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RESUMO 

  

  

FERNANDES, Marcio Luiz; PROPOSTA DE UM MODELO DE AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO DA GESTÃO DE ENERGIA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR (IES). 2017, p.189. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção e 

Sistemas) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2017.  

 
As instituições de ensino superior (IES) estão inseridas em um ambiente onde os aspectos de 

sustentabilidade são fatores estratégicos para a integração das dimensões de interesse da 

governança. Trata-se de um ambiente dinâmico onde as operações de serviço, são 

intimamente ligadas às questões econômicas, sociais e ambientais, o controle e 

acompanhamento dessas ações acarretam relevantes contribuições para a melhoria do 

desempenho sustentável e podem representar uma oportunidade estratégica de 

desenvolvimento institucional. Desta maneira, surge a necessidade de modelos que possam 

avaliar a relação de suas atividades considerando o desempenho ambiental, como o consumo 

de energia que é um insumo essencial no desenvolvimento das atividades de ensino. A 

presente pesquisa busca propor um modelo de avaliação desempenho aplicado, baseado em 

indicadores que representam os critérios de importância para a gestão de energia em IES. Para 

atender ao objetivo proposto, efetuou-se um levantamento sistemático da literatura científica 

sobre avaliação de desempenho da gestão de energia em IES, que permitiu identificar o 

contexto de avaliação e os critérios de referência já estabelecidos. Por meio de um estudo de 

caso que utilizou como instrumento de intervenção a Methodology Multicriteria Decision Aid 

– Constructivist  (MCDA-C), construiu-se o modelo de avaliação de desempenho da gestão de 

energia de uma IES, que resultou em 47 critérios que estabelecem os indicadores de 

mensuração distribuídos em três grandes dimensões (econômica, instalações e 

socioambiental). Buscando determinar a relevância desses critérios e a identificação de novas 

evidências para o aprimoramento do modelo foi desenvolvido uma análise de refinamento por 

meio da aplicação da técnica Delphi junto a especialistas, conciliado com o confronto de 

contextos por meio de um estudo de casos múltiplos usando a metodologia MCDA-C. Os 

resultados obtidos credenciam o conjunto de critérios para serem aplicados como 

componentes de avaliação e planejamento das ações gestão de energia no contexto das IES, 

permitindo uma visão sistêmica e integrada que considera as diferentes dimensões das 

operações de serviço. A composição dos critérios atende diferentes perspectivas, e podem ser 

tratados de forma estratégica, dando aos gestores condições de planejar, monitorar e avaliar o 

desempenho das ações de gestão energética.  
 

 

Palavras-chave: Instituições de Ensino Superior, avaliação de desempenho, gestão de 

energia, MCDA-C. 
  

 

  

  



ABSTRACT 

 

 

FERNANDES, Marcio Luiz; PROPOSAL FOR A MODEL FOR EVALUATING THE 

PERFORMANCE OF ENERGY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS (HEI). 2017, p.189. Thesis (Master in Production Engineering and 

Systems) – Graduate Program in Production Engineering and Systems, Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2017. 

 

Higher education institutions (HEIs) are inserted in an environment where sustainability 

aspects are strategic factors for the integration of dimensions of governance interest. It is a 

dynamic environment where service operations are closely linked to economic, social and 

environmental issues, the control and monitoring of these actions, bring important 

contributions to the improvement of sustainable performance and can represent a strategic 

opportunity for institutional development. In this way, there is a need for models that can 

evaluate the relation of HEIs’ activities considering environmental performance, such as 

energy consumption that is an essential input in the development of teaching activities. In this 

context, the present research seeks to propose an applied performance evaluation model, 

based on indicators that represent the criteria of importance in the decision-making context of 

energy management in HEI. In order to meet the proposed goal, a systematic review of the 

scientific literature on energy management performance evaluation in HEI was carried out, 

which allowed the identification of the evaluation context and the established reference 

criteria. Through a case study that used the Methodology Multicriteria Decision Aid - 

Constructivist (MCDA-C) as an intervention instrument, the model of HEI energy 

management performance evaluation was constructed, which resulted in 47 criteria 

establishing the measurement indicators distributed in three large dimensions (economic, 

facilities and socio-environmental). Seeking to determine the relevance of these criteria and 

the identification of new evidences for the improvement of the model, a refinement analysis 

was developed through the application of the Delphi technique to the specialists, connected 

with the confrontation of contexts through a multiple case study using the MCDA-C 

methodology. The results obtained accredit the set of criteria to be applied as evaluation and 

planning components of energy management actions in the context of HEI, allowing a 

systemic and integrated view that considers the different dimensions of service operations. 

The composition of the criteria answers different perspectives and can be treated in a strategic 

way, giving managers the ability to plan, monitor and evaluate the performance of energy 

management actions. 

 

 

Key words: Higher Education Institutions, Performance evaluation, Energy management,  

MCDA-C. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O consumo de energia é um fator chave, que interfere em uma série de ações da gestão 

organizacional, como nos aspectos econômicos, financeiros e o mais importante no 

desempenho socioambiental. Esta constatação está em conformidade com o consenso geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU), de que é preciso se dedicar na redução do consumo 

de energia, a fim de melhorar o desempenho organizacional (UN GENERAL ASSEMBLY, 

1987). 

 No setor de serviço a pressão pelo uso racional dos recursos energéticos também vem 

ganhando cada vez mais atenção por parte das organizações. Isso muito se deve à crescente 

demanda no uso de energia, que impacta negativamente não só em relação aos custos, mas na 

imagem perante a sociedade (BONNET et al., 2002). Inseridos nesse segmento as Instituições 

de Ensino Superior (IES), vem se destacando no mundo todo por iniciativas de gestão 

energética. Essas ações estratégicas oportunizam além do uso eficiente dos recursos 

financeiros, a promoção da sustentabilidade das instituições (ALSHUWAIKHAT; 

ABUBAKAR, 2008).  

Nesta perspectiva, se sobressaem as ações que objetivam o controle e o 

acompanhamento do consumo de energia. Galis et al., (2011) descreve que paralelo às ações 

de gestão surge à necessidade de desenvolver o controle e avaliação dessas ações, obtendo 

informações que possam ser usadas de forma estratégica para tomada de decisão.  

Considerando que o setor de serviços tem a menor quantidade de dados disponível 

quando se refere à utilização final de energia, qualquer tentativa de avaliar seu desempenho 

energético implica importantes desafios aos gestores, principalmente na extração de dados, 

que realmente sirvam de apoio às decisões de gestão (ALTOÉ et al., 2017; MENDES et al., 

2012).  

Geralmente as informações disponíveis são pobres e pouco exploradas no controle e 

gestão de energia, principalmente em se tratando dos subsetores de serviços representados 

pela área de educação (GALLACHÓIR Ó et al., 2007). 

 Como parte no desafio da gestão de energia em IES, está a identificação de critérios 

que estabeleçam um modelo que possam avaliar a gestão, condicionante às variáveis que 

determinam o desenvolvimento das operações de serviço e contribuem para a sustentabilidade 

institucional (BATTERMAN et al., 2011).  
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1.1 TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO  

 

 

Um dos principais desafios das organizações de prestação de serviço está em comparar 

e avaliar o seu desempenho energético (GALLACHÓIR Ó et al., 2007; RIDDELL et al., 

2009; SUWARTHA; SARI, 2013). Neste contexto, um aspecto fundamental para a gestão de 

energia, é o acesso e a coleta dos dados de consumo, bem como a adoção de uma política de 

gestão energética baseada em indicadores (GALLACHÓIR Ó et al., 2007). 

Segundo Veleva (2001), há um crescente consenso em relação à necessidade de 

desenvolver a gestão de energia por meio de mecanismos que promovam a mensuração das 

ações com potencial interferência na sustentabilidade. Na opinião do autor é preciso atentar 

para a real função das operações sustentáveis nas organizações, para isso é necessário 

identificar o que se deve medir e principalmente como essas informações serão apresentadas.  

São destaques os modelos de avaliação de desempenho que se propõem a fornecer 

respostas às questões levantadas por atores envolvidos em um processo decisório específico. 

Considerando o pressuposto de estar contribuindo com a vivência e demais fatores de 

conhecimento junto ao contexto (BANA E COSTA, 2001), abre-se oportunidades para que 

aos indivíduos envolvidos no processo decisório aumentem o grau de conformidade e de 

entendimento do sistema, desencadeando um processo de melhoraria na tomada de decisão 

(ENSSLIN et al., 2008). 

Dessa forma Waheed et al. (2011a), comenta que tais informações podem ser 

expressas com maior credibilidade por meio de indicadores, os quais são usados para 

conectar-se e serem avaliados qualitativamente ou quantitativamente. Os mesmos 

oportunizam informações de relevância para interpretação e o diagnóstico confiável na 

tomada de decisão. Seus critérios podem ser definidos para os diferentes níveis e estágios 

levando em conta a percepção de causa e efeito futuro. O enquadramento do controle 

organizacional nos moldes de uma estrutura de indicadores oportuniza uma comunicação 

ampla, clara e objetiva aos tomadores de decisão (GUNASEKARAN; SPALANZANI, 2012). 

A presente dissertação tem como tema um modelo de avaliação de desempenho, 

baseado em indicadores que expressem os critérios de relevância no contexto decisório da 

gestão de energia em Instituições de Ensino Superior (IES). 

 Nestes termos emerge a pergunta que orienta essa pesquisa: Quais são os critérios a 

serem considerados na avaliação de desempenho da gestão de energia em Instituição de 

Ensino Superior? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

 As Instituições de Ensino Superior (IES), estão inseridas em um ambiente dinâmico 

onde as variáveis relacionadas à legislação, economia, sociedade, meio ambiente são fatores 

estratégicos para o desenvolvimento de sua governança. Esses aspectos exigem um constante 

aprimoramento no modelo de gestão objetivando uma maior eficiência na utilização dos 

recursos disponíveis (SAIDEL et al., 2004; VALMORBIDA et al., 2015). Fazendo parte deste 

contexto está o uso racional de energia, que diante da crescente preocupação social pela 

sustentabilidade ambiental, é um aspecto que a nível mundial vem sendo amplamente 

discutido pelas organizações em geral (AUGENBROE; CASTRO; RAMKRISHNAN, 

2009a).  

 No Brasil, as questões normativas e de legislação a tempos demonstram uma 

preocupação em relação à gestão de energia, esse tema envolve diversos setores da sociedade, 

inclusive em âmbito da própria administração pública.   

 Dentre os marcos políticos legais, cita-se o Decreto Federal 99.656 de 26 de outubro 

1990, que dispõe sobre a necessidade das instituições públicas federais designar uma 

comissão interna, responsável pela conservação e o uso racional de energia (BRASIL, 1990).  

Assim como, a portaria 594 que estabelece o Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf), 

o instrumento norteia a temática de eficiência energética em todo território nacional, 

descrevendo ações diversas que podem ser desenvolvidas para aumentar a conservação de 

energia. O PNEf, estimula a implementação de metodologias de medição e verificação em 

programas e projetos de eficiência energética (MINISTÉRIO DE MINAS ENERGIA, 2011). 

 Trata-se de alguns dos exemplos normativos legais, que tem como ótica estimular o 

acompanhamento e a conscientização no uso de energia. Contudo, são ações que demandam 

estratégias específicas de gestão, principalmente relacionado a implementação de sistemas de 

acompanhamento e controle que subsidiem a tomada de decisão. É preciso desenvolver um 

controle abrangente e integrado, considerando a relação entre a gestão energética e o 

desempenho da sustentabilidade institucional (ALGHAMDI; DEN HEIJER; DE JONGE, 

2017).  

 Nesta perspectiva a gestão de energia em IES, carece de modelos que integre as 

atividades de ensino pesquisa e extensão com os princípios sustentáveis dentro de suas 

próprias operações (LSAMBRECHT; VAN LIEDEKERKE, 2014). Em nível Nacional, essa 

necessidade pode ser justificada, considerando o crescente aumento das IES dos últimos anos. 
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Esse expressivo aumento institucional demanda também um incremento de novas instalações 

e demais ampliações envolvendo infraestruturas físicas para atender o aumento de atividades 

e usuários (MEC, 2012), logo, todo esse crescimento não se apresenta apenas como um fator 

positivo, é preciso considerar que o aumento na demanda de consumo de energia, importa em 

ações que impactam de forma negativa no desempenho econômico, social e ambiental dessas 

Instituições.   

 Ao contrário dos principais setores econômicos como o da indústria, que há tempos 

dispõe de amplas medidas de gestão e conservação de energia, no setor de serviço a realidade 

dessas ações ainda é modesta. Por não ter um viés industrial, as questões energéticas nas IES 

acabam não sendo devidamente avaliadas, ficando despercebidas. Contudo, diante do 

crescimento do número de instituições e dos portes das mesmas, a questão da gestão 

energética tem se tornado um fator importante e estratégico de governança (OYEDEPO et al., 

2016). 

 Considerando a complexa realidade que envolve a gestão de energia em IES, uma 

lacuna que se destaca é a disponibilidade dos dados de consumo. Esse é um fator que dificulta 

a comparação e avaliação do desempenho energético (GALLACHÓIR Ó et al., 2007). Sendo 

assim, é oportuna a composição de modelos de avaliação combinados por indicadores de 

desempenho, que permitam integrar as ações de gestão considerando a relação de causa e 

efeito no contexto da sustentabilidade das operações (LAVY, 2008a). 

Academicamente o estudo se justifica pela contribuição científica, ao propor um 

modelo de avaliação de desempenho da gestão de energia em IES, adequando a análise crítica 

da literatura em confronto com os critérios estabelecidos nos indicadores que representam as 

inquietações do contexto. Estabelecendo assim fundamentos teóricos conceituais que abrem 

um horizonte de oportunidades em estudos futuros. 

Como contribuição prática tem-se a própria concepção do modelo em atender à 

necessidade dos decisores envolvidos com a gestão de energia em IES. Isso se dá por meio da 

articulação entre as dimensões de preocupação e a integração dos indicadores, o qual se 

conceitua como um instrumento de apoio à tomada de decisão. Outra característica importante 

é que o modelo tem uma origem metodológica estruturada e fornece uma comunicação clara e 

concisa para os tomadores de decisão. Essa visão construtiva, leva em conta realidade do 

contexto, respeitando o confronto dos critérios identificados na literatura, que também são 

ratificados como critérios de relevância na apreciação dos especialistas. 
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1.3 OBJETIVOS DE PESQUISA  

   

 

Os objetivos da dissertação são divididos em geral e específicos.  

   

 

1.3.1 Objetivo Geral 

  

 

A presente pesquisa propõe um modelo para avaliar o desempenho da gestão de 

energia em Instituições de Ensino Superior (IES).  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Mapear o estágio atual das pesquisas da literatura em relação à gestão de energia em 

IES, identificando e categorizando os critérios que estabelecem os indicadores de avaliação de 

desempenho; (OE1). 

 Desenvolver um modelo de avaliação de desempenho que operacionalize, mensure e 

integre os critérios determinantes no contexto da gestão de energia em IES; (OE2). 

 Refinar o modelo proposto por meio de uma análise comparativa entre diferentes 

perspectivas, traçando um diagnóstico que determine a relevância dos critérios para avaliação 

do desempenho; (OE3). 

 

 

1.4 FOCO E LIMITE DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

O desenvolvimento da dissertação tem como base a compilação dos critérios para 

estabelecer os indicadores de avaliação do desempenho da gestão de energia no contexto das 

IES. Essas informações são advindas da legislação específicas, dos relatórios de gestão 

institucionais, bem como de artigos, livros, teses e dissertações sobre o desempenho da gestão 

de energia. 
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 O foco central da pesquisa é propor um modelo para avaliar o desempenho das ações 

de gestão de energia elétrica, buscando estabelecer o nível de desempenho das ações, 

contemplando as questões de eficiência energética e demais mecanismos de gerenciamento 

pelo lado da demanda no contexto específico das operações de serviço em IES. 

 A pesquisa se limita a avaliar o desempenho das ações de gestão de energia elétrica na 

perspectiva das operações de serviço, onde buscou-se respeitar as particularidades de cada 

instituição, estimadas principalmente por questões de:  infraestrutura, instalações, ocupação e 

foco de atuação. No entanto, os fundamentos práticos da gestão de energia são tratados no 

mesmo contexto avaliativo, o que permitiu determinar um conjunto critérios com objetivos 

em comum.   

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO   

 

 A pesquisa se apresenta dividida em cinco capítulos e três apêndices. A estrutura pode 

ser visualizada na Figura 1. 

 

Figura 1 - Estrutura de desenvolvimento da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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  Capítulo 1- Apresenta o tema da pesquisa, seus objetivos, justificativa, foco e limite de 

investigação; 

  Capítulo 2- Desenvolve-se a fundamentação teórica sobre o tema proposto, são 

expostos os fundamentos que fazem parte do eixo estruturante da pesquisa, amparando-se ao 

que se já tem publicado sobre o tema; 

Capítulo 3- Neste capitulo é apresentado a metodologia de pesquisa, os procedimentos 

adotados para cada etapa da pesquisa, e demais aspectos relacionados ao planejamento e 

desenvolvimento do trabalho;  

Capítulo 4- Apresenta os resultados das três etapas da pesquisa, desencadeando uma 

discussão acerca de cada um dos três artigos que compõem os apêndices da pesquisa;  

  Capítulo 5- Aborda as considerações finais, dissertando sobre os resultados empíricos, 

teóricos e demais aspectos conclusivos da pesquisa; 

  Ao final da dissertação encontram-se, como produto deste estudo, os apêndices de três 

artigos que compõem esta pesquisa. Os respectivos artigos são resultados que atendem os três 

objetivos específicos da pesquisa e, por conseguinte, a sua junção responde pelo objetivo 

geral da pesquisa. 

  Artigo 1 se refere à revisão de literatura, título: “Avaliação de Desempenho na Gestão 

de Energia em Instituições de Ensino Superior: Análise dos Critérios de Avaliação Propostos 

na Literatura”.  

Artigo 2 apresenta os critérios para concepção de um modelo de avaliação de 

desempenho considerando o contexto de gestão de energia em (IES). O artigo descreve todos 

os procedimentos para a estruturação e a concepção inicial do modelo proposto, título: 

“Critérios de um Modelo de avaliação do desempenho da gestão de energia em Instituições de 

Ensino Superior (IES) ”. 

Artigo 3 identifica a relevância do modelo proposto, e busca estabelecer uma maior 

relevância aos critérios que compõe o modelo por meio do processo de refinamento e 

aplicação. O artigo desenvolve uma discussão de dados e consequente proposição do modelo 

final de avaliação, título: “Relevância dos critérios para avaliação do desempenho da gestão 

de energia em Instituições de Ensino Superior (IES)”.  

Salienta-se que a presente dissertação segue o plano de publicação dos referidos 

artigos conforme demonstrado no Quadro 1: 
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Quadro 1 - Plano de Publicações 

Artigo Publicação Status 

Avaliação de Desempenho na Gestão de Energia 

em Instituições de Ensino Superior: Análise dos 

Critérios de Avaliação Propostos na Literatura 

ENEGEP/2017 Aprovado 

Revista Gestão & 

Produção  

(Qualis-B3) 

Submetido 

Critérios de um Modelo de Avaliação do 

Desempenho da Gestão de Energia em Instituições 

de Ensino Superior (IES) 

ConBRepro/2017 Aprovado 

The Journal 

of Cleaner Production 

(Qualis-A1) 

Em processo 

de submissão 

Relevância dos Critérios para Avaliação do 

Desempenho da Gestão de Energia em Instituições 

de Ensino Superior (IES) 

ConBRepro/2017 Aprovado 

International Journal 

of Sustainability in 

Higher Education 

(Qualis-A1)  

Em processo 

de submissão 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA    

 

 

 Esse capítulo tem como objetivo auxiliar no entendimento global sobre o tema e 

contribuir com a base conceitual na construção do modelo proposto. Está organizado em 4 

tópicos intitulados: “Fundamentos de Desempenho na Gestão de Operações”, “Gestão de 

Energia na Sustentabilidade das Operações”, “Gestão de Energia nas Operações de Serviço” e 

“Gestão de Energia em Instituições de Ensino Superior”. 

 

  

2.1 FUNDAMENTOS DE DESEMPENHO NA GESTÃO DE OPERAÇÕES 

 

 

 O enfoque principal desse estudo envolve as ações de gestão de energia, vinculado à 

perspectiva de operações de serviços no contexto das IES. Portanto, antes de adentrar na 

fundamentação dos conceitos específicos de gestão de energia em IES, torna-se necessário 

apresentar os fundamentos relacionados ao gerenciamento das operações de serviços, 

considerando o período do final dos anos 80 e início dos anos 90. Onde a maior parte dos 

estudos expressavam uma insatisfação com os sistemas tradicionais de mensuração de 

desempenho, que essencialmente baseavam-se em modelos contábeis ou financeiros 

(BOURNE; MILLS; WILCOX, 2000).  

 Ainda segundo Bourne et al. (2000), essa insatisfação acompanha as atuais 

perspectivas de estudos, que consideram a importância de estruturas de medição de 

desempenho com uma perspectiva multidimensional. Com modelos de avaliação com um 

enfoque abrangente, que aceita o uso das medidas de desempenho não financeiras, 

empregando uma visão de externalidade para o desenvolvimento organizacional em 

perspectiva de futuro. Essa tendência rende aos processos de gerenciamento atuais um 

conjunto de ações projetadas especificamente para novas práticas gerenciais e encontra apoio 

em novas estratégias de gestão para desenvolver ou redesenhar os sistemas de medição de 

desempenho.  

 O desenvolvimento dos conceitos de estratégias de operações vem auferindo maiores 

atenções na literatura em decorrência do próprio enfoque crescente que o gerenciamento das 

operações tem recebido das organizações nos últimos tempos. O maior interesse desses 
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estudos está em examinar a relações de natureza entre as variáveis ambientais e as escolhas 

estratégicas das operações (AMOAKO-GYAMPAH et al., 2001).  

 De forma especifica, as questões estratégicas das operações destacam a necessidade de 

ajustes organizacionais que permitam integrar os sistemas técnicos e sociais, constituindo-se 

de relevantes elementos que caracterizam as mudanças comportamentais da gestão. Essa visão 

permite dizer que os modelos sistêmicos de gestão, representam ações estratégicas de 

interferência imediata, que vão gerar benefícios reais no futuro (GOUVEA DA COSTA; 

PINHEIRO DE LIMA, 2009). 

 Para Slack et al. (2004), as ações estratégicas de gestão estão relacionadas com a 

forma de comportamento de cada ambiente. Portanto, é preciso acompanhar a evolução dos 

processos e demais recursos de operações, para que no futuro se estabeleça uma vantagem 

competitiva sustentável. Já Porter (1998), considera que a estratégia competitiva e o 

ambiente se relacionam com o bem-estar de seus clientes, priorizando as ações de 

conservação dos recursos naturais.  O autor vincula a criação de valor econômico com os 

valores da sociedade, quando aborda as necessidades institucionais e os desafios de interesses 

sociais. Esse valor compartilhado não é aqui tratado como uma responsabilidade de 

filantropia, mas como uma estratégia econômica que atende os objetivos organizacionais com 

uma relação de afinidade aos anseios da sociedade (PORTER; KRAMER, 2011).  

 Na visão de Neely et al. (1994), as estratégias podem ser vistas como esforços que 

objetivam atender os interesses organizacionais, considerando a eficiência no uso de recursos 

e respeitando os reflexos dos intervenientes ao processo. Dessa forma, o gerenciamento 

estratégico integrado demanda o mapeamento das várias dimensões de desempenho 

envolvidas ao processo. Em decorrência dessa composição sistêmica e integrada da estrutura 

de avaliação do desempenho, cria-se o valor agregado com o enfoque em atender a percepção 

do cliente, e consequentemente estar adotando ações de melhoria continua aos processos 

(KAPLAN; NORTON, 2001). 

O sucesso estratégico das organizações depende da eficácia e da integração das 

atividades operacionais (PORTER, 1996), contudo, é preciso considerar que um plano 

estratégico seja condicionado ao acompanhamento das varáveis determinantes dos objetivos e 

preocupações organizacionais (MINTZBERG, 1987). Neste sentido, os resultados 

mensuráveis surgem das ações efetivas de gestão, em que muitas vezes os decisores são 

negligentes e não consideram os fatores de interferência, os quais podem ser facilmente 

identificados e medidos com os instrumentos de avaliação de desempenho 

(WHEELWRIGHT; HAYES, 1985). 
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 Considerando que a competitividade está cada vez mais acirrada no âmbito 

organizacional, surge a necessidade de novos instrumentos de gestão que possuam 

consonância com as demandas de operações e contemplem as particularidades do contexto 

(ENSSLIN et al., 2007). É preciso considerar que as organizações se consolidam no cenário 

competitivo com base nos resultados positivos, que são gerados na exploração de vantagens 

competitivas individuais (SKINNER, 1986). 

