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1 Introdução 

1.1 Escopo 

1. Este documento tem por objetivo apresentar o levantamento  de boas práticas 

internacionais e de práticas da gestão da qualidade para avaliação de atividades de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), a fim de formar um panorama do que os órgãos 

que incentivam a P&D e os que a executam entendem como melhores práticas no 

momento. 

2. Nesta seção 1 são apresentados o escopo deste documento e alguns conceitos e 

premissas para o desenvolvimento deste documento. 

3. Na seção 2, são apresentados os resultados de levantamento do estado da arte na 

avaliação de P&D em países líderes do desenvolvimento tecnológico. 

4. Na seção 3 são mostrados os resultados de levantamento de práticas corporativas 

para o desenho e implementação de planos de P&D, em especial em empresas 

transnacionais. 

5. Na seção 4 são apresentados os resultados de levantamento de práticas 

internacionais em gestão de processos e da qualidade para o tratamento de 

atividades de P&D. 

6. Finalmente, na seção 4, são reunidas considerações adicionais às elaboradas e 

apresentadas ao longo deste trabalho. 

1.2 Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação 

7. As definições de Pesquisa e Desenvolvimento (daqui em diante referenciada como 

P&D) e inovação são tradicionalmente baseadas nos Manuais de Frascati e de Oslo 
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[OEC 2002, 2005], duas publicações da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, OCDE (em inglês, OECD). 

8. Um exemplo de leitura desses manuais com uma visão prática e voltada para a 

necessidade de identificar e caracterizar P&D e inovação em software é encontrada 

em [ALV 2015]. Esse trabalho fornece orientações para  o reconhecimento do 

processo de P&D, tanto para software quanto para outras áreas de conhecimento e 

atividade científico-tecnológica.  

9. Em função da regulamentação do uso do poder de compra do governo brasileiro para 

estimular o desenvolvimento tecnológico e a inovação realizados no país (Lei 

12.349/2010) tornou-se necessário estabelecer critérios para avaliar se um software 

é efetivamente resultante de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no 

país. A Metodologia CERTICS foi, então, desenvolvida pelo Centro de Tecnologia da 

Informação Renato Archer para orientar a caracterização de software como 

atendendo a esses critérios. 

10. Uma ferramenta de suporte e complementar à Metodologia CERTICS para 

medir/avaliar P&D e inovação tecnológica é o Modelo PDISOFT, respaldado em ampla 

pesquisa bibliográfica e em benchmarking de outros países que aplicam políticas de 

incentivo fiscal a atividades de P&D desenvolvidas por empresas. Segundo esse 

modelo, a atividade de P&D pode ser caracterizada por quatro elementos essenciais: 

 O problema que dá origem à atividade não tem uma solução conhecida, ou seja, 

existe em pauta uma incerteza científica ou tecnológica ou um desafio tecnológico a 

ser superado de uma maneira diferente daquelas conhecidas. 

 A solução para tal problema é obtida de forma sistemática, evitando-se a solução 

improvisada, empírica, sem rigor. 

 A atividade tem um caráter investigativo e envolveu alguma forma de demonstração 

experimental ou de validação pela experiência. 



Produto 1 - Documento Técnico com Levantamento de Boas Préticas Internacionais e de Práticas da Gestão da Qualidade 

para Avaliação de P&D  

 

6 

 

 A solução é devidamente documentada, podendo assim ser avaliada por outros 

profissionais, ser reproduzida em condições similares e permitir a consolidação do 

conhecimento obtido. 

11. Ao reconhecer P&D como um processo sistemático, investigativo e experimental para 

resolver uma incerteza científica ou tecnológica, os autores associam essa atividade 

ao uso do método científico: identificar claramente o problema; formular uma 

hipótese para resolvê-lo; implementar na prática essa hipótese e aplicar de testes e 

experimentos para validá-la; analisar e entender os resultados para compreensão e 

entendimento pleno da solução; e registrar adequadamente para que a solução 

possa ser aplicada e o conhecimento associado possa ser transmitido.  

12. O entendimento de P&D, a partir das referências citadas é dado por: 

a. Pesquisa: Trabalho teórico ou experimental realizado de forma sistemática 

para adquirir novos conhecimentos, novas aplicações ou ampliar 

compreensão de fenômenos. 

b. Desenvolvimento: Trabalho sistemático utilizando conhecimento adquirido de 

pesquisa ou experiência técnica para o desenvolvimento de novos produtos 

ou processos. 

13. Desta forma, atividades importantes na operação de uma organização, mas que 

seguem um padrão de rotina, não podem ser consideradas como atividades de P&D. 

Alguns exemplos dessas atividades são: 

a. Administração da organização. 

b. Execução de funções organizacionais 

c. Configuração, customização, parametrização, implantação e instalação de 

software. 

d. Produção ou ajustes na linha de produção. 
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e. Melhorias incrementais de produto.  

f. Comercialização de produtos fabricados pela organização. 

g. Suporte e manutenção. 

14. Restringindo o conceito de inovação apresentado no Manual de Oslo [OEC 2015] ao 

escopo da maioria de instrumentos de políticas públicas, que é o de inovação 

tecnológica, em produtos (bens e serviços) e processos, esses conceitos podem ser 

enunciados como [ALV 2015]: 

a. Inovação de produto: introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos 

previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações 

técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso 

ou outras características funcionais. 

b. Inovação de processo: é a implementação de um método de produção ou de 

distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças 

significativas em técnicas, equipamentos ou softwares. 

15. Por ser destinada a buscar o novo, a atividade de P&D e inovação tem em seu cerne a 

incerteza e o risco tecnológicos que não costumam estar presentes em atividades 

imitadoras. Por esse motivo, muitos países estabelecem políticas de incentivos fiscais 

para apoiar este tipo de atividade, partilhando, assim, os riscos financeiros 

envolvidos. 

16. Ainda que envolvendo riscos, as empresas reconhecem como fundamental a 

realização de P&D com o objetivo de: 

a. Buscar novos conceitos tecnológicos de valor comercial. 

b. Melhorar o desempenho/custo de materiais. 

c. Aperfeiçoar uma tecnologia já instalada. 



Produto 1 - Documento Técnico com Levantamento de Boas Préticas Internacionais e de Práticas da Gestão da Qualidade 

para Avaliação de P&D  

 

8 

 

d. Amadurecer um conceito tecnológico. 

e. Construir uma base de conhecimentos e competências. 

f. Prestar suporte a decisões relativas à compra/acesso de tecnologias. 

g. Desenvolver novas ferramentas de pesquisa e engenharia. 

1.3 Programas e Projetos 

17. Na conceituação da literatura técnica há três tipos de programa [REI 2006]: 

a. Conjunto de projetos planejados e integrados que realiza mudanças 

organizacionais de significância estratégica. 

b. Decomposição de projetos grandes em subprojetos menores. 

c. Ajuntamento de projetos independentes, sem relação entre si. 

18. O levantamento registrado neste documento teve por foco os programas que 

reúnem projetos de P&D que pretendem resultados e transformações planejadas e 

que levem ao aumento da eficiência e da competitividade das empresas que os 

realizam, portanto apenas o primeiro tipo de programa será considerado.  

19. Frequentemente os programas de P&D são também referenciados como planos de 

P&D. 

20. Um programa pode ter uma ou mais linhas de atuação, cada qual com seus objetivos, 

projetos, produtos e ciclo de vida relacionados. Os projetos reúnem as ações que 

realizam as transformações pretendidas pelos programas. 

21. As principais diferenças entre programa e projeto são apresentadas na Tabela 1 a 

seguir. 

22.  
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Tabela 1 – Diferenças entre Projeto e Programa 

 

Fonte: [REI 2006] 

1.4 Avaliação de Programas 

23. Avaliação é a análise sistemática da operação ou dos resultados de um programa ou 

de uma política comparada a um conjunto de padrões implícitos ou explícitos, como 

meio de contribuir para a melhoria do programa ou política [WEI 1998]. A seguir 

alguns aspectos dessa definição são detalhados. 

24. A análise sistemática pressupõe que a avaliação, seja ela qualitativa ou quantitativa, 

seja conduzida com formalidade e rigor, seguindo métodos definidos. 

25. A avaliação tem caráter investigativo, no sentido de que foca tanto na operação 

quanto nos resultados do programa.  

