

2 1935 Possuir unidade de Direção 

2 1936 Possuir unidade de comando claro e definido 

2 1938 realizar reunião com funcionários para estabelecer objetivos 

2 1940 fornecer suporte necessários para realização das tarefas 

2 1941 realizar reunião com funcionários para discutir o status de conclusão dos objetivos 

2 1942 estimular o Compromisso organizacional 

2 1943 ampliar a Satisfação no trabalho 

2 1945 desenvolver o Otimismo no local de trabalho 

2 1947 
Buscar por prêmios de órgãos governamentais ou outros grupos por seu trabalho na 
proteção do meio ambiente 

2 1949 estabelecer alianças estratégicas para melhorar seu desempenho ambiental 

2 1950 
buscar regularmente oportunidades como a disponibilidade de novas tecnologias eficientes 
em energia, para melhorar o desempenho ambiental 

2 1951 
Integrar considerações ambientais, incluindo a avaliação do ciclo de vida e análise de risco 
ambiental, por exemplo, ao projetar novos produtos ou desenvolver novos processos, como a 
substituição de substâncias perigosas por exemplo 

2 1953 
considerar uma parceria de transferência de conhecimento com uma universidade ou 
faculdade para melhorar o desempenho ambiental 
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2 1954 Possuir certificação ambiental 

2 1955 Alto nível de autoridade hierárquica 

2 1956 possuir uma subordinação da eficiência às relações e conexões pessoais 

2 1958 permitir a livre Consulta para a tomada de decisões 

2 1959 
estabelecer regras e procedimentos que dependam da personalidade e do poder dos 
indivíduos que os fazem 

2 1961 evitar atitude patriarcal 

2 1963 Investigar Sistemas de Vendas compatíveis 

2 1964 Investigar a adoção de práticas de gestão que são utilizadas em larga escala 

2 1965 estimular a Aprendizagem organizacional 

2 1969 Contratar estudantes cientificamente treinados que deixaram as melhores universidades, 
trazendo o que é o mais novo no mercado 

2 1970 buscar um sistema de gerenciamento internacional aplicação ISSO 

2 1976 possuir Manuais e registro de procedimentos 

2 1977 aprender com comentários ou com revisões internas de procedimentos 

2 1978 Enfatizar a melhoria contínua 

2 1981 definir prioridades orçamentárias 

2 1982 incentivar o comportamento proativo e objetivo 

2 1983 possuir canais de comunicação bem definidos 

2 1984 incentivar liderança efetiva e eficiente 

2 1985 estabelecer políticas e procedimentos claros e específicos 

2 1986 desenvolver competência instrucional 

2 1987 possuir quadro funcional com conhecimentos adequados 

2 1988 realizar a gestão por fato 

2 1989 manter e gerenciar banco de dados do sistema de informações 

2 1990 realizar planejamento estratégico 

2 1991 realizar planejamento operacional 

2 1992 adequar segundo a relevancia o conteúdo curricular 

2 1993 definir um design de currículo adequado 

2 1994 realizar um projeto de planejamento curricular 

2 1995 realizar revisão periódica do curriculo 

2 1996 possuir limites adequados para o tamanho das turmas de aula 

2 2001 possuir espaços para Cafés 

2 2002 possuir Mapas de Conhecimento 

2 2003 possuir Paginas amarelas para realização de buscas 

2 2005 realizar Cursos de formação 

2 2006 realizar Workshops 

2 2007 realizar Conferências 

2 2008 incentivar a Cooperação entre os alunos 

2 2009 utilizar o conhecimento e a experiência dos usuários para desenvolver sistemas 

2 2011 incluir novos membros da equipe de tempos em tempos 

2 2013 realizar Rotação de trabalho 

2 2015 Garantir que a informação necessária esteja disponível para o usuário 

2 2016 Considerar os aspectos culturais antes de importar práticas e procedimentos 

2 2019 Definir de forma a hierarquia de forma claras e formal 
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2 2020 Utilizar a computação em núvem como estratégia de otimização de processos e custos 

2 2021 Utilizar a nuvem para armazenamento de dados 

2 2022 utilizar a nuvem para processamento de dados 

2 2030 ter bem definidos a missão, visão e objetivos da organização 

2 2031 realizar análises sistemáticas de situação 

2 2032 possuir abrangência de avaliação alternativa 

2 2033 possuir Formalidade do processo de formação da estratégia 

2 2034 Desenvolver e implantar Sistema de Gestão Baseado em Resultados 

2 2035 Estabelecer uma Comissão de Desenvolvimento do Escritório de Setor Público 

2 2036 desenvolver o quadro de acordo de desempenho 

2 2037 refinar e ampliar o Quadro de Contrato de Desempenho 

2 2039 perseguir o orçamento por desempenho 

2 2040 possuir contadores gerenciais 

2 2041 estimular o orçamento participativo na organização 

2 2042 
realizar o Planejamento macroeconômico para coordenar e maximizar o desenvolvimento 
através da propriedade estatal 

2 2044 realizar Auditoria pelo setor público através de relatórios financeiros aos órgãos estaduais 

2 2045 reduzir as intervenções políticas na gestão 

2 2046 maximizar o desenvolvimento através de reformas e propriedade privada 

2 2047 medir o desempenho pelas métricas do setor privado 

2 2048 
remover barreiras sociais que excluíram mulheres, grupos étnicos e raciais e desfavorecidos 
sociais. 

2 2053 realizar auditorias através de relatórios externos aos acionistas 

2 2054 possuir Padrões de ingresso 

2 2055 estimular a competição entre instituições de ensino, profissionais e alunos 

2 2056 possuir financiamento do governo proporcional ao resultado 

2 2057 possuir Suporte público 

2 2058 realizar revisões curriculares 

2 2059 ampliar limites de dívida pessoal e institucional 

2 2060 reduzir as desigualdades entre muitos grupos de atores de educação superior 

2 2061 Ampliar o acesso do público nas universidades por meio de políticas sociais inclusivas 

2 2064 Ampliar a renda com pesquisas e artigos 

2 2066 ampliar o numero de citações por faculdade 

2 2067 ampliar o numero de Citações totais 

2 2068 ampliar o indicador de citações por artigo 

2 2069 ampliar quantidade de artigos publicados em base específica 

2 2070 aumentar o numero de publicações 

2 2071 aumentar o numero de livros publicados 

2 2072 melhorar o percentual de artigos publicados 

2 2074 possuir uma relação saudável entre a quantidade de estudante por faculdade e a capacidade 
estrutural 

2 2075 manter um quantitativo saudável de alunos em doutorado 

2 2076 ter nos quadros de professores, profissionais com premio nobel 

2 2077 medir a performance per capita dos pesquisadores 

2 2078 estimular alunos a inscreverem se para concorrer a premios e medalhas 



316 
 

2 2081 manter receita institucional suficiente para honrar compromissos financeiros 

2 2086 gerenciar as relações dos clientes desagregação de valores 

2 2087 gerenciar as relações dos clientes Coincidindo ou convergindo valores 

2 2100 gerenciar as relações dos fornecedores desagregação de valores 

2 2101 gerenciar as relações dos fornecedores Coincidindo ou convergindo valores 

2 2113 promover a ética corporativa 

2 2114 Aplicar um indicador de retorno social sobre o investimento 

2 2115 
estabelecer ranking de programas considerando o retorno social sobre o investimento 
governamental 

2 2116 Difundir cultura colaborativa 

2 2117 difundir cultura equitativa 

2 2118 difundir cultura confiante 

2 2121 tentar novas idéias 

2 2123 buscar sempre melhores formas de fazer as coisas 

2 2127 criar oportunidades para conversas informais entre indivíduos de diferentes unidades 

2 2129 ter pessoas que estejam acessíveis mesmo em outras unidades 

2 2130 difundir a liberdade e acessibilidade para conversar com qualquer pessoa que precise, 
independentemente da posição ou posição 

2 2131 difundir a cultura da inovação 

2 2132 ter uma cultura desafiadora e estimulante 

2 2134 planejar constantemente o futuro da organização 

2 2135 planejar constantemente o futuro do relacionamento 

2 2143 conhecer as necessidades dos clientes alunos e responder suas demandas 

2 2147 realizar as coisas certas do jeito certo, não hesite em tomar decisões difíceis 

2 2148 Abraçar a inovação, a tecnologia instrucional e operacional 

2 2149 Concordar com a missão, objetivos e objetivos centrados no estudante acessíveis 

2 2150 tratar os administradores, professores e funcionários como ativos, em vez de despesas 

2 2151 Recompensar os produtores e tomar as ações apropriadas para lidar com os outros 

2 2158 Delegar autoridade para alinhar com a responsabilidade 

2 2159 Sustentar a agilidade organizacional 

2 2163 sustentar uma cultura auto suficiente e responsiva 

2 2166 Disseminar informação internamente sobre a modelagem de processos 

2 2172 reduzir o uso de papel na instituição 

2 2173 reduzir o tempo de atendimento dos alunos 

2 2174 reduzir o tempo de processos administrativos 

2 2175 reduzir o tempo entre uma requisição de informação e a entrega da mesma 

2 2189 Analisar a situação Atual 

2 2190 Determinar pontos de ação 

2 2191 Identificar resultados de benchmarking 

2 2192 Decidir como implementar as mudanças possíveis 

2 2195 Identificar melhores concorrentes 

2 2196 Planejar o projeto de benchmarking 

2 2197 Selecionar o processo de benchmarking 

2 2198 Identificar parceiros 

2 2199 Identificar parceiros de referência 
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2 2200 Determinar o método de coleta de dados 

2 2201 Compreender o seu próprio desempenho 

2 2202 Coletar e analisar dados 

2 2203 Coletar e analisar informações de benchmarking 

2 2204 Determinar a diferença competitiva atual 

2 2206 Implementar e monitorar resultados 

2 2207 Projetar níveis de desempenho futuros 

2 2208 Aprender com dados coletados 

2 2209 Coletar e analisar dados de forma comparativa dentro e fora do segmento da instituição 

2 2210 Estabelecer metas funcionais 

2 2211 Gerar relatórios de progresso do benchmarking 

2 2212 Recalibrar benchmarks 

2 2213 Estabelecer critérios para serem observados em benchmarking 

2 2214 possuir medidas de eficiência energética 

2 2215 desenvolver programas de reciclagem 

2 2217 Utilizar Sensores de iluminação 

2 2218 Utilizar Iluminação LED 

2 2219 Utilizar Sensores da máquina de venda automática 

2 2220 Possuir Sistema de gerenciamento de energia 

2 2221 Realizar Medição de energia 

2 2222 Possuir Urinóis sem água 

2 2223 Desenvolver medição de água 

2 2224 realizar Irrigação com base no clima 

2 2225 realizar Troca de materiais não utilizados 

2 2226 Limitar a impressão de papel 

2 2227 estimular Materiais online 

2 2229 promover a Redução de resíduos 

2 2230 promover a Doação de alimentos 

2 2236 ter um Plano de ação climática 

2 2237 
realizar Seminários sobre assédio sexual fornecidos durante as orientações para novos 
estudantes 

2 2238 promover caixas de sugestões e linhas diretas que permitam que os alunos forneçam 
informações sobre perpetradores anonimamente 

2 2240 realizar indução de novos funcionários e assinatura para reconhecer ter lido e entendido a 
política de assédio sexual 

2 2241 realizar aconselhamento e sessões de autoconsciência entre alunos 

2 2244 integrar tecnologias de informação e comunicação TIC em seus ensinamentos 

2 2246 Incentivar a visão de estudantes e professores como parceiros de aprendizagem 

2 2250 incentivar o compartilhamento de informações 

2 2251 incentivar a divisão do poder 

2 2252 estimular o Desenvolvimento de habilidades 

2 2253 promover o reconhecimento 

2 2254 Realizar manutenção Reativa 

2 2255 Realizar manutenção com fiabilidade centrada 

2 2256 Realizar manutenção Reativa Predictiva 
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2 2257 Realizar manutenção Reativa Preventiva 

2 2258 Realizar manutenção Reativa Corretiva 

2 2259 Manutenção programada proativa 

2 2260 realizar tercerização de pessoal técnico 

2 2262 realizar sistemáticamente a atividade de Inspeção de instalações 

2 2263 elaborar Planos de gerenciamento de instalações 

2 2264 realizar Auditoria de instalações 

2 2267 incluir a manutenção das instalações no Planejamento estratégico 

2 2268 Reduzir especificação do trabalho por outras universidades para atrair pessoal 

2 2269 Reduzircritérios de admissão para programas de outras universidades 

2 2274 promover a Confiança Interpessoal 

2 2275 instigar o Envolvimento do Trabalho 

2 2276 ampliar a Satisfação no trabalho 

2 2277 
desenvolver o Compromisso de continuidade no Comportamento de compartilhamento de 
conhecimento 

2 2278 Comunicar a Missão de visão das universidades, objetivos e direção estratégica 

2 2279 Manter objetivos estratégicos ligados ao mandato, visão e missão da universidade 

2 2280 ter os processos alinhados continuamente com a estratégia 

2 2281 ter as medidas de desempenho estão vinculadas a objetivos estratégicos 

2 2282 possuir os principais indicadores de desempenho são gerados a partir dos objetivos 

2 2283 possuir um sistema efetivo de gerenciamento de desempenho na universidade 

2 2284 
Ter os objetivos de desempenho definidos coletivamente com o envolvimento de todos os 
funcionários 

2 2286 
ter o plano estratégico da universidade implementado no departamento acadêmico e 
administrativo 

2 2289 
ter um processo formal para as unidades darem feedback sobre a consecução de objetivos 
estratégicos 

2 2290 ter um plano de melhoria de desempenho da universidade 

2 2291 ter um plano de melhoria de desempenho com ações específicas 

2 2292 fornecer feedback sobre desempenho ao funcionário 

2 2293 fornecer feedback sobre desempenho ao aluno 

2 2294 fornecer feedback sobre desempenho ao professor 

2 2295 Avaliar os esforços de melhoria de desempenho do pessoal 

2 2296 
garantir que a equipe universitária entende o sistema de gerenciamento de desempenho da 
universidade 

2 2297 garantir que a avaliação de desempenho seja feita com o objetivo crítico de melhoria 
contínua 

2 2298 estimular que setores menores tenham reunião própria de planejamento estratégico onde as 
prioridades identificadas pela universidade sejam abordadas 

2 2299 Garantir que cada funcionário saiba como contribui para a visão da universidade 

2 2301 fomentar o desenvolvimento acadêmico dos membros da faculdade reunindo os. 

2 2302 ampliar a participação dos docentes nas decisões da universidade 

2 2303 promover o reconhecimento de colegas e chefes de nível universitário e nacional 
internacional 

2 2305 apoiar missões acadêmicas 

2 2307 Construir a memória da universidade 

2 2308 Preservar os registros históricos da universidade com relação ao seu papel na sociedade 

2 2309 Planejar o espaço da universidade 

2 2310 Planejar o design da universidade 
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2 2311 gerenciar as instalações da universidade 

2 2312 planejar as manutenções das instalações da universidade 

2 2313 pensar a universidade sob o condicionante sociológico 

2 2314 pensar o curriculo da sociedade sob a perspectiva das necessidades sociais 

2 2315 reduzir preço apoiado no consumidor final 

2 2316 reduzir custo 

2 2317 Melhorar eficiência 

2 2318 melhorar indicadores de Competitividade 

2 2329 
fornecer os meios necessários para a aplicação das melhores práticas, incluindo pessoas e 
tecnologia. 

2 2355 comparar freqüentemente sua ética e integridade. 

2 2356 Considerar a gestão etica uma competência de liderança essencial. 

2 2357 integrar o aspecto de ética e integridade em todas as operações organizacionais. 

2 2358 fornecer orientação concreta para sua ética e integridade e como abordá los. 

2 2360 possuir políticas e diretrizes para disciplina e recompensa em sua ética e integridade 

2 2361 publicar relatórios anuais sobre ética e integridade 

2 2364 promover a transparência em relação a todas as atividades. 