Neste ambiente de constantes transformações, novas estratégias podem surgir do 

aproveitamento de oportunidades ou em respostas às ameaças não previsíveis no plano 

estratégico inicial (KAPLAN; NORTON, 1997). Neste sentido, um sistema de avaliação 

necessita primeiramente identificar as dimensões de preocupações e alinhar os objetivos 

estratégicos no contexto integrado da gestão (MORAES et al., 2010).  

A avaliação composta por indicadores atende a importância de medir o desempenho 

desde os níveis operacionais até o ponto mais estratégico. Essa composição permite integrar 

os indicadores estabelecendo compensações entre si fundamentando e mensurando 

simultaneamente essa participação nas dimensões de preocupação em níveis operacionais, 

táticos e estratégicos (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011). 

É importante que os modelos desenvolvidos levem em conta as percepções da 

realidade, onde o conjunto de princípios que definem essa abordagem contribui para que as 

alterações decorrentes de novas percepções ou fatos futuros sejam devidamente representados. 

Com esse aspecto de orientação estratégica os critérios de desempenho precisam ser 

escolhidos com objetivos bem definidos que expressem a realidade organizacional de acordo 

com a percepção dos atores envolvidos  (LIMA; COSTA; ANGELIS, 2009). 

Destaca-se assim, a importância da avaliação de desempenho como estratégia em 

identificar as ameaças, valores e oportunidades que melhor atendam os objetivos das partes 

interessadas (PLATTS, 1994). A crescente competitividade e a pressão social exigem que as 

instituições adotem estratégias para o aperfeiçoamento de seu desempenho e identifiquem 

oportunidades que vão de encontro aos objetivos organizacionais. Muitos desses objetivos são 

vistos como ações de melhoria das operações, com foco no desempenho sustentável, dentre os 

quais se destacam as questões que envolvem a gestão de energia (KLEINDORFER; 

SINGHAL; VAN WASSENHOVE, 2005). (KLEINDORFER; SINGHAL; VAN 

WASSENHOVE, 2005) 
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2.2 GESTÃO DE ENERGIA E OPERAÇÕES SUSTENTÁVEIS  

 

 

O consumo de energia é um fator chave no desenvolvimento das atividades 

organizacionais, porém é classificado negativamente pela ONU, como um dos insumos das 

atividades humanas que mais contribuem para impactos ambientais (NATIONS, 1998). 

 Segundo Biderman (2008), o consumo de energia dos países em desenvolvimento 

tende a crescer proporcionalmente aos níveis do Produto Interno Bruto (PIB) assim, é 

fundamental que toda nação que se dispõe ao desenvolvimento o faça de forma eficiente e 

sustentável.  

 Nessa perspectiva, a busca da eficiência na gestão de energia abrange o conjunto de 

ações de racionalização, que levem em conta a redução do consumo sem gerar perdas na 

quantidade ou qualidade dos bens e serviços (XAVIER, 2011). Neste raciocínio Sousa (2011), 

descreve que a maneira como utilizamos a energia é uma questão chave no processo de gestão 

é por isso que o aumento da eficiência energética em operações é imprescindível para que se 

estabeleça um novo modelo de desenvolvimento, tanto pela diminuição da intensidade 

energética global como pelo aumento dos resultados econômicos. 

A partir do exposto, as ações de gestão de energia tendem a um escopo abrangente, 

incorporando-se à gestão da sustentabilidade organizacional (ALBRECHT; BURANDT; 

SCHALTEGGER, 2007), e isso representa um potencial incremento de eficiência à gestão, 

que comporta a integração de complexas demandas envolvendo as dimensões de preocupação 

econômica,  social e ambiental (M M E, 2011).  

 Com base nos desafios da gestão de energia, vinculado a agenda da sustentabilidade, 

há uma crescente mobilização em diversos países, no sentido de desenvolver metodologias de 

certificação e avaliação do desempenho ambiental (OLIVEIRA, 2014).  Essas ações abordam 

diferentes instrumentos que caracterizam a gestão de energia com o desempenho da 

sustentabilidade das operações (OYEDEPO et al., 2016). O Quadro 2 caracteriza alguns 

exemplos de sistemas de avaliação e certificação ambiental adotados internacionalmente. 
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Quadro 2 - Exemplos de métodos e ferramentas de gestão ambiental 
Origem Método / Ferramenta Ações 

Reino 

Unido 

(UK) 

BREEAM (Environmental 

Assessment Method) 

Sistema de gestão ambiental baseado em critérios e 

benchmarks. Permite gerar índice de desempenho 

ambiental. 

PROBE (Post-occupancy Review 

of Building Engineering) 

Sistema que busca a melhoria retrofit das instalações dos 

edifícios. 

Austrália GREEN STAR (Green Star 

Certification) 

 

Sistema se estabelecer uma avaliação certificada. Funciona 

como uma avaliação independente certificando as 

construções sustentáveis. 

NABERS (National Australian 

Building Environmental Rating 

Scheme) 

Sistema baseado em critérios e benchmarks, para edifícios.  

Hong 

Kong  

HK-BEAM (Hong Kong Building 

Environmental Assessment 

Method) 

Adaptação do BREEAM 93 para Hong Kong, em versões 

para edifícios. 

Estados 

Unidos 

LEED® (Leardership in Energy 

and Environmental Design) 

Inspirado no BREEAM. Sistema com base em critérios e 

benchmarks.  

MSDG (Minnesota Sustainable 

Design Guide) 

Sistema com base em critérios (emprego de estratégias de 

projeto ambientalmente responsável). 

França CSTB – ESCALE 

 

 

Sistema com base em critérios e benchmarks. Inclui 

avaliação da gestão do desenvolvimento do 

empreendimento.  

HQE (Haute Qualité 

Environnementale) 

Focos do projeto a serem perseguidos, quando em busca da 

construção com alta qualidade ambiental. 

Canadá BEPAC (Building Environmental 

Performance Assessment 

Criteria) 

Inspirado no BREEAM, o sistema distingue critérios de 

projeto e de gestão. 

Alemanha EPIQR (Energy Performance and 

Indoor Environmental Quality 

Retrofit) 

Avaliação de edifícios existentes para fins de melhorias e 

reparos em instalações. 

Suécia EcoEffect 

 

Método LCA para calcular e avaliar cargas ambientais. 

Avalia o uso de energia e de materiais. 

Environmental Status of Buildings Sistema critérios e benchmarks. 

Dinamarca BEAT 2002 (Building 

Environmental Assessment Tool) 

Método LCA desenvolvido pelo SBI33, que trata os 

efeitos ambientais na perspectiva do uso de energia e 

materiais.  

Noruega EcoProfile Sistema baseado em critérios e benchmarks hierárquicos, 

influenciado pelo BREEAM. 

Finlândia PromisE (Environmental 

Classification System Buildings) 

Sistema baseado em critérios e benchmarks. 

 

Pimwao Método desenvolvido para definir nível de sustentabilidade 

de edifícios. 

Áustria Comprehensive Renovation Sistema baseado em critérios e benchmarks. 

Japão CASBEE (Comprehensive 

Assessment System for Building 

Environmental Efficiency). 

Sistema baseado em critérios e benchmarks, composto por 

várias ferramentas para diferentes estágios do ciclo de 

vida. 

BEAT (Building Environmental 

Assessment Tool) 

Ferramenta LCA, publicada pelo Building Research 

Institute BRI. 

Brasil AQUA (Alta Qualidade 

Ambiental) 

Bâtiments Tertiares – Démarche HQE®, Sistema que tem 

origem Francesa que foi adequado para a realidade 

brasileira. 

Fonte: Adaptado de Siqueira (2009). 

 

 Com base nestes exemplos é possível mapear a diversidade dos principais 

instrumentos de certificação e avaliação de desempenho da sustentabilidade organizacional 
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disponíveis no mundo, destacando a origem e a conexão entre o desempenho das operações 

sustentáveis e gestão de energia. Conforme Figura 2. 

 

Figura 2 - Mapa de caracterização dos sistemas de desempenho ambiental 

 
Fonte: Adaptado de Siqueira (2009). 

  

  Percebe-se que organizações de diversos Países, têm produzido guias de referências e 

certificação do desempenho ambiental de forma muito abrangente e essas ações tem refletido 

positivamente na eficiência energética das operações de diversos setores. O sistema Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) é o primeiro e o mais 

conhecido destes. Porém, existem outros sistemas que são referência mundial, como o 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), que atualmente é o método mais 

utilizado no mercado (SILVA, 2009; SILVA; SILVA; AGOPYAN, 2003). 

 Importante destacar, que cada sistema de avaliação tem sua especificidade e operam 

com valores diferenciados para indicar maior ou menor importância relativa às categorias de 

avaliação. Isso se deve basicamente à falta de uma metodologia consensual que permita 

determinar objetivamente que impactos são mais críticos, ou seja, não se tem caracterizado 

um consenso de diferenciação de critérios (SILVA; SILVA; AGOPYAN, 2003). Na Figura 3 
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Silva et al (2003) faz uma análise dos principais sistemas e distribui as categorias de acordo 

com a relevância de impacto considerada por cada um. 

 

Figura 3 - Categorias de impacto ambiental nos sistemas de avaliação 

 
Fonte: Adaptado de Silva et al. (2003). 

 

 Evidencia-se que a avaliação da energia faz parte da maioria dos sistemas de avaliação 

de desempenho ambiental, com destaque para os sistemas HKBEAM; LEEDTM e MSDG, que 

atribuem ao consumo de energia uma maior preocupação de impacto em relação as demais 

categorias.  

 Essa conjuntura de nível mundial pela busca da sustentabilidade organizacional, deriva 

das preocupações em torno da qualidade e o desempenho organizacional, que por sua vez 

convergem para questões de certificação, padronização, avaliação e normatização em níveis 

técnicos e de operações (OSTOJI´C; VERSIC; MURAJ, 2016). Destacando como exemplo os 

Estados Unidos e o Reino Unido, que têm desenvolvido ações de certificação e comparação 

do desempenho energético a mais de 30 anos (HERNANDEZ; BURKE; LEWIS, 2008).   

 Seguindo essa tendência, em 2011 o sistema ISO publicou o sistema de gestão da 

energia firmado pela norma ISO 50001 (FOSSA; SGARBI, 2017). No Brasil, a organização 

responsável pela publicação da norma ISO 50001 é o comitê Brasileiro de Gestão e Economia 

de Energia (CB 116), que é vinculado à estrutura organizacional da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). A norma ABNT NBR ISO 50001 aponta os fundamentos e 

requisitos para um sistema de gestão energética e considera o consumo e demais fatores 

relacionados ao uso eficiente. Essa abordagem inclui um processo sistemático de melhoria 

contínua da qualidade, eficiência e desempenho (HUANG, 2011). Para que as operações 

institucionais incidam com eficiência no desempenho energético e em conformidade com a 
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norma ISO 50001 é preciso considerar o gerenciamento  integrado  da gestão de energia com 

os demais sistemas de gestão (MAJERNÍK et al., 2015). 

 Importante salientar, que a ISO 50001 segue métodos baseado nos sistemas de gestão 

e certificação de referência que são utilizados por organizações em todo o mundo, como é o 

caso do sistema de qualidade (ISO 9001) e o sistema de certificação ambiental (ISO 14001). 

 A família ISO 50000, é representada por um conjunto de normas que trata dos 

principais componentes presentes na ABNT NBR ISO 50001, bem como aprofunda a análise 

de aspectos de avaliação da conformidade de sistemas com pretensão de certificação. 

Conforme ilustrado na Figura 4. 

 

-  

Figura 4 - Fluxo de aplicação família ISO 50000 

 
Fonte: adaptado de Fossa et al. (2017). 

 

  O fluxo das funcionalidades de aplicação da família de Normas ISO 50000, segue um 

processo de melhoria continua que na visão de Majernik et al. (2015), permite estabelecer 

uma estratégia de gestão que resulta em melhorias de desempenho, não só na gestão 

energética, mas se estende como um incremento de progresso nos demais sistema de 

operações. O autor conclui, que as normas ISO fornecem estratégias de gestão que aumentam 

a eficiência reduz custos e melhora o desempenho (MAJERNÍK et al., 2015). 

 Ainda considerando a perspectiva de Brasil, observa-se um engajamento por parte do 

governo, que ao longo dos últimos anos vem desenvolvendo ações que objetivam melhorar as 
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práticas de eficiência na gestão de energia (ROCHA, 2012).  Essas ações são tratadas 

principalmente em programas específicos, que seguem as políticas normativas de legislação.  

 Em 1984, o INMETRO de forma pioneira iniciou uma discussão sobre a questão da 

eficiência energética com a finalidade de contribuir para a racionalização do uso da energia no 

Brasil. Desde então diversos programas de eficiência energética foram criados o quais são 

reconhecidos internacionalmente, como por exemplo: o Programa Nacional de Conservação 

de Energia Elétrica (PROCEL), o Programa Nacional de Racionalização do Uso dos 

Derivados do Petróleo e do Gás Natural (CONPET) e o Programa Brasileiro de Etiquetagem 

(PBE) (M M E, 2011).  

 Com a promulgação da Lei 10.295 de 17 de outubro de 2001, conhecida como a Lei de 

Eficiência Energética, e o Decreto 4.059 de 19 de dezembro de 2001, o governo regulamentou 

e criou o Comitê Gestor de Indicadores de desempenho que escabecem os níveis de Eficiência 

Energética (CGIEE), são mecanismos normativos legais que atendem a avaliação do 

desempenho energético das edificações. (ELETROBRAS/PROCEL; INMETRO; 

CB3E/UFSC, 2013): 

 Mais recentemente em 2009, com a Portaria INMETRO nº 53 de 27 de fevereiro, foi 

lançado oficialmente o Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética 

de Edifícios Comerciais, de Serviço e Públicos (RTQ-C) que determina parâmetros de níveis 

de eficiência energética por meio do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). A Portaria 

Inmetro nº 181, de 20 de maio de 2010 deu origem à aprovação dos critérios técnicos 

expressos no RTQ. Considerando ainda, as recentes alterações das portarias nº 17 de 2012 e 

nº 299 de 2013 (ELETROBRAS/PROCEL; INMETRO; CB3E/UFSC, 2013). 

 O RTQ-C aplica-se a edifícios condicionados, parcialmente condicionados e não 

condicionados. Edifícios de uso misto, tanto de uso residencial e comercial, como de uso 

residencial e de serviços ou de uso residencial e público, devem ter suas parcelas não 

residenciais avaliadas separadamente. Assim, para se obter a classificação geral do edifício, as 

classificações por sistemas individuais devem ser avaliadas, resultando em uma classificação 

final. Para isso, pesos são atribuídos para cada sistema individual e de acordo com a 

pontuação final, é obtida uma classificação que também varia de A (mais eficiente) a E 

(menos eficiente) apresentada na ENCE – Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 

(INMETRO, 2013). 

 A classificação da edificação com base no PBE considera a avaliação de três requisitos 

principais: a eficiência e potência instalada do sistema de iluminação artificial, a eficiência do 
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sistema de condicionamento de ar e o desempenho térmico da envoltória do edifício 

(INMETRO; ELETROBRAS/PROCEL, 2017). 

 

 

Figura 5 - Ex. de etiqueta para certificação de edificações 

 
Fonte: Eletrobras et al. (2013). 

  

 Conforme Eletrobras et al. (2013), a avaliação das edificações contribuem para o 

desempenho energético das operações setoriais, e também permite ao governo estabelecer 

índices mínimos de desempenho e orientar políticas, programas e projetos para a promoção da 

eficiência energética no Brasil. 

 A implementação de programas governamentais relacionados à eficiência energética 

estimula o desenvolvimento sustentável organizacional, pois segundo Morales et al. (2007), 

são ferramentas que fornecem informações essenciais que fundamentam as decisões no 

processo de busca da eficiência no uso energético. 

 Constituindo-se de uma valiosa oportunidade para a melhoria do desempenho das 

operações, agregando valor ao negócio e simultaneamente para a sociedade e meio ambiente 
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(SOUSA, 2011). Os conceitos relacionados à gestão de energia e desempenho energético são 

ações que podem ser aplicados em qualquer tipo de organização, inclusive no setor de serviço 

(GALLACHÓIR  et al., 2007). Dessa forma, é imperativo que todos os setores 

organizacionais estimulem a implementação de ações que atendem a melhoria nos índices de 

eficiência e racionalidade no uso da energia (M M E, 2011).  

 

 

2.3 GESTÃO DE ENERGIA EM OPERAÇÕES DE SERVIÇO 

 

 

A conservação de energia é classificada, a nível mundial, como alta prioridade na 

agenda de sustentabilidade de diversas organizações, de acordo com Fossa et al. (2017), 

embora a indústria e o comércio sejam os setores que tem um maior potencial em estabelecer 

elevados índices de eficiência no uso de energia. O setor de serviço também vem 

identificando relevantes oportunidades de melhorias no desempenho organizacional, com 

ênfase na gestão dos recursos energéticos. 

 Nos últimos anos os estudos que caracterizam as tendências no consumo de 

recursos energéticos, indicam que o setor de serviços se apresenta com maiores 

oportunidades de implementar melhorias efetivas para conservação de energia 

(JUNNILA, 2007). Nos últimos anos o consumo de energia em operações de serviços 

vem crescendo, esse resultado coloca o setor como potencial agente de incremento e 

difusão das ações de economia de energia (MÄÄTTÄNEN et al., 2014). 

 Considerando a expansão contínua do setor de serviços e como parte integrante da 

sociedade, surgem diferentes desafios que determinam novas posturas de gestão, o setor 

precisa integrar sua atuação e refletir suas ações considerando os elementos econômicos, 

sociais e ambientais bem como estar ponderando os possíveis efeitos em longo prazo de 

suas operações. Esses requisitos forçam a adoção de novas atitudes do setor de serviço 

em prol da sustentabilidade organizacional (WOLFSON; TAVOR; MARK, 2013). 

 Com a perspectiva do crescente uso de energia e diante dos novos cenários de 

mudanças climáticas força o setor de serviço determinar o seu papel com ações práticas 

que demonstrem a sua contribuição rumo à eficiência energética mundial (DIXON; 

KEEPING; ROBERTS, 2008).  

 Para  Kazemi et al. (2017), há uma tendência crescente de estudos com o enfoque 

da gestão de energia no setor de serviço, especialmente abordando a eficiência das 
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instalações em operações de serviços, comprovando que o setor tem um grande potencial 

a ser explorado, na busca por melhorias nos índices de eficiência (MÄÄTTÄNEN et al., 

2014). Contudo, para Levy et al. (2000), os resultados práticos de conservação e 

eficiência do uso de energia no setor de serviços ainda são muito modestos. Segundo o 

autor, essa ineficiência está relacionada com falta de investimentos em conservação, e 

modernização tecnológica das instalações. Embora haja a preocupação pelo uso racional, 

não há o devido aporte de investimento em novas tecnologias, o que limitam as ações 

estratégicas de melhoraria na eficiência energética.  

 Trata-se de um setor com uma carência de investimentos tecnológicos em suas 

operações, que dificultam a promoção da avaliação integrada da sustentabilidade 

(KEIRSTEAD, 2010). 

 As barreiras de eficiência energética no setor de serviços são bem conhecidas e os 

governantes do mundo todo vem tentando aborda-las por meio de regulamentos ou programas 

específicos. As principais barreiras genéricas que causam falhas para a eficiência energética 

incluem  a necessidade de recursos financeiros para o acesso a tecnologias eficientes, ausência 

de conhecimento a nível de consumidor sobre tecnologias / produtos eficientes e a falta de 

sinergia com objetivos gerenciais (PRASAD PAINULY, 2009). 

 Outro dilema de influência na gestão e conservação de energia no setor de serviço é a 

menor importância financeira que é dada ao uso de energia, isso é uma característica que se 

apresenta na maioria das organizações de usuários finais. Em instalações que atendem a 

infraestrutura de ocupação em operações de serviço, os custos com a necessidade de energia 

são muitas vezes desprezados em comparação com o montante de investimentos iniciais da 

atividade (JUNNILA, 2007).  

 No entanto segundo Junnila (2007), é preciso considerar o aumento cada vez maior de 

ocupantes dos edifícios de prestação de serviço, o que exige um maior controle sobre os 

espaços e o interesse na conservação de energia, principalmente para a melhoria dos valores 

ambientais das organizações. 

 Segundo Kazemi et al. (2017), existem diversas ações que podem ser adotas para a 

redução do consumo de energia nestes setores, principalmente relacionado à estrutura de 

operações dos edifícios, que incluem: reformas e modernização das instalações, 

melhorias do envoltório da construção, atualizações dos sistemas de aquecimento, 

ventilação e ar condicionado, atualizações do sistema de iluminação e introdução de 

tecnologias avançadas com sistemas de sensores e controladores de automação.  
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 São aspectos que atendem a tendência de remodelação dos edifícios já existentes, 

que permitem ao mesmo tempo adequar os níveis de consumo de energia, aumentando o 

desempenho e o conforto ambiental. Isso inclui material de isolamento inovador, como 

isolamento sólido, isolamento a vácuo, janelas de vácuo e telhados térmicos (GALVÃO 

et al., 2017). 

 Segundo Maattanen et al. (2014) a busca pela eficiência de energia em edifícios já 

construídos, é visto como fator estratégico que permite aos gestores verificar e atuar com 

novos procedimentos no campo do gerenciamento de energia atendendo a realidade do 

setor de serviço. 

 Dixon et al. (2008), defende ainda, que o setor de serviço pode estar explorando 

as oportunidades de adequação e classificação do uso de energia por meio dos sistemas 

de certificação de edifícios, bem como implementar mecanismo sistêmicos de avaliações 

de desempenho energético.  

 Os programas de certificação energética têm contribuído para as mudanças de 

concepção em relação à gestão de energia no setor de serviço. Os programas de 

rotulagem energética, por exemplo, podem ser implementados como uma vantagem 

competitiva no mercado de serviços, com perspectivas de atuação que conciliam o 

interesse econômico, social e ambiental (GUO et al., 2015).   

 Neste sentido, Chau (2009) descreve que a literatura tem ampliado a discussão em 

torno das técnicas de gestão baseadas no benchmarking, são oportunidades de melhoria 

de desempenho em operações de serviço. Onde o desempenho é determinado com 

comparação das práticas de gestão energéticas em nível local ou entre organizações, essa 

análise permite desenvolver ações de aperfeiçoamento que refletem no desempenho 

global da organização.  

 Wolfson et al. (2013), defende que o atual cenário das operações de serviços caminha 

para as perspectivas de serviços sustentáveis. Segundo o autor, esse conceito está baseado 

na análise do ciclo de vida que deve ser adotada quando se objetiva identificar, gerenciar 

e harmonizar os diferentes aspectos de um sistema de serviços, com a inclusão dos 

fatores de uso de energia. 

Ainda considerando o conceito ciclo de vida que leva em conta uma abordagem 

holística da avaliação de desempenho ambiental de um produto ou um serviço permite 

indicar, que há uma quantidade significativa de materiais e energia que são consumidos de 

forma especifica em operações de serviços (GAIDAJIS; ANGELAKOGLOU, 2011).   
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 Para Galvão et al. (2017) o setor de serviço deve reconfigurar suas operações 

objetivando a geração de resultados que vão além da eficiência energética, agregando a 

prestação de serviço valores que atendam as dimensões de caráter econômico, social e 

ambiental. O autor sugere ainda, a implementação de uma abordagem holística de 

resolução de problemas, integrando o uso de tecnologias com medidas de gestão 

adequada. A prestação de serviço deve embutir em suas operações os valores do serviço 

sustentável, considerando os fundamentos de uma gestão integrada  (WOLFSON; TAVOR; 

MARK, 2013). 

Considerando que a energia é um insumo crítico nas operações de qualquer que seja o 

setor ou atividade o qual pertença, seu uso eficiente é hoje uma das grandes questões 

mundiais com implicações nas áreas econômica, social e ambiental (GAIDAJIS; 

ANGELAKOGLOU, 2011).  Neste contexto, as IES são socialmente responsáveis e devem 

desempenhar um papel de liderança tanto no ensino, como em práticas institucionais de 

sustentabilidade ambiental. Entre as instituições do setor de serviços, as IES são as que 

possuem as maiores oportunidades  em obter  resultados positivos na gestão de energia, 

principalmente com a adoção de estratégias que vão de encontro a sustentabilidade, 

oportunizando assim, a integração da gestão acadêmica  com a gestão de operações de 

forma sustentável (JONES; WONG, 2016). 