26. Algumas avaliações estudam a operação, ou seja, a forma pela qual o programa foi 

conduzido, normalmente para entender o quanto o programa segue condições pré-

estabelecidas para a sua realização ou patrocínio.  

27. Outras avaliações se concentram nos resultados ou nos efeitos do programa para 

seus beneficiários, a fim de identificar se esses beneficiários estão auferindo os 

resultados para os quais o programa foi elaborado e avaliar o mérito de sua 

realização. Muitas avaliações investigam tanto operações quanto resultados de 

programas. 
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28. Uma vez tendo analisado processos e resultados, a avaliação reúne dados para 

comparar os resultados efetivamente alcançados com as expectativas existentes na 

criação do programa. Essas expectativas podem ser expressas em termos de 

resultados financeiros (faturamento, penetração em mercados, novos produtos etc.) 

ou em transformações idealizadas por formuladores de políticas de P&D que 

patrocinam esses programas. 

29. A avaliação de programas não é um fim em si. Tenha ela um caráter de formar um 

julgamento sobre o programa ou apenas um caráter de formação e orientação para 

os executores das atividades de P&D, ela deve sempre ser revertida na melhoria dos 

projetos, programas e políticas avaliados. 

30. A avaliação, em particular quando voltada a projetos e programas P&D, tem o 

objetivo de verificar: 

 Se os esforços realizados são efetivamente de P&D. 

 Se estão focados nas áreas de pesquisa corretas (no sentido de serem necessários e 

suficientes para realizarem os objetivos da estratégia de P&D). 

 Se a pesquisa é feita da maneira adequada, ou seja, se têm qualidade e eficiência. 

 Se o conhecimento gerado pelos esforços de P&D gera valor para a empresa, para o 

setor e para o país. 

 Como a colaboração e outras atividades, tais como serviços relacionados a esses 

programas, aumentam a capacidade de P&D do país. 

 Se os investimentos feitos no passado e os que foram planejados para o futuro valem 

a pena. 

31. A avaliação de programas de P&D pode ser realizada em diversos momentos do ciclo 

de vida de um programa, por diversos atores interessados e com os mais variados 

objetivos. No entanto, independente de quando e de como ele seja feita, sua 

realização é parte do acompanhamento do programa frente aos seus objetivos, 

justificando ou não os investimentos feitos. 
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1.5 Partes interessadas na avaliação de Programas de P&D 

32. Os principais atores que se interessam pela avaliação de P&D e alguns de seus 

objetivos na realização dessa atividade são: 

a. Governo: avaliação de resultados e impactos das políticas de P&D. 

b. Formuladores de políticas de P&D: avaliação de mérito, adequação, 

resultados e impactos das políticas de P&D. 

c. Comunidade acadêmica: avaliação da qualidade dos processos e resultados 

dos programas e projetos de P&D. 

d. Setor produtivo: avaliação de ganhos financeiros e em produtividade, 

crescimento do setor. 

e. Tema tecnológico: avaliação do avanço tecnológico na área. 

f. Organizações não governamentais: avaliação de impactos sociais. 

g. Empresas de pesquisas: avaliação de métodos utilizados. 

h. Organização que investe em P&D: avaliação de mérito, risco e resultados dos 

programas. 

i. Organização que se beneficia do resultado de P&D: avaliação de 

produtividade, de resultados e impactos financeiros. 

j. Gerentes de programas ou projetos responsáveis pela execução de P&D: 

avaliação de produtividade e eficácia dos projetos e programas, orientar a 

decisão de como alocar os recursos de P&D, auxiliar no planejamento, na 

verificação e na comunicação do que se quer realizar e também a estimar as 

saídas, os produtos e os impactos desses programas. 
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33. É fundamental partir do ponto de vista dos interessados na avaliação para 

compreender os interesses e os objetivos de realizá-la, definir quando avaliar para, 

então, escolher os métodos e indicadores adequados à sua realização. 

1.6 Avaliação de políticas de P&D 

34. A avaliação de políticas de P&D pode ser definida como um processo objetivo e 

sistemático que avalia a relevância, eficiência e eficácia de políticas, programas e 

projetos em atingir os seus objetivos originalmente definidos. É uma abordagem 

tanto prática quanto teórica, e deve realimentar o processo de formulação de 

políticas, sendo parte de um ciclo contínuo de aprendizagem. Isso confere 

transparência e responsabilidade (accountability) ao processo de formulação de 

políticas [IPT 2002]. 

35. A avaliação deve, também, seguir critérios objetivos, de modo a não depender da 

vontade e ser isenta dos interesses de quem a realiza. 

36. A atividade de avaliação em si deve ser tratada como um processo definido, cuja 

execução se repete sistematicamente, de modo a gerar resultados os mais 

padronizados e repetíveis possíveis. A manutenção dos mesmos processo e método 

de avaliação permite a comparação dos resultados de diferentes avaliações e 

também ao longo do tempo. 

37. Em se tratando particularmente de políticas que afetam ciência e tecnologia (C&T), 

elas se refletem na sociedade como um todo, o que torna importante a avaliação do 

impacto dessas políticas. 

38. Por outro lado, a velocidade do desenvolvimento tecnológico e do seu papel na 

sociedade e na economia dão cada vez menos tempo para a tomada de decisões 

políticas para esse setor. 
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39. Além disso, a crescente demanda da sociedade democrática por transparência e 

participação em decisões públicas tem feito com que riscos e decisões sejam mais e 

mais negociados entre diversos stakeholders na sociedade. 

40. Esse posicionamento da sociedade exige uma mudança de atitude dos formuladores 

de políticas públicas, que precisam, o tempo todo, explicar e justificar suas decisões, 

tornando sua tarefa muito mais complexa. 

41. Assim sendo, a avaliação de políticas públicas somente será capaz de contribuir para 

com o processo de estabelecimento de políticas se for implementada como um 

processo sistemático e contínuo, e que seja independente dos interesses de uma 

única parte interessada. 

42. A seguir é apresentado o resultado do levantamento das melhores práticas em 

avaliação de P&D nos países que se destacam em desenvolvimento tecnológico no 

mundo. 
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2 Levantamento do estado da arte da avaliação de P&D em 
países líderes do desenvolvimento tecnológico 

43. Pode-se diferenciar dois tipos de avaliação de P&D: as avaliações sintéticas, que 

utilizam um único indicador, e as avaliações analíticas, que se valem de um conjunto 

de indicadores. A seguir serão apresentadas as principais características dessas duas 

abordagens, com exemplos de sua aplicação. 

2.1 Avaliações sintéticas de P&D 

44. Para proceder à análise comparativa de grandes grupos de países, ou mesmo 

empresas, no que se refere a P&D têm sido empregados indicadores sintéticos. Esses 

indicadores levam em consideração os diversos aspectos que constituem a 

capacidade tecnológica de um país e agregam-nos em um único indicador 

macroeconômico. O objetivo é comparar as posições dos países/empresas entre si e 

sua evolução no tempo. O mérito desses indicadores é apresentar uma visão clara e 

imediata do posicionamento [ARC, 2009]. 

45. As principais vantagens dos indicadores sintéticos são [EC, 2016]: 

 Permitir a compreensão de tendências do investimento em P&D. 

 Permitir, por meio de análise teórica comprovar que a inovação é determinante 

para o crescimento econômico, produtividade, competitividade e emprego. 

 Permitir a intercomparação de investimentos feitos em P&D, seja por países ou 

empresas, e definir da estratégia de P&D. 

 Orientar investidores e analistas financeiros quanto a oportunidades e riscos de 

investimentos. 

 Fornecer orientações a governos, formuladores de políticas e organizações 

quanto à formulação de políticas e incentivos fiscais. 



Produto 1 - Documento Técnico com Levantamento de Boas Préticas Internacionais e de Práticas da Gestão da Qualidade 

para Avaliação de P&D  

 

15 

 

46. Por outro lado, os indicadores sintéticos não consideram a complexidade inerente ao 

processo de produção de conhecimento e de sua distribuição e não levam em conta a 

qualidade da atividade nem de seus resultados. 

47. Assim sendo, embora indicadores sintéticos sejam capazes de representar a 

diferença entre um número grande e heterogêneo de países ou empresas, essa 

análise precisa ser complementada por indicadores compostos se for necessário 

revelar diferenças em uma amostra menor e mais homogênea de objetos de estudo. 

48. Diversas organizações internacionais e especialistas têm desenvolvido e aplicado 

métodos para avaliação sistemática e sintética da capacidade tecnológica das 

nações, entre eles [ARC, 2009]: 

 Comissão Europeia. 