2 2365 
capacitar os supervisores e gerentes forncendo formação ética e de integridade sobre como 
reconhecer e prevenir retaliação. 

2 2366 apoiar outras organizações em suas iniciativas de ética e integridade. 

2 2368 
Garantir um quadro adequado para a implementação efetiva de uma sólida liderança 
corporativa 

2 2369 
Garantir os direitos dos acionistas e os principais aspectos relacionados aos direitos de 
propriedade 

2 2372 estimular o fluxo de Informação e transparência 

2 2373 definir as responsabilidades do Conselho de Administração 

2 2374 definir procedimentos de segurança da informação 

2 2375 Observar a ISO27001 e ISO27002 para procedimentos de segurança da informação 

2 2376 Implantar a SEA Avaliação Ambiental Estratégica 

2 2378 ter O professor e alunos que saibam o que se espera deles e quais são as regras do jogo 

2 2379 ter Professores e alunos mais dispostos a prosseguir com seus papéis 

2 2380 incentivar a participam dos alunos no processo de ensino e aprendizagem 

2 2381 ampliar a satisfação de Professores e alunos com seus papéis 

2 2382 difundir competências comunicativas de professores e alunos 

2 2383 Fazer com que professores e alunos adotem inovações e novas tendências 

2 2385 possuir professor com competências científicas relacionadas com a matéria ensinada 

2 2386 estimular alunos nas competências de auto regulação 

2 2387 incentivar professores e alunos a desenvolverem as competências tecnológicas necessárias 

2 2388 
construir estratégias de ensino e aprendizagem precisas e que respeitem os requisitos 
envolvidos 

2 2389 
adotar estratégias de ensino e aprendizagem que respondam à diversidade de métodos e 
perfis de alunos 

2 2390 
adotar estratégias de ensino e aprendizagem que seja eficazes e respondam à sua finalidade 
cumprindo os resultados de aprendizagem propostos 

2 2391 ter os princípios éticos sempre respeitados 

2 2392 adotar estratégias de ensino e aprendizagem utilizando a aprendizagem ativa e melhorando o 
processo de aprendizagem 

2 2393 
adotar estratégias de ensino e aprendizagem adequadas para um ambiente de aprendizagem 
on line 

2 2394 ter O ambiente de aprendizagem sempre acessível e respeitando normas 
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2 2396 possuir apoio humano para quando necessário, como tutores ou designers de instruções 

2 2397 avaliar o trabalho do professor e dos alunos 

2 2398 fornecer apoio pedagógico para professores e alunos, como treinamento 

2 2401 dar acesso às ferramentas e equipamentos necessários. 

2 2402 fazer com que o suporte técnico esteja sempre disponível para ajudar professores e alunos 

2 2407 buscar Inovações para melhorar o desempenho social, ambiental e econômico 

2 2409 promover a Formação de colaboradores para o desenvolvimento sustentável 

2 2411 desenvolver Procedimentos de resposta eficaz em situações de emergência 

2 2414 
promover a adequada Remuneração de todos os funcionários condições de trabalho 
razoáveis 

2 2415 Respeitar à cultura e patrimônio das comunidades locais e dos povos indígenas 

2 2417 promover o Desenvolvimento da comunidade circundante 

2 2418 
buscar a Melhoria contínua de aspectos que podem causar um impacto significativo na saúde 
e segurança dos funcionários 

2 2419 
buscar a Melhoria contínua de aspectos que podem causar um impacto significativo na saúde 
e segurança das comunidades 

2 2420 realizar a Avaliação global e periódica de impactos ambientais 

2 2421 desenvolver e utilizar Sistema de gestão ambiental para gerenciar impactos ambientais 

2 2422 adequar a organização nas Certificações ambientais como ISO 14001 / SA 8000 

2 2426 realizar Estratégias de gestão para riscos ambientais e de segurança 

2 2429 promover o Desenvolvimento social, econômico e institucional das comunidades 

2 2430 procurar a melhoria contínua nas áreas de saúde e segurança 

2 2431 realizar pesquisa contínua de melhoria na área ambiental 

2 2432 perseguir a Conservação da biodiversidade e planejamento do uso da terra 

2 2438 Garantir tempo suficiente para execução da starefas 

2 2439 garantir recursos materiais suficientes para execução das tarefas 

2 2441 garantir que conheçam o risco das operações 

2 2442 estabelecer parceriais entre a universidade e o entorno de onde ela está inserida 

2 2443 estabelecer parcerias com a comunidade local, nos aspectos social, cultural e economico 

2 2444 estabelecer parcerias com a comunidade local, nos aspectos social, cultural e economico 

2 2446 Avaliar o risco antes da execução do contrato de terceirização 

2 2447 Avaliar a competência técnica da empresa terceirizada 

2 2450 realizar Avaliação da similaridade cultural das partes contratantes 

2 2452 promover avaliação de planos futuros da organização contratada e contratante 

2 2454 definri Papéis e responsabilidades no contrato de terceirização 

2 2461 estabelecer processo de gestão de contratos 

2 2462 definir e utilizar indicadores para avaliar desempenho da empresa terceirizada contratada 

2 2464 Ter o contrato como a base para a gestão 

2 2465 estabelecer práticas de reconhecimento 

2 2466 realizar compensação baseada em resultados 

2 2468 definir Ganhos compartilhados 

2 2470 estabelecer Reuniões provisórias 

2 2472 realizar Avaliação da eventual extensão ou rescisão do contrato 

2 2473 estabelecer e incluir a definição das oportunidades de melhoria antes da terceirização 

2 2474 realizar de forma formal uma análise de risco, incluindo a análise da dependência do 
fornecedor 
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2 2477 
Realizar, após a transferência de atividades, o acompanhamento da empresa contratada e o 
registro do procedimento de suporte ao fornecedor para melhorar seu desempenho 

2 2483 estimular a instituição para abordar de forma séria as opiniões e sugestões dos pacientes 

2 2484 ajustar o desempenho de acordo com as mudanças no ambiente 

2 2485 analisar e disseminar as necessidades dos pacientes em tempo hábil 

2 2486 antecipar preocupações do público sobre seus produtos, serviços e operações 

2 2491 Conscientizar os trabalhadores sobre as tendências do setor 

2 2492 identificar bem seus pacientes alvo 

2 2493 oferecer treinamento e desenvolvimento para funcionários 

2 2494 oferecer treinamento pessoal centrado no paciente 

2 2495 oferecer um ambiente de trabalho seguro e saudável 

2 2498 possuir um sistema de avaliação claro e abrangente 

2 2499 
possuir um sistema de avaliação eficaz para reconhecer e recompensar o pessoal pelos seus 
esforços 

2 2501 possuir um sistema efetivo para avaliar seu desempenho operacional 

2 2504 melhorar a qualidade global do serviço de forma constante 

2 2506 
considerar cuidadosamente critérios como qualidade, custos, produtividade, novas 
tecnologias ao conceber processos 

2 2509 Melhorar as avaliações de pacientes relativas ao desempenho da organização 

2 2511 Compartilhas as iniciativas de melhoria de processos entre os departamentos 

2 2512 Avaliar os serviços com base na eficácia, incluindo adequação e risco 

2 2514 manter o pessoal satisfeito com o respectivo departamento 

2 2515 manter o numero suficiente de funcionários administrativos 

2 2516 manter o número sufienciente de zeladores é suficiente 

2 2517 integar a responsabilidade pública nos esforços de melhoria do desempenho 

2 2518 avaliar os serviços com base na eficiência, incluindo custos e pontualidade 

2 2520 monitorar as ações de outras instituições no mesmo setor 

2 2522 estimular que a equipe adote um código de ética formal 

2 2523 motivar o pessoal e desenvolver plenamente seu potencial 

2 2525 possuir objetivos estratégicos claros 

2 2526 Aumentar a produtividade de forma constante 

2 2528 Explicar antecipadamente ao cliente os Procedimentos de trabalho e possíveis resultados 

2 2533 Fazer com que toda a equipe entenda os indicadores ligados ao seu desempenho 

2 2535 Definir a Visão certa, clara e objetiva 

2 2537 realizar sempre Discurso Direito 

2 2538 definir os critérios de Ação correta 

2 2539 Definir as virtudes e valores 

2 2540 realizar a busca pelo Esforço certo 

2 2541 ter Atenção plena nas atividades realizadas 

2 2542 ter Concentração Direita nas atividades em execução 

2 2550 Treinar usando perfis culturais promovendo autoconhecimento e competência multicultural 

2 2552 Obter feedback sistemático de seus grupos de recursos de funcionários 

2 2556 Incluir múltiplos pontos de dados para obter métricas robustas 

2 2563 definir o limite do custo de aquisição com base em especialistas e consultores 

2 2564 validadar a qualidade do pedido com base em consultores 
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2 2567 desenvolver um contrato com custo, prazo e qualidade definidos 

2 2568 Informar subcotratações ao contratante 

2 2569 Envolver a comunidade local nos planos estratégicos da universidade 

2 2570 Estabelecer parcerias locais com o entorno da universidade 

2 2571 Buscar oportunidades estratégicas com a universidade e a comunidade 

2 2572 Estabelecer cotas para alunos socialmente prejudicados 

2 2573 estabelecer uma política de inclusão considerando aspectos sociais 

2 2578 promover informações sobre oportunidades comerciais aos alunos 

2 2580 Possuir um sistema integrado para manutenção das instalações 

2 2581 possuir um sistema com base de dados que forneça relatórios em diversos níveis de 
gerenciamento 

2 2582 
possuir um sistema que permita solicitar manutenção corretiva e preventiva de 
equipamentos e da instalação integrados 

2 2583 
possuir um sistema que permita identificar o tipo de ação a ser tomada, baseado na 
solicitação do usuário 

2 2585 Comunicar a estratégia de gestão de risco por toda a organização 

2 2592 
permitir A introdução de novas técnicas de gestão de risco para oportunidades maximizadas 
e redução de custos 

2 2598 Desenvolver relatórios de risco e sistema de informação 

2 2632 realizar análise de risco contínua de sua carteira de crédito 

2 2633 Ajustar políticas de crédito e revisar mandatos e sistemas de incentivo 

2 2634 
reforçar os mercados de informação interna para disponibilizar informações aos tomadores 
de decisão sobre crédito e fontes de financiamento 

2 2636 reconhecer que o comportamento socialmente responsável é vital para incentivos éticos. 

2 2641 Garantir que a tarefa tenha sua Conclusão no tempo estabelecido 

2 2645 realizar processos de Trabalho de acompanhamento 

2 2646 promover a Superioridade técnica 

2 2647 realizar Alinhamento estratégico contínuo 

2 2648 possuir boas Relações com agências reguladoras 

2 2650 coordenar diferentes unidades de função de projetos 

2 2651 promover a ética corporativa 

2 2655 promover um Forte vínculo nacional e internacional com a marca 

2 2657 produzir publicações acadêmicas e citações 

2 2658 realizar altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

2 2659 
possuir Infra-estrutura e instalações adequadas e melhores em comparação com os 
concorrentes 

2 2660 possuir e promover Boa reputação para atrair estudantes 

2 2661 ter programas e projetos credenciados por órgãos profissionais 

2 2662 introduzir programas de desenvolvimento executivo e profissional 

2 2663 
formar graduados globalmente relevantes para o mercado e notáveis em comparação com 
outras universidades 

2 2664 perseguir melhores colocações no Rankings internacional de respeitável universidades 

2 2665 ter mais Estudantes de pós-graduação internacionais do que seus concorrentes locais 

2 2666 
identificar necessidades de formação através de um mecanismo formal de avaliação do 
desempenho 

2 2670 identificar necessidades de treinamento realistas, úteis e baseadas na estratégia de negócios. 

2 2672 Decidir compensações com base na competência ou habilidade do empregado 

2 2673 relacionar compensações e incentivos ao desempenho 

2 2674 promover um Sistema de compensação atraente 
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2 2675 pagar Salário reflita o padrão de vida 

2 2677 
ter o desempenho do trabalho como um fator importante na determinação dos incentivos e 
compensação dos funcionários 

2 2678 definir claramente os deveres do trabalho 

2 2679 ter descrito e atualizado o trabalho de cada posto funcional 

2 2682 ter informação disponível em canais amplamente acessíveis 

2 2685 preferir a ocupação de um posto de trabalho por alguem de dentro da organização 

2 2686 ofertar vagas internamente 

2 2687 promover o desenvolvimentos curriculares 

2 2688 aprofundar a cooperação com os empregadores em termos de fornecimento de estágios 

2 2690 estabelecer centros de carreira e defininir e repensar seus papéis 

2 2691 Considerar a entrada ou desenvolvimento de novas áreas profissionais 

2 2692 promover o desenvolvimento de atividades de pesquisa 

2 2693 apoiar a internacionalização de estudantes e professores 

2 2694 promover a autonomia de domínios profissionais. 

2 2695 processar documentação problemática 

2 2696 Promover a introdução de modernas técnicas de fabricação 

2 2697 Racionalizar a introdução de técnicas modernas de fabricação 

2 2698 Adotar procedimentos que permitam rastrear o desempenho 

2 2699 Revisar o desempenho 

2 2700 Promover diálogos sobre desempenho 

2 2701 Estabelecer metas 

2 2702 interligar metas e objetivos 

2 2703 estabelecer horizonte temporal de alvo 

2 2704 promover metas com margem 

2 2705 possuir clareza nas metas e desempenhos esperados 

2 2707 promover com incentivos o alto desempenho 

2 2709 promover funcionários de alto desempenho 

2 2710 atrair capital humano 

2 2711 reter capital humano de alto valor 

2 2712 
determinar a visão, missão e objetivos da instituição educacional e promover esforços para 
transformá-los em ação 

2 2715 determinar o público alvo de suas ações 

2 2718 conhecer novos métodos e técnicas educacionais 

2 2721 dar importância à mente coletiva dos professores em estudos de reuniões escolares 

2 2724 estabelecer política motivadora de incentivo para estudantes 

2 2726 planejar atividades tradicionais para fortalecer a união de professores e alunos e a família 

2 2728 perseguir constantemente inovações tecnológicas 

2 2729 Possuir planos de trabalho 

2 2731 Promover treinamento e desenvolvimento cíclico 

2 2733 estabelecer regras de compensação e recompensa 

2 2734 possuir sistema de gerenciamento de desempenho 

2 2735 promover a comunicação interna 

2 2738 promover a segurança no emprego e prestígio 

2 2744 promover a experiência e know-how ou conhecimento sobre os relatórios consolidados 
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2 2745 garantir que haja pessoal em quantidade e qualidade suficiente 

2 2746 Garantir que haja obrigações para a conclusão de trabalhos 

2 2747 facilitar a obtenção de dados e documentos necessários ao longo do tempo 

2 2748 ampliar a Transparência dos relatórios anuais do governo local 

2 2749 Utilizar software apropriado 

2 2750 Respeitar os alunos e sua experiência 

2 2752 promover o aprendizado com a experiência do aluno sobre o assunto 

2 2753 desenvolver uma exploração do que os alunos já conhecem e acreditam permitir que eles 

2 2755 criar e manter um espaço hospitaleiro para aprender 

2 2757 construir um espaço para aprendizagem conversacional 

2 2759 construir um espaço para o desenvolvimento da experiência 

2 2761 promover espaços para atuar e refletir 

2 2762 promover espaço de aprendizagem em que ação e reflexão sejam partes integrantes do 
processo de aprendizagem 

2 2763 construir Espaços para Sentir e Pensar 

2 2765 promover um espaço para aprender de dentro-fora 

2 2767 constituir um espaço para que os alunos tomem conta de sua própria aprendizagem 

2 2770 Preservar e aprimorar a importância cultural e a funcionalidade do patrimônio 

2 2771 Estabelecer Políticas de manutenção claras considerando seus valores 

2 2774 possuir ferramentas para a implementação do plano de conservação de estruturas 

2 2775 
possuir Processos e procedimentos de gestão claros e bem definidos no que toca a 
manutenção e conservação de instalações 

2 2776 estabelecer prioridades de manutenção 

2 2777 realizar Inspeções regulares em instalações 

2 2778 gerenciar informações relativas as instalações patrimoniais 

2 2781 realizar planejamento Financeiro e orçamentário considerando as instalações 

2 2782 possuir um adequado sistemas de monitoramento e revisão das instalações 

2 2783 realizar abordagens de manutenção planejada 

2 2784 
promover programas destinados a prevenir a perda de qualquer parte dos edifícios 
patrimoniais, mantendo-os em uma ordem apropriada como manutenção preventiva 
planejada 

2 2785 
empoderar a função de manutenção para ter um maior controle na tomada de decisões que 
afetam edifícios patrimoniais 

2 2786 promover a Integração com a estratégia corporativa 

2 2787 
integrar as decisões de gerenciamento de manutenção com os objetivos corporativos das 
organizações que possuem edifícios patrimoniais sob seus cuidados. 