 

 

2.4 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA GESTÃO DE ENERGIA EM IES 

 

 

O consumo racional no uso de energia e demais ações vinculadas ao desempenho 

ambiental das operações são iniciativas que vem sendo incorporadas por Universidades e 

Faculdades, de forma crescente e com abrangência mundial (ALSHUWAIKHAT; 

ABUBAKAR, 2008). Nesta perspectiva as IES são vistas, não somente como agentes na 

geração do conhecimento, mas também como instituições de referência, onde o reflexo de seu 

comportamento e decisões servem como parâmetro de referência para a sociedade em geral 

(LOZANO, 2006).  

É possível estimar a importância da gestão de energia em IES, considerando Bonett 

(2002), o qual expõe que em grandes universidades e faculdades o uso de eletricidade é 

semelhante ao consumo de pequenas cidades, decorrente da diversidade de operações e 

utilizações finais de energia por parte dos usuários.  
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Já para Oyedepo (2016) a proporcionalidade de ocupação o consumo final de energia 

em IES é comparável com uma instalação industrial, pela própria característica de comportar 

uma expressiva população que incluem os estudantes, professores, técnicos administrativos, 

pesquisadores e outros que trabalham ou estudam. Segundo o autor para o alcance da 

eficiência energética em IES a gestão deve ter como foco o usuário. 

Contudo, para Maiorano et al. (2015) a abordagem adotada pelas IES em relação à 

eficiência energética são predominantemente, senão exclusivamente, de domínio técnico e de 

gestão, ou seja, há uma dependência de arranjos internos para a tomada de decisão. 

Considerando que cada setor institucional possui uma agenda própria trata-se de uma 

característica que tem gerado muitos conflitos de interesse, com reflexos negativos em 

projetos relacionados às questões de energia, enquanto um segmento direciona para a 

conservação e racionalização, o outro defende o seu uso diante das necessidades. 

 Os fatores relacionados ao desempenho da gestão do consumo de energia em edifícios 

das IES dependem da orientação e conscientização dos usuários relativo à importância do 

consumo racional, isso vai ao encontro dos estudos que exploram o comportamento do 

usuário como fator de influência no consumo de energia (SOARES et al., 2014). 

 Segundo Boulton (2017) a maioria das despesas de energia em um campus 

universitário ocorre dentro dos edifícios e os principais responsáveis pelo consumo são os 

equipamentos de ar condicionado, iluminação e principalmente os equipamentos elétricos de 

laboratórios. 

As funções que caracterizam a gestão de operações das IES devem considerar a 

geração de conhecimento, além de garantir o controle, comportamento e decisões que 

representem as perspectivas e anseios da sociedade, portanto, a gestão de energia precisa estar 

fundamentada nos princípios que visam um futuro sustentável (WAHEED et al., 2011b).  

 Considerando que as IES têm um acesso significativo ao conhecimento, e 

atualmente tem-se buscado soluções sócio teóricas para os problemas ecológicos. As IES 

se apresentam com maiores oportunidades de assumir a responsabilidade e enfrentar o 

desafio de liderar a sociedade na busca da sustentabilidade (PEARCE; MILLER, 2006). 

 As IES têm relevantes oportunidades para reduzir os custos operacionais e ao 

mesmo tempo melhorar a gestão ambiental. No entanto, muitas dessas oportunidades não 

se concretizam em ações, em decorrência das barreiras que acercam as operações de 

serviço, principalmente relacionado à ineficiência na utilização dos recursos energéticos 

(PEARCE; MILLER, 2006). É preciso considerar também, que as operações de serviço 
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das IES são relativamente "invisíveis" para os altos gestores, sendo consideradas como 

baixa prioridade para ações de intervenção (PEARCE; MILLER, 2006).  

No entanto, nos últimos anos tem sido observada uma crescente demanda de ocupação 

e consequente expansão de infraestrutura das IES, diante disso, seus gestores vêm 

identificando fatores estratégicos que propiciam conciliar a sustentabilidade das operações às 

necessidades educacionais.  Segundo Herremans (2000), estudos identificam que as IES 

consideram as questões relacionadas ao desperdício e gestão de energia como seus mais 

significativos desafios de operação. Portanto, de forma efetiva as IES precisam estar 

acompanhando seu desempenho nestas áreas.  

Nestes termos, é fundamental o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem na 

tomada de decisão, tais instrumentos têm por função desenvolver indicadores de desempenho 

que forneçam o gerenciamento com interpretação "inteligente" das condições de gestão, ou 

seja, busca-se de forma estratégica identificar como está o desempenho da gestão e como 

esses resultados estão contribuindo para a eficácia global da gestão (LAVY, 2008a). 

 Murphy (2014), identifica como uma tendência em operações de instituições de IES, 

o desenvolvimento da gestão com as perspectivas de sustentabilidade. Segundo o autor, isso 

tem demandado abordagens estratégicas de gestão como o uso de ferramentas para medir, 

classificar e comparar o desempenho das operações. 

 Importante considerar que os dados sobre o uso de energia em IES são limitados, esse 

aspecto acaba prejudicando o controle e o acompanhamento do desempenho da gestão 

energética (TORRES et al., 2013).  Uma das principais dificuldades da gestão de energia é 

identificar os fatores de relevância para estabelecer um plano de acompanhamento e avaliação 

de desempenho. (TU, 2015). 

 A literatura apresenta diferentes preocupações que determinam as tendências 

fundamentais a serem consideradas na gestão de energia. De forma especifica, o Quadro 3 

apresenta algumas preocupações envolvendo o contexto de gestão de energia em IES. 

  

Quadro 3 - Preocupações envolvendo o contexto de gestão de energia em IES 

Preocupações da Gestão de Energia em IES 

Estabelecer  parâmetros de causa e efeito buscando a integração dos esforços para a sustentabilidade 

como: gestão das instalações; custos de energia; custos de manutenção e conforto ambiental 

(WAHEED et al., 2011b). 

Considerar o comportamento do usuário, para promover a economia no uso energia e 

consequentemente a redução na emissão de CO2. Destacando a importância de implementar ações de 

conscientização e educação do usuário (TUNG et al., 2014).  

Analisar a pegada de carbono e seus resultantes do uso de energia, considerando aspectos das 

emissões de dióxido de carbono associadas com consumo elétrico (RIDDELL et al., 2009). 
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Preocupações da Gestão de Energia em IES 

Avaliar o desempenho energético com base em indicadores de desempenho levando em consideração 

os fatores de clima (sazonalidade), estrutura predial e de equipamentos (HU et al., 2015). 

Analise das barreiras que influenciam no desempenho da gestão de energia. Principalmente a relação  

de investimentos tecnológicos em  eficiência energética  (MAIORANO; SAVAN, 2015). 

Identificar os fatores de comportamento no consumo de energia e a emissão de CO2 por meio de 

indicadores de desempenho chave (ROBINSON; KEMP; WILLIAMS, 2014). 

Uso de indicadores de desempenho, com aplicação dos fundamentos  do Material Flow Analysis 

(MFA) e  do Life Cycle Assessment  (LCA) para identificar o desempenho da eficiência energética  

em operações de serviço em IES (LOPES SILVA et al., 2015). 

Avaliar a eficiência energética considerando as característica das instalações (SOARES et al., 

2014). 

Avaliar o sistema de ar condicionado per meio de indicadores de economia de energia 

(BECCALI; FINOCCHIARO; NOCKE, 2012). 

 Considerar os fatores de ocupação para melhorar a eficiência energética (TU, 2015).  

Levar em consideração o consumo de energia para a alimentação de aparelhos eletrônicos como um 

fator-chave para ações de eficiência energética  (GAIDAJIS; ANGELAKOGLOU, 2011). 

Avaliar os padrões de comportamento do consumo de energia  para estimar as potenciais economias e 

futuras demandas de energia em (IES) (ISHAK; IMAN; SAPRI, 2012). 

Explorar os sistema de certificação de energia em IES,   para padronizar e identificar os perfis de 

atividade no consumo energético (DESHKO; SHEVCHENKO, 2013). 

Adoção de auditorias energéticas envolvendo as questões de conforto térmico e eficiência energética 

para edifícios de ensino superior. Contribuindo para construção de estratégias de gestão (ALLAB et 

al., 2016). 

Estabelecer critérios de desempenho energético, levando em conta as questões de eficiência e 

conforto ambiental das instalações. Avaliação de desempenho por meio de benchmarks e indicadores  

(KHALIL; KAMARUZZAMAN; BAHARUM, 2015). 

A utilização de indicadores de desempenho para aumentar a compreensão das tendências de consumo 

de energia (GALLACHÓIR Ó et al., 2007).  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Destaca-se o enfoque relacionado ao funcionamento das instalações, uso racional de 

energia e demais fatores conexos as emissões atmosféricas que são preocupações pertinentes 

da gestão em IES e que demandam práticas que minimizem uso descomedido dos recursos 

naturais em suas operações (JAMALI, 2006). Para as perspectivas de avaliações dessas ações, 

se destacam as que se baseiam em indicadores, que é uma das abordagens mais empregadas 

na medição de sustentabilidade em IES (ALGHAMDI; DEN HEIJER; DE JONGE, 2017). 

 Dado este contexto, há necessidade de articular modelos mais eficazes de decisão 

estratégica no ensino superior para que as decisões sejam estabelecidas de forma sustentável 

(MURPHY; O’BRIEN, 2014).  

 Neste sentido, uma inovação que vem crescendo no mundo todo são os chamados 

campus verdes ou sustentáveis, que representa um movimento de sustentabilidade das 

operações de serviço por meio da racionalização no uso da eletricidade, que é a principal 
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fonte de energia na maioria das IES. Assim, o que mais predomina em um campus verde 

é a busca pela eficiência energética (MAISTRY; ANNEGARN, 2016).  

 Os edifícios verdes são projetados com vista a sustentabilidade, para tanto 

priorizam a utilização de recursos que consomem o mínimo de energia, valorizando as 

ações que geram a máxima eficiência energética, contribuindo de forma significativa para 

a conservação de energia e a sustentabilidade das IES a longo prazo (MAGRINI; 

FRANCO, 2016). 

 Petratos et al. (2015), além do campus verde, cita como métodos emergentes e que 

caracterizam os esforços das IES em prol da sustentabilidade o uso da etiquetagem de 

edifícios. Principalmente evidenciado pelas ações de conservação de energia, que busca o 

alinhando das funções operacionais, acadêmicas e administrativas para que se estabeleçam 

uma gestão sustentável e integrada.  

 A certificação LEED a nível mundial é um dos principais programas que 

certificam o desempenho sustentável dos edifícios em IES e demais organizações. Esse 

programa reputa o desempenho da eficiência no uso da água, energia, materiais e dos 

demais recursos que afetam a qualidade ambiental das instituições (PETRATOS; 

DAMASKOU, 2015). Os certificados de desempenho energético fornecem informações 

sobre as características energéticas dos edifícios e facilitam a análise comparativa de 

desempenho entre os edifícios e instituições (OSTOJI´C; VERSIC; MURAJ, 2016). 

As ações estratégicas, que demonstram que a gestão de operações de serviço em IES, 

integra-se as iniciativas de sustentabilidade e tem inspirado as IES a investir na criação e 

expansão de seus programas de gestão e controle da sustentabilidade dos campus. Destacando 

a relevância de conhecer as características e especificidades da estrutura institucional para 

atingir metas e objetivos propostos (MURPHY; O’BRIEN, 2014).  

No entanto, para que o comportamento das operações se desenvolva de forma 

integrada e vinculada a uma estrutura de interesse de dimensões macro da gestão, as ações de 

gestão de energia em IES carecem de práticas estratégias de avaliação que permitam 

determinar de forma efetiva o atual patamar de desempenho (GALIS; GYBERG, 2011; 

OYEDEPO et al., 2016).  

Registra-se assim, a importância para as instituições de ensino superior, na adoção de 

metodologias que ajudem a viabilizar a utilização racional de energia, contribuindo na 

redução de impactos ao meio ambiente, gerando oportunidades de melhoria contínua e 

redução de custos (FAVATO, 2009). 
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As estratégias voltadas para a avaliação da eficiência energética nas IES são ações 

concretas para a melhoria do desempenho ambiental das instituições. Portanto, devem ser 

constituídas de um conjunto de medidas bem definidas para que quando implantadas 

alcancem a redução do consumo de energia, sem desconsiderar os níveis mínimos de 

consumo necessários pela demanda de operações da IES (SILVA et al., 2016). 

Nessa perspectiva a utilização de Indicadores de desempenho permite estabelecer uma 

avaliação abrangente da gestão, preservando o caráter seletivo e cobrindo um vasto leque de 

questões necessárias para atender as condições humanas e ambientais (ALGHAMDI; DEN 

HEIJER; DE JONGE, 2017). Ainda conforme Khalil (2015), a avaliação de desempenho por 

meio de indicadores pode ajudar as organizações a reduzir o custo de operação. 

Segundo Murphy et al. (2014), a inclusão de fatores estratégicos no processo de 

decisão é um aspecto primordial que permite o envolvimento ativo dos gestores de alto nível 

diante das funções de operações. Para tanto, quando vinculado aos indicadores de sucesso, o 

processo fornece a base para a construção de uma teoria de ação que se constituirá na tomada 

de decisão. 

Segundo Sheau et al. (2015), as discussões acerca do desempenho da gestão de energia 

em IES, tem cada vez mais exigido o compromisso da alta gestão, principalmente em 

priorizar as estratégias que determinem o sucesso dos programas. Em outras palavras, sem 

esse compromisso, os investimentos como os recursos de ordens financeiras, tempo, pessoal e 

demais recursos vinculados ao programa de gestão de energia, não alcançarão os resultados 

desejados. 

 Visto que o objetivo geral desse trabalho é propor um modelo baseado em indicadores 

para mensurar o desempenho das ações de gestão de energia em IES, entende-se que as áreas 

de gestão de energia e operações sustentáveis (item 2.2), gestão de energia em operações de 

serviço (item 2.3) e avaliação de desempenho da gestão de energia (item 2.4) devam ser 

estudadas. 
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3 PROJETO DA PESQUISA   

 

 

Este capítulo apresenta os métodos utilizados para construir o modelo de avaliação de 

desempenho da gestão de energia em IES.  A composição das informações aqui dispostas 

busca justificar a escolha do método e apresentar o protocolo de pesquisa, bem como os 

demais métodos a serem utilizados na coleta e na interpretação dos dados.  

  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida dentro da área de consumo energético e busca 

construir um modelo para avaliar o desempenho da gestão de energia em IES, para tanto se 

classifica como um estudo de caso, pois busca construir um modelo para tomada de decisão 

levando em conta as especificidades do contexto (RICHARDSON, 1999).  

O estudo de caso permite a análise dos acontecimentos contemporâneos, extraindo por 

meio da observação direta uma série sistemática de informações, beneficia-se do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados. O 

estudo de caso tem a capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências (YIN, 

2001). Em que tenta esclarecer uma decisão, ou um conjunto de decisões, seus motivos, 

implementações e resultados (GIL, 2010). O objetivo científico desta abordagem é o 

entendimento abrangente do caso em estudo, maximizando assim, o número de variáveis de 

interferência no contexto (BABBIE, 1999).  

 A presente pesquisa possui um caráter descritivo na fase de diagnóstico em que busca 

identificar as características das operações de serviço do contexto que auxiliam na 

estruturação do modelo. Permite, portanto, descrever as características determinantes, 

estabelecendo relações entre as variáveis por meio de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, assume assim a forma de levantamento (PROVDANOV; FREITAS, 2013).  Os 

estudos descritivos exigem do pesquisador uma série de informações sobre o que se deseja 

pesquisar.  Neste sentido, o caráter descritivo do estudo de caso tem por objetivo 

aprofundar a descrição de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). A pesquisa empírica 

descritiva está principalmente interessada em criar um modelo que descreva de forma 
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adequada as relações causais que podem existir na realidade, o que leva a uma expoente 

compreensão dos processos reais (CAUCHICK MIGUEL et al., 2012). 

 Considerando o modelo já idealizado, a pesquisa busca por meio dos procedimentos 

de análise de aplicação a identificação de ações incrementais de melhoria. Permite a 

construção de tipologias em nível de explicação e pode até certo ponto estabelecer vínculos 

causais entre os fatores presentes e ausentes (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Quanto aos dados que serão coletados na pesquisa serão representados por dados 

primários e secundários. Os dados primários são estabelecidos por meio da realização de 

entrevistas com os atores envolvidos na gestão de energia das instituições pesquisadas, e os 

dados secundários serão selecionados por meio da leitura e análise de artigos científicos 

publicados em jornais relacionados à temática de avaliação de desempenho e também em 

materiais referentes a metodologia (RICHARDSON, 1999). A incorporação e triangulação 

dos dados serão realizados por meio das entrevistas com os decisores, além da consulta junto 

a especialistas o quais são dotados de relevante experiência e largo conhecimento na área de 

gestão de energia. 

 A abordagem delineadora deste estudo é considerada tanto qualitativa quanto 

quantitativa. Ferreira (1994) considera tratar-se de abordagens que se complementam, pois, a 

realidade abrangida por elas interagem dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia.   

 A pesquisa adota uma abordagem qualitativa na fase de coleta de dados, evidenciado 

principalmente por atender objetivos característicos de situações complexas ou estritamente 

particulares onde o pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o objeto de estudo 

em questão, necessitando de um trabalho mais intensivo de campo. As questões são estudadas 

no ambiente em que elas se apresentam sem qualquer manipulação intencional do pesquisador 

(PROVDANOV; FREITAS, 2013). 

 Diante da necessidade de operacionalização e transformação das escalas de 

mensuração do modelo, a pesquisa passa adotar nesta fase uma abordagem quantitativa, pois 

requer o uso de recursos e técnicas que permitam traduzir em números os conhecimentos 

gerados pelo pesquisador (PROVDANOV; FREITAS, 2013). 
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3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 O presente trabalho descreve um estudo de múltiplos casos, que tem início com um 

modelo e referência para avaliar o desempenho das ações gestão de energia.  O modelo é 

fundamentado nos critérios julgados importantes pelo decisor, confrontados pela literatura e 

refinados por especialistas, onde o resultante é um instrumento de apoio à decisão que atende 

diferentes perspectivas do contexto avaliado. 

 A pesquisa apresenta contribuições teórico-metodológica, objetivando oferecer por 

meio de um procedimento sistematizado de estruturação, que contemple as etapas de 

identificação, avaliação, recomendações e aperfeiçoamento dos fatores de gestão. 

 Este trabalho está ancorado em quatro atividades para compor a sua estrutura 

metodológica, conforme segue:  

 a) Estudo baseado nos fundamentos teóricos a fim de desenvolver um banco de dados 

utilizando como ferramenta o Knowledge Development Process – Construtivist (Proknow-C) 

para se ter uma busca cientifica estruturada na formação de portfólio bibliográfico e 

identificação de indicadores e ferramentas utilizadas;  

 b) Uso de uma variação da Methodology Multicriteria Decision Aid – Constructivist 

(MCDA-C), a fim de proporcionar condições para que o modelo fosse estruturado.  

 c) Para estabelecer uma maior representatividade ao modelo proposto, buscou-se a 

determinação da relevância dos critérios por meio do uso da técnica Delphi junto aos 

especialistas.  

 d) Objetivando o refinamento do modelo, com base em uma variação do MCDA-C foi 

adotado um processo de aplicação em demais contextos de forma identificar novas evidências 

que contribuem no aperfeiçoamento do modelo.   

 A utilização do Proknow-C permitiu extrair da literatura um fragmento especifico de 

material/artigos muito bem alinhados ao assunto proposto. O produto da fase final da 

aplicação do método Proknow-C, é um conjunto de artigos que os pesquisadores consideram 

relevantes, alinhado com a sua pesquisa, então, denominado Portfólio Bibliográfico (PB) 

(VALMORBIDA et al., 2015). 

 No que se refere aos procedimentos metodológicos do MCDA-C, serviu como método 

de base na estruturação do modelo, estabelecendo conceitos para o levantamento dos critérios 

e construção da estrutura hierárquica de avaliação. Como adaptação desta metodologia, foram 

incorporados critérios extraídos da literatura e opinião dos especialistas. Essa abordagem 
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buscou dar maior representatividade ao modelo proposto, incorporando os conhecimentos já 

consolidados como de referência teórica. 

 Com o uso da técnica Delphi foi possível levantar junto aos especialistas, um consenso 

de relevância entre os critérios compõe os indicadores de avaliação, os critérios foram 

apreciados considerando o juízo crítico de: coerência com a realidade do contexto; relevância 

do indicador; clareza na comunicação; forma de construção e monitoramento; consistência 

científica, acessibilidade dos dados de alimentação (POLAZ; TEIXERA, 2008). Buscando 

desenvolver uma análise das informações por meio do brainstorming, admitindo sugestões e 

estabelecendo um ranking que se distingue em nível de coerência e relevância, o que é 

caracterizado como um processo de refinamento das informações (PINHEIRO DE LIMA et 

al., 2013).  

  Por fim, ressalta-se que o modelo proposto teve início com um modelo piloto, por 

meio de um estudo empírico, abordando o contexto de gestão de energia em uma Instituição 

de Ensino Superior. Além do estudo que originou o modelo piloto, foram investigadas outras 

duas IES, ambas compõem o processo final de análise e refinamento do modelo.  

 Esse processo de refinamento tem por objetivo melhorar a compreensão dos fatores 

que afetam a aplicação do modelo, para que em última instância possam ser realizadas as 

adaptações e ações de aprimoramento que atendam as situações particulares de cada ambiente 

(PLATTS et al., 1998). 

 

 

3.3 PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

 

  O presente protocolo de pesquisa tem por finalidade guiar o pesquisador, descrevendo 

de forma resumida as etapas e procedimentos a serem adotados no decorrer da pesquisa. O 

formato e a disposição das informações contribuem também, para que o leitor possa ter um 

melhor entendimento e consiga dimensionar de forma mais clara os procedimentos e objetivos 

da pesquisa. Tem-se assim por meio da apresentação do Quadro 4 a descrição detalhada do 

referido protocolo de pesquisa.   
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Quadro 4 - Protocolo de pesquisa 
Fases Descrição de Atividade Procedimentos Adotados / 

Artigo evidenciado 

 O
b

je
ti

v
o

s 
P

ro
p

o
st

o
s 

Objetivo Geral: Desenvolver uma proposta de avaliação 

do desempenho da gestão de energia em IES.  

Objetivos específicos: 

a) Mapeamento da literatura; identificar e      

categorizar os critérios; 

b) Estruturar o modelo de avaliação 

(operacionalizar, mensurar e integrar); 

c) Refinar o modelo proposto; realizar o 

diagnóstico determinando a relevância do modelo; 

 

 

 

 

Estrutura da dissertação 

(F
E

1
) 

F
a

se
 d

e 
 E

st
ru

tu
ra

çã
o

 

I 

(FEIa) Análise crítica da literatura, considerando o 

contexto de avaliação de desempenho na gestão de energia 

em IES; 

a)  Pesquisa bibliográfica 

estruturada, com base 

metodológica (ProKnow-C) / 

(Artigo 1). 

b) Desenvolvimento de um 

framework teórico conceitual 

/ (Artigo 1). 

c)  Com base na metodologia 

MCDA-C / (Artigo 2). 

(FE1b) Identificação dos critérios que estabelecem os 

indicadores de desempenho no contexto de gestão de 

energia em IES; 

(FE1c) Identificação elementos necessários para avaliar o 

contexto, de acordo com os valores e preferências; 

(FE1d) Identificação dos Elementos Primários de Avaliação 

(EPAs), que são as características ou propriedades do 

contexto; 

(F
E

2
) 

F
a

se
 d

e 

E
st

ru
tu

ra
çã

o
 2

 

(FE2a) Composição dos conceitos levando em conta os 

objetivos identificados e preocupações do contexto;  

 

 

a) Seguindo os princípios de 

referência metodológica do 

MCDA-C, foi construído os 

conceitos de causa e efeito 

que representa os objetivos 

do contexto / (Artigo 2). 

 

(FE2b) Formatação dos conceitos de causa e efeito que 

representam preocupações estratégicas; 

 (FE2c) Categorização dos conceitos em dimensões de 

preocupações distintas; 

(FE2d) Criação das áreas da estrutura hierárquica, 

refletindo da melhor forma possível a preocupação principal 

do conjunto de conceitos estabelecido; 

(F
E

3
) 

F
a

se
 d

e 

E
st

ru
tu

ra
çã

o
 3

 

 

(FE3a) Identificação das relações de influência entre os 

conjuntos de conceitos estabelecidos; 

a) Conforme procedimentos 

de construção, com base de 

referência na metodologia 

multicriteria methodology for 

decision aid – constructivist 

(MCDA-C) / (Artigo 2). 