 Summary Innovation Index – SII. 

 Global Summary Innovation Index - GSII). 

 Nações Unidas (UNIDO): Índice de Avanço Tecnológico. 

 Banco Mundial: Índice de Conhecimento. 

 Fórum Econômico Mundial: Índice de Tecnologia. 

49. Uma das principais iniciativas de avaliação da capacidade de P&D das nações é o EU 

Industrial R&D Investment Scoreboard ou, como é conhecido, o Scoreboard [EC, 

2016], que monitora anualmente as maiores organizações de P&D baseadas na 

Europa, comparando-as com as maiores organizações investidoras em P&D 

localizadas em outros países. Essa avaliação auxilia na avaliação do programa Europa 

2020, cuja meta é atingir intensidade de investimento em P&D de 3% até 2020 

[OCDE, 2016]. O Scoreboard é avaliado de maneira sistemática desde 2004, motivado 

pelas evidências de que grande parte do atraso da União Europeia com relação a seus 
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maiores competidores mundiais se deve a um número insuficiente de empresas 

inovadoras em setores de alta tecnologia. 

50. Atualmente, o Scoreboard é considerado uma ferramenta confiável de 

intercomparação entre empresas, setores e áreas geográficas, além de monitorar e 

analisar padrões e tendências emergentes de investimentos em P&D. 

51. O indicador sintético utilizado no Scoreboard é a Intensidade de Investimento em 

P&D, calculado pela razão entre o investimento em P&D e o faturamento Líquido de 

uma determinada empresa ou grupo de empresas. É importante ressaltar que este é 

um indicador de entrada do processo de P&D, não medindo qualidade e nem 

resultados desse processo. 

52. Os detalhes metodológicos, assim como as restrições do método, são apresentados 

em [OCDE, 2016]. 

53. O relatório Scoreboard 2015 resume o resultado da avaliação sintética da Intensidade 

de Investimento em P&D no ano de 2015. 

54. Foram pesquisadas, em 2015, as 2500 empresas maiores investidoras no mundo e as 

1000 maiores investidoras na União Europeia, totalizando 2.898 empresas e 90% 

€ .  ilhões  do i esti e to e  P&D o u do. Essa amostra foi formada por 

608 empresas baseadas na União Europeia, 829 empresas baseadas nos Estados 

Unidos e 703 empresas de outras regiões do mundo.  

55. Segundo esse relatório, quando as empresas participantes são agrupadas por países 

de origem, os países que mais investiram em P&D em valores brutos são: Coreia do 

Sul, Alemanha, Japão, Reino Unido e Canada.  

56. Se esses valores investidos forem relacionados proporcionalmente ao PIB dos países, 

os que mais investem são, por ordem: Coreia do Sul, Israel, Japão, Reino Unido e 

China. 



Produto 1 - Documento Técnico com Levantamento de Boas Préticas Internacionais e de Práticas da Gestão da Qualidade 

para Avaliação de P&D  

 

17 

 

57. É importante notar que os valores por país apresentados no Scoreboard não 

representam o total de valores investidos em P&D naquele país, mas somente a 

soma do investimento em P&D das empresas pesquisadas.  Parcelas importantes dos 

investimentos em P&D dos países, tais como as financiadas pelos respectivos 

governos, não foram consideradas. 

58. Participaram dessa edição 9 empresas brasileiras, porém sem destaque nos 

resultados. As posições das empresas brasileiras participantes são apresentadas na 

Tabela 2 a seguir. 

Tabela 2 – Posição das empresas brasileiras no Scoreboard 2015 

 

Fonte: adaptado de [OCDE, 2016] 

59. As empresas baseadas na União Europeia apresentaram um crescimento no 

investimento anual de 3,3%. As empresas baseadas nos estados Unidos 

apresentaram uma taxa mais forte de crescimento do investimento, de 8,1%, 
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enquanto que as empresas chinesas cresceram impressionantes 23,6% em relação ao 

ano anterior. 

60. Segundo essa análise, quatro setores concentram 49,9% do total de investimentos de 

41 setores industriais ranqueados e apresentaram crescimento significativo se 

comparado ao investimento no ano anterior.  A Tabela 3 a seguir resume os 

resultados. 

Tabela 3 – Setores que mais investiram em P&D e crescimento anual 

 

Fonte: adaptado de [OCDE, 2016] 

 

61. O Scoreboard revelou tendência de especialização de algumas regiões do mundo no 

que se refere a atividades de P&D, conforme apresentado na Tabela 4 a seguir. 
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Tabela 4 – Especialização em P&D de algumas regiões do mundo 

Região Especialização 

UE  Auto o ilísti o e autopeças 
Ae oespa ial e Defesa 
E ge ha ia I dust ial 

EUA “oft a e e se iços o puta io ais 
Ha d a e e E uipa e tos Te ológi os 
E uipa e tos e se iços de saúde 

Japão Be s supé fluos 
I dust ial e  ge al 
Quí i os 

Fonte: adaptado de [OCDE, 2016] 

62. Com relação à comparação entre as empresas, o Scoreboard 2015 mostrou que as 10 

maiores investidoras aportaram, cada uma, mais de 5 bilhões de Euros em P&D, o 

que representa 14,7% do total investido em P&D pelas 2500 empresas do estudo.  

63. As empresas participantes do Scoreboard 2015 que mais investiram são apresentadas 

na Tabela 5 a seguir.  
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Tabela 5 – Empresas com maior intensidade de investimento em P&D no mundo 

# Maiores e  i te sidade de i vesti e to 

 Volks age  – Ale a ha 

 “a su g Ele t o i s – Co eia do “ul 

 Mi osoft - EUA 

 I tel - EUA 

 No a tis – “uíça 

 Ro he – “uíça 

 Toyota – Japão 

 Google 

 Joh so  & Joh so  - EUA 

 Pfize  - EUA 

Fonte: adaptado de [OCDE, 2016] 

64. A partir de uma simples apreciação dos resultados do Scoreboard 2015 e de seus 

equivalentes que utilizam métodos sintéticos de avaliação, é possível comparar, 

ordenar, revelar tendências e analisar países, regiões geográficas, assim como 

acompanhar a evolução dessas informações no tempo. 

65. Por outro lado, é possível perceber que são necessárias análises mais amplas para 

abranger outros focos que não somente a entrada no processo de P&D, mas também 

sua forma de realização e seus resultados e impactos. 

 

2.2 Avaliações analíticas de P&D  

66. As avaliações analíticas de P&D adotam abordagens baseadas em um conjunto de 

indicadores, levando a avaliações multifacetadas e customizadas para o interesse de 

cada avaliação em particular. Essa característica torna a avaliação mais focada, 
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porém torna difícil a comparação de seus resultados com outras avaliações analíticas 

específicas, por serem, via de regra, diferentes entre si. 

67. Outra característica das avaliações analíticas é a sua flexibilidade, o que permite que 

sejam ajustáveis, para refletir mudanças cada vez mais rápidas no ambiente 

governamental, econômico e competitivo. No entanto, esses ajustes dificultam a 

comparação de seus resultados ao longo do tempo. 

68. Os métodos para desenhar avaliações analíticas são abundantes e diversos em 

termos metodológicos, de abordagem e de grau de formalização, cada qual com suas 

restrições, condições de aplicação e requisitos de custo e prazo.  

69. O estudo As f o tei as da a aliação: algu as o side ações so e o aso eu opeu  

discute a avaliação de políticas públicas em Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) e os 

desafios que as avaliações analíticas enfrentam no contexto europeu, mais 

precisamente na avaliação do impacto das políticas da Comissão Europeia (CE) [BAC 

2012]. 

70. Esse estudo foi baseado em relatórios e congressos recentes no campo da avaliação 

de políticas públicas nos três anos anteriores à sua publicação e em grande parte das 

pesquisas sobre avaliação efetuadas nos últimos 20 anos na Europa. Seus resultados 

mostram que, embora a CTI-UE invista consideráveis 0,5% do orçamento do 

programa em avaliações, há uma grande diversidade de abordagens (técnica, política, 

jurídica etc.), das partes interessadas, dos campos de pesquisa e de estudos 

empíricos na sua realização, o que não permite comparação de resultados dessas 

avaliações. 