2 2789 promover uma gestão multicultural 

2 2790 promover a Gestão Societal 

2 2791 estimular a Interdisciplinaridade de ensino 

2 2792 possuir clareza de missão e objetivos 

2 2793 ter a missão escrita e comunicada internamente e externamente 

2 2794 ter os objetivos da unidade inequivocamente relacionados com a missão 

2 2795 ter os objetivos da unidade específicados e detalhados 

2 2796 possuir mensurabilidade do resultado na meta consistente 

2 2797 fazer com que o conjunto de métricas de desempenho forneça uma imagem completa dos 
resultados a serem alcançados 

2 2798 fazer com que as medidas de desempenho da unidade estejam inequivocamente 
relacionadas com os objetivos da organização 

2 2801 garantir que os processos de trabalho sigam uma maneira lógica 
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2 2802 garantir que os principais processos da unidade só possam ser realizados de forma específica 
e documentada 

2 2804 Realizar o planejamento de Dados da organização 

2 2806 Fornecer condições de trabalho adequadas para o trabalho do professor 

2 2807 designar o professor para a disciplina correta 

2 2809 desenvolver ambiente propício para leitura 

2 2811 compreender as necessidades das instalações 

2 2812 possuir um plano de melhoria considerando a performance do professor medido pelo 
desempenho do aluno 

2 2813 ampliar canais de comunicação entre a comunidade academica e os gestores 

2 2814 Desenvolver curriculo escolar 

2 2815 construir programas e projetos para professores 

2 2816 construir programas e projetos para alunos 

2 2817 construir programas e projetos para administrativos 

2 2818 Possuir turma com quantidade de alunos adequada 

2 2819 possuir professores com especializações de acordo com o curriculo do curso 

2 2827 Possuir funcionários com Capacidade de administrar eficazmente o tempo de trabalho 

2 2833 padronizar o gerenciamento de projetos de Sistemas de informação 

2 2836 Promover treinamento em gerenciamento de projetos de Sistemas de Informação 

2 2837 desenvolver cultura do aprendizado 

2 2838 realizar benchmarking de forma continua 

2 2841 possuir sistemas integrados 

2 2842 adaptar processos com base na sua utilidade percebida 

2 2843 fornecer feedback aos envolvidos 

2 2844 possuir ações respostas previamente estabelecidas 

3 0050 
Instituir a tomada de decisão no local onde surgem os problemas, permitindo consultar 
instancias superiores 

3 0051 Ampliar a autonomia do funcionário na tomada de decisão 

3 0052 Promover o Processo de tomada de decisão consultivo 

3 0055 Adotar Estrutura organizacionial com Foco no processo 

3 0057 Manter a Tomada de decisão no nível de instancias superiores 

3 0066 Estimular a tomada de decisão participativa entre os funcionários e líderes 

3 0068 Estimular a tomada de decisão com base no senso da equipe não racional 

3 0129 Instituir processos sistemáticos de busca e tomada de decisão. 

3 0134 Adotar processos de Controle de Qualidade 

3 0174 estimular o Aumento participativo do processo de tomada de decisão 

3 0175 Instituir metodologia de Controle de Processos 

3 0207 Estimular a Melhoramento de processos organizacionais 

3 0343 Adotar práticas de Tomada de decisão e execução 

3 0422 ampliar autonomia administrativa das partes engajadas nos processos produtivos 

3 0541 Adotar seu controle hierárquico de forma sistematizado 

3 0600 Adotar gerenciamento de processos 

3 0644 
manter disponível documentos de referência para o controle do processo, tais como 
instruções para o processo de operação, processo de fabricação, operação da máquina e 
inspeção 

3 0650 Instituir automação no processo 

3 0652 instituir o uso de cartas de controle estatístico para gerenciar o processo 
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3 0654 Instituir que o departamento de fabricação analise e avalie a capacidade do processo para 
ajustar os pontos fortes e as deficiências da capacidade do processo 

3 0655 
Instituir que Os dados relativos ao controle de qualidade e capacidade de processo sejam 
coletados e analisados 

3 0656 
Instituir que os dados de inspeção relativos ao trabalho em processo e aos produtos 
acabados sejam compilados e analisados 

3 0658 promover a informatização no sistema de controle de processos 

3 0698 Ter processos de inovação orientados para o consumidor. 

3 0699 Estabelecer e formalizar processos de inovação multifuncional 

3 0721 Possuir Processos para Identificação do risco 

3 0761 Adotar Foco do processo de gerenciamento 

3 0769 Incentivar a autonomia pessoal no processo de aquisição 

3 0909 Promover a Tomada de decisão participativa 

3 0923 possuir um processo de Planejamento de Vendas e Operações 

3 0983 
adotar como prática Para classificar por amostragem das peças produzidas 100 por cento 
controle das peças produzidas quando uma máquina mostra um Indice de capacidade de 
processo de 1.33 

3 1008 
determinar se as tarefas estão relacionadas ao mesmo tipo de ordem e, se necessário, 
distinguir novos processos comerciais 

3 1011 Remover o processamento em lote e as atividades periódicas de um processo comercial 

3 1016 Projetar processos comerciais para ordens típicas e isolar ordens excepcionais do fluxo 
normal 

3 1018 adotar a terceirização de um processo de negócios em todo ou parte dele 

3 1026 
minimizar o número de departamentos, grupos e pessoas envolvidas em um processo 
comercial 

3 1035 Elevar as restrições físicas em um processo comercial aplicando nova tecnologia 

3 1142 Ter como decisão estrutura a capacidade de reciclagem em caso de não alcance de metas 

3 1201 realizar Análise da árvore de decisão 

3 1255 
Definir processo de Comunicação, incluindo reuniões familiares regulares, gerenciamento de 
conflitos e processos de resolução 

3 1292 Ter processo de decisão baseados na Centralização 

3 1319 Ter processo de decisão baseados na Centralização 

3 1332 Estabelecer Foco no processo de mudança. 

3 1349 Delegar ao Departamento de marketing a missão de buscar ativamente insumos de clientes 
para determinar os requisitos dos processos 

3 1372 Aumentar a Otimização e controle através do controle estatístico de processos 

3 1400 Gerenciar processos de transporte 

3 1444 realizar Controle numérico ou controle numérico de computador 

3 1445 realizar Inspeção automatizada em processo 

3 1526 Identificar e envolver as partes interessadas relevantes no processo de gerenciamento de risco 
monitorando e medindo os processos internos da cadeia de suprimentos. 

3 1567 
integrar o processo de gerenciamento de riscos aos outros processos de gerenciamento de 
projetos. 

3 1588 
selecionar parceiros dos quais se pode aprender e melhorar as próprias práticas, mostrando 
comprometimento com o desempenho e os processos 

3 1624 adotar processos automáticos 

3 1625 testar os design dos processos 

3 1633 atribuir Responsabilidade pelo processo operacional 

3 1817 possuir instruções de Gerenciamento de processos educacional, de pesquisa e administrativo 

3 1824 Estudar e melhorar de forma contínua ao processos e os serviços 

3 1826 Levar em consideração os dados de qualidade no processo de tomada de decisão pela alta 
adiministração 

3 1827 Levar em consideração os dados de qualidade no processo de tomada de decisão pelos 
gerentes no controle de processos 
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3 1857 reduzir o desperdício de energia através da seleção de equipamentos 

3 1858 reduzir o desperdício de energia no processo de produção 

3 1864 contribuir para a redução das emissões através do processo de produção 

3 1891 possuir um processo de identificação de risco 

3 2017 Concentrar o Poder de decisão no topo da hierarquica 

3 2018 Estabelecer posições de decisão 

3 2024 considerar a ética na tomada de decisão 

3 2025 Compreender e definir um processo de aquisição de conhecimento 

3 2138 Considerar a inovação nos processos organizacionais 

3 2139 considerar a inovação no processo de planejamento estratégico da organização 

3 2160 
perseguir Incessantemente a simplificação de processo e migrar de alto custo e alto conteúdo 
de trabalho para baixo processo de trabalho 

3 2167 Identificar os beneficiários do processo e o que mais valorizam 

3 2168 Analisar o processo atual para eliminar desperdicios e melhorar o fluxo entre as etapas 
restantes. 

3 2169 Reconstruir o novo processo usando ferramentas e técnicas Lean para reduzir o desperdício, 
melhorar o fluxo e atender ou exceder o que o beneficiário deseja. 

3 2170 Implementar e avaliar o novo processo usando métricas que refletem o que o beneficiário 
espera do processo. 

3 2171 adcionar soluções Lean quando identificadas para melhorar ainda mais o processo. 

3 2205 Estudar processos de outros segmentos 

3 2216 Utilizar Temporizadores de controle de temperatura 

3 2425 difundir a Integração do desenvolvimento sustentável no processo de tomada de decisão 
corporativa 

3 2435 consultar os membros da comunidade na tomada de decisão que os afete 

3 2445 Definir processo para realizar uma operação de terceirização para mitigar os riscos envolvidos 

3 2449 realiar avalização das Implicações da terceirização dos processos 

3 2487 
aprimorar continuamente seus processos de entrega, para melhorar o desenvolvimento geral 
da qualidade do serviço 

3 2497 possuir medidas de gestão adequadas para controlar e melhorar os processos de entrega 

3 2505 
realizar testes abrangentes para garantir a qualidade, antes de aplicar novos procedimentos 
ou processos de entrega 

3 2513 Incentivar os Departamentos individuais para melhorar seus processos 

3 2536 Definir o critério de Decisão certa 

3 2558 realizar Processo de aquisição pela Soma global tradicional 

3 2559 Possuir um processo de Concepção e construçãodo pedido de compras 

3 2561 possuir um processo de Gerenciamento de construção 

3 2565 verificar os limites estabelecidos comparando com processos anteriores 

3 2683 fazer com que os chefes de departamento ou setores participem do processo de seleção 

3 2730 possuir processo e planejamentos para recrutamento e seleção 

3 2824 Coletar, processar e análisar dados para processos de tomada de decisão 

4 0328 adotar a gestão de risco 

4 0330 Instituir critérios de ranqueamento dos riscos 

4 0331 Institituir critérios de atribuição de propriedade de risco 

4 0332 Adotar a Apresentação gráfica de informações de risco 

4 0334 Avaliar Risco de país onde ocorre operações do negócio da organização 

4 0338 avaliar Risco de crédito 

4 0340 avaliar o Risco de mercado 
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4 0342 avaliar o Risco de reputação 

4 0344 avaliar Risco operacional 

4 0345 Adotar prática de Integrar a gestão de riscos ao planejamento estratégico 

4 0347 Adotar prática de monitoramento dos riscos 

4 0484 Adotar prática de gerenciamento de Risco ambiental 

4 0485 Adotar prática de gerenciamento de Risco da indústria 

4 0486 Adotar prática de gerenciamento de Risco operacional 

4 0487 Adotar prática de gerenciamento de Risco financeiro 

4 0719 Compreender o gerenciamento de riscos e riscos 

4 0722 Possuir Indicadores para Monitoramento de risco 

4 1166 Gerenciar Risco 

4 1408 recompensar a gestão em assumir riscos 

4 1521 Possuir uma cultura proativa de gerenciamento de risco. 

4 1545 ter a gerência sênior apoiando as atividades e iniciativas de gerenciamento de risco. 

4 1546 forncer recursos adequados para realizar atividades de gerenciamento de risco. 

4 1548 definir fontes de risco, categorias de risco, eventos de risco, listas de risco do projeto. 

4 1549 
definir os parâmetros de risco, como probabilidade de risco, conseqüência de risco e limiares 
para desencadear atividades de gerenciamento 

4 1550 atribuir responsabilidade e autoridade para executar o processo de gerenciamento de risco. 

4 1551 identificar uma ampla gama de riscos, incluindo riscos internos, externos, técnicos e não 
técnicos. 

4 1553 envolver os principais membros do projeto e função na identificação de risco. 

4 1555 avaliar os parâmetros de risco identificados, como probabilidade P e impacto I. 

4 1556 
Categorizar e agrupar os riscos em categorias de risco com o objetivo de um manuseio 
eficiente. 

4 1557 
 Priorizar eventos de risco com base em sua exposição e gravidade de risco considerando a 
probabilidade × impacto 

4 1560 
reservar provisões para contingências dentro do orçamento para possíveis variações de itens 
de risco específico. 

4 1561 desenvolver planos de resposta ao risco para os riscos mais críticos para o projeto. 

4 1563  Considerar a relação custo benefício da implementação do plano de mitigação de risco. 

4 1565 
Implementar planos de mitigação de risco quando os riscos monitorados excedem os limiares 
definidos. 

4 1566 ter as ações de mitigação de risco e os riscos residuais monitorados e controlados. 

4 1568 possuir um processo formal de gerenciamento de riscos. 

4 1575 
possuir um sistema de informações de gerenciamento de risco contendo banco de dados de 
risco, lista de verificação e relatório de status de risco. 