 

 

 

 

 

(FE3b) Formação dos mapas conceituais, respeitando a 

hierarquização da relação de causa e efeito que estabelecem 

os grupos de conceitos; 

(FE3c) Identificação de oportunidades que os mapas 

conceituais propiciam, criando novos conceitos para 

complementar a estrutura hierárquica; 

(FE3d) Formação dos Cluster em função do foco de 

interesse expresso pelos ramos que o compõem; 

 (FE3e) Uso dos critérios identificados junto a literatura, 

como suporte para construção dos conceitos. Procedimento 

é uma adaptação à metodologia de referência 

(F
A

1
) 

F
a

se
 d

e 

A
v

a
li

a
çã

o
 1

 

        

(FA1a) Estruturação das relações de hierarquia de valor; a) De acordo com os 

procedimentos de 

construção, com base na 

 

 metodologia de referência 

adotada; (Artigo 2). 

 

(FA1b) Construção das escalas ordinais para mensurar os 

pontos de vista constituídos; 

(FA1c) Identificação dos níveis de referência das escalas 

(ancoragem), denominados níveis “Bom” e “Neutro”; 

(F A 2
) 

F
a

se
 

d
e A v
a

li
a

çã o
 

2
       

 

(FA2a) Transformação das escalas ordinais em cardinais, 

utilizando o software Macbeth e a participação do decisor; 

a) Consulta aos decisores 

responsáveis pela gestão de 
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Fases Descrição de Atividade Procedimentos Adotados / 

Artigo evidenciado 

(FA2b) Transformação das escalas ordinais em cardinais, 

utilizando o software Macbeth e a participação do decisor; 

energia, por meio do uso do 

método Macbeth – 

Measuring Attractiveness 

by a Cathegorical Based 

Evaluation Technique / 

(Artigo 2). 

b) Demais procedimentos 

seguem os preceitos da 

metodologia de referência 

adotada / (Artigo 2). 

(FA2c) Composição das taxas de compensação da estrutura, 

identificando o grau de importância entre os níveis. 

(FA2d) Desenvolvimento do processo de integração entre 

as dimensões da estrutura hierárquica finalmente 

estabelecida; 

 

FA2e) Realização do diagnóstico de avaliação, na IES que 

serviu de referência para concepção do modelo, buscando 

identificar o perfil de impacto global atual;  

(F
C

) 
F

a
se

 3
 d

e 
C

o
n

so
li

d
a

çã
o

 

 

(FCa) Realização entrevistas com especialistas, afim de 

fazer o julgamento de relevância dos critérios que compõe o 

modelo de avaliação; 

a) Buscar o consenso de 

relevância dos critérios por 

meio da técnica Delphi / 

(Artigo 3). 

b) Dar mais fundamentação 

por meio do diagnóstico 

entre as instituições, 

extraindo novas evidências / 

(Artigo 3). 

d) Fazer o aperfeiçoamento 

do modelo de avaliação 

proposto, aproveitando a 

análise das evidências do 

processo de refinamento / 

(Artigo3).  

(FCb) Processo de refinamento do modelo, extraindo 

elementos que surgiram da análise comparativa entre os 

especialistas; 

(FCc) Diagnóstico de avaliação das IES, que caracterizam o 

contexto para o refinamento do modelo, buscando 

identificar variações no conjunto inicial de critérios, e 

determinar o   perfil de impacto global atual; 

 (FCd) Processo refinamento do modelo extraindo 

elementos que surgiram da análise comparativa entre as 

IES; 

(FCe) Ações de análise e a prescrição de recomendações 

para o aprimoramento ao modelo proposto; 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

3.4 DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE PESQUISA  

 

 

 Definido os componentes da metodologia e apresentado o protocolo da pesquisa, faz 

necessário o detalhamento dos procedimentos metodológicos que norteiam a estratégia de 

pesquisa adotada.  Como já definido no capítulo de introdução, o desenvolvimento da 

pesquisa foi constituído de 3 etapas principais conforme se apresenta na Figura 6.  
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Figura 6 - Processo Metodológico da Pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

3.4.1 Revisão Sistemática da Literatura – Etapa 1 

 

 

 Para a revisão sistemática de literatura foi escolhido um processo estruturado de busca 

bibliografia, permitindo assim, extrair um fragmento especifico e relevante de publicações, 

que atendem os objetivos propostos para pesquisa (LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012).  
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 O mapeamento sistêmico de um conteúdo bibliográfico permite identificar lacunas da 

literatura e posicionar o trabalho proposto buscando suprir as limitações apresentadas pelos 

estudos analisados (ENSSLIN; ENSSLIN; PINTO, 2013). 

 Objetivo da revisão sistemática é fornecer subsídio para contribuir nas áreas de 

interesse da pesquisa, acrescentando o rigor metodológico, conciliado ao desenvolvimento de 

uma base de conhecimento confiável (VALMORBIDA et al., 2014).  

 Segundo Gu & Lago (2009), os principais objetivos de uma análise sistêmica da 

literatura são: (a) buscar evidências da existente na literatura sobre uma questão específica de 

estudo; b) identificar lacunas na pesquisa atual, para sugerir novas orientações no 

desenvolvimento de pesquisas; e c) posicionar novas atividades de pesquisa por meio de um 

quadro conceitual de pesquisa.  

 Ainda segundo o autor o desenvolvimento de uma pesquisa bibliografica, precisa 

seguir algumas diretrizes: planejamento da revisão, realização da revisão e o relatório da 

revisão. A principal atividade é o planejamento, que especifica as questões de pesquisa e 

desenvolver um protocolo de revisão. Um protocolo de revisão tem relevante importância 

para uma revisão sistemática porque especifica estratégias de busca, seleção, extração de 

dados e síntese (GU; LAGO, 2009). 

 Considerando os fundamentos apresentados e com o objetivo de mapear a literatura 

existente sobre o tema do presente estudo, foi escolhido como instrumento de revisão da 

literatura o ProKnow-C. Importante considerar que o método ProKnow-C possui um 

protocolo próprio de busca e revisão do conteúdo (WAICZYK; ENSSLIN, 2013).   

 Para fins desta pesquisa, foram desenvolvidas três fases do processo: a) a seleção de 

um portfólio de artigos sobre o tema da pesquisa; b) análise bibliométrica do portfólio; e c) 

análise sistêmica.  

A) Seleção do Portfólio Bibliográfico (PB) sobre o tema da pesquisa: 

 Para a seleção do PB, o processo foi dividido em três fases: (i) seleção do banco de 

artigos brutos; (ii) filtragem do banco de artigos e (iii) teste para avaliar a representatividade 

do PB.  

 Para a seleção do banco de artigos bruto para formar o PB foram definidos três eixos 

de pesquisa: “1 - avaliação de desempenho organizacional”, “2 - gestão de energia”, e “ 3- 

instituições de ensino superior”, na sequência, definiu-se as respectivas palavras-chave: (1) 

“measurement”, “assessement”, “evaluation”, “performance”, “measures”; (2) “energy 

management”, “energy use”, “energy demand”, “energy efficiency”; (3) “university”, 

“campus”, “college”, “higher education”. 
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Figura 7 - Composição dos eixos e palavras-chave 

 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

  A partir da definição das palavras-chave todas as possíveis combinações entre as 

palavras-chave dos eixos de pesquisa foram formadas, por exemplo: "measurement and 

energy management and university” resultando um total de 100 possíveis combinações com o 

uso da expressão booleana AND.  

 Estas combinações possibilitaram buscas em quatro bases de dados contidas no portal 

de periódicos da CAPES: Scopus, Isi Web of Knowledge, Emerald Insight e Science Direct. 

 Com o procedimento de busca inicial, permitiu a seleção um banco de artigos brutos, 

que foram submetidos em processo de filtragem, com o auxílio de um sistema de 

gerenciamento eletrônico para eliminar os artigos duplicados. 

 Na sequência ocorreu a leitura de títulos de todos os artigos não eliminados no filtro, o 

que possibilitou selecionar os títulos alinhados com o contexto definido na pesquisa. 

 A partir destes artigos, identificou-se o reconhecimento científico de cada artigo por 

meio de dados coletados no Google Acadêmico (http://scholar.google.com.br/). As referências 

foram divididas de acordo com a relevância, em dois grandes repositórios (“K” > 

representatividade) e (“P” < representatividade).  
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 Para o repositório “K”, foi desenvolvida uma análise de leitura dos resumos, com o 

objetivo de selecionar os artigos com alinhamento ao tema de pesquisa, e compor o 

repositório “A”.  

 Com relação ao repositório “P”, a análise foi realizada quanto ao período de 

publicação contemplando como critério, todas as publicações dos últimos dois anos e as 

publicações que apresentam algum autor do banco de autores do repositório “A”. 

  Na sequência uniram-se os artigos do repositório “A” e “B” formando um único 

repositório, que passa ser denominado de repositório “C”. 

 Para finalizar o processo de filtragem, os artigos do repositório “C” foram submetidos 

à leitura integral para confirmar o alinhamento ao tema da pesquisa, e finalmente compor o 

Portfólio Bibliográfico (PB). O processo de seleção do PB é ilustrado na Figura 08. 

 

Figura 8 - Processo de seleção do Portfólio Bibliográfico 

 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

 A terceira fase do ProKnow-C, sugere o teste de representatividade científica do PB, 

para essa identificação foram novamente utilizadas as informações do Google Acadêmico 

(BORTOLUZZI et al., 2014).  A análise não se limitou apenas aos artigos do PB, com o 

objetivo de assegurar a afinidade com o tema, integrou-se ao processo uma análise “cruzada” 

das informações entre os dados do portfólio e suas referências, foi avaliado o alinhamento de 

título, resumo e texto nos quais outros cinco artigos (Figura 9) foram reconhecidos como 

alinhados ao tema, e incorporados ao PB. 
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Figura 9 - Resultado da etapa 1 Proknow-C 

 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

B) Análise Bibliométrica do Portfólio: 

 A análise bibliométrica é uma técnica que envolvem métodos estatísticos de contagem 

bibliográfica para avaliar e quantificar o crescimento da literatura para um determinado 

assunto (DU et al., 2013). Assim, a utilização de métodos quantitativos na busca por uma 

avaliação objetiva da produção científica é uma abordagem de destaque, que permitem 

ampliar o escopo dos estudos integrando os métodos bibliométricos a uma estratégia de 

trabalho. (ARAÚJO, 2006). 

 Nesta perspectiva para esta análise, o primeiro procedimento buscou identificar a 

relevância dos periódicos que deram origem à publicação dos artigos do portfólio. Essa fase é 

finalizada com a análise cruzada dos periódicos, onde foram consideradas as informações dos 

artigos do portfólio e artigos das referências deste portfólio. 

 A próxima análise refere-se ao reconhecimento científico de cada artigo do PB por 

meio da identificação do número de vezes que o artigo foi citado, por outros artigos 

científicos.  Esta evidenciação torna-se importante quando pesquisadores buscam pesquisas 

que já obtiveram aceitação no meio acadêmico-científico (ENSSLIN et al., 2014). Para isto, 

convencionou a utilizar informações disponibilizadas no Google Acadêmico. 

 Outra informação investigada foi o autor mais citado no PB, a identificação dos 

autores mais relevantes é importante no desenvolvimento de pesquisas sobre determinado 

tema. Esse procedimento permite ao pesquisador investigar quem se dedica ao tema e tem se 

destacado no meio científico (ENSSLIN et al., 2014). A presente análise busca fazer um 

cruzamento entre as informações relacionadas aos artigos destaque no portfólio bibliográfico 

e seus respectivos autores, que possibilita identificar os artigos e seus autores do portfólio de 

maior destaque. 

 Em síntese a análise bibliométrica desenvolvida nesta pesquisa, constitui-se em 

identificar os periódicos, os autores e os artigos que se destacaram nas referências dos artigos 

do PB bem como em nas referências do PB (análise cruzada). 
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C) Análise Sistêmica:  

 A exploração Sistêmica do PB permite abordar com profundidade os conteúdos 

principais de duas áreas do conhecimento: gestão de operações de serviços e estratégia de 

operações. A revisão desses dois assuntos admitiu um conjunto de requisitos para a 

formulação da estratégia de pesquisa vinculando a gestão de energia nas operações de 

serviços no contexto das IES. 

 Para o mapeamento da avaliação do desempenho da gestão de energia em IES, foram 

explorados 25 documentos que fazem parte do PB, objetivando assim extrair informações 

relacionadas ao conceito de a avaliação de desempenho envolvendo operações de serviço. O 

resultado completo da etapa 1 é apresentado no apêndice A. 

 

3.4.2 Proposição do Modelo de Avaliação de Gestão de Energia em IES – Etapa 2 

 

Para a operacionalização do processo de construção do modelo de avaliação do 

desempenho da gestão de energia, foi adotado a abordagem MCDA construtivista, que se 

constitui de três etapas principais: a) estruturação, b) avaliação, e c) recomendações 

(LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012). Conforme ilustrado na Figura 10. 

 

Figura 10 - Metodologia MCDA-C e suas etapas 

 
Fonte: Adaptado de   Dutra & Ensslin (2005). 
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a) Etapa de Estruturação: 

A etapa de estruturação trata da formulação do problema e busca identificar, 

caracterizar e organizar os fatores considerados relevantes no processo de apoio à decisão. 

Essa fase inicial de desenvolvimento do modelo permite identificar os Elementos Primários 

de Avaliação (EPAs). Os EPAs são as primeiras preocupações que surgem na mente do 

decisor quando submetido a uma tomada de decisão  (GALLON; ENSSLIN; ENSSLIN, 

2008). Nesta etapa surge um conjunto de critérios do contexto, que permitem comparar entre 

si diferentes níveis de desempenho.  

Com o processo de elaboração dos conceitos e o agrupamento em dimensões 

estabelecido, deu-se o processo de estruturação do modelo propriamente dito, ou seja, a 

construção dos mapas de relações, que compõe a estrutura hierárquica de avaliação. 

Nesta fase, objetivando estabelecer um modelo completo que atenda às necessidades 

do contexto sem desprezar os critérios já consolidados na literatura. Abre-se oportunidade 

para uma adaptação à metodologia MCDA-C, por meio da incorporação dos critérios 

advindos da literatura. Com base nesses critérios foram gerados novos conceitos, o que 

surgem da exploração dos ensinamentos extraídos na literatura, em resposta as preocupações 

identificas inicialmente com os EPAs. 

A etapa de estruturação permite também, explorar individualmente os mapas, 

estabelecendo relações e agrupamentos em clusters, os quais representam as áreas de 

preocupação semelhantes. Busca-se com os clusters identificar os níveis de influência 

agregados no mapa conceitual (DUTRA; MOLIN, 2013). 

Depois desta identificação, os critérios são organizados em forma de hierarquia ou 

árvore, onde o nível mais alto de um critério é decomposto em níveis mais detalhados 

(LONGARAY et al., 2015). 

Na composição hierárquica no nível mais inferior de cada critério tem-se seu descritor. 

Um descritor é uma escala ordinal que representa os possíveis níveis de impacto em que se 

pode avaliar o desempenho de uma possível ação potencial em um determinado critério, 

segundo as preferências dos decisores (ROY, 2010).  

  b) Etapa de Avaliação: 

A etapa de avaliação consiste na construção de escalas de acordo com os níveis de 

preferência do decisor estabelecendo-se assim, uma relação de preferência entre os critérios 

de um mesmo nível hierárquico. Essa fase é responsável por identificar perfil de desempenho 

das ações agregadas por dimensões ou de forma pontual de cada indicadores (ENSSLIN et al., 

2008). 
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O processo de operacionalização de escalas foi desenvolvido com base no método 

MACBETH – Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique 

(BANA E COSTA; ANGULO-MEZA; OLIVEIRA, 2013). No MACBETH, mediante a 

comparação par a par da atratividade das alternativas, são atribuídos níveis de preferências 

entre os critérios. Dadas duas alternativas, o decisor deve indicar qual a mais atrativa e qual o 

grau desta atratividade, em uma escala semântica que tem correspondência com uma escala 

ordinal (0 ≡ indiferente, 1 ≡ diferença de atratividade muito fraca, 2 ≡ diferença de 

atratividade fraca, 3 ≡ diferença de atratividade moderada, 4 ≡ diferença de atratividade forte, 

5 ≡ diferença de atratividade muito forte e 6 ≡ diferença de atratividade extrema) 

(LONGARAY, ANDRÉ ANDRADE ENSSLIN et al., 2016). 

 

Figura 11 - Ex. de matriz de julgamento e pesos gerado no MACBETH 

 
Fonte: Adaptado Bana e Costa  et al. (2013). 

 

 

Com esse processo são determinadas as funções de valor, onde as escalas dos 

descritores da base operacional são transformadas de uma escala ordinal para cardinal, 

contudo, não lhe permite ainda visualizar a avaliação global de desempenho, sendo necessário 

novamente o uso do software Macbeth para estabelecer a mensuração dos níveis tático e 

estratégico da estrutura de avaliação (ENSSLIN et al., 2008).  

 Dessa forma é possível traçar o perfil de impacto de cada dimensão em nível local e 

determinar o desempenho global. Esse resultado decorre da função ponderada das taxas de 

substituição do modelo onde segundo Dutra (2013), representa a aplicação de fórmula de 

agregação aditiva. 
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n 

V (a) = ∑ wi X vi (a) 

i=1 

Onde:  

V (a) = valor objetivo global;  

v¹ (a), v² (a), ... vn (a) = valor parcial da ação “a”  nos critérios 1, 2, ... n;  

w¹, w², ... wn = taxas de substituição nos critérios 1, 2, ... n;  

n = nº de critérios do modelo.  

 

b) Fase de recomendações: 

 Essa etapa se caracteriza principalmente pela oportunidade de identificar e 

implementar ações de melhoria, são ações que buscam o aprimoramento do modelo 

construído com base nos resultados apresentados ao longo do processo de apoio à decisão.  

Permitindo assim, uma análise de desempenho abrangente, considerando as questões pontuais 

ou entre os níveis de avaliação.  Admitindo também, ações de análise e intervenção de forma 

recursiva no modelo desenvolvido, buscando melhorias considerando aspectos de 

desempenho, e operacionalização (ENSSLIN; ENSSLIN; PINTO, 2013).   

 Os procedimentos que se referem à etapa 2, serão tratados de forma detalhada no 

estudo de caso desenvolvido no apêndice B, que aborda a proposta de modelo de avaliação de 

desempenho da gestão de energia em IES.  

 

3.4.3 Refinamento do Modelo de Avaliação Proposto – Etapa 3 

 

 A estratégica de refinamento baseia-se em duas perspectivas: aplicação da técnica 

Delphi de consenso com submissão a especialistas, conciliado com o uso de uma variação 

metodológica da Methodology Multicriteria Decision Aid – Constructivist (MCDA-C), para 

determinar a importância dos critérios por meio da aplicação do modelo em um estudo 

multicasos. 

 Essa etapa da pesquisa foi realizada em três fases principais: Conforme ilustrado na 

Figura 12. 
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Figura 12 - Fases de refinamento do modelo proposto - Etapa 3 

 
Fonte: Adaptado de  Bana e Costa et al. (2013). 

 

 

 O objetivo da primeira fase é identificar o nível de consenso entre os especialistas, 

permitindo desenvolver um processo de refinamento para estabelecer um conjunto de critérios 

com elevado grau de relevância. Os dados submetidos a julgamento fazem parte do conjunto 

de critérios que surgiram do modelo de avaliação de desempenho proposto no estudo piloto.  

 A metodologia de análise desta etapa é baseada no refinamento de um conjunto de 

indicadores, que é submetido à aplicação da técnica Delphi de consenso, envolvendo um 

painel de especialistas. A Figura 13 caracteriza o fluxo de desenvolvimento da técnica Delphi 

na pesquisa. 
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Figura 13 - Fluxo metodológico da técnica Delphi na pesquisa 

 
Fonte: Adaptado Wright et al. (2000) 

 

 

 Os indicadores analisados foram obtidos com base em um modelo desenvolvido na 

Etapa 2, no estudo de referência “alfa”. O modelo de referência é composto por 47 critérios 

originados do contexto e da literatura. Seguindo o que descreve  (MCMILLAN et al., 2016) as 

informações submetidas ao refinamento com especialistas podem vir de uma variedade de 

fontes, isoladamente ou em combinação, incluindo a literatura, ou a partir de resultados de 

pesquisas anteriores. 

 Os tópicos das entrevistas seguem a composição inicial do estudo de referência, 

portanto, forma compostos por 47 critérios distribuídos em três dimensões principais, as quais 

identificam os Pontos de Vista Fundamentais (PVF) de preocupações do contexto: (PVFi) 

Econômico; (PVFii) Instalações e (PVFiii) Socioambiental.  

 A escolha dos especialistas ocorreu pela acessibilidade à consultores, pesquisadores, 

professores e profissionais especializados na área de gestão e conservação de energia 

envolvendo o contexto das IES.  
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 Como critério de escolha se estabeleceu primeiramente a necessidade de vinculo 

funcional junto ao contexto abordado, ou seja, exercer alguma função profissional junto a uma 

IES. Por seguinte a necessidade de já ter participado ou estar participando de projetos, grupos, 

fiscalização, comissões ou pesquisa em áreas que envolvem ações de gestão de energia em 

IES. Por fim, o profissional consultado ter formação acadêmica correlacionada à área que 

abrange a pesquisa (SOUZA, 2016).  

 Buscou-se formar uma lista inicial com especialistas qualificados de acordo com a 

relevância profissional e cientifica. Assim os sete especialistas selecionados foram 

classificados em ordem de relevância ao propósito do tema com base na análise curricular em 

consulta a Plataforma Lattes. A lista dos especialistas entrevistados pode ser observada no 

Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Composição do painel de especialistas 
1ª rodada de 

entrevistas 

E1 Doutor em engenharia de produção, graduação em engenharia elétrica, professor 

titular em uma Universidade Federal, docente em mestrado de engenharia de 

produção e de graduação em engenharia mecânica, engenharia elétrica e tecnologia 

em manutenção industrial. 

E2 Doutor em engenharia mecânica, professor titular em uma Universidade Federal, atua 

como docente em mestrado de engenharia elétrica.  Desenvolve pesquisas com ênfase 

no aproveitamento de energia, principalmente nos temas: eficiência energética, 

energia solar, aquecimento, energias renováveis e simulação. 

E3 Mestre em engenharia elétrica, graduação em engenharia elétrica, docente em uma 

Universidade Federal, desenvolve pesquisas em áreas relacionadas ao planejamento 

energético e desenvolvimento sustentável. 

 

2ª rodada de 

entrevistas 

E4 Mestre em ciência e engenharia dos materiais, graduação em engenharia elétrica, 

professor universitário (aposentado). Tem experiência na área de engenharia elétrica, 

com ênfase em máquinas elétricas e conservação de energia elétrica. Atua na área de 

pesquisa em energias renováveis com geradores eólicos de pequeno porte. 

E5 Mestre em engenharia elétrica, graduação em engenharia elétrica; docente em 

uma Universidade Federal; desenvolve pesquisas nas áreas de aplicações de estudos 

de fluxo de potência, conservação de energia elétrica e geração com micro centrais 

elétricas. 

E6 Graduação em tecnologia de edificações, servidor chefe do departamento de projetos 

e obras em uma Universidade Federal, especialista em engenheira e segurança do 

trabalho; atua na área elaboração de projetos de engenharia, execução e fiscalização 

de obras em universidades públicas. 

E7 Graduação em engenharia civil, exerce o cargo de engenheiro civil efetivo em uma 

Universidade Federal, engenheiro de segurança do trabalho; atua na área elaboração 

de projetos de engenharia, execução e fiscalização de obras em universidades 

públicas. 

Fonte: Elaborado pelo autor  
 

 

 Assim os respondentes selecionados foram convidados a julgar o grau de importância 

atribuído a cada critério, para identificar a sua capacidade em avaliar o desempenho da gestão 

de energia em IES. Para identificar Intensidade de Importância, adotou-se uma escala de cinco 
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pontos, com base na escala LIKERT (RIBEIRO; MACEDO; MARQUES, 2012). Com uma 

pontuação assim definida: 1 – sem importância alguma ou nulo; 2 – pouco importante; 3 – 

importância média; 4 – importante; 5 – muito importante.    

 Os respondentes tiveram a oportunidade de escrever comentários de texto livre que, 

por exemplo, explicasse a sua classificação ou expressasse o seu desacordo com a declaração 

e fazer sugestões de melhorias. 

 O processo de coleta de dados e operacionalização da técnica Delphi é simples, a cada 

rodada os respondentes recebem um quadro de critérios para responderem individualmente. 