71. As abordagens utilizadas nas avaliações partem de pontos de vista diversos. Os 

formuladores de políticas realizam avaliações em busca de auxílio na definição, 

análise, monitoramento, avaliação, melhoria de instrumentos e metas ou 

comparação com outras políticas, enquanto que as avaliações feitas pela CTI-UE têm 

o objetivo de avaliar o desempenho das organizações que fazem P&D e os processos 

que executam, suas práticas e modelos de organização. 
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72. Além disso, a complexidade das políticas, dos efeitos que elas geram e dos processos 

pelos quais esses efeitos são gerados evidenciam a impossibilidade de utilizar um 

único indicador (como nos métodos sintéticos) e uma única metodologia que levem 

todos esses aspectos em consideração. Há necessidade de usar diferentes 

abordagens e perspectivas e, consequentemente, formas de avaliação quantitativas e 

qualitativas multidisciplinares. 

73. Por outro lado, a escolha de uma abordagem para a avaliação deve balancear o 

compromisso entre a complexidade do tema, que leva a métodos acadêmicos e 

sofisticados e a demanda de quem elabora a política, de obter informação simples, 

sistemática e rapidamente disponível. 

74. Qualquer que sejam as abordagens e métodos de uma avaliação, o próprio processo 

empregado para avaliar deve ser definido e estável, de modo a permitir a 

comparação de resultados no tempo e a produzir conhecimento sobre a melhoria 

evolutiva. 

75. Outro desafio no desenho de avaliações de políticas públicas de P&D na União 

Europeia é de que os formuladores de políticas pretendem avaliar ex-post critérios e 

metas de políticas que já foram definidas e implementadas sem que esses fossem 

claramente seus objetivos. Nesses casos, os avaliadores são chamados a fazer o papel 

dos próprios formuladores de políticas, sem que os esforços dos executores dos 

projetos de P&D tenham tido conhecimento desses objetivos na condução das 

atividades. 

76. A fronteira entre os resultados da avaliação e a revisão das políticas é apontada como 

uma outra a ser explorada, de modo a considerar esses resultados, assim como a 

evolução do ambiente de P&D, na atualização das políticas. O surgimento de novos 

meios de publicação de resultados de pesquisas, novos atores, tais como startups, 

novos conceitos, como inovação aberta, devem ser considerados, de forma a manter 

a política viva e direcionadora dos esforços de P&D. 

77. Outras fronteiras também apontadas na UE são: 
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 Necessidade de integração em vários níveis e setores da UE. 

 Dificuldade crescente de utilizar a revisão por pares extensivamente e ainda 

mantendo a imparcialidade das análises. 

 Proliferação de meios de publicação, divulgação e distribuição dos resultados de 

P&D, implicando na evolução dos métodos bibliométricos. 

 Inovação aberta revolucionando os conceitos de como os resultados são 

difundidos, distribuídos e compartilhados. 

 Necessidade de avaliar competências, capacidade e habilidades das equipes de 

P&D. 

 Dificuldade de se avaliar efeitos de cooperação (networking effects). 

78. Em termos de avaliação de resultados, estudos estão sendo conduzidos na UE para 

conceitualizar e incorporar nas avaliações, e também na formulação de políticas de 

P&D, a chamada adicionalidade comportamental dos atores.  

79. Adicionalidade comportamental é a mudança persistente no que o grupo alvo da 

política está fazendo e em como ele está fazendo, e que é atribuída à ação da 

política. Uma vez que o fator chave das políticas de inovação é mudar o 

comportamento dos atores para melhorar a sua capacidade de inovação, é 

fundamental medir a capacidade das políticas de exercer esse papel. A despeito 

desses esforços, conclui-se que ainda são necessários avanços metodológicos e 

conceituais para que se chegue a práticas adequadas [GOK 201]. 

80. Como já foi concluído no estudo de [BAC 2012] anteriormente citado, a avaliação de 

políticas de inovação na UE utiliza uma vasta quantidade de métodos.  O estudo 

realizado no Manchester Institute of Innovation Research da University of 

Manchester, no Reino Unido, baseado em 171 relatórios de avaliação de políticas de 

inovação nacionais de 25 países da UE conduzidas entre 2002 e 2007 dá uma medida 
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dessa diversidade [EDL 2012]. Algumas conclusões desse trabalho são pontuadas a 

seguir. 

81. Em termos de métodos de análise de dados, abordagens quantitativas avançadas tais 

como grupo de controle (20%), contra factual (22%), custo-benefício (23%), análises 

econométricas (23%) e análises entradas-saídas (26%) ainda têm uso limitado. 

82. Por outro lado, estatísticas descritivas simples (76%), assim como abordagens 

qualitativas de contexto (67%), análises de documentos (52%) e análises de estudo 

de caso dominam os métodos de análise empregados na amostra estudada. 

83. Métodos bibliométricos e tecnométricos se mostraram praticamente ausentes na 

base de dados analisada (2%), enquanto que 20% das avaliações utilizaram revisão 

por pares para apoiar a avaliação de conteúdo tecnológico e da plausibilidade 

gerencial dos projetos (20%). 

84. Avaliação é cada vez mais parte integrante da formulação de políticas de inovação na 

UE, embora não sejam ainda julgadas adequadas às características específicas dos 

programas que avaliam. 

85. Mais de 40% das avaliações são de acompanhamento da execução das atividades e 

30% são ex post. Esse resultado é parcialmente explicado pelos dados utilizados se 

referirem a políticas vivas (em período de vigência). 

86. Os formatos de avaliação percebidas como sendo de mais qualidade, de modo geral, 

combinam avaliação de formação (que avaliam contexto, consistência, processo) 

orientadas para aprendizado e aperfeiçoamento e avaliação de julgamento (que 

resultam numa nota ou em aprovação/reprovação), sendo que em ambas são 

avaliados processo e resultados. Essa constatação sugere que, além dos resultados 

das avaliações serem usados para decidir sobre o mérito de projetos e programas, 

também têm o objetivo de direcionar o aperfeiçoamento da condução das atividades 

de P&D, fornecendo recomendações para a política e para os gestores dos 

programas. 
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87. Uma descoberta interessante, ainda que esperada, desse estudo é a de que as 

avaliações de julgamento são as que levam a discussões mais amplas e a ajustes mais 

radicais das políticas. 

2.3 Práticas de avaliação de acordo com a fases do programa de P&D 

88. As avaliações de programas de P&D, assim como os métodos utilizados para realizá-

las, variam de acordo com a fase do ciclo de vida do programa que se deseja 

investigar. 

89. Um programa, a partir de sua criação, seja por interesse da organização de P&D ou 

por demanda da organização que financia esse programa, passa pelas fases 

mostradas na Figura 1 a seguir.  A primeira fase é a de planejamento, a seguir a de 

execução do que foi planejado, a terceira é de disseminação dos resultados e 

produtos gerados na execução e a quarta é quando se auferem os benefícios de 

longo prazo com a realização do programa.  

90. As duas primeiras fases têm normalmente cronogramas definidos, com início, fim e 

resultados claramente identificados. A quarta fase tem início marcado pelo 

encerramento dos projetos do programa, e só termina após o último projeto ser 

executado. A quarta fase, no entanto, tem início e fim indeterminados, o que 

constitui um desafio para o planejamento de avaliações. 
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Figura 1: Fases de um programa de P&D. 

Fonte: Adaptado de [RUE 2007] 

91. Avaliações realizadas na fase de Planejamento são também chamadas de avaliações 

ex-ante, enquanto que as efetivadas na fase de execução são conhecidas como 

avaliações de acompanhamento. As avaliações nas fases de disseminação e de 

benefícios de longo prazo são também referenciadas como avaliações ex-post. 

92. As avaliações na fase de Planejamento geralmente têm foco no alinhamento do 

programa a seus objetivos e resultados, dos projetos com relação à capacidade 

técnica e humana de produzir os produtos desejados e se os recursos financeiros e 

de tempo são adequados à sua realização. 

93. As avaliações na fase de Execução têm o objetivo de verificar se o que está sendo 

realizado nos projetos está de acordo com o planejado no programa e se os 

resultados pretendidos estão sendo produzidos. Essas avaliações provocam efeitos 

no programa, independentemente de serem positivas ou negativas, muitas vezes 

exigindo o seu replanejamento. 
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94. As avaliações na fase de Disseminação normalmente verificam se os resultados 

gerados nos projetos (e, consequentemente, no programa) foram disseminados na 

área de abrangência pretendida. Note-se que em projetos de P&D de empresas há 

necessidades de sigilo e de proteção do conhecimento diversas, enquanto que em 

Instituições de P&D o desejável é que os resultados sejam amplamente 

disseminados.  