4 1894 realizar o monitoramento e controle de riscos 

4 2584 Possuir um plano estratégico para gestão de risco 

4 2586 considerar as contribuições de todos os membros da organização para elaborar o plano 
estratégico da gestão de risco 

4 2587 
Ter os Gerentes de departamentos responsáveis por gerenciar seu plano de gerenciamento 
de risco 

4 2589 Utilizar o gerenciamento de risco para manter a estabilidade financeira 

4 2590 
fornecer um quadro onde os riscos sejam identificados nas funções e responsabilidades da 
instituição 

4 2591 
proporcionar uma estrutura definida para gerenciamento de risco efetivo para sustentar o 
crescimento do negócio e A lucratividade contínua 

4 2593 
fornecer uma estrutura para identificação sistemática de riscos, mitigação, gerenciamento, 
monitoramento e controle 

4 2594 proporcionar a configuração certa para avaliações de risco, custos e benefícios de riscos 
identificados 

4 2595 Constituir um comitê de gerenciamento de riscos 
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4 2596  Identificar e quantificar riscos e controles 

4 2597 Corregular as práticas de gerenciamento de riscos empresariais 

4 2599  Avaliar os benefícios das práticas de gerenciamento de riscos em termos não financeiros 

4 2600  Avaliar os benefícios das práticas de gerenciamento de riscos em termos financeiros 

4 2601 Adotar como estrutura de gerenciamento de risco a 

4 2602 Adotar como estrutura de gerenciamento de risco a FERMA 

4 2603 Adotar como estrutura de gerenciamento de risco a AIRMIC 

4 2604 
Adotar como estrutura de gerenciamento de risco a COSO 2 / Enterprise Risk Management 
(ERM) 

4 2605 Adotar como estrutura de gerenciamento de risco a ISO 31000 

4 2606 Adotar como estrutura de gerenciamento de risco as Normas nacionais de gestão de riscos 

4 2607 Adotar como estrutura de gerenciamento de risco o Prince2 

4 2608 Adotar como estrutura de gerenciamento de risco a ITIL 

4 2609 Adotar como estrutura de gerenciamento de risco o Cobit 

4 2610 Adotar como estrutura de gerenciamento de risco o Basel (I, II, III) 

4 2611 
Adotar como estrutura de gerenciamento de risco o Padrão Internacional de Contabilidade 
(IAS) 

4 2612 Adotar como estrutura de gerenciamento de risco o Valor em risco (VAR) 

4 2613 Considerar na análise de risco a dimensão 

4 2614 Considerar na análise de risco a dimensão risco operacional 

4 2615 Considerar na análise de risco a dimensão Risco de Governança Corporativa 

4 2616 Considerar na análise de risco a dimensão risco financeiro 

4 2617 Considerar na análise de risco a dimensão risco externo 

4 2618 Considerar na análise de risco a dimensão risco de mercado 

4 2619 Considerar na análise de risco a dimensão risco de crédito 

4 2620 Considerar na análise de risco a dimensão risco de liquidez 

4 2621 Considerar na análise de risco a dimensão risco estratégico 

4 2622 Considerar na análise de risco a dimensão risco de informação 

4 2623 Considerar na análise de risco a dimensão risco de fraude 

4 2624 Considerar na análise de risco a dimensão risco de reação 

4 2625 Considerar na análise de risco a dimensão risco administrativo 

4 2626 Considerar na análise de risco a dimensão riscos éticos 

4 2627 Considerar na análise de risco a dimensão Risco de saúde e segurança 

4 2628 Utilizar a gestão de risco para definir claramente seus objetivos e seus valores 

4 2629 
Utilizar a gestão de risco para identificar e demonstrar como os riscos e as vulnerabilidades 
serão abordados 

5 0137 adotar politica de Aperfeiçoamento dos fornecedores 

5 0276 promover ajudar aos fornecedores a aumentar suas capacidades de Just In Time 

5 0495 Adotar Critério de seleção de fornecedores baseado na Qualidade de serviços ou produtos 

5 0496 
Adotar Critério de seleção de fornecedores baseado na Confiabilidade da prestação de 
serviços 

5 0497 
Adotar Critério de seleção de fornecedores baseado na Flexibilidade ou capacidade de 
resposta 

5 0498 Adotar Critério de seleção de fornecedores baseado na Orientação para o cliente 

5 0499 Adotar Critério de seleção de fornecedores baseado no Preço de serviços ou produtos 

5 0500 Adotar Critério de seleção de fornecedores baseado na Experiência técnica 

5 0501 
Adotar Critério de seleção de fornecedores baseado no Comprometimento com o 
desenvolvimento contínuo 
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5 0502 Adotar Critério de seleção de fornecedores baseado no Bom marketing ou publicidade 

5 0503 
Adotar critério de seleção de fornecedor chave considerando Resposta rápida para pedidos 
urgentes 

5 0504 
Adotar critério de seleção de fornecedor chave considerando Baixa deterioração e taxa de 
atraso de entrega 

5 0505 
Adotar critério de seleção de fornecedor chave considerando Taxa de erro de picking de baixa 
ordem 

5 0506 
Adotar critério de seleção de fornecedor chave cvonsiderandoTempo de ciclo de ordem mais 
curto 

5 0507 Adotar critério de seleção de fornecedor chave considerando Baixa taxa de estoques 

5 0508 Adotar critério de seleção de fornecedor chave considerando Freqüência de entrega mais alta 

5 0509 Adotar critério de seleção de fornecedor chave considerando Entrega em Just In Time 

5 0576 
Instituir um sistema para informar clientes, fornecedores, funcionários, de acordo com as 
necessidades detectadas 

5 0605 Adotar parceria com fornecedores 

5 0636 Instituir um sistema de classificação de qualidade utilizado para selecionar fornecedores 

5 0641 promover a clareza das especificações fornecidas aos fornecedores 

5 0728 Estabelecer alianças estratégicas com fornecedores e distribuidores 

5 0733 Manter Comando e controle para seus pequenos fornecedores e distribuidores 

5 0734 colaborar com fornecedores e distribuidores mais dominantes 

5 0771 Incentivar a qualificação do fornecedor 

5 0774 Estimular a interação com fornecedores 

5 0782 Gerenciar a qualidade do fornecedor 

5 0787 Gerenciar os relacionamentos comprador fornecedor 

5 0795 
Estabelecer relações de cooperação com fornecedores e aprimoramento das capacidades dos 
fornecedores para atender aos requisitos do comprador 

5 0800 Adotar a prática de Seleção de fornecedores com base na qualidade 

5 0801 Adotar a certificação de qualidade do fornecedor 

5 0802 Realizar visitas a fábricas de fornecedores 

5 0803 
Adotar a prática de recompensa de fornecedores e reconhecimento de melhorias de 
qualidade 

5 0804 Realizar treinamento de fornecedores 

5 0806 Compartilhar informações com fornecedores 

5 0817 Estimular a Integração de fornecedores Integração do desenvolvimento de produtos na 
cadeia de abastecimento a montante fornecedores 

5 0855 Promover o Relacionamento com fornecedores 

5 1345 Incentivar o empregado a aumentar a interação com clientes e fornecedores 

5 1347 Trabalhar mais de perto com fornecedores 

5 1366 Exigir que o fornecedor atenda especificações de qualidade mais rigorosas 

5 1369 Exigir que os fornecedores adotem um programa de qualidade 

5 1640 realizar Seleção de fornecedores com base na qualidade 

5 1642 estabelecer Limite das especificações fornecidas aos fornecedores 

5 1807 Possuir poucos fornecedores da instituição 

5 1809 realizar a avaliação e a seleção dos fornecedores com base na qualidade 

5 1810 
Fomentar que os fornecedores participem dos esforços de melhoria da qualidade da 
instituição 

5 1966 gerenciar os relacionamentos com fornecedores 

5 2489 cooperar com seus fornecedores 

5 2510 utilizar como critério de seleção de fornecedores a capacidades de atender os requisitos de 
qualidade 
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5 2566 verificar se há indicação de possíveis fornecedores preferidos 

6 0006 
Adotar a prática de somente contratar funcionários altamente qualificados ao cargo 
considerando sua especificação 

6 0007 
Adotar prática de retenção dos Funcionários altamente Qualificados como estratégia de 
gestão 

6 0010 Promover a Fusão Cultural como vantagem nos relacionamentos dos funcionários 

6 0019 Estimular a Competitividade entre funcionários juntamente com a liberdade e 
interdependencia 

6 0028 Adotar Treinamentos Informais 

6 0029 Adotar Painel de anúncio como forma de compartilhar informação com os funcionários 

6 0030 
Adotar a prática de Reuniões informativas em equipe briefings em cascata como forma de 
compartilhar informação com os funcionários 

6 0031 
Adotar a prática de Reunião informativa do representante da loja local de trabalho como 
forma de compartilhar informação com os funcionários 

6 0032 Adotar o Boletim informativo da empresa como forma de compartilhar informação com os 
funcionários 

6 0033 Adotar a prática de Caixas de sugestões como estratégia de comunicação para ouvir o 
funcionário 

6 0034 Adotar a prática de Pesquisas no local de trabalho como estratégia de comunicação para 
ouvir o funcionário 

6 0035 
Adotar a prática de Briefings da equipe como estratégia de comunicação para ouvir o 
funcionário 

6 0046 Promover o Treinamento informal no local de trabalho sentar ao lado de quem sabe 

6 0047 Instituir Entrevistas pessoais para alocamento de funcionário 

6 0048 Instituir Caminhadas informais para recrutamento do funcionário 

6 0101 Instituit Pacote de benefícios aos funcionários 

6 0113 Promover o Emponderamento fortalecimento do funcionário 

6 0120 Perseguir a meta de ter Funcionários em treinamento com frequencia 

6 0121 Perseguir a meta de ter Funcionários em grupos de estudo 

6 0127 Promover o compromisso com treinamento de funcionários 

6 0128 promover o empoderamento dos funcionários 

6 0130 Promover treinamento sobre qualidade 

6 0144 promover Treinamentos práticos de treinamento em laboratório de informática 

6 0217 Estimular iniciativas de excelência 

6 0234 
Instituir critérios de distribuição fundos de acordo com a proporção de funcionários 
certificados como professores através de programas de acreditação apropriados 

6 0251 adotar Treinamento dos funcionários de alto escalão treinamento de ações correntes 

6 0253 promover treinamento de habilidades dos funcionários do alto escalão 

6 0254 promover Treinamento dos funcionários habilidosos treinamento de ações correntes 

6 0256 promover treinamento de habilidades dos funcionários habilidosos 

6 0257 promover Treinamento dos funcionários de rotina treinamento de ações correntes 

6 0259 promover treinamento de habilidades dos funcionários de rotina 

6 0432 Estimular Programas de incentivo aos funcionários para sugestões ambientais 

6 0460 Investir em Educação e treinamento dos funcionários 

6 0470 Investir em Educação e treinamento direcionado a programas de qualidade 

6 0536 Adotar critérios para promoção dos funcionários 

6 0582 Estimular Os funcionários que desenvolvem projetos de Pesquisa e desenvolvimento têm o 
treinamento necessário para colocá los em prática 

6 0589 Adotar procedimentos como pesquisas ou discussões para descobrir as opiniões dos 
funcionários e os níveis de satisfação 

6 0597 estimular Treinamentos sobre qualidade 

6 0607 Promover o envolvimento dos funcionários 
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6 0620 Instituir periodicamente a prática de fornecer educação e treinamento aos funcionários sobre 
qualidade 

6 0621 
Instituir como prática a Disponibilidade de uma parcela específica do orçamento anual para 
educação e treinamento 

6 0623 
Adotar como prática o treinamento de funcionários para implementar atividades 
relacionadas ao tema da qualidade 

6 0624 Adotar a Educação e treinamento em técnicas de qualidade básica em cada divisão 

6 0625 Promover a Educação e treinamento em tecnologias avançadas de qualidade em cada divisão 

6 0631 Promover treinamento de funcionários para se familiarizar com o processo de fabricação 
antes da produção em massa de um novo produto 

6 0670 estimular a participação em decisões de qualidade por funcionários 

6 0695 
Instituir programas de treinamento e educação para funcionários em todos os níveis 
organizacionais. 

6 0703 
Priorizar atividades baseado na percepção de urgencia do funcionário diretamente 
responsável 

6 0780 Gerenciar de forma singular os funcionários envolvidos com o processo de compras 

6 0871 realizar ações de treinamento sobre proteção ambiental 

6 1043 estimular funcionários atráves do Medo, coerção, ameaças, desinformação, manipulação 

6 1057 supervisionar iniciativas estratégicas 

6 1177 Estimular a Participação e envolvimento do usuário 

6 1295 Possuir Envolvimento em grande numéro 

6 1322 Possuir Envolvimento em grande numéro 

6 1407 possuir Coaching fornecido pela administração para preparar funcionários para futuras 
responsabilidades 

6 1451 realizar Treinamento de funcionário 

6 1459 O dirigente apoia de forma visível os funcionários 

6 1491 realizar treinamento em cascata através da organização 

6 1504 Encorajar os funcionários a tomar as próprias decisões 

6 1505 Incentivar a iniciativa dos funcionários 

6 1506 Confiar no funcionário 

6 1507 Fornecer liberdade ao funcionário 

6 1508 permitir que o funcionário faça seu serviço da forma que ele considere mais adequada 

6 1519 conscientizar os funcionários sobre os risco e incerteza enfrentados pelo projeto. 

6 1618 promover o envolvimento dos trabalhadores em segurança 

6 1619 realizar treinamento de segurança 

6 1670 desenvolver o Campo no treinamento do trabalho 

6 1673 realizar Treinamento de informações da empresa 

6 1678 Estabelecer objetivos do programa de treinamento 

6 1679 avaliar a eficácia do programa de treinamento 

6 1794 estabelecer objetivos de qualidade para gerentes, professores e funcionários 

6 1798 Avaliar O pessoal docente e os funcionários 

6 1799 
Coletar os dados e informações dos professores e funcionários em relação à sua satisfação e 
sugestões de melhoria 

6 1803 Incentivar a iniciativa no pessoal docente e os funcionários 

6 1805 Ter motivados os docentes e e os funcionários para melhorar seu desempenho 

6 1818 fornecer instruções de trabalho para o corpo docente e funcionários 

6 1828 
Levar em consideração os dados de qualidade pelo pessoal docente e funcionários durante 
suas tarefas diárias. 

6 1830 
Ter o corpo docente e os funcionários educados em assuntos em relação à sua especialidade 
e trabalho diário 
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6 1831 Possuir um pessoal docente e os funcionários com conhecimento e o know how apropriados. 

6 1840 
incentivar e promover programas de melhoria energética entre os funcionários da 
organização 

6 1842 
realizar de forma regular treinamentos de conscientização energética aos funcionários da 
organização 

6 1845 Incentivar os funcionários a participar de programas de melhoria de energia 

6 1846 possuir um programa de treinamento energético desenvolvido com resultados esperados 
claros 

6 1904 informar os funcionários sobre mudanças 

6 1905 informar os funcionários sobre o raciocínio relativo as mudanças 

6 1906 
organizar reuniões para responder perguntas que os funcionários possam ter sobre 
mudanças na organização 

6 1910 difundir o compromisso e percepções compartilhadas entre gerentes gerais e funcionários 

6 1924 ampliar as oportunidades para que os funcionários compartilhem suas idéias sobre o 
ambiente de trabalho e o modo de trabalhar 

6 1925 Incentivar bons hábitos nos funcionários, como o comportamento de manter a mesa limpa 

6 1937 
Garanti que a adesão às diretrizes esteja fornecendo um ambiente livre de barreiras para o 
sucesso de funcionários individuais 

6 1944 desenvolver o engajamento dos funcionários 

6 1973 desenvolver Círculos de conhecimento onde os funcionários são encorajados a apresentar 
apresentações sobre seus tópicos de interesse 

6 2014 eliminar material de treinamento desatualizado 

6 2125 Encorajar a iniciativa nos funcionários 

6 2126 possuir funcionários que sejam confiáveis para exercer bom julgamento 

6 2176 Desenvolver um clima onde os funcionários estão empenhados em prestar um excelente 
serviço aos beneficiários 

6 2177 
Desenvolver um clima de apoio, onde o desenvolvimento profissional e o crescimento de 
todos os funcionários são importantes 

6 2178 
Desenvolver um clima de compromisso, onde os funcionários estão orgulhosos de seu 
trabalho e querem que sua instituição tenha sucesso. 

6 2239 realizar workshops e sessões de treinamento sobre ética 

6 2287 
realizar treinamento de gerenciamento de desempenho de forma continuamente aos 
gerentes e funcionários 

6 2363 avaliar formalmente o treinamento em ética para eficácia 

6 2367 atualizar constantemente o treinamento em ética 

6 2440 garantir que não haja conflito de interesse entre os funcionários 

6 2503 treinar seus funcionários em conceitos de qualidade 

6 2668 promover programas de treinamento formal para ensinar aos novos funcionários as 
habilidades que eles precisam para realizar seus trabalhos 

6 2669 promover programas de treinamento todos os anos 

6 2671 
promover programas extensivos de treinamento para seus funcionários em todos os aspectos 
da qualidade 

6 2680 divulgar o que é esperado do funcionário sobre seu trabalho 

6 2684 fornecer feedback ao funcionário 

6 2708 remover funcionários com baixo desempenho 

6 2736 estimular o envolvimento dos funcionários 

6 2737 promover oportunidades iguais aos funcionários 

6 2779 realizar treinamento continuo com empregados que atuam na manutenção 

6 2820 
Possuir funcionários com conhecimento sobre métodos básicos de investigação específicos 
da economia de mercado 

6 2821 
Possuir funcionários com habilidade de encontrar Explicação e interpretação de processos 
específicos de atividades econômicas 

6 2830 Possuir funcionários com Pensamento crítico 

7 0201 Instituir a gestão de qualidade Total como filosofia e principios a ser seguidos 



334 
 

7 0216 Estimular o aprimoramento de qualidade 

7 0236 
Estimular a a importância no ensino superior tanto do conhecimento especializado com base 
na pesquisa como da experiência pedagógica com base em treinamento inicial, prática 
reflexiva, investigação pesquisa ação e diálogo crítico com colegas 

7 0405 Adotar prática de Melhoraria contínua na qualidade do serviço 

7 0458 Estimularo vinculo da iniciativa de qualidade ao empregado 

7 0472 Incentivar a Motivação e sugestões de qualidade 

7 0473 Estimular o uso de ferramentas e métodos de qualidade 

7 0517 pratica como objetivo a Melhorar da qualidade dos serviços 

7 0575 
instituir um sistema de melhoria contínua que permite a melhoria nos processos que 
atingiram os padrões de qualidade estabelecidos 

7 0577 
Incentivar a transferência de conhecimento através de instrumentos como equipes 
interfuncionais, círculos de qualidade, grupos de melhoria, etc. 