Para a próxima rodada as respostas recebem um tratamento estatístico simples e em seguida 

são repassadas aos próximos participantes. Esse procedimento se repete a cada nova rodada 

até que a divergência entre as respostas dos especialistas chegue a um nível satisfatório 

(WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000).  

 O consenso proposto foi de (RC≥50%), juntamente com as considerações de sugestões 

de melhorias feitas pelos respondentes, determinados assim os critérios que prosseguiram para 

mais uma rodada da pesquisa. (FECHINE; MORAES, 2014; SANTIAGO; DIAS, 2012). 

 Com base nos critérios que se estabeleceram do refinamento com especialistas (técnica 

Delphi), passam a compor um modelo de avaliação de desempenho que é aplicado em um 

estudo multicaso. Que atende a etapa 3 da pesquisa, que objetiva com base no modelo de 

referência do estudo “Alfa”, estabelecer um processo de refinamento em demais perspectivas 

de IES. Esse procedimento busca dar maior representatividade e aprimorar a estrutura de 

avaliação, estabelecendo a importância dos critérios e identificando novas evidências que 

caracterizam as demais perspectivas da gestão de energia em IES.  

 Com esse procedimento são desenvolvidas na terceira Etapa as fases 2 e 3, sendo 

respectivamente denominados de estudo de caso IES “X” e estudo de caso IES “Y”.  

 Para a escolha das IES pesquisadas neste processo de refinamento, considerou-se 

primeiramente a abrangência da região, Talaska (2011) identifica a abrangência de uma região 

como uma área possuidora de certa homogeneidade, diretamente vinculada com aspectos 

econômicos e de desenvolvimento regional e de localização.  Assim, como delimitação de 

área foi estabelecida a região sudoeste do Paraná e, por conseguinte como fator de seleção 

considerou-se o interesse da IES, em disponibilizar o acesso para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

 O primeiro estudo foi desenvolvido junto a Instituição de Ensino Superior “X”, que 

tem 207 servidores que atendem mais de 1231 alunos, oferta 07 cursos e apresenta uma área 

construída de 19.722,40 m2 cobertos e 5.413,45 m2 descobertos totalizando 25.135,85 metros 
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quadrados. E o segundo estudo foi desenvolvido na IES “Y”, que se trata de uma instituição 

de ensino superior particular, que oferta 12 cursos, devido ao fato de ser uma IES de capital 

privado e atendendo o direito de privacidade da instituição demais dados de operação e 

infraestrutura não serão divulgados. 

 A estratégia da pesquisa tem como base metodológica o MCDA-C, instrumento de 

intervenção já utilizado no modelo proposto, sendo tratado nesta etapa como uma variação do 

MCDA-C.  

 Para atender o objetivo de refinamento, priorizou-se a abordagem “soft” para levantar 

evidências de aprimoramento ao modelo proposto. Esse processo permitiu estabelecer uma 

interação com o decisor, que contribua na expansão do entendimento sobre o contexto 

decisório.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

   

 

 Esse capítulo apresenta os principais resultados encontrados em cada uma das 3 etapas 

de pesquisa. Essa análise tem como base os três artigos que são frutos do desenvolvimento do 

presente estudo. A primeira seção (4.1) apresenta a revisão sistemática de literatura e o estudo 

completo encontra-se no Apêndice A, na segunda seção (4.2) apresenta o processo de 

levantamento dos critérios e o desenvolvimento do modelo de avaliação, onde o estudo 

completo encontra-se no Apêndice B, e terceira seção (4.3) apresenta a análise de relevância 

dos critérios e o refinamento do modelo proposto cujo estudo completo encontra-se no 

Apêndice C desse documento. O objetivo desse capítulo é fornecer uma visão geral sobre os 

estudos realizados e permitir a compreensão do contexto e das perspectivas abordadas. 

 

 

4.1 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA GESTÃO DE ENERGIA EM INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR: ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PROPOSTOS 

NA LITERATURA.  

 

 

 Essa seção apresenta os resultados relacionados à Etapa 1 da pesquisa, que atende ao 

primeiro objetivo específico: “ Mapear o estágio atual das pesquisas da literatura em relação a 

gestão de energia em IES, identificando e categorizando os critérios que estabelecem os 

indicadores de avaliação de desempenho”.  

 Para atender ao objetivo proposto foi realizado um levantamento sistemático da 

literatura científica, utilizando como instrumento de intervenção o Knowledge Development 

Process – Construtivist (ProKnow-C).  Ao final deste processo, identificou-se 20 artigos 

alinhados ao contexto de avaliação de desempenho da gestão de energia em IES. 

 A partir deste portfólio foi realizada a análise bibliométrica, onde se identificou os 

autores, artigos e periódicos que se destacam no tema, nos artigos do portfólio e nas suas 

referências. Identificando-se assim onze periódicos internacionais, com destaque para o 

Internacional Journal of Sustainability in Higher Education com conceito A2 no Qualis 

Engenharias III, trata-se de um periódico especifico para publicações relacionadas a assuntos 

de sustentabilidade em instituições de ensino superior, inclusive com estudos de relevância na 
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área de gestão energia em IES.  Outros dois periódicos que se destacaram foi o Energy and 

Buildings e Journal of Cleaner Production ambos com conceito A1 no Qualis engenharias III, 

além de serem periódicos com excelentes conceitos, juntamente com primeiro obtiveram uma 

representatividade de 55% dos artigos do portfólio. Ainda considerando o tratamento 

bibliométrico dos artigos, possibilitou-se identificar os autores de maior destaque. 

 Após o processo de análise bibliométrica adotado como critério, da análise de 

conteúdo dos artigos que se destacaram nas referências, foram selecionados 5 artigos para 

compor o portfólio bibliográfico os quais tem em comum o alinhamento com tema de 

avaliação de desempenho na gestão de energia em IES. 

 Para a exploração de conteúdo da revisão de literatura utilizou-se uma técnica de 

mapeamento conceitual, a fim de organizar e padronizar a extração de informação. O mapa 

conceitual foi construído de modo a identificar a inter-relação e categorização em dimensões 

de todos os critérios identificados durante a leitura dos artigos. Os mapas conceituais 

relacionam conceitos e os organizam hierarquicamente (Novak, Gowin, & Kahle, 1984). 

 Para o mapeamento da avaliação do desempenho da gestão de energia em IES, foram 

explorados os 25 documentos. Sendo os 20 primeiros representados por artigos que compõe o 

PB da busca sistêmica e os últimos 5 identificados em números romanos que representam os 

artigos selecionados das referências do PB. Esse procedimento objetiva extrair informações 

relacionadas ao contexto de avaliação da gestão energética, conforme se verifica no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Ex. de conceitos de avaliação de desempenho aplicados a gestão de energia 
Citação do 

Artigo  

Métodos/Ferramentas de 

Intervenção 

Contexto de Avaliação  

[01] (WAHEED 

et al., 2011b) 

Ferramenta baseada em força motriz, 

Driving-forces- pressures-state-

exposure-effect-action (DPSEEA). 

Com uma abordagem de linha de fundo 

da metodologia multiple-criteria 

decision analysis (MCDA). 

O estudo em um Campus Universitário do Canadá, 

buscam estabelecer parâmetros de causa e efeito 

que incluem a gestão de energia buscando a 

integração dos esforços para a sustentabilidade 

como: gestão das instalações; custos de energia; 

custos de manutenção e conforto ambiental. 

[02] (TUNG et 

al., 2014) 

Analytical Hierarchy Process (AHP) Avalia a importância do comportamento do usuário, 

para promover a economia no uso energia e 

consequentemente a redução na emissão de CO2. 

Destacando a importância de implementar ações de 

conscientização e educação do usuário.  

[03] (RIDDELL 

et al., 2009) 

Metodologia desenvolvida pelo autor 

utiliza dados estatístico de consumo e 

faz a análise individual dos edifícios no 

campus. 

Analisar a pegada de carbono e seus resultantes do 

uso de energia no campus Universitário. 

Considerando aspectos das emissões de dióxido de 

carbono associadas com consumo elétrico, 

climatização e água quente da Universidade Rowan 

dos EUA. 

[04] (HU et al., 

2015) 

Modelo baseado na metodologia Fuzzy 

analytic network process (FANP) 

Analytical Hierarchy Process (AHP). 

Tendo como pano de fundo dados do 

Este trabalho propõe um novo mecanismo para 

avaliar o desempenho energético de um campus, 

usando um processo difuso rede analítica estabelece 

seis critérios como indicadores de desempenho 
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Citação do 

Artigo  

Métodos/Ferramentas de 

Intervenção 

Contexto de Avaliação  

sistema de classificação de edifícios 

Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED), para 

problemas de tomada de decisão 

multicritério. 

levando em consideração os fatores de clima, 

estrutura predial e de equipamentos. 

[05] 

(MAIORANO; 

SAVAN, 2015) 

Metodologia desenvolvida pelo autor 

utiliza um quadro estatístico 

categorizando por níveis de 

desempenho. 

Analisa as barreiras que influenciam no 

desempenho da gestão de energia comparando 15 

Universidades do Canadá. Evidenciando fatores de 

acesso ao capital, racionalidade limitada, custos, 

informação, risco e incentivos. 

[06] 

(ROBINSON; 

KEMP; 

WILLIAMS, 

2014) 

Adota uma metodologia estatística 

Estates Management Statistics (EMS).  

O estudo compara o desempenho de 20 

Universidades Inglesas para identificar 

comportamentos geradores de emissões. Pesquisa as 

suas metas auto estabelecidas, usando três 

indicadores de desempenho chave. 

[07] (LOPES 

SILVA et al., 

2015) 

Material Flow Analysis (MFA) Life 

Cycle Assessment (LCA). 

Utilizam indicadores das metodologias de MFA e 

LCA para identificar o desempenho das operações 

de apoio em uma Universidade de Barcelona, 

atribui-se ao cluster de energia como principal 

lacuna. 

[08] (MAMAT 

et al., 2015) 

Metodologia desenvolvida pelo autor 

propõe um quadro de indicadores 

GREEN categorizando por níveis de 

desempenho. 

Neste estudo, foram desenvolvidos indicadores de 

sustentabilidade ambiental para identificar o nível 

de sustentabilidade em áreas de condomínios de 

alojamento Universitário. 

[09] (WAHEED; 

KHAN; 

VEITCH, 2011) 

Ferramenta usa metodologia 

(DPSEEA) e Multicritério. Gerando um 

novo instrumento denominado de (D-

SIM). 

Fornece uma ferramenta de avaliação 

significativa da sustentabilidade, gerando 

informações para a tomada de decisões em 

instituições de ensino superior. Os indicadores 

conectados no âmbito do DPSEEA por meio de 

relações causais levam à avaliação quantitativa 

da sustentabilidade. 

[10] (SOARES 

et al., 2014) 

Cria um quadro de análise próprio, que 

determina diferentes perfis de 

consumo. 

Mede a eficiência energética (com medidas de 

melhoria técnica e comportamental) para um 

edifício de ensino superior em Portugal. Foi 

avaliado o envelope do edifício e os sistemas de 

aquecimento e iluminação. 

[11] (BECCALI; 

FINOCCHIARO

; NOCKE, 2012) 

Método baseado no framework (IEA) 

Task 38 “Solar Air Conditioning and 

Refrigeration”. 

Este artigo apresenta indicadores de desempenho 

energético para avaliar um sistema de ar 

condicionado de uma Universidade de Palermo. 

São apresentados indicadores de economia de 

energia. 

[12] (ASCIONE 

et al., 2015) 

Desenvolve um modelo de Auditoria, 

gerando medidas de eficiência 

energética, tendo como base a 

multicriteria methodology (MCDA-

C). 

 Propõe um método para diagnósticos confiável 

de energia, visando o projeto integrado de 

remodelação das instalações de energia em 

edifícios antigos de uma Universidade da Itália. 

Expõe Método de auditoria energética;  

[13] (TU, 2015) Data envelopment analysis (DEA) o 

método estabelece parâmetros de 

referência interna de uso eficiente da 

energia.  

 Apresenta um modelo de avaliação da eficiência 

energética em um campus universitário 

caracterizado por departamentos que ocupam os 

mesmos prédios. É realizada uma análise de 

regressão para estabelecer os fatores de 

ocupação e consumo real de energia.  

[14] 

(SUWARTHA; 

SARI, 2013) 

Tendo o Ranking UI GreenMetric 

2011 como pano de fundo é proposto 

um quadro estatístico de análise.  

Tem por objetivo avaliar a implementação e o 

resultado do ranking mundial de Universidades 

O método de avaliação identifica se os 

indicadores estão em conformidade. E apresenta 

ações de aperfeiçoamento. 
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Citação do 

Artigo  

Métodos/Ferramentas de 

Intervenção 

Contexto de Avaliação  

[15] (JIANG et 

al., 2016) 

Utiliza modelo de simulação eletrônica 

Distributed Energy Resources (DER-

CAM) e E-GAMS que é uma 

ferramenta que busca a combinação 

ideal de equipamentos.  

São avaliados os sistemas combinados de 

resfriamento, aquecimento e energia (CCHP) 

utilizados em um campus universitário da China. 

Além disso, as questões ambientais são 

avaliadas, como benefícios com economia de 

energia  

[16] 

(GAIDAJIS; 

ANGELAKOGL

OU, 2011) 

Utiliza a abordagem Life Cycle 

Assessment (LCA) e Life Cycle 

Inventory (LCI).  

 

Faz uma análise do desempenho ambiental da 

atividade do setor de serviços de uma instituição de 

ensino superior. Trata-se de uma avaliação do ciclo 

de vida de um laboratório universitário da Grécia. O 

consumo de energia para a alimentação de 

aparelhos eletrônicos foi identificado como um 

fator-chave. 

[17] (ERHORN 

et al., 2008) 

Ferramenta Energy Concept Adviser 

(ECA) foi o projeto BEWAHREN 

patrocinado pelo Ministério do 

Trabalho Alemão. 

Propõe uma ferramenta que auxilia os decisores na 

melhoria da eficiência energética dos edifícios 

educacionais. Identifica e calcula os potenciais 

fatores que contribuem para a economia de energia.  

[18] (ISHAK; 

IMAN; SAPRI, 

2012) 

Método proposto pelo autor para 

avaliação estimar a demanda de energia 

e consumo entre os usuários. 

Propõe avaliar os padrões de comportamento do 

consumo de energia por meio da demanda de 

energia dos alunos; e desenvolve um modelo para 

estimar as potenciais economias e futuras demandas 

de energia em (IES) da Malásia. 

[19] (WAHEED 

et al., 2011c) 

Com base na metodologia (DPSEEA) e 

Multi Critério Fuzzy cria um novo 

modelo chamado sustainability index 

Model (UD-SIM). 

 

O modelo é testado para a avaliação da 

sustentabilidade das instituições de ensino superior 

(IES). O modelo baseado em causalidade em que o 

índice de sustentabilidade é um resultado de 

impactos não-lineares de indicadores de 

sustentabilidade em diferentes estágios. Financeiro 

e econômico, a equidade social, a taxa de 

necessidade de energia e o aprimoramento 

institucional. 

[20] (DESHKO; 

SHEVCHENKO

, 2013) 

Com base método de análise de dados 

em clusters (k- means), o autor propõe 

metodologia de avaliação da eficiência 

energética das (UCs). 

Cria uma metodologia para um sistema de 

certificação de energia em Campus Universitário da 

Ucrânia. Analisando os padrões de consumo de 

energia com base nas condições climáticas e demais 

parâmetros operacionais.  O modelo permite 

identificar e especificar perfis de atividade no 

consumo energético. 

[I] (ALLAB et 

al., 2016) 

O autor propõe modelo original de 

protocolo de auditoria energética 

Desenvolve e implementa um protocolo de 

auditoria energética para abordar simultaneamente 

as questões de conforto térmico e eficiência 

energética para edifícios de ensino superior. 

Contribuindo para construção de dispositivos de 

energia e desenvolvendo estratégias de gestão. 

[II] (BONNET et 

al., 2002) 

Com base nos dados da metodologia 

Ecocampus, o autor defini um modelo 

de auditoria, de análise da demanda do 

uso de energia e água. 

Define e implementa uma ferramenta para abordar a 

análise da diversidade de atividades com demanda 

final de energia, e identifica demais aspectos que 

impactam no desempenho ambiental em um 

campus. 

[III] (KHALIL; 

KAMARUZZA

MAN; 

BAHARUM, 

2015) 

O modelo propõe a criação de 

indicadores de desempenho e risco 

(PRI) baseado na ferramenta Hierarchy 

Process (AHP). 

Apresenta uma análise de classificação de índices 

para a construção de critérios de desempenho 

energético de uma instituição de ensino superior, 

levando em conta as questões de eficiência e 

conforto ambiental das instalações das construções. 

Avaliação de desempenho por meio de um processo 

de benchmarks e indicadores. 
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[IV] (HEE; KU, 

2014) 

Utilizando a metodologia retrofit como 

pano de fundo, os autores formulam um 

quadro que avalia o desempenho 

energético e propõe ações de melhorias. 

Este estudo realizado uma pesquisa em edifícios de 

um campus Universitário, para determinar seu 

padrão atual de consumo de energia.  Por meio 

desse modelo é possível determinar estratégias, e 

potenciais oportunidades de conservação da 

energia.  

[V] 

(GALLACHÓIR 

Ó et al., 2007) 

O autor faz o uso de uma ferramenta de 

simulação de energia. 

Faz a utilização de indicadores de desempenho 

simples e demais dados adicionais como novas 

métricas que podem aumentar consideravelmente a 

compreensão das tendências de consumo de 

energia, em particular a avaliação do desempenho 

energético de edifícios de Universidade.  

[  ] Representa o número de identificação do artigo citado junto ao portfólio selecionado. 

Fonte: Elaborado pelo autor  
  

 

 Por meio da análise do Quadro 6 é possível constatar que a avaliação de desempenho 

da gestão energia em IES possui na prática um vasto campo de atuação, o qual representa um 

grande desafio aos gestores destas instituições.  

 Dando continuidade ao mapeamento dos artigos que fazem parte do portfólio 

bibliográfico, buscou-se a categorização dos critérios que representam o contexto de avaliação 

do desempenho da gestão de energia em IES. Permitindo assim, organizar e padronizar a 

extração das informações.  

 Dessa forma, os critérios que estabelecem os indicadores são apresentados em 3 

dimensões de gestão. A dimensão principal representa os fatores estratégicos com 

perspectivas de nível macro: Econômico; Instalações e Socioambiental. A dimensão de nível 

tático de gestão é respondida pela dimensão intermediaria composta pelos níveis: 

oportunidade econômica; gestão de recursos e custos; gestão de infraestrutura; gestão de 

oportunidades na performance; consumo racional e responsabilidade. E por fim, destaca-se a 

importância da dimensão do nível operacional, pois somente neste nível é que os critérios são 

fragmentados, permitindo a composição e mensuração dos indicadores.  

 Essa composição tem 31 critérios, os quais são divididos de acordo com a sua 

característica de interesse e número de artigos que os referenciam. Os critérios que surgiram 

do portfólio inicial são apresentados por artigos com a numeração arábica e os critérios que 

foram citados por artigos das referenciais deste portfólio são representados por artigos com a 

numeração romana, conforme Quadro 7. 
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Quadro 7 - Categorização e caracterização dos critérios 
P

ri
n

ci
p

a
l 

 

 

(E
st

ra
té

g
ic

a

) 

Intermediária 

(Dimensão 

Tática) 

Indicadores (Critério mensurável) 

(Dimensão Operacional) 
Artigo 

(E
) 

 

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

/F
IN

A
N

C
E

IR
O

 

(EA) 
Oportunidade 

Econômica 

(EA1) Comissão para gestão de energia [01; 05; 08; v] 

(EA2) Recursos destinado à eficiência energética [03; 05] 

(EA3) Sazonalidade de consumo  
[06; 10; 11; 12; 13; 

15; 19; 20; iv] 

(EA4) Relação do consumo de energia e o número 

de refeições servidas no RU 
[22] 

(EB) 

Gestão de 

Recursos e 

Custos 

(EB1) Recursos financeiros gastos com energia [14; 18] 

(EB2) Custos relativos à manutenção instalações [01; 09; 12; 19; v] 

(EB3) Custo financeiros com o uso de energia  [09; 12; 15;17;19 v] 

(EB4) Taxa de consumo total de energia (mensal e 

anual) 

[01; 02; 03; 06; 9; 19; 

i; ii] 

(EB5) Custos e o consumo por área física 

construída 

[03;07;10; 11; 13; 14; 

18; 19; 20; i; ii; iii; v] 

(I
) 

 

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S

 

(IA) 

Gestão de 

Infraestrutura 

(IA1) Manutenção das instalações e equipamentos [1; 07; 12; 14; iii] 

(IA2) Consumo sistema de climatização/Ar 

condicionado 

[01;03; 04; 10;11; 12; 

15; 16; 17; 19; ii; iv] 

(IA3) Carga instalada Sistema de Iluminação/ 

dados consumo sistema de iluminação 

[01;04;09;10;12;13;1

5;16;17; i; iv] 

(IA4) Demanda instalada [10;12;15] 

(IA5) Carga instalada de equipamentos 

/Especificação técnica dos equipamentos elétricos 

10;11;12;13;15;16;18

; ii] 

(IA6) Uso de eletricidade para áreas externas [22] 

(IB) 

Gestão de 

Oportunidades 

na Performance   

 

(IB1) Considerar os aspectos temperatura no 

consumo de energia/ condições climáticas 
[13; 18; iv] 

(IB2) Verificação do consumo por edifício / 

ambientes e áreas distintas (Benchmarks) 

[03;04;05;06;07;10;1

2;13;14;17;18; ii; v] 

(IB3) Geração de Energia Local/Geração própria [03;07] 

(IB4) Sistemas de ventilação natural e mecânica [17;21;23] 

(IB5) Características dos edifícios (conforto 

térmico, luz natural) / tempo de vida da construção  

[04;05;07;10;12;13;1

6;17;19;21;23;24] 

(IB6) Fator de potência total (dimensionamento)  [10] 

(IB7) Uso tecnológico para eficiência energética [12] 

(S
) 

 

S
O

C
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

(SA) 

Consumo 

Racional 

 

(SA1) Taxa de ocupação dos ambientes/ Densidade 

de ocupação 

[03;04;10;12;13;16; i; 

ii;iv] 

(SA2) Consumo por categoria de usuário (docentes, 

servidores, alunos) 

[03;06;07;18;19;20; i; 

ii; iv; v] 

(SA3) Padrão de comportamento/Relação do 

comportamento do usuário e o consumo  

[01;06;10;12; 16;18; 

i; iv] 

(SB) 

Responsabilidad

e 

(SB1) Uso de energia para conforto térmico 

ambiental/ qualidade térmica ambiental  

[01;04;12;17;18;20; i; 

iii ] 

(SB2) Impacto ambiental emissão de dióxido de 

carbono (pegada de carbono) 

[01;03;06;07;09;10;1

4;15;17;19; i] 

(SB3) Uso de energia de fontes renováveis / energia 

limpa 

[02;03;04;07;11;12;1

5;16] 

(SB4) Tratamento de resíduos (descarte material e 

equipamentos elétricos) 
[07;10;24] 

(SB5) Ações de conscientização e sensibilização do 

usuário 

[02;06; 08; 10; 13; 

14;17; ] 

(SB6) Canais de comunicação, informação e 

divulgação das ações de gestão 
[14] 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Percebe-se que os critérios identificados no Quadro 7, convergem de forma harmônica 

na composição de um modelo conceitual que busca por meio dos indicadores de desempenho 

abranger as principais dimensões de preocupação de uma estrutura de gestão de energia em 

IES.   

 Sob essa perspectiva conclui-se que o tema abordado está em plena ascensão, o que 

permite agregar novos conhecimentos por meio do desenvolvimento e melhoria dos 

instrumentos de avaliação já existentes, bem como estar contribuindo no desenvolvimento de 

novas ferramentas adaptadas a realidade das IES, que enfrentam grandes desafios para medir 

o desempenho sustentável de suas operações de serviço. 

 Essa etapa do trabalho representa a base conceitual para o aprofundamento sobre o 

tema de gestão de energia em IES. O artigo 1 (documento completo encontra-se no Apêndice 

A) apresenta o processo de revisão sistemática de literatura, um portfólio de artigos que são 

analisados e mapeia a literatura da área.  

 

 

4.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA GESTÃO DE ENERGIA EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) 

 

 

 Essa seção apresenta os resultados relacionados à Etapa 2 da pesquisa, atendendo ao 

segundo objetivo específico da dissertação: “Desenvolver um modelo de avaliação de 

desempenho que operacionalize, mensure e integre os critérios determinantes no contexto da 

gestão de energia em IES”.  