95. As avaliações na fase de Benefícios de longo prazo têm um momento certo para 

serem realizadas. Não podem ser feitas tão cedo que os benefícios ainda não tenham 

sido sentidos e nem tão tarde que os efeitos produzidos pelo programa sejam 

contaminados por outros fatores, dificultando a atribuição. 

96. Estudos feitos no Center for International Science and Technology Policy da The 

George Washington University [VON 2013, POL 2006] simplificam a visão de fases do 

Departamento de Energia apresentada anteriormente [RUE 2007] identificando três 

momentos de avaliação, sempre com base no desempenho do programa, mostradas 

na Figura 2 a seguir: 

 Antes de iniciar o programa (Ex Ante: Foco no planejamento estratégico) 

 Durante o ciclo de vida do programa (Monitoramento: foco no gerenciamento) 

 Depois do encerramento do programa (Ex Post: foco na avaliação do programa) 
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Figura 2: Fases de avaliação do desempenho de programas. 

Fonte: Adaptado de [VON 2013, apud POL 2006] 

2.4 Práticas de avaliação de programas de P&D 

97. O IPT S - Institute for Prospective Technological Studies elaborou uma compilação de 

métodos socioeconômicos para avaliação de políticas de P&D como resultado do 

projeto Socio-Economic Evaluation of Public RTD policies (EPUB), financiado pela 

Comissão Europeia no âmbito do programa Improving the Human Research Potential 

and the Socio-Economic Knowledge Base (STRATA- Strategic Analysis of Specific 

Political Issues) [IPT 2002].   

98. Esse documento, que se intitula uma caixa de ferramentas para avaliar o impacto 

socioeconômico de políticas de P&D tecnológico, dá uma visão geral dos principais 

conceitos e métodos de avaliação, elencando sua descrição, requisitos para sua 

implementação, vantagens e limitações em relação ao contexto da política e 

fornecendo exemplos de boas práticas. 

99. Acredita-se que um bom processo de avaliação possa se beneficiar de uma 

combinação dos métodos apresentados, utilizando abordagens qualitativas e 

quantitativas de análise. 
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100. O processo de avaliação tem relação direta com a formulação de políticas e é 

composto genericamente de quatro passos, como é mostrado na Figura 3 a seguir. 

 

 
 

Figura 3: Processo genérico de avaliação de políticas de P&D. 

Fonte: Adaptado de [STD 2002] 

 

101. A motivação e os objetivos da política determinam o formato de todo o 

processo de avaliação, ou seja, o princípio básico é de que um processo de avaliação 

consistente só pode ser implementado se guardar relação com a motivação que 

originou a criação da política e com os objetivos pretendidos e estabelecidos na sua 

origem. Se a motivação e os objetivos forem revisitados e ajustados, o processo de 

avaliação deve ser, em função disso, redesenhado. 

102. Na avaliação ex-ante, os objetivos estratégicos da intervenção política são 

formulados e o contexto de implementação é definido. Adicionalmente, o potencial 

da política atingir seus objetivos é avaliado, indicando a eficácia e eficiência 

esperadas. 
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103. O resultado da avaliação ex-ante pode levar a uma revisão da motivação e dos 

objetivos da política. 

104. Uma vez que os objetivos da política estejam definidos e a intervenção seja 

considerada adequada para atingi-los, a fase de análise e seleção identifica os 

projetos elegíveis para suportar a política. 

105. A fase de monitoramento abrange toda a execução desses projetos, 

observando como são realizados e que produtos são gerados. 

106. A fase de avaliação ex-post avalia o impacto da intervenção política sob um 

conjunto de perspectivas (e.g. política, social e econômica) de modo a legitimar o uso 

dos recursos públicos, fornecendo realimentação sobre o grau de atingimento das 

motivações e dos objetivos da política e, consequentemente, realimentando o 

processo de estabelecimento de políticas. 

107. São apresentados onze métodos de avaliação considerados mais relevantes, e 

seus requisitos de aplicação, assim como exemplos de boas práticas e é orientada a 

aplicação desses métodos nas diferentes fases de avaliação. 

108. Os métodos descritos são: 

a. Surveys de inovação. 

b. Modelos Econométricos: Modelagem e simulação macroeconômica. 

c. Modelos Econométricos: Modelos microeconômicos. 

d. Modelos Econométricos: Medidas de produtividade. 

e. Grupos de controle. 

f. Análise de custo benefício. 

g. Painéis de especialistas e revisão por pares. 
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h. Estudos de campo e estudos de caso. 

i. Análise de relacionamentos. 

j. Análises de cenários e de tecnologia. 

k. Ferramentas de avaliação. 

l. Benchmarking. 

109. O estudo realizado sobre as práticas de avaliação de P&D na União Europeia 

mostra que há uma grande preocupação com a comparação de desempenho e com a 

disseminação de boas práticas entre os países membros. 

110. Ainda que não declarado, nota-se que há um esforço de fomentar a evolução 

dessa comunidade, promovendo a definição e o registro de práticas e resultados de 

avaliação como insumo para o desenho de políticas efetivas de P&D.   

111. Os desafios mais comentados são de unificação, disseminação e de 

realimentação do conhecimento gerado por culturas tão diversas. 

112. De modo análogo, em um guia elaborado pelo Departamento de Energia dos 

Estados Unidos foram reunidos os métodos mais tradicionais empregados para 

avaliar programas de P&D [RUE 2007]. Essa publicação se tornou referência para 

diversas outras áreas de P&D pois estrutura um meta modelo para se elaborar uma 

avaliação customizada de acordo com as especificidades em que ela é realizada. 

113. Os passos para desenho de uma avaliação de P&D são os mostrados na Figura 

4 e são detalhados a seguir. 
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Figura 4: Etapas para criação de método de avaliação de programas de P&D. 

Fonte: Adaptado de [RUE 2007] 

114. O primeiro passo é identificar em qual fase do ciclo de vida de um programa 

de P&D será feita a avaliação (ver Figura 1), sabendo-se que pode ser necessário ou 

desejável avaliar em mais de uma fase.  

115. O segundo passo para desenho de uma avaliação de P&D é a formulação de 

perguntas para cada fase da avaliação que se deseja avaliar. As questões mais 

comuns para avaliações nas quatro fases do ciclo de vida de um programa de P&D 

são mostradas nas Figura 5 a 8 a seguir. 
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Figura 5: Questões relacionadas a avaliação realizada na fase de Planejamento. 

Fonte: Adaptado de [RUE 2007] 

 

Figura 6: Questões relacionadas a avaliação realizada na fase de Execução. 

Fonte: Adaptado de [RUE 2007] 
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Figura 7: Questões relacionadas a avaliação realizada na fase de Disseminação. 

Fonte: Adaptado de [RUE 2007] 

 

Figura 8: Questões relacionadas a avaliação realizada na fase de Benefícios de longo prazo. 

Fonte: Adaptado de [RUE 2007] 
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116. O terceiro passo para desenho de uma avaliação de P&D é a escolha dos 

métodos de avaliação mais indicados para obter as respostas às questões escolhidas. 

São relacionados 14 métodos, a saber: 

 Revisão por pares/especialistas. 

 Monitoração, compilação e uso de Indicadores. 

 Contagem e análise de citações. 

 Mineração de dados. 

 Análise de hotspots de patentes. 

 Análise de network. 

 Estudo de casos. 

 Survey. 

 Benchmarking. 

 Rastreamento da Comercialização de Tecnologia. 

 Estudo de caso de custo/benefício. 

 Métodos econométricos. 

 Rastreamento histórico. 

  Análise de transbordamento (spillover) utilizando uma combinação de métodos. 

117. Os autores fornecem, para cada fase do ciclo de vida em que se deseja avaliar, 

tabelas fazendo o relacionamento das questões com os métodos mais adequados e 

seus respectivos indicadores. 
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118. O quarto passo para desenho de uma avaliação de P&D é a escolha dos 

indicadores a serem produzidos pelos métodos de avaliação escolhidos. 

119. À medida que novos métodos e indicadores sejam desenvolvidos, é possível 

evoluir esse meta modelo para acomodá-los. 
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3 Levantamento de práticas corporativas para o desenho e 
implementação de planos de P&D, em especial, em 
empresas transnacionais  

3.1 Visão geral 

120. Uma vez tendo-se levantado o estado da arte da avaliação de P&D em países 

líderes do desenvolvimento tecnológico, é importante adotar o ponto de vista de 

mercado, identificando quais são as empresas líderes no investimento em P&D e 

como elas fazem a gestão de seus programas e projetos. 