7 0609 
Manter documentos formais que declaram explicitamente que a qualidade dos produtos da 
empresa deve exceder os padrões dos círculos industriais 

7 0610 
Manter diferentes estratégias de qualidade que funcionam como diretrizes de interação 
entre os departamentos de vendas e pesquisa e desenvolvimento nas várias etapas da vida 
de um produto 

7 0611 
Manter documentos formais que regulam explicitamente as relações de qualidade entre o 
chefe de administração, divisões e plantas 

7 0612 
Adotar a prática de definir claramente a a autoridade e a responsabilidade pela 
implementação de estratégias de qualidade em cada departamento e existem metas e planos 
específicos de qualidade. 

7 0615 Estimular a Autonomia do departamento de qualidade 

7 0616 
Adotar através do departamento de qualidade o planejamento periodico da qualidade 
estabelecendo planos de qualidade específicos 

7 0617 
Instituir a responsabilidade do departamento de qualidade ser encarregado de coletar 
informações sobre decretos governamentais relacionados à qualidade e comentários dos 
consumidores 

7 0618 Instituir a responsabilidade ao departamento de qualidade de introduzir e implementar os 
mais recentes conhecimentos especializados sobre melhoria de qualidade 

7 0619 
Instituir a responsabilidade ao departamento de qualidade de realizar periodicamente 
reuniões relacionadas com a qualidade, onde o pessoal de divisões relacionadas tenta 
melhorar a qualidade através de discussões 

7 0634 
Incentivar o uso técnicas avançadas de qualidade como o método de Taguchi, para melhorar 
a qualidade do projeto durante o desenvolvimento do produto 

7 0639 
Instituir o departamento de compras como responsável pela qualidade dos materiais 
recebidos 

7 0657 
Praticar o uso dos problemas idetificados e relacionados à qualidade sejam revisados para 
melhorar a qualidade 

7 0659 Promover o usos de dados de qualidade como custo de qualidade, defeitos, falhas e descarte, 
garantidndo que sejam coletados e usados para melhorar a qualidade 

7 0660 
Instituir que dados de qualidade como taxa de defeito, taxa de descarte e taxa de retrabalho 
sejam usados para melhorar a estabilidade do processo 

7 0665 adotar programas de envolvimento de círculo ou empregado de qualidade 

7 0666 estimular empregados a emiterem opiniões sobre gerenciamento de qualidade 

7 0669 Promover o sindicato na melhoria da qualidade do produto 

7 0788 Ter a Administração de compras comprometida com a qualidade total 

7 0977 possuir Um técnico de qualidade em cada oficina 

7 0978 ter O mesmo técnico de qualidade em duas oficinas diferentes 

7 0988 incentivar o operador que melhora a produtividade e a qualidade de sua estação de trabalho 

7 1045 
Estimular a Liderança para a qualidade na chancelaria e decanato, envolvendo pessoalmente 
e ativamente a decisão do equilíbrio do ensino e da pesquisa como base para criar e 
sustentar uma cultura de excelência 

7 1046 
Estimular a Liderança de qualidade na chancelaria, decanato e chefes de departamentos 
envolvidos pessoalmente e ativamente na tradução do equilíbrio de ensino e pesquisa em 
conjuntos de valores e princípios para alcançar e sustentar a melhoria da qualidade 

7 1047 
Adotar A liderança para a qualidade no decanato, os chefes de departamentos e os líderes 
dos programas envolvem se pessoalmente e ativamente na tradução dos valores e princípios 
do ensino e da pesquisa em políticas e estratégias alternativas para avaliação, seleção e 
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implementação por parte do pessoal da linha de apoio acadêmico, administrativo e de 
suporte. 

7 1049 

adotar A liderança garante pessoalmente e ativamente que a infra estrutura de TIC sustente 
as atividades acadêmicas e não acadêmicas de melhoria da qualidade, de modo a diminuir 
seu uso na implantação e atualização de políticas, estratégias, objetivos e objetivos de 
melhoria da qualidade de ensino e pesquisa. 

7 1050 

Adotar A liderança garante pessoalmente e ativamente que um sistema integrado de 
relatórios internos e externos seja desenvolvido e implementado com êxito como parte de 
uma estratégia para atender aos requisitos da qualidade interna e externa e auditorias de 
desempenho de forma eficaz 

7 1051 

Adotar Liderança no decanato, chefes de departamento e níveis de programas, e gerentes de 
pesquisa ativamente fazendo uso das experiências, idéias e sugestões oferecidas por pessoal 
acadêmico júnior e superior e equipe de pesquisa, incluindo estudantes de graduação de 
pesquisa, para melhorar os resultados da avaliação de qualidade de ensino TQA e os 
resultados do exercício de avaliação de pesquisa RAE 

7 1052 
estimular Líderes de programas e líderes de pesquisa que permitem a equipe de ensino e 
pesquisa maior liberdade, autonomia e autocontrole sobre métodos de ensino e metodologia 
de pesquisa e responsabilidade pela tomada de decisões 

7 1053 

estimular a Liderança a nível macro e micro envolvido pessoalmente e ativamente na 
prevenção de desalinhamentos entre a responsabilidade do pessoal e a autoridade dentro da 
estrutura formal para o gerenciamento da qualidade, a fim de minimizar os conflitos de 
objetivos 

7 1054 
estimular a Liderança em todos os níveis, pessoal e ativamente, apoia aqueles abaixo deles, 
incluindo subordinados no ensino e pesquisa, fornecendo feedback oportuno sobre 
desempenho e garantindo alocação eficiente de recursos disponíveis 

7 1353 Revisar e aprovar o documento de qualidade antes do uso 

7 1356 Estabelecer um procedimento para controlar todos os documentos de qualidade 

7 1373 Adotar o QFD Desdobramento da Função Qualidade 

7 1789 
Envolver a alta administração da IES para Participar dos esforços de melhoria da qualidade e 
comunicar seu compromisso com a qualidade ao pessoal docente e funcionários 

7 1791 
Motivar e dar autoridade ao pessoal docente e aos funcionários para gerenciar e resolver 
problemas de qualidade Suporta melhoria de qualidade, fornecendo os recursos necessários 

7 1795 Comunicar a política de qualidade e os objetivos por toda a organização 

7 1801 
Incentivar a participação dos docentes e dos funcionários nas reuniões, cuja agenda esteja 
relacionada ao planejamento de melhoria da qualidade 

7 1802 
Incentivar por meio de premiações os docentes e os funcionários que realizam esforços 
significativos para a melhoria da qualidade 

7 1804 
incentivar a participação de Docentes e funcionários no processo de tomada de decisão e a 
estabelecerem objetivos de qualidade 

7 1811 
Analisar as queixas dos alunos, a satisfação e as propostas de melhoria da qualidade dos 
mesmos 

7 1815 Encorajar os alunos a apresentar reclamações e propostas de melhoria de qualidade 

7 2145 Integrar e alinhar a melhoria contínua da qualidade da educação e serviços relacionados, 
direção estratégica, planejamento financeiro e alocação de recursos. 

7 2265 executar, quando preciso, a evacuação total e parcial do componente danificado 

7 2273 promover a Motivação para compartilhar 

7 2399 avaliar o impacto e a qualidade do curso 

7 2717 adotar a filosofia da Qualidade Total em seus estudos 

8 0043 Adotar a prática de Férias remuneradas 

8 0044 Adotar a prática de Dispensa por doença paga 

8 0061 Adotar a prática de desconfiança na capacidade técnica estratégica dos funcionários 

8 0116 Adotar a prática de expor Motivo demissional 

8 0145 Instituir prática de treinamento baseado na Instrução individualizada 

8 0147 insitutir prática de treinamento baseado em Tutorial on line 

8 0162 Adotar práticas de gerenciamento de matrículas que permitam emissão de relatórios úteis 

8 0170 Adotar prática de mellhoria contínua do processo 

8 0173 Adotar a prática de reconhecer a qualidade em função do nicho do cliente 



336 
 

8 0181 Adotar práticas de gestão baseada por fatos 

8 0183 Perseguir as melhores práticas adotadas pelo mercado 

8 0185 Promover estrutras organizacionais capazes de se adaptar 

8 0215 Adotar a prática de Garantia da Qualidade 

8 0247 adotar a prática de utilizar redes internacionais para promoção da inovação 

8 0288 Adotar a prática de exigência de que os fornecedores se localizem mais perto da empresa 

8 0293 Adotar como prática a definição de política de aquisição 

8 0310 Adotar prática de Implantação de políticas de gestão de conhecimento 

8 0311 Adotar prática de Observação das necessidades de gestão e abordagem estratégica 

8 0314 Adotar prática de sistema de gerenciamento de informações 

8 0315 Adotar prática de coleta e gerencia de dados e informações 

8 0317 Adotar prática de possuir Código de ética ou conduta 

8 0322 Adotar prática de Mudança contínua 

8 0324 Adotar prática de Construção de Redes aninhadas 

8 0327 Adotar prática de Identificar e promover Atrativos organizacionais 

8 0335 Adotar prática de Otimização do capital e a implantação 

8 0348 
Adotar prática de Desenvolver administradores de linha de frente, capazes de fomentar o 
aprendizado da organização 

8 0349 
Adotar prática de possuir administradores com função de promover e facilitar o aprendizado 
dos empregados 

8 0353 Adotar prática de estabelecer um processo de inteligência 

8 0356 Adotar prática de Desenvolver processos para vincular continuamente decisões importantes 
com o sistema de gerenciamento de conhecimento 

8 0359 Adotar prática de Estabelecer diretrizes legais e éticas para sua atividade de inteligência no 
início 

8 0360 Adotar prática de manter habilidades suaves que permitem a inovação 

8 0380 Adotar prática de Acesso aos melhores recursos do mercado 

8 0382 Adotar prática de Acelerar os benefícios de reengenharia 

8 0385 Adotar prática de formação de Aliança estratégica com empreiteiros 

8 0386 Adotar Regulamento que rege as práticas de terceirização 

8 0387 Adotar prática de economizar tempo de gerenciamento 

8 0388 Adotar prática voltada para redução da carga de gerenciamento 

8 0389 Adotar prática de gestão especializada na demanda identificada 

8 0391 Adotar prática de desecentralizar informações 

8 0392 Adotar prática de Gerenciamento de segurança 

8 0396 Adotar prática de Necessidade de especialização especializada 

8 0398 Adotar prática de busca pela economia do custo total 

8 0399 Adotar prática de Reduzir os custos trabalhistas e operacionais 

8 0400 Adotar prática de Tornar os custos fixos em custos variáveis 

8 0404 Adotar prática de evitar a confusão com o dinheiro da firma e o dinheiro do sócio 

8 0406 Adotar prática de Melhorar os requisitos de qualidade 

8 0411 Adotar prática de evitar falta de peças sobressalentes 

8 0412 Adotar prática de evitar falta disponibilidade de equipamentos 

8 0413 Adotar prática de evitar falta de ferramentas 

8 0419 Adotar prática de ampliar integração da horizontal e vertical 

8 0420 Adotar prática de manter um pequeno número de fornecedores, mas confiáveis 
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8 0424 Adotar prática de implantação da gestão de qualidade Total 

8 0426 Adotar prática de Treinamento ambiental para funcionários 

8 0427 Adotar prática de contabilidade de custos totais 

8 0431 Adotar prática de construir padrões ambientais para fornecedores 

8 0437 Adotar prática de gerenciamento com visão e entusiasmo 

8 0438 
Adotar prática de gerenciamento com mente aberta e através de exemplos aleagóricos ou 
metafóricos 

8 0441 Adotar prática de cultivar talentos e tutoria 

8 0443 Adotar prática de Gestão de qualidade Total 

8 0444 Adotar prática Lean 

8 0445 Adotar prática da metodologia Kaizen 

8 0446 Adotar prática de Reengenharia do processo de negócios 

8 0461 Adotar prática de Vincular a qualidade com o cliente inicial 

8 0463 Adotar prática de conectar a iniciativa de qualidade às empresas 

8 0464 Adotar prática de conectar a iniciativa de qualidade ao fornecedor 

8 0469 Adotar prática de Formulação e implementação de uma política de qualidade 

8 0476 Adotar prática de instituição de emprego vitalício 

8 0478 Adotar prática de separar os laços com fornecedores existentes 

8 0481 Adotar prática de Empréstimo de funcionários 

8 0482 Adotar prática de aposentadoria antecipada e voluntária 

8 0483 Adotar prática de re contratação 

8 0488 Adotar prática de Garantir a sobrevivência da empresa 

8 0490 Adotar prática de influenciar o comportamento de subsidiárias e funcionários 

8 0493 Adotar prática de Reduzir a volatilidade dos lucros 

8 0525 Adotar como prática o desenvolvimento de sistemas de trabalho Baseado em tecnologia 

8 0547 Adotar como prática evitar subtilização de potenciais habilidades individuais 

8 0552 Adotar como prática evitar Avanço automático na posição gerencial 

8 0557 Promover a construção de Rede formal com outras empresas 

8 0578 Promover a exposição das melhores práticas em um departamento compartilhando com 
outros departamentos 

8 0599 Adotar a prática de gestão da qualidade dos fornecedores 

8 0614 
Adotar a prática de possuir um departamento de qualidade como uma divisão regular na 
organização com autoridade e responsabilidade definitivas 

8 0640 Adotar como prática que os fornecedores garantem materiais apartir dos produtos de saída 

8 0667 
promover o consenso comum dos trabalhadores por meio de comunicação regular de 
práticas de gestão da qualidade 

8 0882 Adotar a prática de Trabalho com supervisão 

8 0895 Adotar práticas motivacionais 

8 0940 Adotar a prática de trabalhar com clientes para desenvolver novas soluções 

8 0941 Adotar a prática de recompensar e reconhecer o empreendedorismo 

8 0965 possuir compreensão real das práticas que são recomendadas como soluções 

8 0966 medir e revisar efeitos das práticas de gestão que forem implementadas 

8 1032 
Adotar a prática de Em vez de solicitar informações de uma fonte externa, limpe as, 
subscrevendo as atualizações 

8 1066 adotar prática de segmentação de mercado, segmentação e posicionamento, gerenciamento 
de projetos, gerenciamento de equipe 

8 1101 Adotar prática de merchandising 

8 1115 adotar prática de patrocínio 



338 
 

8 1131 Adotar a prática de Expor problemas sendo responsabilidade dos indivíduos e não de 
soluções ad hoc 

8 1163 
considerar as influências sociais ou societárias nas práticas organizacionais e a legitimidade 
dos pares e dos acionistas 

8 1196 adotar prática de Lições aprendidas com erros 

8 1208 Estabelecer Protocolos de transição de práticas de trabalho 

8 1335 Buscar Melhores Práticas como estratégia de mudança 

8 1336 Categorizar Práticas de Gestão para poder medir seus resultados 

8 1466 nenhuma prática 

8 1478 ter capacidade para compartilhar experiencias através da observação, imitação e prática 

8 1574 
 Recolher informações de melhoria de processos e comparar as práticas de gerenciamento de 
risco com as melhores práticas do setor. 