Levando em consideração a necessidade de desenvolver um modelo de avaliação de 

desempenho com múltiplas variáveis envolvidas, com interesses conflitantes e a necessidade 

de estabelecer os critérios por meio de indicadores de referência que permitam julgar o 

atendimento das particularidades que envolvam as dimensões de preocupação inerentes ao 

contexto, utilizou-se como instrumento de intervenção uma variação da Methodology 

Multicriteria Decision Aid – Constructivist (MCDA-C) contemplando as fases de 

estruturação, de avaliação e de elaboração das recomendações. 

Os procedimentos iniciais da fase de estruturação do modelo estão baseados na 

abordagem soft de estruturação. Por meio de um mapeamento dos elementos iniciais de 

relevância ao contexto avaliado os quais foram extraídos juntos aos decisores. 
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Com base nos elementos extraídos das entrevistas foram identificados 77 (setenta e 

sete) Elementos Primários de Avaliação (EPAs), que representam as percepções iniciais, que 

compõe as dimensões de preocupações do contexto pesquisado.  

A partir dos EPAs, a metodologia MCDA-C recomenda expandir seu entendimento 

identificando a direção de preferência representada por cada um. Essa forma evolutiva de 

apresentar os EPAs denomina-se conceito, onde cada elemento permite criar um construto de 

causa e efeito oposto que representa seu objetivo e compõe um conjunto de ações que 

traduzem as perspectivas identificadas em conceitos orientados à ação, conforme se identifica 

no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Ex. de conceitos de causa e efeito extraídos do contexto 

1- Aproveitar melhor contratação da tarifa de consumo de energia elétrica ... 

prejudicar o uso dos recursos financeiros. 

2-  Identificar o ponto de equilíbrio da demanda contratada ... receber multas por 

descumprimento de contrato junto a concessionária. 

3- Ter processo de correção do fator de potência... deixar de aproveitar com 

eficiência a energia contratada nas instalações. 

4- Monitorar performance da qualidade de energia final ... ter custos decorrentes 

a danos em equipamentos. 

5- Identificar ações de alinhamento da infraestrutura de distribuição buscando 

aumento na eficiência de consumo... incoerência no dimensionamento de 

consumo 
     (ações de causa ... efeito oposto)    Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Objetivando estabelecer um modelo completo que atenda às necessidades do contexto 

sem desprezar os critérios já consolidados na literatura, foram gerados novos conceitos. Os 

quais surgem da exploração dos ensinamentos extraídos na literatura, que respondem por 

preocupações identificas inicialmente com os EPAs.  

A partir da construção dos conceitos se expande o conhecimento por meio da criação 

dos mapas conceituais. Os mapas são elaborados tendo em sua base os conceitos de causa e 

efeito fim, e ajudam a construir mais conhecimentos sobre o contexto, deslumbrando a relação 

de causa e efeito com os objetivos da gestão. Essa etapa de estruturação permite explorar 

individualmente os mapas estabelecendo relações e agrupamentos em clusters, os quais 

representam as áreas de preocupação semelhantes. Sendo representado na Figura 14.  
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Figura 14 - Mapa conceitual com clusters 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

O mapa conceitual apresenta a dimensão principal “Consumo racional” que é 

respondido com os clusters “Operacionalização” e “Tecnologia”. A construção do modelo 

obedece a uma estrutura arborescente, considerando a lógica de decomposição o critério mais 

amplo é decomposto em dois ou mais critérios que formam uma base de mensuração.  

Com base na correlação hierárquica entres os critérios se apresenta as dimensões de 

preocupação da estrutura. Foram definidos os Pontos de Vista Fundamentais (PVF), e 

Descritores (indicadores) que formam a estrutura do modelo. O modelo possui uma estrutura 

baseado em 3 dimensões principais, as quais são representadas pelos PVF econômico; PVF 

instalações e o PVF socioambiental. 

Número total de indicadores encontrados neste estudo foi de 47 (quarenta e sete), 

sendo distribuídos por dimensões de preocupação secundárias ou como aqui identificados os 

Ponto de Vista Elementares (PVE) : PVE 1 Oportunidade econômico, com 8 (oito); para PVE 

2 Gestão de custos, foram encontrados 07 (sete); para PVE 3 Infraestrutura operacional, foram 

obtidos 07 (sete), para PVE 4 Ações de apoio, foram obtidos 08 (oito), para PVE 5 Consumo 
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racional, foram identificados 11 (onze) e finalizando com o PVE 6 Responsabilidade, onde 

identificou-se 06 (seis) indicadores.  

Estabelecido a estrutura do modelo iniciou-se a etapa de avaliação, para esse processo 

foi utilizado o software macbeth scores, o qual permitiu transformar as escalas ordinais em 

cardinais, atendendo o propósito de nivelamento das escalas em uma mesma unidade de 

medida permitindo assim, a integração dos critérios identificados. Conforme Figura 15. 

 

Figura 15 - Transformação do descritor "consumo por usuário" no MACBETH 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Com a operacionalização do Macbeth é possível determinar as funções de valores, 

tomando como base o exemplo da Figura 15 que tem como descritor o “Consumo de energia 

(Kwh) por usuário” o qual compõe a dimensão secundária (PVE) comportamento de 

consumo; que por sua vez está vinculado a dimensão principal (PVF) Consumo racional.  A 

partir da identificação das escalas cardinais foi determinada a diferença de atratividade entre 

passar de um nível de impacto ao outro em cada indicador de desempenho.  

Com os indicadores estabelecidos em escalas cardinais, admite-se a integração da 

estrutura de mensuração onde se obtêm o score global da avaliação de desempenho. A Figura 

16 demonstra o perfil atual do desempenho da gestão de energia da IES (PDGE). 
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Figura 16 - Perfil de desempenho da gestão de energia da IES “Alfa” 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

A avaliação de desempenho da gestão de energia na IES “Alfa” que serve de pesquisa 

piloto neste estudo, obteve um desempenho geral de 14,17 pontos. Considerando a escala de 

ancoragem que possui um desempenho neutro equivalente a “0” e um desempenho de nível 

bom em “100” pontos e com base na matriz de julgamento das escalas semânticas 

representados pelos níveis estabelecidos no software Macbeth (extrema, muito forte, forte, 

moderada, fraca, muito fraca e nula), permite dizer que o resultado geral de 14,17 pontos se 

configura em um desempenho de nível moderado. 

Essa medida é resultante do valor de agregação estabelecido nos níveis da estrutura 

hierárquica de valor. Onde, o desempenho das dimensões superiores é obtido por meio da 

mensuração dos níveis estratégicos que por sua vez depende dos resultados obtidos na base da 

estrutura que representam os descritores do nível operacional.  
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Salienta-se, que a base da estrutura é composta de 47 (quarenta e sete) indicadores, os 

quais possuem uma mensuração individual. O resultado de avaliação permite desenvolver 

ações pontuais de recomendações e gestão, levando em consideração os níveis de 

performance obtidos. 

 Com relação às recomendações propostas neste estudo são potenciais incrementos de 

melhoria dos critérios que não atingirem o nível desejável, ou que se apresentaram em níveis 

de mercado com baixa performance. Entre as ações sugeridas está: 

 - Implantação de um sistema híbrido de oferta de energia. O uso de fontes de energia 

combinadas, como por exemplo a utilização de energia renovável ou uma fonte alternativa 

advinda do uso de geradores a diesel, podem representar um suplemento para atender 

situações de risco e falta de energia, e ainda, representam uma oportunidade estratégica para o 

acionamento em ocasiões em que o custo de consumo das fontes energéticas tradicionais 

forem mais alto (RABHI; BOSCH; ELHAJJAJI, 2015).   

 - A adoção de procedimentos de inspeção preventiva das instalações. Conforme 

Augenbroe et al. (2009b), considerando que os edifícios dos campus universitários sofrem 

diferentes mudanças internas como reorganizações, renovações e mudança de inquilinos é 

natural a degradação dos sistemas de construtivos, isso exige um constante monitoramento 

das instalações. 

 - Implantação de sistema de correção do fator de potência. Em termos de uso da 

energia a identificação e correção de lacunas de operação e infraestrutura, juntamente com a 

instalação de equipamentos eficientes certamente são as ações com maior potencial de atingir 

resultados de eficiência na gestão (GUL; PATIDAR, 2015). 

- Criação de procedimentos padrão para aquisição e instalação equipamentos elétricos, 

buscando o investimento de recursos em equipamentos com melhor eficiência e novas 

tecnologias. A padronização permite as instituições integrar os procedimentos relacionados à 

eficiência energética aos demais processos de gestão institucional. O sistema de gestão de 

energia padronizado baseia-se em elementos-chave comuns das normas de sistema de gestão, 

garantindo um elevado nível de compatibilidade principalmente atendendo o sistema de 

gerenciamento de energia de acordo com ISO 50001:2011 (MAJERNÍK et al., 2015). 

Com a aplicação destas ações de melhoria é possível obter um novo perfil de 

desempenho. Atuando principalmente na área mais crítica de gestão, como identificado na 

dimensão de “infraestrutura operacional” que obteve um desempenho comprometedor, o qual 

pode ser monitorado e aperfeiçoado em um processo continuo de gestão. 
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 Dessa forma, considera-se que o modelo proposto atende os objetivos e preocupações 

do contexto abordado, principalmente pelos amplos critérios a serem considerados nas 

estratégicas de gestão da energia em IES, onde o modelo permite o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de ações com vistas ao alinhamento sustentável das operações. 

 Salienta-se que o artigo 2 (documento completo encontra-se no Apêndice B) apresenta 

os critérios para concepção de um modelo de avaliação de desempenho considerando o 

contexto de gestão de energia em (IES). O artigo descreve todos os procedimentos para a 

estruturação e a concepção do modelo de referência proposto. 

 

 

4.3 RELEVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA 

GESTÃO DE ENERGIA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES). 

 

 

 A presente seção apresenta os resultados relacionados à Etapa 3 da pesquisa, que 

atende ao terceiro objetivo específico da dissertação: Refinar o modelo proposto por meio de 

uma análise comparativa entre diferentes perspectivas, traçando um diagnóstico que 

determine a relevância dos critérios para avaliação do desempenho. 

 Considerando que um modelo de avaliação de desempenho se constitui com maior 

representatividade, quando atende o confronto dos critérios com evidências de diferentes 

perspectivas.  A abordagem aqui tratada apresenta os resultados do processo de refinamento 

considerando o conjunto de critérios que estabeleceram no modelo de avaliação proposto 

(modelo piloto), conforme evidenciado na seção 4.2.  

 

 

 Análise de relevância dos critérios entre especialistas: 

 

 

 Com base nos 47 critérios que se estabeleceram no modelo piloto se deu início ao 

processo de refinamento do modelo por meio da aplicação da técnica Delphi junto aos 

especialistas. O Quadro 9  apresenta os critérios que foram submetidos na primeira rodada 

para apreciação dos painelistas. 
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Quadro 9 - Critérios e dimensões que se estabeleceram no modelo piloto 

 CRITÉRIOS CONSIDERADOS 

(AÇÃO) 

BASE DO DESCRITOR DE MENSURAÇÃO 

(INDICADOR) 
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S
u

b
 D

im
en

sã
o

 –
 O

p
o

rt
u

n
id

ad
e 
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(O
E

) 
(OE1) - Aquisição de Energia (OE1a) - Contratação da tarifa de consumo de energia 

demanda máxima/mínima 

(OE2) - Fatores de equilíbrio da 

demanda 

(OE2b) - Demanda contratada/demanda 

medida/potência instalada 

(OE3) - Acompanhamento da 

Tarifa 

(OE3c) - Valor médio da tarifa contratada 

(OE4) - Acompanhar uso da 

demanda no ciclo de faturamento 

(OE4d) - Custos de Consumo em horários de ponta 

(OE5) - Sazonalidade no ciclo de 

medição potência demandada 

(OE5e) - Períodos em que o consumo ultrapasso 

demanda contratada 

(OE6) - Eficiência na aplicação de 

recursos destinados energia 

(OE6f) - Ações com base efetivas de cronograma de 

investimentos 

(OE7) - Acompanhamento do 

consumo 

(OE7g) - Ações de controle efetivo de consumo 

(OE8) - Mapa de utilização do 

consumo 

(OE8h) - Áreas com custo crítico de consumo 

S
u

b
 D

im
en

sã
o

 –
 G

es
tã

o
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e 
C

u
st

o
s 

(G
C

) 

(GC1) - Recursos orçamentários (GC1a) - Gastos com energia por período 

(GC2) - Categoria de gastos com 

energia 

(GC2b) - Centro de custos com uso de energia 

(consumo por área/departamento) 

(GC3) - Qualidade final da energia (GC3c) - Custos relativos a danos elétricos nas 

instalações 

(GC4) - Desempenho de carga (GC4d) - Performance de uso da carga, em atender à 

necessidade 

(GC5) - Custos com consumo por 

áreas/setores 

(GC5e) – Custos de consumo por área de construção 

(GC6) - Custos por usuários 

(servidores) 

(GC6f) – Custos de consumo específico dos servidores 

(técnicos e professores) 

(GC7) - Custos por usuários 

(estudantes) 

(GC7g) – Custos de Consumo especifico dos 

estudantes 

D
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en
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o
 –
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 D
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O
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IO
) 

(IO1) - Sistema de energia reserva 

para acionamento emergencial   

(IO1a) - Tempo de autonomia na oferta de energia 

(IO2) - Monitoramento do 

funcionamento das instalações 

(IO2b) - Ações de inspeção das instalações 

(IO3) - Correção do fator de 

potência 

(IO3c) - Área atendida com banco de capacitores 

(IO4) - Dimensionamento das 

instalações para expansão no futuro 

(IO4d) - Áreas físicas com instalações que permitem 

aumento no uso carga 

(IO5) - Padrões para instalações (IO5e) - Ocorrências de Serviços e instalações 

atendendo normas técnicas 

(IO6) - Infraestrutura das redes de 

alimentação elétricas 

(IO6f) - Ocorrências de intervenções de ampliação de 

rede baseadas em projetos especifico 

(IO7) - Padronização da aquisição 

de equipamentos elétricos 

(IO7g) - Ocorrências de aquisições de equipamentos 

elétricos seguindo orientação técnica 

S
u

b
 D

im
en

sã
o

 –
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p
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O
p
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n

al
 (

A
O

) 

(AO1) - Comportamento de 

Consumo 

(AO1a) - Características das práticas de consumo em 

relação a demanda 

(AO2) - Históricos de consumo  (AO2b) - Consumo relativo a períodos letivos efetivos 

(AO3) - Eficiência do sistema de 

iluminação 

(AO3c) - Áreas atendidas com tecnologias de 

iluminação mais eficiente (LED) 

(AO4) - Consumo para garantir 

conforto térmico 

(AO4d) - Áreas atendidas com equipamentos de 

conforto ambiental de alta performance e eficiência 

racional de consumo elétrico 

(AO5) - Perdas técnicas de energia 

elétrica 

(AO5e) – Condições técnicas de funcionamento das 

redes e dos equipamentos 

(AO6) - Operação dos 

transformadores e instalações 

(AO6f) – Controle do tempo em operação com 

pequenas cargas 

(AO7) - Atendimento das (AO7g) – Ocorrências de chamados de manutenção 
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 CRITÉRIOS CONSIDERADOS 

(AÇÃO) 

BASE DO DESCRITOR DE MENSURAÇÃO 

(INDICADOR) 

demandas do usuário final elétrica atendidas 

(AO8) - Manutenção preventiva 

das instalações 

(AO7h) Relação das ações de manutenção preventivas 

x ações corretivas 

D
im
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sã

o
 –

 S
o
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o

am
b
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o
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R
) 

(CR1) - Comportamento de 

consumo por usuários (estudantes) 

(CR1a) - Dados que refletem o comportamento de 

consumo dos estudantes 

(CR2) - Comportamento de 

consumo por usuários (servidores) 

(CR2b) - Dados que expressam o grau e categoria de 

participação dos servidores no consumo 

(CR3) - Consumo por áreas físicas 

distintas 

(CR3c) - Equiparar a quantidade do consumo de 

energia de cada bloco 

(CR4) - Inconformidades no uso de 

equipamentos 

(CR4d) - Ocorrências que identificam 

inconformidades no uso de equipamentos 

(CR5) - Priorizar equipamentos 

mais modernos e eficientes 

(CR5e) - Quantidade de equipamentos elétricos 

operando fora de linha (antigos) 

(CR6) - Classificação do nível de 

consumo dos equipamentos 

(CR6f) - Quantidade de equipamentos que demandam 

maior potência de consumo 

(CR7) - Equipamentos certificados 

visando eficiência de consumo 

(CR7g) - Quantidade de equipamentos elétricos 

operantes com selo de economia de energia Procel 

(CR8) - Gerenciamento do 

consumo e medição de energia nas 

instalações 

(CR8h) - Áreas que é possível fazer o monitoramento 

individual do consumo 

(CR9) - Sistemas de geração 

energéticos híbridos 

(CR9i) - Quantidade de energia consumida a partir de 

mais de uma fonte de energia 

(CR10) - Geração de energia local (CR10j) - Quantidade de energia gerada a nível local 

(CR11) - Uso de energia renovável (CR11l) - Quantidade de energia consumida 

proveniente exclusivamente de fontes limpa 

S
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 –
 

R
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O
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O
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(RO1) - Orientação aos usuários (RO1a) - Ações de comunicação que vise a orientação 

e conscientização dos usuários 

(RO2) - Canais de informações da 

gestão de energia 

(RO2b) - Ações de divulgação dos dados de consumo 

e gestão de energia 

(RO3) - Conforto e qualidade 

térmica dos ambientes 

(RO3c) - Áreas de envoltórios que atende os princípios 

mínimos de conforto térmico sem uso de energia 

(RO4) - Satisfação do usuário 

quanto a qualidade de energia 

(RO4d) - Avaliar a satisfação do usuário com relação a 

qualidade de energia final 

(RO5) - Estruturas de ocupação 

sustentáveis 

(RO5e) – Áreas das edificações que atendem 

certificações de uso racional de energia 

(RO6) - Gestão dos resíduos 

materiais e equipamentos elétricos 

(RO6f) – Quantidade de resíduos elétricos gerados x 

resíduos tratados (corretamente descartados) 

Fonte: Elaborado pelo autor  
 

 

  Com base no quadro de critérios do estudo de referência iniciou-se a 

operacionalização da técnica Delphi, sendo que a cada rodada as respostas têm um tratamento 

estatístico simples e em seguida é repassada aos próximos participantes.  

 Na primeira rodada foram selecionados os três especialistas com maior qualificação 

previamente selecionados, objetivando um melhor aproveitamento inicial na seleção dos 

critérios. Nesta primeira rodada da Delphi, participaram 03 especialistas, sendo que, 

individualmente, foram avaliados 47 critérios, divididos em três dimensões da gestão de 

energia: Econômica, Instalações e Socioambiental, totalizando 141 julgamentos.  
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 As repostas que compõem o Quadro 9 foram analisadas, de forma a montar um 

conjunto de critérios que representam o consenso de relevância das opiniões. Salienta-se que 

as observações feitas pelos respondentes desta rodada, foram incorporadas ao questionário 

antes da aplicação da segunda rodada. Neste ponto da tarefa, observou-se um bom nível de 

consenso entre as dimensões, conforme a Figura 17. 

 

Figura 17 - Nível de consenso agrupado por dimensão e subdimensão 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 Observa-se na Figura 17, uma certa homogeneidade de relevância entre as dimensões, 

sendo que a dimensão “socioambiental” aparece 9% abaixo das demais.  Com relação as 

subdimensões se destacam os critérios que compõe o conjunto  relacionado à “oportunidade 

econômica” com 84% de relevância.  

 A análise de consenso individual destacaram-se os critérios que obtiveram nota 

máxima de todos os especialistas: C1-aquisição de energia; C2-demanda contratada; C8-

consumo; C10-centro de custos; C25-sistema de iluminação; C26-análise térmica das 

instalações; C39-fontes de geração de energia. 

 Com relação aos comentários de texto livre que, por exemplo, explicasse a sua 

classificação ou expressasse o seu desacordo com a declaração e sugestões de melhorias, 

foram identificadas relevantes contribuições como para: o critério C7- controle, foi 

identificado com a nomenclatura divergente, conflito de sentido entre demanda e consumo; 
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em relação ao C31- dados de consumo por estudantes e C32- dados de consumo por 

servidores, houve a declaração que esse tipo de dado é difícil mensurar; ainda com relação ao 

C1- aquisição de energia, com sugestão de ser um critério vinculado a modalidade tarifária. 

 Nesta primeira rodada apenas um critério obteve um consenso abaixo de 50%, o 

critério C6-investimento, na descrição apresentada teve um consenso de 33%, sendo assim 

não fez parte do questionário na segunda rodada. 

 A segunda rodada é representada por um painel composto pelos quatro especialistas 

restantes da pré-seleção. Foram submetidos à avaliação dos especialistas 46 critérios, 

totalizando 184 julgamentos. Juntamente com esse questionário, foram incorporados ajustes 

sugeridos na primeira rodada, principalmente relacionado a nomenclatura de atribuição dos 

critérios. 

 O resultado de consenso da segunda rodada foi muito semelhante ao da primeira, com 

a atribuição de notas que sugerem uma mesma tendência de consenso entre os especialistas.  

 Sendo observado um significativo acréscimo de relevância no conjunto de critérios 

que compõe a dimensão socioambiental que passou de 62% para 82% na segunda rodada. 

Levando em conta os ajustes incorporados seguindo sugestões da primeira rodada e 

acompanhando as atuais tendências de percepção sustentável esse desempenho mais 

acentuado da dimensão socioambiental é justificável.  

 Importante considerar também, que com o resultado da segunda rodada se estabelece 

um nivelamento de relevância entre todas as dimensões avaliadas. Sendo observado no geral 

uma leve variação de consenso entre as rodadas 1 e 2, não podendo ser caracterizada como 

uma discrepância. 

 Após a consolidação das rodadas, foram feitas análises quanto à agregação dos 

resultados, objetivando compor uma estrutura única de convergência das opiniões, conforme 

se apresenta na Figura 18. 
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Figura 18 - Relevância geral dos critérios 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 Essa relevância é tratada pela capacidade de estar avaliando o desempenho da gestão 

de energia em IES, que no geral o conjunto de critérios do modelo obteve um consenso geral 

de 74% entre os especialistas. 

 Levando em consideração a mediana das notas atribuídas por todos os especialistas, 

identifica-se que 21% dos critérios avaliados obtiveram nota 5 e, 41% se apresentam com nota 

4. Isso demonstra que pelo menos 62% dos critérios que compõem o modelo de avaliação, são 

considerados como sendo importantes e muito importantes na visão dos especialistas. 

 A integração de critérios em uma estrutura com opiniões de diferentes perspectivas 

fornece uma abordagem mais holística da avaliação de desempenho da gestão de energia em 

IES. Principalmente considerando que há um desafio em identificar um conjunto comum de 

critérios de decisão de portfólio sustentável para todas as instituições e que possam ser 

aplicados como base de comparação das operações sustentáveis em faculdades e 

universidades (MURPHY; O’BRIEN, 2014). 

 

 Refinamento do modelo de avaliação por meio dos estudos de caso:  

 

 Conforme já mencionado, a análise de levantamento e aprimoramento dos critérios 

aqui propostos levam em consideração a perspectiva do estudo desenvolvido no modelo 
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piloto,  que é  comparado em demais IES. Sendo aqui representado pelo contexto da gestão de 

energia da IES “X” e IES “Y”. 

 Salienta-se que, em ambos os casos investigados as dimensões que representam os 

níveis estratégicos e táticos da estrutura de avaliação permaneceram inalteradas. Contudo, em 

virtude das especificidades de cada cenário, que apresentam características divergentes como 

a forma de gestão, infraestrutura e ocupação, houve uma variação no número e no tipo de 

critério que representam cada dimensão.  

 É apresentada na Figura 19, a estrutura global que representa o contexto de avaliação 

de desempenho da gestão de energia na IES “X”. 

 

Figura 19 - Estrutura global que compõe os critérios do modelo de avaliação da IES "X" 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 Considerando os resultados estabelecidos, foi identificada com maior grau de 

importância a dimensão Econômica que responde por um conjunto de critérios que são 

considerados com um grau de importância que equivalem 48% da estrutura de avaliação. Já os 

critérios que compõe a dimensão Técnico/Instalações representam apenas 15% de importância 

no modelo. 