121. Segundo o EU Industrial R&D Scoreboard de 2015 [OEC 2016], os setores que 

mais investiram em P&D foram os de Farmacêuticos e Biotecnologia (7,2&), 

Automobilístico e Autopeças (9,9%), Hardware e Equipamentos de Tecnologia 

(6,7%)e Equipamentos e Serviços de Saúde (8,7%). Esses três setores concentram 

49,9% do total de investimentos de 41 setores industriais ranqueados. 

122. As empresas que mais investem em P&D no mundo são a alemã Volkswagen, 

a sul coreana Samsung Electronics, as americanas Microsoft e Intel, as suíças Novartis 

e Roche, a japonesa Toyota e as americanas Google, Johnson & Johnson e Pfizer [EC – 

IRI, 2016]. 

123. As 5 empresas com o maior crescimento no investimento em P&D são a 

indiana Tata Motors (108,9%, sendo a maior parte deste investimento na subsidiária 

Jaguar Land Rovers no Reino Unido), a americana Facebook (88,4%), a francesa Total 

(42,6%), a sul coreana SK Hynix (37,2%) e a americana Apple (35,0%). 

3.2 Melhores práticas de desenho e implementação de programas de P&D 

124. Estudos mostram que a forma como as organizações em geral administram 

seus programas de P&D varia consideravelmente, indo de inexistente a 

demasiadamente complicada [WAL 2004, STE 1988]. 
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125. Muitas organizações usam o método bottom-up, de proposição de projetos 

individualizados, para compor o seu programa de P&D, sem que estes tenham a 

intenção de refletir uma intenção estratégica da empresa. 

126. Em muitas organizações, o diretor da área de P&D é a força dominante na 

determinação de qual o trabalho a ser feito e como ele será desempenhado, modelo 

este que data dos anos 1930. 

127. Em outras, no entanto, o gerenciamento de programas de P&D é integrado ao 

sistema de gestão da organização, interagindo organicamente com as demais áreas, 

de forma que os esforços de P&D gerem resultados que tenham impacto nos 

processos produtivos da organização e sejam por eles influenciados. Nessas 

organizações, a composição desses programas é participativa e aderente à estratégia 

da organização. 

128. Quatro estudos feitos por consultorias respeitadas sobre as melhores práticas 

de P&D em empresas líderes (e que divulgam seus métodos de trabalho) chegaram a 

um conjunto de 7 práticas de consenso [WAL 2004]: 

a. Estratégia tecnológica: alinhamento da estratégia de tecnologia com a 

estratégia do negócio, relacionando as metas de P&D de curto e médio prazo 

com as da organização. 

b. Seleção de projetos e gerenciamento de programas de P&D: balanceamento 

do portfólio de projetos em termos de custo, benefício e risco, com o objetivo 

de alinhar o programa às necessidades do negócio. 

c. Competências essenciais: identificar, desenvolver e explorar as tecnologias 

essenciais ao negócio, que devem estar alinhadas à estratégia geral do 

negócio. 

d. Efetividade: o quão bem a tecnologia gerada no programa de P&D atende as 

necessidades do negócio. 

e. Conhecimento do ambiente externo: monitoramento sistemático de 

oportunidades e ameaças no cenário global, abrangendo clientes, 
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fornecedores, competidores, agências governamentais, setor de atuação etc., 

o que permite formar alianças para desenvolvimento tecnológico conjunto. 

f. Transferência de tecnologia: alinhamento entre a área de P&D e as demais 

áreas da organização, formando uma cadeia tecnológica na qual os resultados 

de P&D sejam absorvidos pela organização. 

g. Pessoal: as questões relacionadas a recursos humanos são particularmente 

importantes no gerenciamento de P&D, uma vez que os ativos são valiosos e 

raramente substituíveis. 

129. Nessas organizações, a composição e o gerenciamento dos programas de P&D 

são decididos com a participação das demais áreas da empresa, sempre com foco em 

resultados e de acordo com os interesses do negócio 

130. Algumas dessas melhores práticas, devido à sua relevância, são discutidas 

mais detalhadamente a seguir. 

3.3 Alinhamento à Estratégia 

131. É considerado fundamental que o planejamento do investimento em P&D 

esteja alinhado à estratégia da organização para que, de fato, leve a resultados 

consistentes e de impacto na organização [FUS 2003]. 

132. Esse alinhamento considera, em geral, as seguintes dimensões: 

 Tamanho e natureza das metas do negócio com relação às futuras 

oportunidades de mercado. 

 Requisitos de prazo. 

 Retorno em termos dos ativos atuais (pessoas, competências, mercado etc.). 

 Investimento em novos ativos. 
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 Alinhamento do portfólio com o balanceamento dos objetivos de tecnologia e 

de negócio (produtos atuais x novos produtos x produtos exploratórios). 

 Metas de novas vendas. 

 Novos negócios/mercados x existentes. 

 Produtos/processos novos ou melhorados x redução de custos. 

 Apetite a risco do negócio. 

 Comprometimento organizacional. 

133. Nas empresas o alinhamento à estratégia dá foco aos investimentos em P&D 

e evita que sejam feitos intempestivamente ou foram das possibilidades da 

organização. 

3.4 Seleção de projetos para composição de programas de P&D 

134. Com relação à composição de programas de P&D das organizações, a 

proposição e a seleção de projetos devem seguir um método sistemático e 

participativo, buscando os projetos que se mostrem mais capazes de contribuir para 

com a estratégia definida pela organização. 

135. Um estudo de caso realizado pelo UK Technology Strategy Forum, Generation 

& Selection of Successful Research Projects envolvendo empresas globais líderes em 

P&D, intensivas em tecnologia e que acreditam em P&D internos como geradores de 

vantagem competitiva (HP, IBM, 3M, Corning, Nokia, Phillips, Johnson Matthey) 

compila as práticas dessas organizações para escolherem seus programas e projetos 

de P&D: 

a. Essas empresas escolhem seus projetos com base na estratégia da 

organização e nos objetivos esperados do programa de P&D. 



Produto 1 - Documento Técnico com Levantamento de Boas Préticas Internacionais e de Práticas da Gestão da Qualidade 

para Avaliação de P&D  

 

41 

 

b. Organizam seus projetos em poucas linhas de pesquisa, em áreas relevantes 

para os clientes (ao invés de agrupá-los por disciplinas, tecnologias ou áreas 

de negócios) que representam as aspirações estratégicas de longo prazo da 

empresa. 

c. Adotam um horizonte de planejamento de dois anos, para responder à 

necessidade de incorporação dos resultados dos investimentos em P&D no 

curto prazo. 

d. Mantêm ciclos anuais de avaliação para revisão da composição do portfólio 

de projetos e de seus respectivos orçamentos. 

e. Fazem mapeamento e análise constantes do ambiente tecnológico e de 

mercado, e de suas perspectivas. 

136. Há uma vasta literatura sobre métodos de seleção de projetos de P&D [tais 

como SAY 2003, STE 1998 e PMI 2011]. 

137. Os métodos mais antigos, simples e tradicionais, mas ainda muito utilizados, 

baseiam-se na relação custo/benefício ponderada pela probabilidade de sucesso de 

cada projeto proposto [STE 1988]. 

138. Há métodos quantitativos mais sofisticados para seleção/avaliação 

comparativa de projetos para composição de um programa, como o proposto em 

[NAK 2004], que se baseia nos critérios: 

 Importância Estratégica: Grau de conexão com a estratégia da organização. 

 Sucesso: Como o projeto vai contribuir para com o crescimento da 

organização. 

 Capacidade: Quão a organização é capaz de realizar o projeto com os seus 

recursos. 
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139. Um outro grupo de métodos são os métodos rápidos, que utilizam um 

conjunto mínimo de critérios e métricas para escolha de projetos para composição 

de um programa de P&D. Um exemplo é o método desenvolvido pela Boeing como 

uma estrutura simples de apoio à decisão capaz de diferenciar projetos em estágio 

inicial de planejamento. Esse método classifica os projetos propostos segundo 

atributos de Benefício, Custo, Prazo, Incerteza, Outros benefícios relacionados e 

Custo do produto a ser criado. 