8 1866 nenhuma prática 

8 1868 nenhuma prática 

8 1869 nenhuma prática 

8 1872 nenhuma prática 

8 1874 nenhuma prática 

8 1933 nenhuma prática 

8 2012 visitar outros setores para aprender as melhores práticas dos mesmos 

8 2023 considerar a ética na implatação de projetos e práticas 

8 2164 nenhuma prática 

8 2320 nenhuma prática 

8 2321 Documentar as melhores práticas antes de implementá la 

8 2322 atribuir um nome de identificação para as melhores práticas 

8 2323 fornecer uma breve descrição do conteúdo do documento de melhores práticas 

8 2325 
fornecer informações sobre os autores do documento de melhores práticas, incluindo, nome, 
endereço e e mail 

8 2326 fornecer informações sobre todas as versões anteriores do documento de melhores práticas 

8 2327 fornecer Informações sobre as revisões do documento de melhores práticas com URLs ou 
outros ponteiros 

8 2328 definir o efeito pretendido de aplicar a melhor prática para a aplicação 

8 2330 
fornecer as habilidades e competências necessárias para o usuário final para aplicar as 
melhores práticas 

8 2331 fornecer uma estimativa dos custos para a aplicação das melhores práticas 

8 2332 mostrar alguns obstáculos ou problemas que podem ocorrer antes, durante e após a 
aplicação das melhores práticas 

8 2334 mostrar a Comunidade de prática que pode estar interessada em usar as melhores práticas 

8 2335 mostrar A necessidade eo papel de um campeão para a melhor prática 

8 2336 
mostrar o proprietário da melhor prática ou responsável que pode ser um indivíduo, papel, 
departamento ou organização 

8 2337 mostrar o grau em que uma pessoa deve ser treinada para usar as melhores práticas 

8 2338 
fornecer um grau de aceitação das melhores práticas por especialistas do domínio para 
resolver o problema abordado pela melhor prática 

8 2339 fornecer o grau em que a melhor prática é fácil de usar 

8 2340 
fornecer o grau em que a melhor prática oferece uma visão abrangente e completa do 
problema e da solução em consideração 

8 2341 
fornecer o grau em que o problema abordado pela melhor prática é experimentado como 
significativo por praticantes 

8 2342 fornecer o grau em que a evidência mostra que a melhor prática resolve o problema 

8 2343 fornecer o grau em que a melhor prática oferece uma proposta concreta para resolver o 
problema 

8 2344 
fornecer O grau em que a melhor prática constitui uma unidade coerente, ou seja, todas as 
partes estão claramente relacionadas 
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8 2346 fornecer o grau em que o documento de melhores práticas está devidamente detalhado 

8 2347 
fornecer o grau em que a melhor prática pode ser facilmente modificada e adaptada a outras 
situações 

8 2348 definir as tarefas a serem realizadas nas melhores práticas 

8 2349 fornecer o grau em que a melhor prática é integrada com outras práticas recomendadas e 
componentes KM 

8 2350 mostre um caso em que a melhor prática seja demonstrada com sucesso 

8 2351 
estipular O tempo que leva para introduzir e implementar as melhores práticas em uma 
organização 

8 2352 estipular O tempo necessário para aplicar as melhores práticas em uma organização 

8 2353 receber as opiniões dos usuários, conselhos e experiências das melhores práticas 

8 2354 definir indicadores para medir a qualidade e o desempenho das melhores práticas 

8 2403 Desenvolver políticas éticas para práticas empresarias 

8 2405 realizar Integração dos princípios do desenvolvimento sustentável em políticas e práticas 

8 2424 adotar Práticas comerciais éticas e sistemas de governança corporativa 

8 2436 nenhuma prática 

8 2437 nenhuma prática 

8 2453 estabelecer um contrato com práticas efetivas de contratação 

8 2455 promover a prática de Compensação 

8 2467 estabelecer manutenção de práticas de co criação 

8 2478 Estabelecer e manter práticas de co criação e compartilhamento de ganhos contribuem para 
um melhor desempenho do fornecedor 

8 2502 empregar práticas éticas em relação ao resto do setor. 

8 2549 
estimular o grupo de compras e a rede de concessionários para institucionalizar práticas de 
diversidade e inclusão. 

8 2713 adotar a gestão democrática e provar isto com suas práticas de gestão 

8 2720 preferir o prêmio em vez da punição nas práticas de gestão 

8 2727 perseguir constantemente práticas inovadoras 

8 2739 nenhuma prática 

8 2740 nenhuma prática 

8 2741 nenhuma prática 

8 2742 nenhuma prática 

8 2769 nenhuma prática 

8 2788 nenhuma prática 

9 0462 Adotar critérios de Seleção de projeto 

9 0465 Estimular a Habilidade de gerenciamento de projetos nos líderes de projetos 

9 0935 possuir um líder de projeto claramente identificável 

9 0936 possuir um núcleo de equipe multifuncional que permanece no projeto do começo ao fim 

9 0937 Adotar recompensas de equipe para recompensar projetos bem sucedidos 

9 0944 possuir uma classificação ou priorização de projetos 

9 0945 possuir uma grande consideração para equilibrar o número de projetos e recursos disponíveis 

9 0957 Possuir software e utilizar técnicas de gerenciamento de projetos para gerenciar projetos 

9 1167 realizar Reunião inicial a cada projeto 

9 1178 definir Gerenciamento de projetos 

9 1179 possuir Software de gerenciamento de projetos 

9 1183 ter Carta do projeto manual 

9 1215 Finalizar projetos 
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9 1221 possuir critérios para equilibrar o número de projetos e recursos disponíveis 

9 1226 Possuir pequenos projetos auxiliares como prevalentes 

9 1230 priorizar projetos 

9 1234 Revisão projetos após a conclusão 

9 1239 Ter em Cada projeto um líder de projeto claramente identificável 

9 1240 
Ter em Cada projeto uma equipe central multi funcional que permanece no projeto do 
começo ao fim 

9 1520 Possuir uma comunicação aberta sobre os riscos do projeto dentro da equipe do projeto. 

9 1528  Manter um bom relacionamento com o principal cliente ou usuário do projeto. 

9 1529  Manter um bom relacionamento com os principais fornecedores do projeto. 

9 1535  ter O líder do projeto exercendo o estilo de gestão democrática. 

9 1536 capacitar memrbros da equipe de projeto atráves do Líder do projeto 

9 1537 
ter o líder do projeto que crie o contexto para auto organização e tomada de decisão em 
níveis de equipe. 

9 1538 adotar a ideia que o Líder do projeto motiva e dinamiza os membros da equipe. 

9 1540 ter um lider de projeto que cultive um bom relacionamento com o patrocinador do projeto e 
o alto nível corporativo. 

9 1552 aprender e documentar lições de projetos anteriores e utilizar informações históricas. 

9 1576  ter processos formais de gerenciamento de projetos 

9 1591 
compreender o benchmarking como uma atividade contínua, em vez de um projeto de curto 
prazo que algum dia chegará ao fim, como acontece com todos os projetos 

9 1753 realizar o Cálculo do custo econômico e benefício do projeto requerido 

9 1756 Considerar o impacto do projeto no meio ambiente 

9 1757 avaliar o impacto do projeto em questões de planejamento 

9 1758 avaliar o impacto do projeto sobre questões do patrimônio cultural 

9 1759 avaliar o impacto do projeto em questões nativas 

9 1761 avaliar o impacto do projeto sobre a estrutura de funcionários da organização 

9 1762 avaliar o impacto do projeto na região 

9 1763 avaliar o impacto do projeto na vida social 

9 1765 avaliar o impacto do projeto sobre os efeitos indirectos sobre os salários 

9 1766 avaliar o impacto do projeto sobre a regulamentação governamental 

9 1768 avaliar o impacto do projeto sobre as partes interessadas 

9 1775 combinar projetos separados sob um contrato 

9 1776 Garantir que os benefícios dos projetos de agrupamento sejam realizados 

9 1777 Combinar projetos separados sob um contrato devido a região comum 

9 1779 categorizar projetos agrupados e individuais 

9 1780 avaliar projetos agrupados e individuais 

9 1781 
selecionar os projetos individuais e agrupados necessários do pólo de projetos individuais e 
agrupados avaliados para alcançar a missão da organização 

9 1782 
Equilibrar o indivíduo selecionado e os projetos agrupados para o melhor benefício para a 
organização 

9 1783 verificar a frequência que os projetos não são mais necessários 

9 2152 Formar equipes de projeto colaborativas e diversas para diagnosticar, planejar e resolver 
problemas 

9 2406 promover o Desenvolvimento sustentável como prioridade na operação do projeto e 
conclusão das minas 

9 2456 definir Sanções e benefícios aos empregados 

9 2527 possuir um sistema de remuneração e benefícios satisfatório 

9 2560 Constituir um Projeto de construção 



341 
 

9 2642 garantir que a tarefa ou projeto possua Custo aceitáveil 

9 2643 garantir que  a tarefa ou projeto possua a Qualidade desejada 

9 2644 garantir que o projeto ou a tarefa esteja seja a Preferência do cliente 

9 2649 promover uma Execução adequada dos projetos 

9 2653 definir Escopo de projetos 

9 2831 Padronizar o gerenciamento de processos de projetos 

9 2832 padronizar o gerenciamento de ferramentas e técnicas de projetos 

9 2834 Promover treinamento em gerenciamento de processos de projetos 

9 2835 Promover treinamento em gerenciamento de ferramentas e técnicas de projetos 

10 0062 Perseguir o Foco na Inspiração da consciencia do funcionário 

10 0125 Adotar forte foco no cliente 

10 0176 Instituir missão organizacional com foco no cliente 

10 0200 insituir estratégias de relações comunitárias 

10 0266 Instituir previsão de necessidades futuras dos clientes 

10 0272 
Adotar a prática de Comunicar as futuras necessidades estratégicas da empresa para os 
fornecedores 

10 0278 Adotar a prática de Comunicar as futuras necessidades estratégicas dos clientes em toda a 
cadeia de suprimentos 

10 0542 Incentivar a remoção do excesso de foco na eficiencia organizacional 

10 0602 Prmover as relações entre empregados 

10 0603 Estimular a percepção de qualidade dos clientes 

10 0691 Priorizar os processos de criação de valor mais importantes para os clientes 

10 0777 Adotar foco competitivo na seleção dos fornecedores 

10 0815 Estimular a Integração do cliente 

10 0843 Captar as Necessidades futuras do cliente 

10 0844 Determinar as necessidades futuras do cliente 

10 0848 Estimular o Feedback do cliente 

10 0850 Promover o Relacionamento com o cliente 

10 0853 Consultar a programação de produção aos clientes 

10 0854 Consultar os clientes sobre mudanças de programação de produção 

10 0856 Consulte a programação de produção do fornecedor 

10 0857 Consultar os fornecedores sobre mudanças na programação de produção 

10 0899 Adotar ferramentas para estudar expectativas, comportamento ou satisfação do cliente 

10 0920 realizar pesquisa de mercado contínua para antecipar e identificar futuras necessidades e 
problemas do cliente 

10 1003 mover os controles de produção para o cliente 

10 1004 Reduzir o número de contatos com clientes e terceiros 

10 1005 considerar a integração com um processo comercial do cliente ou de um fornecedor 

10 1067 Analisar clientes e contexto 

10 1080 Gerenciando clientes sob diferentes perspectivas 

10 1081 ter estratégia de aquisição e retenção de clientes 

10 1083 ter metas de aquisição, desenvolvimento e retenção de clientes 

10 1084 gerenciar o relacionamento com os clientes 

10 1104 gerenciar a experiência do cliente 

10 1182 possuir formulário de aceitação do cliente 
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10 1206 realizar inquérito de satisfação do cliente 

10 1276 estimular o Foco na abordagem dos clientes 

10 1277 permitir controle dos clientes pelos clientes 

10 1278 reduzir contatos com clientes 

10 1279 Integração dos processos com os clientes 

10 1303 estimular o Foco na abordagem dos clientes 

10 1304 permitir controle dos clientes pelos clientes 

10 1305 reduzir contatos com clientes 

10 1306 Integração dos processos com os clientes 

10 1338 Utilizar os requisitos do cliente como base para a qualidade 

10 1339 Monitorar a satisfação do cliente 

10 1340 Estabelecer Nível de compromisso da organização para satisfazer os clientes 

10 1342 Documentadar Queixas e sugestões dos clientes 

10 1343 ter a satisfação do cliente como foco 

10 1344 Aumentar os contatos pessoais com os clientes 

10 1348 estabelecer procedimento para medir o nível de satisfação do cliente 

10 1351 Estabelecer um canal para clientes reclamarem e dar sugestões 

10 1368 Realizar revisão dos requisitos de design com o cliente 

10 1388 Reduzir o retrabalho do cliente 

10 1425 agradecer aos clientes por seus negócios 

10 1427 conhecer os desejos e desejos dos clientes 

10 1634 determinar as necessidades e desejos dos clientes 

10 1637 ter Compromisso em satisfazer os clientes 

10 1808 Incentivar a instituição a ter relações estreitas e duradouras com os fornecedores 

10 1974 ter foco no Conhecimento centrado no cliente 

10 1980 enfatizar o cliente com base em suas necessidades 

10 2082 gerenciar as relações dos clientes ensinando e pregando 

10 2083 gerenciar as relações dos clientes por meio de provas e certificações 

10 2084 gerenciar as relações dos clientes por meio de dramatização 

10 2085 gerenciar as relações dos clientes através da pesca proposital de dados 

10 2088 gerenciar as relações dos clientes reconciliando 

10 2089 gerenciar as relações dos clientes obedecendo demandas 

10 2090 gerenciar as relações dos clientes aderindo propostas 

10 2091 gerenciar as relações dos clientes contornando situações 

10 2092 gerenciar as relações dos clientes aguardando calmamente por respostas 

10 2093 gerenciar as relações dos clientes recusando propostas se puder barganhar 

10 2094 gerenciar as relações dos clientes procrastinando se for necessário 

10 2095 gerenciar as relações dos clientes ignorando se for necessário 

10 2096 gerenciar as relações dos fornecedores ensinando e pregando 

10 2097 gerenciar as relações dos fornecedores por meio de provas e certificações 

10 2098 gerenciar as relações dos fornecedores por meio de dramatização 

10 2099 gerenciar as relações dos fornecedores através da pesca proposital de dados 

10 2102 gerenciar as relações dos fornecedores reconciliando 
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10 2103 gerenciar as relações dos fornecedores obedecendo demandas 

10 2104 gerenciar as relações dos fornecedores aderindo propostas 

10 2105 gerenciar as relações dos fornecedores contornando situações 

10 2106 gerenciar as relações dos fornecedores aguardando calmamente por respostas 

10 2107 gerenciar as relações dos fornecedores recusando propostas se puder barganhar 

10 2108 gerenciar as relações dos fornecedores procrastinando se for necessário 

10 2109 gerenciar as relações dos fornecedores ignorando se for necessário 

10 2136 ter Os objetivos de negócios orientados pela satisfação do cliente ou parceiro 

10 2137 
monitorar níveis de compromisso e orientação para atender às necessidades do cliente ou 
parceiro 

10 2434 dar foco nas relações humanas 

10 2654 estabelecer Relacionamento com clientes 

11 0630 Adotar testes de confiabilidade de um novo produto 

11 0637 Estimular o Envolvimento do fornecedor no processo de desenvolvimento do produto 

11 0755 Envolver esforços de desenvolvimento de novos produtos por parte de seus clientes 

11 0756 Iniciar o esforço de desenvolvimento de novos produtos com seus clientes 

11 0764 Adotar Iniciativas específicas de desenvolvimento de novos produtos 

11 0807 Envolver fornecedor no processo de desenvolvimento de novos produtos do comprador 

11 0851 Solicitar Apoio ao cliente decisão do novo produto 

11 0852 Consultar os clientes para apoiar decisões sobre novos produtos 

11 0859 Consultar o cliente para apoiar o desenvolvimento de novos produtos 

11 0914 
Possuir Definição clara e consciente quanto aos objetivos de desenvolvimento de novos 
produtos 

11 0915 adotar o desenvolvimento de novos produtos como estratégia de longo prazo 

11 0917 Adotar a prática de revisar regularmente projetos e programas de desenvolvimento de novos 
produtos 

11 0922 Adotar como prática a percepção do Cliente e usuário como parte integrante do processo de 
desenvolvimento de novos produtos. 