 A preocupação em relação aos critérios, que compõem a dimensão econômica da 

gestão de energia em IES, se justiçam devido aos crescentes preços da energia dos últimos 
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anos, isso fica evidenciado no acompanhamento dos indicadores de energia que mostram uma 

diminuição no desempenho energético atribuídos aos altos custos de operação (MURPHY; 

O’BRIEN, 2014).  

 Com relação às dimensões intermediárias observou-se uma atribuição de importância 

muito semelhante, com um grau de amplitude entre as dimensões não superior a 22%.  

 Do total de critérios identificados apenas o indicador C19-Qualidade das instalações 

surgiram de forma específica, os demais apresentam características comuns ao conjunto de 

critérios do modelo de origem. É oportuno salientar, que a gestão da qualidade das instalações 

representa uma ação de relevância na gestão de energia, considerando os custos totais com 

energia 25% são caracterizados pelos custos operacionais, representa uma enorme proporção 

que merece uma especial atenção por parte dos gestores (LOGANATHAN; LAKSHMI, 

2014). 

 Outro aspecto importante que caracteriza o estudo desenvolvido junto a IES X é que as 

organizações públicas têm que lidar com restrições orçamentarias mais rigorosas do que as 

empresas privadas, o que passa ser um desafio de planejamento para atender às necessidades 

educacionais e manter os níveis de desempenho energético (LAVY, 2008b).  

 A base do modelo é composta por um conjunto de indicadores de mensuração que 

representam o nível operacional da estrutura de avaliação, sendo aqui constituído por um total 

de 44 indicadores. A Figura 20 demonstra o perfil atual do desempenho da gestão de energia 

da IES “X”. 

Figura 20 - Perfil de desempenho agregado da IES "X" 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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 O resultado geral da avaliação de desempenho da gestão de energia na IES X, foi de 

21,11 pontos, em uma escala onde 0 pontos equivalem ao nível “neutro” e 100 pontos 

equivalem ao nível “bom”. Com base neste resultado é possível enquadrar o desempenho do 

processo de gestão de energia no contexto avaliado em um nível moderado.   

 É importante considerar que este desempenho pode ser melhorado por meio da 

implementação de ações de melhorias. Com esse diagnóstico de desempenho, ficou 

caracterizada como fator comprometedor do PVE Infraestrutura a falta de um sistema de 

acionamento de energia reserva. E na PVE Consumo racional, a maior ineficiência foi o 

sistema de iluminação e a falta de investimento em equipamentos com melhor eficiência de 

consumo. 

 Para finalizar a demonstração dos resultados obtidos por meio dos estudos de caso, é 

apresentada na Figura 21, a estrutura global que representa o contexto de avaliação de 

desempenho da gestão de energia na IES “Y”. 

 

Figura 21 - Estrutura global que compõe os critérios do modelo de avaliação da IES "Y" 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 Neste contexto, acompanhando a tendência do estudo desenvolvido junto à IES X, foi 

identificada uma maior valorização da dimensão Econômica que recebeu o expressivo 

julgamento de importância que equivalem a 60% da estrutura de avaliação. A dimensão 

Técnico/Instalações recebeu um baixo julgamento de importância representando apenas 7%.  
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 Compondo a base de nível operacional do modelo de avaliação 34 indicadores de 

mensuração representam o estudo de caso da IES Y.  Fazendo parte desse total, estão os 

critérios C3-desempenho ações de consultoria e C7-definição dos recursos (composição 

custos) que representam as evidências que surgiram especificamente neste contexto.  

 Para finalizar essa discussão junto a IES Y é importante considerar sua característica 

institucional ser de capital privado, o que reflete na composição do maior grau de importância 

atribuído à dimensão Econômica. Contudo, o que mais chama a atenção é o baixo índice de 

interesse pela dimensão técnico/instalações representado apenas 7%.  

 Segundo Lavy (2008b), as instituições muitas vezes não reconhecem a importância da 

gestão de instalações para o sucesso de desempenho nos negócios. Para a o autor o sucesso da 

gestão de energia é caracterizado não só pela receita anual e margens de lucro, mas também 

por diversas ações práticas que são mantidas como: o monitoramento diário instalações, 

acompanhamento do consumo e demais políticas que são implementadas com vista ao 

alinhamento das práticas de gestão energética.  

 Neste contexto Choong et al.(2012), ressalta que as IES públicas superam as IES 

privadas, com a implementação de ações chave de gerenciamento de energia, são ações 

representativas que se caracterizam principalmente por práticas de monitoramento e a 

implementação de mecanismos de avaliação do desempenho.,A Figura 22 demonstra o perfil 

atual do desempenho da gestão de energia da IES “Y”. 

 

Figura 22 - Perfil de desempenho agregado da IES "Y" 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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 O resultado geral da avaliação de desempenho da gestão de energia na IES Y, foi de 

26,29 pontos. Considerando a escala de referência o contexto avaliado a encontrasse em um 

nível de desempenho moderado.  Esse desempenho é muito parecido que com os resultados 

diagnosticados junto a estudo de caso IES Alfa e IES X. 

 Explorando o potencial do modelo que fornece além da análise agregada, a 

interpretação local de desempenho. Foi identificado na IES Y um baixo desempenho no 

conjunto de critérios que determinam a PVE Consumo racional. Que foi determinado 

principalmente pelo grande índice de equipamentos elétricos não certificados, e por não 

possuir um sistema de geração próprio de energia. 

 

 Diagnóstico entre os estudos de caso: 

 

 Com base nos resultados da pesquisa, é possível identificar os objetivos e 

preocupações que determinam o desempenho da gestão de energia em IES, para cada uma das 

instituições. Figura 23 apresenta o julgamento de importância das dimensões intermediárias. 

 

Figura 23 - Importância das dimensões intermediárias 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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 Percebeu-se uma congruência entre o estudo piloto desenvolvido na IES Alfa e da IES 

X. No entanto, quando se compara esses dois casos com os julgamentos dos níveis no 

contexto da IES Y, se identifica uma leve disparidade, com destaque para uma maior 

atribuição de importância do “PVE Oportunidade econômica” e “PVE ações de apoio”. 

 No entanto, o alinhamento entre os três contextos abordados é realçado, quando se 

analisa a importância agregada entre as três dimensões principais. Conforme se apresenta na 

Figura 24. 

 

Figura 24 - Importância das dimensões de acordo com contexto 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 É preciso considerar que nos 3 estudos desenvolvidos os resultados obtidos foram 

muito semelhantes.  Mesmo considerando que a tendência de valoração para cada um dos 

casos serem por dimensões distintas, manteve-se um perfil de importância homogêneo.  

 Considerando o diagnóstico desenvolvido nesta pesquisa, é possível declarar que em 

ambos os contextos pesquisados apresentam preocupações com os fatores intervenientes da 

gestão de energia e sua relação no desempenho das atividades e operações. 

 Neste sentido Murphy et al. (2014) expõe que é importante que a gestão de energia em 

IES seja tratada como um componente estratégico, principalmente admitindo o envolvimento 

dos gestores de altos níveis na seleção de critérios providências que indicarão como tomar 
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uma decisão. Quando essas ações são vinculadas aos indicadores de sucesso, o processo 

fornece a base para a construção de conceitos orientados à ação que estabelecem as estratégias 

de decisão. 

 Por fim, há de ponderar que a pesquisa apresentou uma abordagem que considera os 

fatores característicos e exclusivos de cada instituição, o que não impede que as evidências 

aqui edificadas possam representar ações estratégicas que atendam diferentes contextos.  Os 

critérios de decisão que apresentam características personalizadas podem alcançar resultados 

mais adequados por atender as estratégias de interesse do contexto de gestão (MURPHY; 

O’BRIEN, 2014). 

 Pode-se concluir assim, que os procedimentos e técnicas utilizados na pesquisa foram 

adequados e permitiram alcançar os objetivos propostos. O processo de refinamento deste 

conjunto de critérios se mostrou representativo obtendo um alto índice de relevância. 

 Isso demonstra que os critérios estabelecidos possuem um alinhamento conceitual que 

representam a integração da gestão de energia com as demais práticas de sustentabilidade nas 

operações de serviço das IES.  
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5 CONCLUSÃO  

 

 

 Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões provenientes da pesquisa. 

Considerando os objetivos propostos, as contribuições na perspectiva do contexto e da 

academia, bem como os registros limitantes da pesquisa e demais sugestões de trabalhos 

futuros.  

 

 

 5.1 ANÁLISE DOS OBJETIVOS  

 

 

 A presente pesquisa teve por objetivo geral propor um modelo para avaliar o 

desempenho da gestão de energia em Instituições de Ensino Superior (IES). Para atender esse 

objetivo foram desenvolvidos três objetivos específicos. 

  O primeiro objetivo especifico (OE1), foi obtido considerando o Quadro 6, que 

apresenta um mapeamento das informações relacionadas ao contexto de gestão energética. E 

permitiu constituir um entendimento sobre avaliação de desempenho da gestão de energia em 

IES, considerando os métodos e ferramentas, campo de atuação e desafios.  E o Quadro 7 

atende a categorização dos critérios que representam o contexto avaliado, em que possibilitou 

organizar, padronizar e identificar as dimensões de avaliação.  

 O segundo objetivo específico (OE2), também foi atingido com a construção do 

modelo de avaliação de desempenho da gestão de energia em uma IES. Com procedimento 

inicial de desenvolvimento foi permitido identificar os conceitos que representam os objetivos 

e preocupações do contexto, os quais foram obtidos por meio da interação com o decisor.  A 

operacionalização do modelo surgiu com a composição da estrutura de avaliação, que tem 

como base o conjunto de critérios que estabelece os indicadores e são constituídos de escalas 

com níveis de mensuração. Com os indicadores estabelecidos em escalas cardinais, admite-se 

a integração da estrutura de mensuração, obtendo um score global da avaliação de 

desempenho.  

 Com relação ao terceiro objetivo específico (OE3), que busca o refinamento do 

modelo proposto foi alcançado analisando duas perspectivas. A primeira por meio do 

consenso de relevância dos critérios com o painel de especialistas, em que considerando o 

significativo resultado de relevância, ratifica o conjunto de critérios em efetivamente estar 
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avaliando o desempenho das ações de gestão de energia em IES. A Segunda perspectiva 

considera o confronto dos critérios que compõe o modelo por meio dos múltiplos estudos de 

caso, em que se identificaram novos critérios que contribuíram no aprimoramento do modelo. 

Caracterizando um diagnóstico de evidências estratégicas que atendem a realidade da gestão 

de energia em IES.  

 É significativo ponderar, que em ambos os contextos pesquisados há uma dificuldade 

em conseguir dados consistentes que permitam alimentar de forma precisa um sistema de 

avaliação. Entende-se que a compreensão deste aspecto representa uma das maiores 

contribuições práticas do estudo, permitindo aos decisores deslumbrar novas ações.  O estudo 

pode estar despertando o interesse para futuras implementações de procedimentos e coleta de 

dados que viabilizem o controle e acompanhamento dos indicadores de avaliação.  

 Nesta perspectiva, fazendo uma comparação entre as preocupações extraídas por meio 

dos estudos aqui apresentados e os conceitos de referência que são apresentados na literatura 

internacional, identificou-se um bom alinhamento de objetivos.  

 Ainda assim, observou-se que os critérios relacionados à emissão de CO2 relacionando 

aos gases de efeito estufa, que se trata de um termo muito debatido na literatura e não se 

apresentou como um critério de grande interesse nestes estudos. Isso pode ser justificado pela 

característica da matriz energética nacional, onde a queima de combustível fóssil não é tão 

representativa.  

 Apreciado a conclusão dos três objetivos específicos propostos, conclui-se que a 

pesquisa atingiu o objetivo geral visto que, frente a todas as análises realizadas, ficou 

comprovado a contribuição da pesquisa para ampliar o entendimento sobre a gestão de 

energia em IES, principalmente na identificação de critérios para compor um modelo de 

avaliação, permitindo a estruturação de estratégias de controle, gestão e tomada de decisão 

com indicadores contemplam a integração das dimensões da gestão de energia em IES. 

 

  

5.2 CONTRIBUIÇÕES 

 

 

 Ao propor um modelo de avaliação de desempenho da gestão de energia em IES, 

considerando análise crítica da literatura e permitindo o cotejamento de evidências conceituais 

com os critérios que representam as inquietações do contexto, fica caracterizado a 

contribuição cientifica da pesquisa. Em termos acadêmicos a abordagem tratada no Apêndice 
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A, tem especial destaque por extrair o conhecimento base da pesquisa, visto que se identificou 

a relevância cientifica das referências e faz a identificação de lacunas de pesquisa 

relacionadas ao contexto de estudo, configurando-se como uma fonte de informações para o 

desenvolvimento de estudos futuros.  

 Com relação à análise teórica, em observância dos princípios de tratamento de 

avaliação de desempenho, destaca-se a qualidade dos indicadores em atender com 

abrangência as dimensões de preocupação inerentes à gestão de energia em IES, conseguindo 

estabelecer uma estrutura conceitual robusta, abordando todos os níveis de gestão 

organizacional.  

 Sob essa perspectiva, identifica-se que o tema abordado está em plena ascensão, o que 

permite agregar novos conhecimentos por meio do desenvolvimento e melhoria dos 

instrumentos de avaliação já existentes, bem como estar contribuindo no desenvolvimento de 

novas ferramentas adaptadas a realidade das IES, que enfrentam grandes desafios para medir 

o desempenho sustentável de suas operações. 

 Buscando preencher uma lacuna quanto à necessidade de um modelo de avaliação com 

origem inerente as particularidades do contexto de gestão de energia em IES. Os resultados 

apresentados no Apêndice B atendem à necessidade dos decisores em desenvolver o 

entendimento sobre a gestão de energia, explicitando os critérios de mensuração que 

representam os objetivos e preocupações da gestão de energia em IES. 

 Verifica-se como uma oportunidade de uso do modelo na gestão estratégica das IES, 

principalmente por proporcionar a identificação de desempenho de forma pontual em cada 

nível de preocupação. Com essa interpretação admite-se ao gestor acompanhar as 

discrepâncias e desenvolvimento das ações de melhorias que atendem os objetivos de 

competitividade das operações de serviços das IES. Destacando assim, a importância do 

modelo de avaliação apresentado, que permite além da avaliação o diagnóstico dos níveis 

comprometedores para o enquadramento em ações de aprimoramento na atuação. 

 O conjunto de indicadores que compõe o modelo se apresentou com elevado grau de 

importância em ambos os casos pesquisados. Isso demonstra que os critérios estabelecidos 

possuem um alinhamento conceitual que representam a integração da gestão de energia com 

as demais práticas de sustentabilidade nas operações de serviço das IES.  

 Com base neste estudo é possível identificar, que as funções ligadas à gestão de 

energia das IES, representam o start inicial para se estabelecer resultados positivos de 

desempenho nas operações de serviço. Considerando que o investimento em tecnologias e 

inovação é uma das estratégias fundamentais para atingir o desempenho sustentável. É preciso 
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que as IES, abram oportunidades para o uso tecnológico que atendam a eficiência de suas 

operações nas perspectivas econômicas, sociais e ambientais. Não se pode admitir um 

desempenho da gestão energética sem saber o nível de eficiência, o consumo registrado e sua 

relação de impacto com as atividades desenvolvidas. 

 Estas afirmações contribuem para que gestão energética das IES possam encontrar 

novas oportunidades, principalmente relacionadas ao desenvolvimento de estratégias de 

operações. Como, por exemplo, o uso de sistemas de iluminação de baixo consumo, geração 

de energia sustentável, monitoramento remoto das edificações e automação de ambientes são 

apenas alguns exemplos apresentados nesta pesquisa que caracterizam oportunidades 

estratégicas de eficiência de desempenho na gestão energética.   

 Finalmente, é possível afirmar que por meio dos resultados apresentados a pesquisa se 

credencia como um componente de avaliação e planejamento estratégico das ações gestão de 

energia no contexto das IES, permitindo uma visão sistêmica e integrada que considera as 

diferentes dimensões de avaliação em operações de serviço. Com essa composição os critérios 

de avaliação apresentados expõem evidências que podem ser tratadas de forma estratégica, 

dando aos gestores condições de planejar, monitorar e avaliar o desempenho das ações de 

gestão energética.  

 

 

5.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA  

 

 

 Foi possível identificar as seguintes limitações, com relação à proposição do modelo 

para avaliar o desempenho das ações de gestão de energia em Instituições de Ensino Superior:  

• O modelo foi composto por critérios abrangentes que caracterizam diversos níveis da 

gestão de energia, entretanto, os aspectos abordados se limitam a percepção e 

entendimento dos objetivos e preocupações de cada contexto pesquisado. 

• O resultado do diagnóstico desenvolvido na construção do modelo levou em 

consideração as informações repassadas pelo decisor de cada contexto, é possível que 

por conveniência algumas informações possam ter sido omitidas ou negligenciadas. 

• A pesquisa se limitou ao entendimento das ações de gestão de energia elétrica, as 

demais formas de energia não foram consideradas neste estudo. 

• Contemplando especificamente o processo de refinamento do modelo, é preciso 

considerar que oportunidade de tempo de interação com o decisor foi um fator crítico, 
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já que para cada um dos casos pesquisados oportunizou-se apenas dois momentos de 

reunião. Considerando que metodologia de desenvolvimento do modelo segue um 

processo recursivo para construção do conhecimento, exigindo um constante feedback 

com os participantes, não é possível prever se o tempo disposto para essa interação foi 

o suficiente, sendo capaz de refletir a percepção de entendimento de toda a realidade. 

 

 

5.3 TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 Para o aprofundamento da análise de múltiplos casos, sugere-se a ampliação de casos a 

serem estudados ao ponto que caracterize uma representatividade necessária para o 

alinhamento dos critérios de avaliação. Essa condição permite estabelecer um modelo, que 

comporte o desenvolvimento de uma análise benchmarking e estar respondendo as questões 

relacionadas ao desempenho individual, e com base do resultado de desempenho próprio 

estabelecer uma correlação com a concorrência. Essa análise entre IES contribuir na 

identificação e aprimoramento das limitações na gestão de energia utilizando como base de 

referência as melhores práticas empregadas no segmento.  
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA GESTÃO DE ENERGIA EM INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR: ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

PROPOSTOS NA LITERATURA 

 

Resumo: As instituições de ensino superior (IES) estão inseridas em um ambiente dinâmico, 

onde as questões da sustentabilidade são fatores estratégicos para a integração das dimensões 

de interesse da governança. Neste contexto, o acompanhamento do desempenho energético é 

visto como um dos principais desafios de apoio as operações em IES. A presente pesquisa tem 

por objetivo fazer uma análise da literatura internacional, a fim de extrair um fragmento 

específico de artigos que estejam alinhados com a avaliação de desempenho na gestão de 

energia em IES. Utilizou-se como instrumento de pesquisa o Knowledge Development 

Process – Construtivist (ProKnow-C), com este método possibilitou-se a análise bibliográfica 

e sistêmica da literatura, atendendo as características específicas do contexto. Identificou-se 

25 artigos alinhados ao contexto de avaliação de desempenho da gestão de energia em IES. A 

partir da análise destes documentos, extraiu-se evidências que caracterizam e representam os 

principais métodos, ferramentas e indicadores de avaliação. Conclui-se que são 

predominantes modelos híbridos, que integram mais de uma metodologia, em que a gestão de 

energia é tratada como um componente genérico. Esse aspecto caracteriza-se como uma 

barreira, ao estabelecer seu grau de influência no desempenho das demais dimensões de 

interesse da sustentabilidade, pois comunicam apenas as informações essenciais, estudando a 

sustentabilidade corporativa, sem levar em conta a importância da gestão de operações. Nesta 

perspectiva, identifica-se uma carência de modelos para avaliar o desempenho específico da 

gestão de energia das operações que envolvem o contexto das IES. Com relação aos critérios 

estabelecidos para os indicadores de mensuração, ficou evidenciada uma variação satisfatória, 

contemplando uma boa gama de variáveis envolvidas, permitindo a distribuição e 

categorização em todos os níveis de gestão. Destaca-se ainda, que o contexto abordado está 

em plena ascensão, servindo-se deste estudo como um importante quadro conceitual para a 

construção do conhecimento, permitindo o desenvolvimento teórico e prático em estudos 

futuros.   

 

Palavras-chave: Avaliação de desempenho; ProKnow-C; Instituições de Ensino Superior; 

Gestão de energia. 

 

1. Introdução  

 Atualmente o contexto estratégico de gestão encontra nos fundamentos, ligados a 

sustentabilidade, os requisitos essenciais para determinar o desempenho organizacional. 

Inseridos neste contexto, as gestões das Instituições de Ensino Superior (IES) estão 

crescentemente propensas a considerar resultados de desempenho de suas operações de apoio 

aos serviços, convergidos as questões de sustentabilidade. Destaca-se assim, a importância 

destas questões, para analisar o desempenho organizacional, objetivando sua inserção como 

fator de incremento estratégico frente a competitividade.  

 As oportunidades que nascem da exploração de vantagens competitivas, convergem 

para o reconhecimento institucional junto a sociedade em geral. Nesse sentido, os gestores das 

IES, precisam estar atuando com objetivos estratégicos amplos, voltados não somente para os 
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objetivos fim de educação, pesquisa e extensão. Mas considerar também, os elementos que 

atendem o contexto das operações de apoio e suporte organizacional, como a necessidade dos 

recursos energéticos (Murphy & O’Brien, 2014).  

 A sustentabilidade das IES inclui necessariamente a seleção apropriada de recursos, 

eficiência no consumo e demais estratégias de melhoria na gestão, que objetivem o uso 

eficiente dos recursos, o qual pode ser dado como base as implicações claras, decorrentes do 

uso de energia (Gallachóir Ó et al., 2007). 

 Com essa interpretação, surge uma inquietação por parte das organizações, em 

desenvolver ações para melhorar a sua eficiência sustentável. No entanto, são poucas as 

instituições que adotam mecanismos sistemáticos de mensuração e avaliação do desempenho 

dessas ações. O acompanhamento do desempenho energético é visto como um dos principais 

desafios para as instituições de prestação de serviço (Gallachóir Ó et al., 2007; Riddell et al., 

2009a; Suwartha & Sari, 2013). Busca-se por meio da implementação de ferramentas de 

gestão, apresentar informações de apoio à tomada de decisão, que visem o controle e a 

eficiência na utilização dos recursos (Valmorbida, Ensslin, Ensslin, & Ripoll-Feliu, 2015). 

 As organizações estão mais propensas a adotar uma avaliação de desempenho com 

foco financeiro, restringindo assim, os modelos abrangentes que consideram a questões 

ambientais, sociais e econômicas. O problema, portanto, é a ausência de uma estrutura de 

gerenciamento abrangente, visando equilibrar e integrar considerações do tripple bottom line 

(TBL) com um fator estratégico da gestão. (Jamali, 2006). 

 Por conseguinte, a gestão de energia nas IES é expressa com maior respaldo de 

confiabilidade, quando submetida a índices de acompanhamento, estabelecidos por meio de 

indicadores de avaliação.  

 Nestes termos, emerge a pergunta que orienta este trabalho: Para literatura científica, 

quais são os critérios que representam os indicadores de avaliação de desempenho da gestão 

de energia nas Instituições de Ensino Superior?  

 Buscando responder este questionamento, o trabalho tem como objetivo extrair um 

fragmento específico da literatura, para compor um Portfólio Bibliográfico (PB) de artigos, 

que explicitam os critérios para a avaliação de desempenho da gestão de energia em IES.  

 Para aprimorar a busca do conhecimento, foram estabelecidos os objetivos específicos: 

(i) Selecionar um portfólio de artigos internacionais que represente o contexto de avaliação de 

desempenho na gestão de energia em Instituições de Ensino Superior; (ii) Realizar a análise 

bibliométrica do referido portfólio; (iii) Analisar o Portfólio Bibliográfico (PB) selecionando, 

identificando e categorizando os critérios que estabelecem os indicadores de mensuração, 
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levando em conta as dimensões de preocupação que respondem pela gestão da energia em 

IES. 

 A justificativa de interesse da pesquisa em analisar os indicadores de desempenho, na 

gestão de energia em IES, está embasado primeiramente, na carência de conhecimentos 

relacionados aos métodos de avaliação de desempenho, que considera a abordagem específica 

do tema (Suwartha & Sari, 2013). Considera-se também, como um fator de contribuição 

teórica desta pesquisa, o detalhamento dos critérios dos indicadores, os quais são apresentados 

em categorias de dimensões de preocupação específica, em que a concepção do framework 

conceitual busca refletir os critérios de relevância, para a avaliação de desempenho no 

contexto de gestão de energia em IES. E por fim, evidencia-se a contribuição prática desta 

pesquisa, a qual pode estar sendo utilizada na melhoria dos instrumentos de avaliação já 

existentes, e também contribui para que sejam desenvolvidas novas ferramentas adaptadas às 

instituições de educação, que enfrentam grandes desafios para medir o desempenho 

sustentável de suas operações. 