140. Em grande parte, a qualidade de programas de P&D é função da proposição 

criativa e da melhor seleção dos projetos que o comporão. Há pouca chance de um 

conjunto desarticulado de projetos desvinculados da estratégia da organização e 

selecionados de forma subjetiva e oportunista causarem impacto nos resultados da 

organização. 

141. Os inúmeros métodos existentes, sejam eles quantitativos ou qualitativos, 

têm o objetivo de aumentar a conscientização dos motivos da escolha, acurar o foco 

dos programas e, assim, diminuir o risco ne realização dos projetos. 

142. A explicitação do método utilizado e dos critérios de escolha permite ampliar 

a participação de diversas áreas da empresa na escolha e na posterior avaliação do 

portfólio, o que aumenta as chances de os resultados do programa serem absorvidos 

pela organização. 
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4 Levantamento de práticas internacionais em gestão de 
processos e da qualidade para o tratamento de 
atividades de P&D 

143. Do ponto de vista de gerenciamento, um programa é um conjunto de projetos 

gerenciados de forma coordenada para obter benefícios e controles que não seriam 

possíveis se fossem gerenciados individualmente [PMI 2011]. 

144. O gerenciamento de programas atua em uma camada acima do 

gerenciamento de projetos e trata de um escopo fora e além do escopo de cada 

projeto. 

145. O gerenciamento de programas: 

a. Foca na seleção do melhor conjunto de projetos. 

b. Prioriza e distribui recursos entre os projetos. 

c. Coordena os relacionamentos entre projetos.  

d. Gerencia os custos e riscos globais do programa. 

146. Podem ser encontrados na literatura corpos de conhecimento (bodies of 

knowledge) sobre gerenciamento de programas e projetos que são largamente 

adotados por grupos de organizações como referência teórica para desenvolverem 

suas próprias práticas. Em geral, as organizações selecionam e adaptam à sua 

realidade apenas um subconjunto do que ali é proposto. 

147. Um desses corpos de conhecimento é o Organizational Project Management 

Maturity Model, também conhecido como OPM3® [PMI 2011]. É um padrão 

mundialmente reconhecido de melhores práticas para avaliar e desenvolver 

capacidades organizacionais na Gestão de Portfolios, Programas e Projetos. 

148. O OPM3® reúne três elementos para gerenciamento sistemático de projetos, 

programas e portfolios para o atingimento de objetivos estratégicos da organização: 
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a. Guia de Melhores Práticas: reúne as práticas para gerenciamento de 

programas e projetos. 

b. Guia de Melhoria:  

c. Guia de Avaliação. 

149. Alguns dos benefícios que o PMI assegura com a utilização organizacional do 

OPM3 são:  

a. Aumenta fortemente a ligação entre o planejamento estratégico e a 

execução. Os resultados dos projetos são muito mais previsíveis, confiáveis e 

consistentes.  

b. Passa a haver medida da correlação entre a Gestão de Projetos, Programas e 

Portfólios e o sucesso organizacional.  

c. Identifica as melhores práticas que apoiam a implementação da estratégia 

organizacional por meio de projetos bem-sucedidos.  

d. Identifica as capacidades específicas que compõem as melhores práticas, e as 

dependências entre as Capacidades Organizacionais e as Melhores Práticas.  

150. Em 2015, no entanto, o PMI parou de comercializar o OPM3® e entrou no 

ramo de consultoria para avaliação da maturidade de gerenciamento de programas, 

o que iniciou uma controvérsia ética e legal no mercado. 

151. Hoje os critérios só estão disponíveis para organizações que adquirem uma 

avaliação do PMI, deixando, assim, de ser um corpo de conhecimento que possa ser 

usado como referência. 

152. Como uma alternativa governamental, o Office of Government Commerce 

(OGC), desenvolveu uma abordagem para o gerenciamento de programas baseada 

em melhores práticas comprovadas por organizações tanto do setor público quanto 
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privado, o The Government approach to Programme Management - Managing 

Successful Programmes (MSP TM) [BIS 2011]. 

153. O OCG foi o custodiante desse corpo de conhecimento em nome do governo 

do Reino Unido de 2002 a 2010, quando foi feita reorganização no governo e o 

Cabinet Office UK passou a ser o órgão responsável. 

154. O MSP compreende: 

a. Princípios universais e comprovados que se aplicam a todos os tipos de 

programas e que, se aplicados, auxiliam no seu sucesso. 

b. Temas de governança usados para desenhar e implementar o sistema de 

controle por meio do qual as mudanças são realizadas, os resultados são 

gerados e os benefícios são alcançados. 

c. Fluxo de processo transformacional pelo qual um programa, por ser uma 

iniciativa estratégica da organização, é verificado e acompanhado pela 

direção da organização. 

4.1 Modelos de Maturidade do gerenciamento de programas 

155. Além dos corpos de conhecimento, uma outra forma de incentivar e orientar 

melhores práticas são os modelos de maturidade. Esses modelos têm sido 

desenvolvidos com inspiração no enorme sucesso que teve o Capability Maturity 

Model – CMM desenvolvido na década de 1980 pelo Software Engineering Institute 

da Universidade Carnegie Mellon, e é a referência forte até hoje (na sua versão 

evoluída para abranger inovação - CMMI) nas melhores práticas para 

desenvolvimento de software no mundo inteiro. 

156. Um exemplo é o Método para Avaliação da Qualidade e Maturidade de P&D – 

QMM desenvolvido dentro do National Technology Programme Quality in Business 

Networks da Tekes (National Technology Agency), pelo Innovation Management 

Institute de Tampere da Universidade de Tecnologia da Finlândia [BER 2002]. 
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157.  O QMM foi criado para avaliar programas e projetos de P&D de uma 

organização e o relacionamento entre esses dois níveis a partir de três perspectivas: 

Negócio, Tecnologia e Implementação. 

158. O método QMM é composto por: 

a. Modelo de avaliação (framework e a definição de níveis de maturidade). 

b. Processo de avaliação. 

c. Ferramentas de avaliação (questionário, guia de avaliação rápida, guia de 

pontuação). 

159. A tabela 6 a seguir mostra os seis níveis de avaliação. 

Tabela 6 – Níveis de avaliação do modelo QMM 

 

Fonte: BER 2002 

160. As perspectivas de avaliação, dadas pela interseção entre linhas e colunas da 

Tabela 6, são: 

a. A1. P&D como parte da estratégia de negócio: Como a missão, a visão e os 

objetivos de negócio (estratégia de negócio) suportam P&D, como foram 

escolhidos os objetivos de P&D a partir da estratégia de negócio? 



Produto 1 - Documento Técnico com Levantamento de Boas Préticas Internacionais e de Práticas da Gestão da Qualidade 

para Avaliação de P&D  

 

47 

 

b. B1. P&D como parte da estratégia de produto e de tecnologia: Como as 

estratégias de marketing, competitividade, produto, produção e de tecnologia 

suportam P&D, como foram escolhidos os objetivos de P&D a partir dessas 

estratégias? 

c. C1. Implementação estratégica de P&D: Como a direção implementa as 

estratégias, gerencia recursos críticos? 

d. A2. P&D como parte do negócio: Como a percepção dos impactos externos 

(e.g. satisfação do cliente) e internos (e.g. turnover) são utilizados para a 

definição dos objetivos do projeto de P&D? 

e. B2. Resultados de P&D: Como foram definidos os objetivos de P&D para os 

projetos e quão efetivamente os resultados desejados foram definidos com 

base nas estratégias? 

f. C2. Implementação dos projetos de P&D: Como o projeto de P&D foi 

planejado e como foi implementado? 

161. Cada um dos 6 critérios contempla atividades a serem avaliadas, totalizando 

41 itens de avaliação. Cada atividade é avaliada e pontuada de acordo com os níveis 

de maturidade baseados no CMM, mostrados na Figura 9 a seguir. 
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Figura 9 – Níveis de maturidade do processo de P&D 

Fonte: BER 2002 

162. Outro modelo de maturidade bastante citado na literatura é o Innovation 

Capability Maturity Model de Essmann (ICMM v2) [KNO 2013, ESS 2010]. 