11 0926 realizar Uma reunião do projeto após o lançamento do novo produto 

11 0927 
Estimular a colaboração entre os setores de Logística e marketing no lançamento de novos 
produtos 

11 0931 
possuir processo de desenvolvimento de produtos flexível e adaptável para atender às 
necessidades, ao tamanho e ao risco de projetos individuais. 

11 0932 possuir processo de desenvolvimento de novos produtos visível e bem documentado. 

11 0934 possuir um novo grupo de desenvolvimento de produtos e é dedicado a apenas um novo 
trabalho de desenvolvimento de produtos 

11 0938 Utilizar comunicação informal para coordenar áreas funcionais relativa as atividades de 
desenvolvimento de novos produtos 

11 0939 Envolver a alta direção no processo de desenvolvimento de novos produtos 

11 0946 
Adotar como prática a comparação avaliativa de projetos de desenvolvimento de novos 
produtos em um portfólio 

11 0948 
Ter o processo de desenvolvimento de novos produtos vinculado ao processo de 
Planejamento de Vendas e Operações 

11 0956 
Possuir Uma infraestrutura de TI com hardware, software e suporte técnico adequados e 
disponível para todo o pessoal de desenvolvimento de novos produtos. 

11 0958 
Adotar a prática de que os campeões dos produtos são fundamentais para o sucesso do 
desenvolvimento de novos produtos 

11 0959 Adotar a prática de que os Novos produtos são desenvolvidos com os mercados globais em 
mente 

11 0993 definir a capacidade de design para oferecer rapidamente um novo produto 

11 1209 Ter a maioria dos novos projetos de desenvolvimento de produtos associados a missão 

11 1212 Envolver Cliente e usuário no processo de desenvolvimento de novos produtos 

11 1213 estabelecer Critérios para avaliação de projetos de desenvolvimento de novos produtos 
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11 1214 fazer com que Um processo comum de desenvolvimento de novos produtos atravesse grupos 
de empresas 

11 1216 Integrar os setores de Logística e marketing no lançamento de novos produtos 

11 1217 Não priorizar projetos de desenvolvimento de novos produtos 

11 1222 possuir documentação sobre o processo de desenvolvimento de novos produtos 

11 1228 
possuir Uma infraestrutura de TI com hardware apropriado, software e suporte técnico a 
disposição para todos os funcionários de desenvolvimento de novos produtos. 

11 1229 
Possuir Uma variedade de projetos de desenvolvimento de novos produtos são suportados 
com pouca ou nenhuma consideração pela adequação do mix 

11 1232 realizar reunião pós mortem do projeto após o lançamento do novo produto 

11 1233 realizar trade offs informais entre projetos de desenvolvimento de novos produtos, sem 
critérios estabelecidos 

11 1235 Revisar regularmente Projetos e programas de desenvolvimento de novos produtos 

11 1241 ter o processo de desenvolvimento de novos produtos visível e bem documentado 

11 1242 
Ter O processo flexível e adaptável de desenvolvimento de novos produtos para atender às 
necessidades, tamanho e risco de projetos individuais. 

11 1244 
Ter os Novos objetivos de desenvolvimento de produtos Claramente definidos e visíveis na 
empresa 

11 1245 ter um claro processo de desenvolvimento de novos produtos 

11 1246 
Ter visão do desenvolvimento de novos produtos apenas como uma iniciativa tática de curto 
prazo 

11 1247 Ter visão do desenvolvimento de novos produtos como uma estratégia de longo prazo 

11 1248 
tornar o usuário e cliente parte integrante do processo de desenvolvimento de novos 
produtos 

11 1341 Utilizar comentários dos clientes no novo design do produto 

12 0123 Instituir plano estratégico 

12 0329 Instituir plano de contingência 

12 0425 Adotar planos de prevenção da poluição 

12 0818 Envolver os clientes nos planos da organização 

12 0820 Envolver o fornecedor nos planos da organização 

12 0867 Definir planos de ações ambientais a serem empreendidas 

12 0916 alinhar os objetivos de desenvolvimento de produtos com a missão da organização e o plano 
estratégico 

12 0918 
Incentivar a identificação da oportunidade tornando a organização capaz de redirecionar o 
plano estratégico em tempo real para responder às forças do mercado e às novas tecnologias 

12 0942 adotar Missão e plano estratégico para orientar áreas estratégicas para novas oportunidades 

12 0943 Possuir a missão organizacional e o plano estratégico como condutores na nova seleção de 
projetos de desenvolvimento de produtos 

12 1176 realizar Plano de linha de base 

12 1197 possuir Plano de comunicação 

12 1225 
Possuir Novos objetivos de desenvolvimento de produtos estão claramente alinhados com a 
missão da empresa e o plano estratégico 

12 1236 
Ser capaz de ao identificar uma oportunidade em andamento, redirecionar o plano 
estratégico em tempo real para responder às forças do mercado e às novas tecnologias 

12 1238 Ter a Missão e plano estratégico como auxiliadores na definição de áreas estratégicas para 
novas oportunidades 

12 1460 Possuir um Plano de sucessão de funcinários em nivel operacional 

12 1461 Possuir um Plano de sucessão de funcinários em nivel estratégico 

12 1462 possuir um plano de sucessão de funcionários que esteja ligado à estratégia da organização 

12 1463 Utilizar um plano de sucessão de funcionários que para melhorar os resultados da organização 

12 1464 possuir um plano de sucessão de funcionários que seja apoiado por funcionários de alto nível 
hierárquico 

12 1465 adotar o plano de sucessão de funcionários que para preencher futuros empregos 

12 1471 Atualizar periodicamente os planos de manutenção 
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12 1691 adotar um Plano de despesas com ajustes para variações 

12 1850 
possuir um plano diretor detalhando todo o programa de gerenciamento de energia, 
incluindo planos de desenvolvimento atuais e futuros 

12 1901 Envolver a ampla organização nos planos estratégicos 

12 1903 Alinhas a organização como um todo no plano estratégico 

12 2140 considerar aspectos sociais nos planos estratégicos da organização 

12 2146 assegurar responsáveis pela execução do plano 

12 2231 estimular a utilização de Recipientes reutilizáveis 

12 2232 promover planos de Sustentabilidade 

12 2233 incorporar a sustentabilidade no Plano estratégico 

12 2234 promover um Plano para utilização do campus físico 

12 2235 ter um Plano de sustentabilidade 

12 2261 possuir objetivos para a área de manutenção das instalações no plano estratégico 

12 2531 Fazer com que os membros da equipe estejam comprometidos com os objetivos estratégicos 
e planos de ação 

12 2532 Os objetivos e planos estratégicos são efetivamente comunicados a todos os funcionários 

12 2534 
dar ciencia a todo funcionário dos nossos objetivos estratégicos e dos planos de ação a serem 
realizados 

12 2574 estabelecer planos estratégicos considerando diversidade etnica 

12 2575 estabelecer planos estratégicos considerando diversidade social 

12 2576 estabelecer planos estratégicos considerando diversidade economica 

12 2588 
fazer com que os planos individuais de gerenciamento de riscos alimentem o plano 
estratégico de gerenciamento de riscos 

12 2652 promover o alinhamento dos funcionários no tocante ao plano estratégico da organização 

12 2732 possui um plano de sucessão de funcionários 

12 2772 estabelecer Plano de conservação 
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Apêndice D – Perfil dos Especialistas que Contribuíram com a Pesquisa 
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Apêndice E - Script para Análise Descritiva das Variáveis Independentes (Práticas de 
Gestão) 
 
setwd("C:/Users/marxi/Desktop/dados") 
 
if(!require(readr)){install.packages("readr")} 
if(!require(psych)){install.packages("psych")} 
if(!require(likert)){install.packages("likert")} 
if(!require(plyr)){install.packages("plyr")} 
library(readr) 
df <- read_csv("respostas.csv") 
df <-data.frame(df$VI1xVD4, df$VI2xVD4, df$VI3xVD4, df$VI4xVD4, df$VI5xVD4, 
df$VI6xVD4, df$VI7xVD4, 
df$VI8xVD4, df$VI9xVD4, df$VI10xVD4, df$VI11xVD4, df$VI12xVD4) 
library(plyr) 
df <- plyr::rename(df, c("df.VI1xVD4"="VI1", "df.VI2xVD4"="VI2", 
"df.VI3xVD4"="VI3", "df.VI4xVD4"="VI4", 
"df.VI5xVD4"="VI5", "df.VI6xVD4"="VI6", "df.VI7xVD4"="VI7", 
"df.VI8xVD4"="VI8", 
"df.VI9xVD4"="VI9", "df.VI10xVD4"="VI10", "df.VI11xVD4"="VI11", 
"df.VI12xVD4"="VI12")) 
head(df) 
df$VI1 = factor(df$VI1, levels = c("1", "2", "3", "4", "5"), ordered = TRUE) 
df$VI2 = factor(df$VI2, levels = c("1", "2", "3", "4", "5"), ordered = TRUE) 
df$VI3 = factor(df$VI3, levels = c("1", "2", "3", "4", "5"), ordered = TRUE) 
df$VI4 = factor(df$VI4, levels = c("1", "2", "3", "4", "5"), ordered = TRUE) 
df$VI5 = factor(df$VI5, levels = c("1", "2", "3", "4", "5"), ordered = TRUE) 
df$VI6 = factor(df$VI6, levels = c("1", "2", "3", "4", "5"), ordered = TRUE) 
df$VI7 = factor(df$VI7, levels = c("1", "2", "3", "4", "5"), ordered = TRUE) 
df$VI8 = factor(df$VI8, levels = c("1", "2", "3", "4", "5"), ordered = TRUE) 
df$VI9 = factor(df$VI9, levels = c("1", "2", "3", "4", "5"), ordered = TRUE) 
df$VI10 = factor(df$VI10, levels = c("1", "2", "3", "4", "5"), ordered = TRUE) 
df$VI11 = factor(df$VI11, levels = c("1", "2", "3", "4", "5"), ordered = TRUE) 
df$VI12 = factor(df$VI12, levels = c("1", "2", "3", "4", "5"), ordered = TRUE) 
library(psych) 
headTail(df) 
str(df) 
summary(df) 
library(likert) 
likert(df) 
library(likert) 
Result = likert(df) 
summary(Result) 
library(likert) 
Result = likert(df) 
plot(Result, type="bar") 
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Apêndice F - Script para Análise Descritiva das Variáveis Moderadoras (Recursos) 
 
setwd("C:/Users/marxi/Desktop/dados") 
 
if(!require(readr)){install.packages("readr")} 
if(!require(psych)){install.packages("psych")} 
if(!require(likert)){install.packages("likert")} 
if(!require(plyr)){install.packages("plyr")} 
library(readr) 
df <- read_csv("respostas.csv") 
df <-data.frame(df$VM1xVD2, df$VM2xVD2, df$VM3xVD2) 
library(plyr) 
df <- plyr::rename(df, c("df.VM1xVD2"="VM1", "df.VM2xVD2"="VM2", 
"df.VM3xVD2"="VM3")) 
head(df) 
df$VM1 = factor(df$VM1, levels = c("1", "2", "3", "4", "5"), ordered = TRUE) 
df$VM2 = factor(df$VM2, levels = c("1", "2", "3", "4", "5"), ordered = TRUE) 
df$VM3 = factor(df$VM3, levels = c("1", "2", "3", "4", "5"), ordered = TRUE) 
library(psych) 
headTail(df) 
str(df) 
summary(df) 
library(likert) 
likert(df) 
library(likert) 
Result = likert(df) 
summary(Result) 
library(likert) 
Result = likert(df) 
plot(Result, type="bar") 
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Apêndice G - Script para correlação de Spearman entre as Práticas de Gestão (Variáveis 
Independentes) 
 
if(!require(corrplot)){install.packages("corrplot")} 
setwd("C:/Users/marxi/Desktop/dados") 
 
if(!require(readr)){install.packages("readr")} 
if(!require(plyr)){install.packages("plyr")} 
dat <- read_csv("respostas.csv") 
library(readr) 
df <- read_csv("respostas.csv") 
#col_types = cols(TITULACAO = col_integer())) 
 
df <- data.frame(df$VI1xVD4, df$VI2xVD4, df$VI3xVD4, df$VI4xVD4, df$VI5xVD4, 
df$VI6xVD4, df$VI7xVD4, 
df$VI8xVD4, df$VI9xVD4, df$VI10xVD4, df$VI11xVD4, df$VI12xVD4) 
library(plyr) 
df <- rename(df, c("df.VI1xVD4"="VI1", "df.VI2xVD4"="VI2", "df.VI3xVD4"="VI3", 
"df.VI4xVD4"="VI4", 
"df.VI5xVD4"="VI5", "df.VI6xVD4"="VI6", "df.VI7xVD4"="VI7", 
"df.VI8xVD4"="VI8", 
"df.VI9xVD4"="VI9", "df.VI10xVD4"="VI10", "df.VI11xVD4"="VI11", 
"df.VI12xVD4"="VI12")) 
df 
options(scipen = 999) 
p.cor <- cor(as.matrix(df), method = "Spearman") 
# matrix of the p-value of the correlation 
p.mat <- cor.mtest(df) 
p.cor 
p.mat 
library(corrplot) 
col <- colorRampPalette(c("#BB4444", "#EE9988", "#FFFFFF", "#77AADD", 
"#4477AA")) 
corrplot(p.cor, method = "color", col = col(200), 
type = "upper", number.cex = .7, 
addCoef.col = "black", # Add coefficient of correlation 
tl.col = "black", tl.srt = 90, # Text label color and rotation 
# Combine with significance 
p.mat = p.mat, sig.level = 0.05, insig = "blank", 
# hide correlation coefficient on the principal diagonal 
diag = FALSE) 
# mat : is a matrix of data 
# ... : further arguments to pass to the native R cor.test function 
cor.mtest <- function(mat, ...) { 
mat <- as.matrix(mat) 
n <- ncol(mat) 
p.mat<- matrix(NA, n, n) 
diag(p.mat) <- 0 
for (i in 1:(n - 1)) { 
for (j in (i + 1):n) { 
tmp <- cor.test(mat[, i], mat[, j], ...) 
p.mat[i, j] <- p.mat[j, i] <- tmp$p.value 
} 
} 
colnames(p.mat) <- rownames(p.mat) <- colnames(mat) 
p.mat 
} 
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Apêndice H - Script para correlação de Spearman entre os Recursos (Variáveis 
Moderadoras) 
 
setwd("C:/Users/marxi/Desktop/dados") 
 