163. O ICMM v2 define uma estrutura em 5 níveis: 

a. Inovação Ad hoc: realizada nas operações cotidianas, com saídas 

inconsistentes e imprevisíveis. 

b. Inovação definida: necessidade de inovação identificada e definida, 

resultados inconsistentes mas rastreáveis. 

c. Inovação sustentada: práticas, ferramentas e processos implementados, 

consistentes, resultados mantém o market share. 

d. Inovação alinhada: atividades e recursos integrados e alinhados. 

e. Inovação sinérgica: sincronização de atividades e recursos, resultados 

garantem vantagem competitiva sustentável. 

164. Esse modelo foi estendido para contemplar graus de cooperação da 

organização no Innovation Capability Maturity within Collaborations [KNO 2013]. 

165. Um outro exemplo é o Innovation Capability Maturity Model de Mann 

(ICMM), que define uma estrutura em 5 níveis: 

a. Semeando. 

b. Capitaneando. 

c. Gerenciando. 

d. Estrategiando. 
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e. Empreendendo. 

166. Outro modelo, este baseado em estudos de caso da Apple, é o Innovation 

Capability Maturity Model de Tse (ICMM), que define uma estrutura em 5 níveis: 

a. Discreto. 

b. Estabelecido. 

c. Estratégico. 

d. Otimizado. 

e. Adaptativo. 

167. Pode-se observar, do levantamento realizado, que não há um consenso sobre 

práticas corporativas para gestão de processos e da qualidade para o tratamento de 

atividades de P&D, e que as organizações definem seus próprios roteiros de melhoria 

para orientar as práticas internas. 

168. Em geral, os métodos de maturidade têm estruturas similares e abrangentes, 

baseados na experiência prática dos autores, porém com pouca elaboração científica 

e com aplicação restrita a uma ou poucas organizações. 

169.  É importante notar que os métodos de maturidade são focados nos 

processos internos de P&D e não analisam a qualidade das atividades, dos resultados 

desses processos e nem de seus impactos técnico-científicos ou econômicos. 

170. A aplicação desses métodos revelou que o problema real é estabelecer o 

relacionamento entre os projetos e o programa (ou programas) de P&D da 

organização. Essa dificuldade é particularmente maior quando os projetos são 

propostos descentralizadamente, bottom-up, e não como decorrência do 

desdobramento da estratégia de P&D da organização. 
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5 Considerações finais  

171. A avaliação de P&D ainda é um tema em desenvolvimento no mundo, mesmo 

nos países e empresas que têm tradição mais forte na execução de atividades de 

P&D. 

172. Embora se reconheçam tentativas de se fazer avaliações sintéticas que 

permitam comparar esforços de P&D entre países, regiões ou mesmo empresas, 

essas avaliações ainda são circunscritas e diversas entre si. 

173. Quanto às avaliações analíticas, por serem multifacetadas e focadas nos 

aspectos de interesse do objetivo de determinada medição, são mais específicas, 

dificultando a comparabilidade de seus resultados com os de outros países, empresas 

ou políticas de incentivo. Por serem flexíveis e adaptáveis, elas também evoluem ao 

longo do tempo, o que quebra o referencial de comparação histórica entre seus 

próprios resultados. 

174. Os métodos para desenhar avaliações analíticas são abundantes e diversos em 

termos metodológicos, de abordagem e de grau de formalização, cada qual com suas 

restrições, condições de aplicação e requisitos de custo e prazo. A engenhosidade 

está em escolher os métodos mais adequados ao tipo de avaliação e aos recursos 

disponíveis para realizá-la.  

175. Em contrapartida, parece haver consenso, no farto material bibliográfico 

estudado para este trabalho, de que o incentivo de P&D conferido por políticas 

públicas deve ser investido em atividades de P&D que sejam relevantes para as 

empresas beneficiárias, mas, principalmente, para a realização da estratégia de 

progresso antevista quando do estabelecimento da política.  

176. A avaliação é parte integrante da gestão de políticas públicas de P&D, 

portanto ela deve ser desenhada especificamente, a partir dos objetivos pretendidos 

com o estabelecimento do incentivo daquela política em particular. 
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177. Apesar disso, há referência, mesmo nos países desenvolvidos, de políticas que 

são estabelecidas sem definição clara e ex ante de objetivos ou de resultados, o que 

dificulta o desenho de avaliações ex post, de resultados e impactos dessa 

interferência política. 

178. Internamente às empresas, a estratégia de P&D, que por lógica deveria ser 

derivada da estratégia do negócio, deve dar origem a linhas de atuação ou 

programas que se desdobram em projetos de P&D que, por sua vez, implementem os 

resultados desejados de modo coordenado e gerenciado.  

179. Embora em muitas empresas a escolha de projetos ainda seja feita bottom-up, 

de maneira oportunista ou sem ligação com os objetivos da empresa, há um 

consenso, nas empresas que investem mais intensivamente em P&D, de que é o 

esforço focado e coordenado que realiza as mudanças pretendidas. 

180. A abordagem de P&D na visão de uma linha lógica entre 

Estratégia/Programas/Projetos incentiva o planejamento das ações e a estimativa de 

esforços e insumos necessários para gerar os resultados pretendidos de forma 

intencional e estruturada, ainda que flexível. 

181. Os métodos para proposição e seleção de projetos para composição desses 

programas são abundantes na literatura técnica, desde que as organizações desejem 

utilizá-los. 

182. A avaliação deve ser realizada nas diferentes fases do ciclo de vida dos 

programas, de acordo com as condições para incentivo estabelecidas na política. 

Essas avaliações são complementares, observando aspectos típicos de cada fase. 

183. Independente da fase em que é realizada, o resultado de uma avaliação pode 

servir de base para direcionar e orientar as atividades de P&D ou para estabelecer 

um julgamento (por exemplo, adotando critérios de aprovação ou não). As avaliações 

percebidas pelos avaliados como tendo maior qualidade são as que combinam de 

alguma forma esses dois tipos de uso. 
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184. Os métodos de avaliação a serem utilizados e os indicadores mais adequados 

a cada avaliação também são escolhas decorrentes dos objetivos da política. Os 

métodos adotados nas avaliações analíticas são bastante diversificados (de 

qualitativos a quantitativos, de empíricos a formais, matemáticos a 

comportamentais). 

185. Assim sendo, para cada política deveria existir uma avaliação particularizada, 

mas ainda assim formalizada, mantida ao longo do tempo, e conhecida pelas partes 

avaliadas. Essa pode ser uma das razões pelas quais as práticas são tão diversas entre 

países e empresas. 

186. Os chamados métodos para avaliação da qualidade e maturidade de P&D na 

verdade se referem a processos, práticas gerenciais, ferramentas e alinhamento 

estratégico, e não à qualidade e maturidade da atividade de P&D em si. 

187. Os modelos de maturidade desenham o caminho de evolução da organização 

com respeito às práticas de gerenciamento de programas, porém ainda apresentam 

pouca elaboração científica e têm aplicabilidade restrita às organizações de cuja 

experiência prática eles refletem. No entanto, esses modelos são úteis para essas 

organizações pois mostram o roteiro de evolução para níveis mais elevados de 

maturidade, direcionando os esforços de melhoria. 

188. É interessante notar que um dos poucos métodos capazes de julgar se o 

trabalho realizado em um projeto é de P&D ou não, de avaliar a qualidade da 

atividade de P&D (processos) e entender a inovação dos resultados gerados ainda é o 

método de revisão por pares/especialistas. Esse tipo de análise baseia-se no método 

científico. 

189. O método científico refere-se a um aglomerado de regras básicas dos 

procedimentos que produzem o conhecimento científico, quer um novo 

conhecimento, quer uma correção (evolução) ou um aumento na área de incidência 

de conhecimentos anteriormente existentes. Comumente atribuído a Descartes, suas 

bases datam de mais de mil anos atrás e vem sendo aperfeiçoado há gerações por 
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cientistas brilhantes [BOK 2001] porém, até hoje, continua sendo a referência para a 

produção organizada de conhecimento.  

190. Desse modo, ainda que a revisão por pares/especialistas seja um método que 

tenha restrições de escala de aplicação, apresente questões quanto a isenção da 

análise humana, seja custoso e também demorado, ele continua sendo um método 

bastante utilizado nas avaliações analíticas para o reconhecimento de atividades de 

P&D.  

191. No caso de políticas que oferecem incentivo fiscal para empresas que 

realizem atividades de P&D e em inovação, principalmente em um ambiente 

empresarial no qual a cultura de P&D ainda seja pouco estruturada, torna-se ainda 

mais relevante que as avaliações sejam capazes de reconhecer as condições 

necessárias estabelecidas nas políticas. 
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