if(!require(corrplot)){install.packages("corrplot")} 
if(!require(readr)){install.packages("readr")} 
if(!require(plyr)){install.packages("plyr")} 
dat <- read_csv("dados/respostas.csv") 
library(readr) 
df <- read_csv("respostas.csv") 
df <- data.frame(df$VM1xVD2, df$VM2xVD2, df$VM3xVD2) 
library(plyr) 
df <- plyr::rename(df, c("df.VM1xVD2"="VM1", "df.VM2xVD2"="VM2", 
"df.VM3xVD2"="VM3")) 
head(df) 
options(scipen = 999) 
p.cor <- cor(as.matrix(df), method = "Spearman") 
# matrix of the p-value of the correlation 
p.mat <- cor.mtest(df) 
p.cor 
p.mat 
library(corrplot) 
col <- colorRampPalette(c("#BB4444", "#EE9988", "#FFFFFF", "#77AADD", 
"#4477AA")) 
corrplot(p.cor, method = "color", col = col(200), 
type = "upper", number.cex = .7, 
addCoef.col = "black", # Add coefficient of correlation 
tl.col = "black", tl.srt = 90, # Text label color and rotation 
# Combine with significance 
p.mat = p.mat, sig.level = 0.05, insig = "blank", 
# hide correlation coefficient on the principal diagonal 
diag = FALSE) 
# mat : is a matrix of data 
# ... : further arguments to pass to the native R cor.test function 
cor.mtest <- function(mat, ...) { 
mat <- as.matrix(mat) 
n <- ncol(mat) 
p.mat<- matrix(NA, n, n) 
diag(p.mat) <- 0 
for (i in 1:(n - 1)) { 
for (j in (i + 1):n) { 
tmp <- cor.test(mat[, i], mat[, j], ...) 
p.mat[i, j] <- p.mat[j, i] <- tmp$p.value 
} 
} 
colnames(p.mat) <- rownames(p.mat) <- colnames(mat) 
p.mat 
} 
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Apêndice I - Script para Calculo do Coeficiente de Alfa de Cronbach relacionados às 
Práticas de Gestão e os Recursos 
 
setwd("C:/Users/marxi/Desktop/dados") 
 
install.packages("dplyr") 
install.packages("readr") 
install.packages("psych") 
library(readr) 
library(psych) 
library(dplyr) 
# O coeficiente alfa de Cronbach foi apresentado por Lee J. Cronbach, em 1951, 
# como uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em 
uma pesquisa. 
# Ele mede a correlação entre respostas em um questionário através da análise 
das respostas 
# dadas pelos respondentes, apresentando uma correlação média entre as 
perguntas. 
# O coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da 
variância da 
# soma dos itens de cada avaliador de todos os itens de um questionário que 
utilizem a mesma escala de medição. 
# 
# Cronbach's alpha Internal consistency 
# 0.9 ≤ α Excellent 
# 0.8 ≤ α< 0.9 Good 
# 0.7 ≤ α< 0.8 Acceptable 
# 0.6 ≤ α< 0.7 Questionable 
# 0.5 ≤ α< 0.6 Poor 
# α< 0.5 Unacceptable 
# 
dat <- read_csv("respostas.csv") 
#psych::alpha(dat, check.keys=TRUE) 
# VI x VD 
financeira <- select(dat, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67)  
clientes <- select(dat, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68) 
processos <- select(dat, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69) 
crescimento <- select(dat, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70) 
# VM x VD 
financeiros <- select(dat, 83, 84, 85, 86) 
humanos <- select(dat, 87, 88, 89, 90) 
tecnologicos <- select(dat, 91, 92, 93, 94) 
# VI x VD 
psych::alpha(financeira) 
psych::alpha(clientes) 
psych::alpha(processos) 
psych::alpha(crescimento) 
# VM x VD 
psych::alpha(financeiros) 
psych::alpha(humanos) 
psych::alpha(tecnologicos) 
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Apêndice J - Script para Teste de Kruskall-Wallis Aplicado às Variáveis Independentes 
(Práticas de Gestão) 
 
setwd("C:/Users/marxi/Desktop/dados") 
 
if(!require(rcompanion)){install.packages("rcompanion")} 
if(!require(plyr)){install.packages("plyr")} 
if(!require(readr)){install.packages("readr")} 
if(!require(multcompView)){install.packages("multcompView")} 
 
#Teste de kruskall wallis 
#Hipótese nula H₀: os grupos têm a mesma distribuição de valores. 
#Hipótese alternativa H₀: os grupos não têm a mesma distribuição de valores. 
# 
# Se hipótese nula rejeitada concluímos que existem evidências estatísticas 
altamente significantes (p <= 0.05) 
# de uma diferença entre as práticas de gestão. 
 
library(readr) 
df <- read_csv("respostas.csv") 
 
# recupera apenas as respostas para a variavel dependente 
df <-data.frame(df$VI1xVD4, df$VI2xVD4, df$VI3xVD4, df$VI4xVD4, df$VI5xVD4, 
df$VI6xVD4, 
df$VI7xVD4, df$VI8xVD4, df$VI9xVD4, df$VI10xVD4, df$VI11xVD4, df$VI12xVD4) 
 
# formata o dataframe incluindas as VIs em uma mesma coluna 
library(plyr) 
data <- reshape(df, direction="long", varying=1:12, sep="") 
data <- plyr::rename(data, c("time"="VIxVD", "df.VI"="likert")) 
data$id <- NULL 
data[,0] 
data$VIxVD = factor(data$VIxVD, levels=unique(data$VIxVD)) 
kruskal.test(likert ~ VIxVD, data = data) 
PT = pairwise.wilcox.test(data$likert, data$VIxVD, p.adjust.method="none") 
PT 
PT = PT$p.value 
library(rcompanion) 
PT1 = fullPTable(PT) 
PT1 
library(multcompView) 
multcompLetters(PT1, compare="<", threshold=0.05, Letters=letters, reversed = 
FALSE) 
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Apêndice K - Script para Teste de Kruskall-Wallis Aplicado às Variáveis Moderadoras 
(Recursos) 
 
setwd("C:/Users/marxi/Desktop/dados") 
 
if(!require(rcompanion)){install.packages("rcompanion")} 
if(!require(plyr)){install.packages("plyr")} 
if(!require(readr)){install.packages("readr")} 
if(!require(multcompView)){install.packages("multcompView")} 
 
#Teste de kruskall wallis 
#Hipótese nula H₀: os grupos têm a mesma distribuição de valores. 
#Hipótese alternativa H₀: os grupos não têm a mesma distribuição de valores. 
# 
# Se hipótese nula rejeitada concluímos que existem evidências estatísticas 
altamente significantes (p <= 0.05) 
# de uma diferença entre as práticas de gestão. 
library(readr) 
df <- read_csv("respostas.csv") 
# recupera apenas as respostas para a variavel dependente 
df <-data.frame(df$VM1xVD4, df$VM2xVD4, df$VM3xVD4) 
# formata o dataframe incluindas as VIs em uma mesma coluna 
library(plyr) 
data <- reshape(df, direction="long", varying=1:3, sep="") 
data <- plyr::rename(data, c("time"="VMxVD", "df.VM"="likert")) 
data$id <- NULL 
data[,0] 
head(data) 
data$VMxVD = factor(data$VMxVD, levels=unique(data$VMxVD)) 
kruskal.test(likert ~ VMxVD, data = data) 
PT = pairwise.wilcox.test(data$likert, data$VMxVD, p.adjust.method="none") 
PT 
PT = PT$p.value 
library(rcompanion) 
PT1 = fullPTable(PT) 
PT1 
library(multcompView) 
multcompLetters(PT1, compare="<", threshold=0.05, Letters=letters, reversed = 
FALSE)) 
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Apêndice L - Script para execução do Teste de Shapiro-Wilk (Normalidade) nas 
Variáveis Independentes (Práticas de Gestão) 
 
setwd("C:/Users/marxi/Desktop/dados") 
if(!require(readr)){install.packages("readr")} 
# A hipótese nula do teste de Shapiro-Wilk é que a população possui 
distribuição normal. 
# Portanto, um valor de p < 0.05 indica que você rejeitou a hipótese nula, ou 
seja, seus dados não possuem distribuição normal. 
library(readr) 
 
df <- read_csv("respostas.csv") 
# recupera apenas as respostas para a variavel dependente 
df <-data.frame(df$VI1xVD1, df$VI2xVD1, df$VI3xVD1, df$VI4xVD1, df$VI5xVD1, 
df$VI6xVD1, 
df$VI7xVD1, df$VI8xVD1, df$VI9xVD1, df$VI10xVD1, df$VI11xVD1, df$VI12xVD1) 
summary(df) 
shapiro.test(df$df.VI1xVD1) 
shapiro.test(df$df.VI2xVD1) 
shapiro.test(df$df.VI3xVD1) 
shapiro.test(df$df.VI4xVD1) 
shapiro.test(df$df.VI5xVD1) 
shapiro.test(df$df.VI6xVD1) 
shapiro.test(df$df.VI7xVD1) 
shapiro.test(df$df.VI8xVD1) 
shapiro.test(df$df.VI9xVD1) 
shapiro.test(df$df.VI10xVD1) 
shapiro.test(df$df.VI11xVD1) 
shapiro.test(df$df.VI12xVD1) 
hist(df$df.VI1xVD1) 
hist(df$df.VI2xVD1) 
hist(df$df.VI3xVD1) 
hist(df$df.VI4xVD1) 
hist(df$df.VI5xVD1) 
hist(df$df.VI6xVD1) 
hist(df$df.VI7xVD1) 
hist(df$df.VI8xVD1) 
hist(df$df.VI9xVD1) 
hist(df$df.VI10xVD1) 
hist(df$df.VI11xVD1) 
hist(df$df.VI12xVD1) 
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Apêndice M - Script para execução do Teste de Shapiro-Wilk (Normalidade) nas 
Variáveis Moderadoras (Recursos) 
 
setwd("C:/Users/marxi/Desktop/dados") 
 
if(!require(readr)){install.packages("readr")} 
# A hipótese nula do teste de Shapiro-Wilk é que a população possui 
distribuição normal. 
# Portanto, um valor de p < 0.05 indica que você rejeitou a hipótese nula, ou 
seja, seus dados não possuem distribuição normal. 
library(readr) 
df <- read_csv("respostas.csv") 
# recupera apenas as respostas para a variavel dependente 
df <-data.frame(df$VM1xVD3, df$VM2xVD3, df$VM3xVD3) 
summary(df) 
shapiro.test(df$df.VM1xVD3) 
shapiro.test(df$df.VM2xVD3) 
shapiro.test(df$df.VM3xVD3) 
hist(df$df.VM1xVD3) 
hist(df$df.VM2xVD3) 
hist(df$df.VM3xVD3) 
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Apêndice N - Script para cálculo das mpedias dos coeficientes de correlação de 
Spearman entre as variáveis independentes (Práticas de Gestão) e as variáveis 
moderadoras (Recursos) 
 
setwd("C:/Users/marxi/Desktop/dados") 
 
if(!require(readr)){install.packages("readr")} 
if(!require(psych)){install.packages("psych")} 
if(!require(corrplot)){install.packages("corrplot")} 
library(readr) 
df <- read_csv("respostas.csv") 
vi <- data.frame(df$VI1xVD4, df$VI2xVD4, df$VI3xVD4, df$VI4xVD4, df$VI5xVD4, 
df$VI6xVD4, df$VI7xVD4, 
df$VI8xVD4, df$VI9xVD4, df$VI10xVD4, df$VI11xVD4, df$VI12xVD4) 
vm <- data.frame(df$VM1xVD4, df$VM2xVD4, df$VM3xVD4) 
library(plyr) 
 
vi <- plyr::rename(vi, c("df.VI1xVD4"="VI1", "df.VI2xVD4"="VI2", 
"df.VI3xVD4"="VI3", "df.VI4xVD4"="VI4", 
"df.VI5xVD4"="VI5", "df.VI6xVD4"="VI6", "df.VI7xVD4"="VI7", 
"df.VI8xVD4"="VI8", 
"df.VI9xVD4"="VI9", "df.VI10xVD4"="VI10", "df.VI11xVD4"="VI11", 
"df.VI12xVD4"="VI12")) 
 
library(plyr) 
vm <- plyr::rename(vm, c("df.VM1xVD4"="VM1", "df.VM2xVD4"="VM2", 
"df.VM3xVD4"="VM3")) 
 
#medias das praticas 
colMeans(vi) 
 
#media das restricoes de recursos 
colMeans(vm) 
 
#calcula correlaca entre praticas x restricao de recursos 
library(psych) 
corr <- corr.test(vm, vi, method="Spearman") 
corr$r 
corr$p 
 
# calcula media das correlacoes para as restricoes de recursos 
rowMeans(corr$r) 
 
# calcula media das correlacoes para as praticas 
colMeans(corr$r) 
library(corrplot) 
col <- colorRampPalette(c("#BB4444", "#EE9988", "#FFFFFF", "#77AADD", 
"#4477AA")) 
 
corrplot(corr$r, method = "color", col = col(200), number.cex = .7, 
addCoef.col = "black", 
tl.col = "black", tl.srt = 90) 
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Apêndice O - Script para execução do Teste de Duncan – Média dos Coeficientes de 
correlação para evidenciar impacto das Práticas de Gestão na Performance 
considerando a moderação dos Recursos 
 
setwd("C:/Users/marxi/Desktop/dados") 
 
if(!require(readr)){install.packages("readr")} 
if(!require(agricolae)){install.packages("agricolae")} 
if(!require(lattice)){install.packages("lattice")} 
if(!require(plotly)){install.packages("plotly")} 
library(readr) 
#df <- read.csv("comparativo_medias_level.CSV", header=TRUE) 
df <- read.csv("cpm.csv", sep=";", stringsAsFactors=FALSE) 
head(df) 
anova<-aov(df$VD4 ~ df$VI + df$VM) 
library(agricolae) 
resultDuncan<-duncan.test(anova, 'df$VI') 
resultDuncan 
shapiro.test(df$VD1) 
shapiro.test(df$VD2) 
shapiro.test(df$VD3) 
shapiro.test(df$VD4) 
 
anova<-aov(df$VD4 ~ df$VM + df$VI) 
library(agricolae) 
resultDuncan<-duncan.test(anova, 'df$VM') 
resultDuncan 
df$VD4 = as.numeric(df$VD4) 
library(plotly) 
p <- plot_ly( 
x = df$VI, 
y = df$VM, 
z = df$VD4, 
type = "contour", 
autocontour = TRUE, 
line = list(smoothing = 0.85), 
colorscale = 'Jet' 
) 
P 
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Apêndice P – Carta aos Especialistas 
 

Contribuição para pesquisa de mestrado UFF 

Prezado(a) Gestor(a), 

Meu nome é Márcio de Amorim Machado Ferreira e sou estudante do Programa PROFIAP de 

Mestrado Profissional em Administração Pública da Universidade Federal Fluminense em 

Volta Redonda (RJ), onde, sob a orientação da Professora Doutora Selma Regina Martins 

Oliveira, realizo uma pesquisa que tem o objetivo de avaliar a influência das práticas de gestão 

na performance das universidades federais brasileiras sob o efeito moderado de recursos 

organizacionais (financeiros/econômicos, humanos e técnicos). 

 

Estou entrando em contato, pois ao analisar o seu currículo, verifiquei que o seu perfil 

profissional atende aos requisitos necessários e enriqueceria a pesquisa. Sendo assim, 

gostaria de te convidar a colaborar respondendo a este questionário: 

https://pt.surveymonkey.com/r/PesquisaMestradoUFF 

Alternativamente, poderá ser acessado pelo QR-Code: 

 

O tempo estimado para respondê-lo é de aproximadamente quinze minutos. 

Tenho ciência de que o seu tempo é valioso e de que possui outras prioridades, entretanto a 

sua contribuição é muito importante para esta pesquisa. Caso não possa contribuir, peço que 

por gentileza, me avise para que assim possa entrar em contato com outros profissionais que 

tenham disponibilidade. 

 

Caso concorde em participar, os seus dados não serão divulgados, sendo mantidos em sigilo. 

Suas respostas não serão utilizadas isoladamente. 

Desde já agradeço a atenção. 

-- 

Respeitosamente, 

Márcio de Amorim Machado Ferreira – marcio_ferreira@id.uff.br 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4138827137601104 

Mestrando em Administração Pública- UFF 
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Apêndice Q – Instrumento de Coleta de Dados 
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Apêndice R –Dendrograma Agrupamento Práticas de Gestão 
 

 

 