 

2. Metodologia da pesquisa  

 Essa seção está organizada da seguinte forma: (i) enquadramento metodológico; (ii) 

Processo de seleção do portfólio bibliográfico; e, (iii) procedimento de coleta e análise dos 

dados. 

 

2.1 Enquadramento metodológico 

 A presente pesquisa tem objetivos de caráter descritivo onde segundo Gil (2010), 

permite identificar por meio da literatura um fragmento especifico com a finalidade de 

aprimorar o conhecimento do pesquisador acerca do tema. Busca o entendimento da 

relevância de certo fenômeno e descreve a distribuição desse fenômeno. Seu objetivo primário 

é fornecer subsídios para a construção de teorias ou refinamento delas (Miguel, 2011). Ainda 

em relação ao aspecto  descritivo, tem-se a análise crítica das evidências do portfólio que 

servem de base para a triangulação das evidências e discussão teórica relacionada a avaliação 

de desempenho (RICHARDSON, 2008). Quanto à natureza do trabalho, é caracterizado por 

ser uma pesquisa teórico/conceitual em que para  Gil (2010), é quando o pesquisador utiliza-

se da literatura para efetuar a análise das informações para estabelecer um quadro conceitual, 

elencando lacunas e oportunidades em relação ao tema. Quanto à origem dos dados coletados, 

os mesmos advém de informações secundárias por meio da análise de artigos publicados em 

periódicos internacionais (RICHARDSON, 2008). Quanto à abordagem da pesquisa, é 
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enquadrada como quantitativa na análise bibliométrica e qualitativa nas demais análises que 

buscam identificar e classificar os artigos do PB,  de acordo com as evidências de destaque do 

tema (GIL, 2010). 

 

2.2 Procedimentos de Seleção do PB  

 Para formar o portfólio bibliográfico (PB) utilizou-se como instrumento de 

intervenção o processo estruturado Knowledge Development Process- Constructivist - 

ProKnow-C (Lacerda, Ensslin, & Ensslin, 2012). 

 A composição do PB é caracterizada por apresentar artigos, alinhados com o tema de 

avaliação de desempenho na gestão de energia em IES, tem a origem em quatro bases de 

dados internacionais sendo as duas primeiras Web of Science (ISI) e Scopus, as quais foram 

selecionadas por serem conceituadas como referência internacional, pela multidisciplinaridade 

de dados, com avaliações de alto fator de impacto e disponibilidade no portal da CAPES. 

Outras duas selecionadas foram a Emerald Insight e Science Direct, que se caracterizam pela 

vasta disponibilidade de artigos advindos de periódicos pertinentes ao tema.  

 

2.3 Seleção das palavras-chave 

 A fase inicial da pesquisa caracterizou-se pela formação de um banco de artigos 

brutos, onde foram definidos os eixos da pesquisa, levando em conta os 3 principais eixos de 

interesse: (i) avaliação de desempenho organizacional; (ii) gestão de energia e (iii) instituições 

de ensino superior. Com base nestas três linhas norteadoras,  originaram-se as palavras-chave 

conforme segue: (i) measurement, assessement, evaluation, performance, measures; (ii) 

energy management, energy use, energy demand, energy efficiency; (iii) university, campus, 

college, higher education. Salienta-se que, por se tratar de uma pesquisa em base 

internacional tais palavras-chave são apresentadas em língua inglesa 

 É evidenciado na Figura 01 o fluxo entre os três eixos do processo os quais explicitam 

a correlação e incorporação no mesmo contexto. Essa interação gerou 100 combinações 

possíveis que foram submetidas no processo de busca, utilizando-se da expressão booleana 

“AND” a fim de obter-se artigos condicionantes no evento em que as três palavras-chave 

sejam apresentadas de forma simultânea.  

 

 

 

 

http://www.emeraldinsight.com/
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Figura 01 – Composição dos eixos e palavras-chave 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

2.4 Busca nas bases de dados 

 Nesta etapa é representado o banco de artigos bruto, que é originado das combinações 

das palavras-chave, com o procedimento de busca nas bases de dados já anteriormente 

citadas. Esse procedimento não considerou fatores de restrição temporal, porém, limitou-se a 

artigos das áreas de ciências sociais e humanas, levando em conta os critérios de: título, 

resumo e palavra-chave. Deste processo resultou 4295 artigos, nesta fase efetuou-se também o 

teste de aderência, ou seja, foi escolhido de maneira aleatória 3 artigos dos 4295 pertencentes 

ao banco de artigos brutos, a fim de confrontar o alinhamento das palavras-chave com o tema 

da pesquisa, comprovando assim, que 50% destas palavras coincidiam com as palavras 

definidas na busca e o restante eram consideradas sinônimos, razão pela qual não foram 

incorporadas novas palavras-chave.  

 

2.5 Filtro do banco de artigos 

 Nesta fase, o primeiro procedimento executado foi a eliminação dos artigos repetidos, 

utilizando-se de um sistema de gerenciamento eletrônico, foram eliminados 1708 artigos, o 

que contabilizou a seleção de 2587 artigos no formato bruto, não repetidos a serem explorados 

na próxima fase. 

 Diante disso, ocorreu à leitura de títulos dos 2587 artigos evidenciados anteriormente, 

o que possibilitou selecionar os títulos alinhados com o contexto definido na pesquisa. Por se 

tratar de uma fase mais subjetiva, adotou-se o critério de eliminar apenas artigos com o título 

totalmente desalinhados ao tema. Seguindo esse critério foram eliminados 2400 artigos, uma 

quantidade bem expressiva se comparados com os 187 artigos selecionados. Salienta-se, 
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porém, que o grande número de eliminados justifica-se pela especificidade do tema o qual 

encontra-se ainda em fase de construção do conhecimento. A questão da avaliação do 

desempenho relacionada a sustentabilidade e meio ambiente, se apresenta com relevância na 

literatura, no entanto, há pouca literatura sobre a figura das IES, em avaliar seu desempenho 

no uso de energia (Petratos & Damaskou, 2015). 

 Dando sequência ao procedimento de filtragem, surge a etapa de qualificação. Os 

artigos são classificados quanto à representatividade científica, ou seja, visa identificar o 

número de vezes que foi citado em outros trabalhos. Para isso utilizou-se do Google 

acadêmico como fonte de consulta, o que possibilitou identificar que dos 187 artigos 93 

representam 96% dos artigos que são mais citados, e os 94 restantes referem-se a apenas 4% 

da representatividade em citações acadêmica.   

 O próximo passo se deu por meio da leitura dos resumos dos 93 artigos mais 

representativos cientificamente do portfólio, com o intuito de identificar o alinhamento com o 

contexto da pesquisa. Através deste procedimento dos 93 artigos 46 foram eliminados e 47 

foram os artigos selecionados, que deram origem ao repositório “A” atendendo, portanto, as 

condições de:  fazer parte de uma seleção de artigos não repetidos, o título e o resumo estão 

alinhados com o tema e ter uma comprovada representatividade científica. 

 Na sequência buscou-se identificar entre os 94 artigos, os quais não têm uma relevante 

representatividade científica, mas que atenderam outras condicionantes como: artigos recentes 

com menos de 2 anos de publicação, autores destes artigos fazem parte também de algum 

artigo do repositório “A”. Com base nestas premissas, foi feita a leitura do resumo de 61 

artigos, habilitando assim 37 para compor o repositório denominado “B” por tratar-se de 

artigos que: fazem parte de uma seleção de artigos não repetidos, título e o resumo estão 

alinhados com o tema e com um potencial de crescimento científico. Na sequência surge o 

repositório “C” com 84 artigos o qual tem origem da junção dos 47 artigos do repositório “A” 

e os 37 artigos do repositório “B”. 

 Esta etapa de filtragem é finalizada pela leitura integral dos 84 artigos do repositório 

“C” a fim de selecionar de fato os que representam um alinhamento específico com o tema, ou 

seja, extrai-se um número de artigos caracterizados por serem fragmentos específicos da 

literatura. Atendendo esses pressupostos, chegou-se a 20 artigos internacionais, os quais 

fazem parte de um portfólio bibliográfico que contextualizam a avaliação de desempenho na 

gestão de energia em IES.  
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2.6 Análise cruzada com as referências do PB 

 Por fim, com base no portfólio de artigos selecionados, foi desenvolvido um processo 

objetivando analisar e quantificar as características relevantes  dos mesmos (Ensslin, Ensslin, 

& Pinto, 2013). Esta análise não se limitou apenas nos artigos do portfólio, para assegurar a 

afinidade com o tema, integrou-se ao processo uma exploração cruzada das informações entre 

os dados do portfólio e suas referências.  

 Por meio desta análise, é possível extrapolar o limite de artigos do portfólio, neste caso 

foi permitido analisar o total de 265 artigos. Esse processo foi utilizado como critério para a 

análise de conteúdo dos artigos que se destacaram nas referências. O procedimento permitiu 

selecionar 5 artigos enquadrados ao alinhamento do tema de avaliação de desempenho da 

gestão de energia em IES.  

 

3. Apresentação dos resultados 

 Este capítulo objetiva apresentar os resultados, considerando: Os artigos selecionados 

por meio do PROKNOW-C, referências dos artigos do PB e os demais resultados da análise 

bibliométrica;  

 

3.1 Artigos selecionados por meio do PROKNOW-C  

 O Quadro 01 representa os artigos que formam o portfólio bibliográfico, por meio do 

método que foi utilizado como base para a análise bibliográfica e sistêmica. 

 

Quadro 01 – Portfólio Bibliográfico – (PB) 

Id. Artigo 

1 An integrated decision-making framework for sustainability assessment: A case study of memorial 

University 

2 Analytic Hierarchy Process of Academic Scholars for Promoting Energy Saving and Carbon 

Reduction in Taiwan 

3 Assessing carbon dioxide emissions from energy use at a university 

4 Assessing Chinese campus building energy performance using fuzzy analytic network approach 

5 Barriers to energy efficiency and the uptake of green revolving funds in Canadian universities 

6 Carbon management at universities: A reality check 

7 Combined MFA and LCA approach to evaluate the metabolism of service polygons: A case study on a 

university campus 

8 Determining the level of environmental sustainability practices at campus dormitories using green 

indicators 

9 Developing a quantitative tool for sustainability assessment of HEIs 

10 Energy efficiency of higher education buildings: a case study 

11 Energy performance evaluation of a demo solar desiccant cooling system with heat recovery for the 

regeneration of the adsorption material 

12 Energy retrofit of an educational building in the ancient center of Benevento. Feasibility study of 

energy savings and respect of the historical value 

13 Establishing the DEA energy management system for individual departments within universities 
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14 Evaluating UI GreenMetric as a tool to support green universities development: Assessment of the 

year 2011 ranking 

15 Performance Analysis of CCHP System for University Campus in North China 

16 Screening life cycle assessment of an office used for academic purposes 

17 The Energy Concept Adviser-A tool to improve energy efficiency in educational buildings 

18 Theoretical Postulation of Energy Consumption Behaviour Assessment in Malaysian Higher 

Education Institutions 

19 Uncertainty-based quantitative assessment of sustainability for higher education institutions 

20 University campuses energy performance estimation in Ukraine based on measurable approach 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Identifica-se no Quadro 01 um Portfólio Bibliográfico (PB) de 20 (vinte) artigos com 

alinhamento ao tema de avaliação de desempenho na gestão de energia em IES. Buscando 

caracterizar a relevância desses artigos, na próxima sessão são apresentados os resultados da 

análise bibliométrica. 

 

3.2 Análise Bibliométrica  

 

3.2.1 Relevância dos periódicos 

 O primeiro procedimento desta análise buscou identificar a relevância dos periódicos 

que deram origem a publicação dos artigos do portfólio. Identificando-se assim onze 

periódicos internacionais, com destaque para o Internacional Journal of Sustainability in 

Higher Education com conceito A2 no Qualis engenharias III, trata-se de um periódico 

específico para publicações relacionadas a assuntos de sustentabilidade em instituições de 

ensino superior, apresenta estudos com grande relevância também na gestão de energia em 

âmbito das IES.  Evidencia-se também outros dois, o Energy and Buildings e Journal of 

Cleaner Production, ambos com conceito A1 no Qualis engenharias III, pois além de serem 

periódicos com excelentes conceitos, somados com o primeiro, obtiveram uma 

representatividade de participação em 55% dos artigos do portfólio. Para finalizar a etapa de 

identificação dos periódicos, efetuou-se a análise cruzada dos periódicos, onde considerou-se 

as informações dos artigos do portfólio e artigos das referências deste portfólio, conforme 

representado na Figura 02. 
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Figura 02 – Relevância dos periódicos presentes nos artigos e referências da pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Na Figura 02 pode ser observado que se manteve a representatividade dos três 

periódicos citados anteriormente, sendo assim, os mesmos podem ser classificados como 

periódicos de destaque, tanto no portfólio, quanto nas referências, porém, evidencia-se o 

acréscimo do periódico Energy Policy, o qual faz parte do portfólio e é destaque nas 

referências. 

 Ainda considerando o tratamento dos periódicos que respondem pelos artigos do PB, o 

Quadro 02 destaca a relevância, por meio do índice de fator de impacto SJR, onde se 

sobressaem o Journal of Cleaner Production e Energy and Buildings, que além de serem 

representativos, possuem ótimo fator de impacto em comparação com os demais.  

 

Quadro 02– Dados complementares do Portfólio Bibliográfico – (PB) 

Artigo Autores Periódicos Ano SJR 

     

[01] Waheed, B.; Khan, F.; Veitch, B.; Hawboldt, K. 

 

Higher Education Policy 2011 0,525 

[02] Tung, Y.-T.; Pai, T.-Y.; Lin, S.-H.; Chih, C.-H.; 

Lee, H.-Y.; Hsu, H.-W.; Tong, Z.-D.; Lu, H.-F.; 

Shih, L.-H. 

Procedia Environmental 

Sciences 

 

2014 0,222 

[03] Riddell,W.; Bhatia,K. K.; Parisi, M.; Foote, J.;  

Imperatore III, J. 

 

International Journal of 

Sustainability in Higher 

Education 

2009 0,616 

[04] Hu, S.; Liu, F.; Tang, C.; Wang, X.; Zhou, H. Journal of Intelligent and Fuzzy 

Systems 

2015 0,444 

[05] Maiorano, J.; Savan, B. International Journal of 

Sustainability in Higher 

Education 

2015 0,616 

[06] Robinson, O.; Kemp, S.;  Williams, I. Journal of Cleaner Production 2015 1,721 
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[07] Silva, D. A.L.; Mottram, J.C.;  Ometto, A. R.; 

Pons, J.R; Durany, X.G.; Saavedra, Y. M. B. 

Resources, Conservation and 

Recycling 

 

2015 1,360 

[08] Mamat, L.; Basri, N. E. A.; Zain, S. M.; Rahmah, 

E. 

Asian Journal of Social Science 2015 0,122 

[09] Waheed, B.; Khan, F. I.; Veitch, B. ; Hawboldt, 

K. 

International Journal of 

Sustainability in Higher 

Education 

2011 0,616 

[10] Soares, N.;  Pereira, L. D.; Ferreira, J.; Ferreira, 

J.; da Silva, P. P. 

International Journal of 

Sustainability in Higher 

Education 

2015 0,616 

[11] Beccali, M.; Finocchiaro, P.; Nocke, B. Renewable Energy 2012 1,961 

[12] Ascione, F.; Bianco, N;  De Masi, R. F.; de'Rossi, 

F. ; Vanoli, G. P. 

Energy and Buildings 

 

2015 2,073 

[13] Tu, K.-J. Facilities 2015 0,371 

[14] Sari, R. F.; Suwartha, N. Journal of Cleaner Production 2013 1,721 

[15] Jiang, J.; Gao, W.; Gao, Y. ; Wei, X. ; Kuroki, S. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 

2016 0,166 

[16] Gaidajis, G.; Angelakoglou, K. 

 

Journal of Cleaner Production 2011 1,721 

[17] Erhorn, H.; Mroz, T.; Mørck, O. ; Schmidt, F. ; 

Schoff, L. ; Thomsen, K. E. 

Energy and Buildings 2008 2,073 

[18] Ishak, M. H.; Iman, A. H.M. ; Sapri, M. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 

2012 0,166 

[19] Waheed, B.; Khan, F. I.; Veitch, B. ; Hawboldt, 

K. 

Journal of Cleaner Production 2011 1,721 

[20] Deshko, V. I.; Shevchenko, O. M Energy and Buildings 2013 2,073 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.2.2 Artigos e seus autores do portfólio de maior destaque 

 A presente análise busca fazer um cruzamento entre as informações relacionadas aos 

artigos destaque no portfólio bibliográfico e seus respectivos autores, que possibilite 

identificar os artigos e seus autores do portfólio de maior destaque, conforme apresenta-se na 

Figura 03. 
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Figura 03 – Autores do Portfólio Bibliográfico de maior destaque

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 É possível identificar na Figura 03, a divisão em um quadrante dos artigos e seus 

respectivos autores, os quais estão evidenciados de acordo com o nível de representatividade. 

 O destaque é composto pelos artigos com maior relevância no portfólio bibliográfico 

onde Riddell (2009), busca em seu artigo avaliar as emissões de dióxido de carbono 

associadas com o consumo elétrico de uma universidade dos EUA. 

   Ascione (2015), é um autor de destaque nas referências e também possui um artigo 

de destaque no portfólio, o qual propõe um modelo “retrofit” para otimizar a utilização de 

energia em edifícios antigos da Universidade de Sannio, localizada em Benevento na Itália, 

que tem como objetivo avaliar o consumo e o desempenho desta técnica.   

 Outro quadrante de destaque nesta análise, refere-se aos artigos realizados por autores 

de destaque. Evidenciou-se como destaque, os autores de artigos de avaliação das emissões de 

dióxido de carbono, comparando o desempenho das IES, em relação à emissão de gases 

poluentes (Robinson, Kemp, & Williams, 2014).  

 Por fim, outro autor de grande relevância, aborda um estudo de caso realizado na 

região da Catalunha, Espanha, para avaliar o metabolismo da Universidade Autónoma de 

Barcelona (UAB. Onde os autores abordam os estudos relacionados ao impacto do 

metabolismo operacional das instituições de ensino, com base nesta abordagem, buscam 

identificar a participação do consumo  de energia, no desempenho geral do contexto de 

governança. (Lopes Silva et al., 2015).  
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3.3 Artigos selecionados das referências do PB 

 Adotado como critério a análise de conteúdo dos artigos que se destacaram nas 

referências, foram selecionados 5 artigos das referências apresentados no Quadro 03, os quais 

têm em comum o alinhamento com o tema de avaliação de desempenho na gestão de energia 

em IES. 

 

Quadro 03 – Artigos das referências do PB com alinhamento ao tema 
Id. Artigos 

i Allab, Y., et al. "Energy and comfort assessment in educational building: Case study in a French 

university campus." Energy and Buildings. 

ii Bonnet, J.-F., et al. (2002). "Analysis of electricity and water end-uses in university campuses: case-study 

of the University of Bordeaux in the framework of the Ecocampus European Collaboration." Journal of 

Cleaner Production. 

iii Khalil, N., et al. (2015). "A survey on the performance-risk rating index for building performance 

assessment in higher education buildings." Journal Teknologi. 

iv Chung, M. H. and E. K. Rhee (2014). "Potential opportunities for energy conservation in existing 

buildings on university campus: A field survey in Korea." Energy and Buildings. 

v O Gallachoir, B. P., et al. (2007). "Using indicators to profile energy consumption and to inform 

energy policy in a university - A case study in Ireland." Energy and Buildings. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.  Análise sistêmica  

 

4.1 Mapeamento da avaliação de desempenho  

 Para o mapeamento da avaliação do desempenho da gestão de energia em IES, foram 

explorados os 25 documentos que fazem parte do PB, objetivando extrair fragmentos de 

informações relacionadas ao conceito de avaliação de desempenho, conforme verifica-se no 

Quadro 04. 

 

Quadro 04 – Conceito de avaliação de desempenho com alinhamento ao contexto  
Autores Conceito 

 [01] (Waheed, Khan, 

Veitch, & Hawboldt, 

2011b) 

Baseado no pressuposto de que todos os aspectos de um sistema podem ser 

medidos e auditados, a avaliação de desempenho da gestão de energia é um 

instrumento importante para compreender o status de sustentabilidade das 

operações de uma IES.  

[02] (Tung et al., 2014) A adoção de instrumentos analíticos, aplicados na tomada de decisão, fornecem 

uma valiosa referência para a organização. Na gestão de energia esses 

resultados permitem saber onde estão os pontos críticos, potencializando a visão 

dos gestores para a implementação de ações de melhoria de desempenho. 

[03]  (Riddell, Bhatia, 

Parisi, Foote, & Iii, 

2009b) 

Existem vários esforços coordenados para reduzir o impacto ambiental negativo 

das instituições de ensino superior, sendo, essencial quantificar os efeitos 

incrementais do uso ou conservação de energia no campus. 

[04] (Hu, Liu, Tang, 

Wang, & Zhou, 2015) 

Para identificar fatores de melhora o desempenho energético dos edifícios, é 

essencial avaliar os edifícios de forma independentes. Na busca da eficiência no 

consumo de energia é feita a integração de metodologias para construir um 

modelo de avaliação de desempenho que possibilite lidar com incertezas na 

tomada de decisão. 
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[05] (J.a Maiorano & 

Savan, 2015) 

É importante que as IES, adotem políticas ambientais abrangentes, sendo 

recomendado a integração da gestão e o acompanhamento do desempenho por 

meio de indicadores. 

[06] (Robinson et al., 

2014) 

Para melhorar a consciência das questões de sustentabilidade é necessário a 

gestão de carbono nas instalações da Universidade. Baseando-se em KPI´s 

adequados, sendo muito significativo o uso de indicadores específicos que 

representam uma equidade ao contexto institucional.  

[07] (Lopes Silva et al., 

2015) 

É importante para as universidades adotar metodologias e indicadores para 

apoiar a tomada de decisão. Quantificar todos os impactos ambientais é uma das 

principais técnicas para identificar novas iniciativas de melhoria na gestão.  

[08] (Mamat, Basri, 

Zain, & Rahmah, 

2015a) 

Indicadores são usados para identificar as práticas sustentáveis da instituição, a 

análise dos resultados possibilita identificar as razões determinantes de 

desempenho. Sendo possível implementar melhorias para que no futuro se eleve 

o nível de sustentabilidade. 

[09] (Waheed, Khan, & 

Veitch, 2011a) 

A questão do impacto das atividades de operação das Universidades tornou-se 

uma questão importante para os gestores administrativos e decisores políticos. 

Estas instituições estão enfrentando sérios desafios em integrar a 

sustentabilidade em seu planejamento estratégico, para isso é fundamental a 

adoção de modelos de avaliação quantitativo e qualitativo para medir o 

desempenho. 

[10] (Soares, Pereira, 

Ferreira, Conceição, & 

da Silva, 2014) 

Um dos desafios das instituições de ensino superior e a eficiência energética, 

sendo necessário a proposição de ações para reduzir o consumo de energia. Tais 

como, o desenvolvimento de métodos para a determinação do desempenho 

energético dos edifícios.  

[11] (Beccali, 

Finocchiaro, & Nocke, 

2012) 

Quanto maior for o detalhamento dos dados de desempenho de energia, melhor 

é a compreensão das questões especificas de operação e demais estratégias de 

implementação e controle da gestão de equipamentos e instalações elétricas. 

[12]  (Ascione et al., 

2015) 

Estudos demonstram uma correlação direta entre a eficiência energética, 

ecologia e economia. Especificamente usando uma construção de Universidade 

a avaliação de cada dimensão consegue ser, caracterizada de forma 

representativa por meio de uma avaliação multicritério 

[13]    (Tu, 2015) O Gerenciamento de energia tornou-se um problema também para parte de 

instalações em Universidades. Para a gestão eficaz de energia de forma 

individual por departamentos é necessária uma ferramenta capaz de avaliar 

primeiro sua eficiência energética de instalação. Essa perspectiva de gestão 

busca identificar áreas problemáticas para que seja possível traçar planos de 

melhoria. 

[14] (Suwartha & Sari, 

2013) 

Muitas Universidades estão trabalhando no desenvolvimento sustentável, com 

objetivos que levam ao conceito de Universidades verde. Porém, a nível 

mundial apenas algumas instituições têm medido os seus esforços no sentido de 

avaliar seu desempenho. 

[15] (Jiang, Gao, Gao, 

Wei, & Kuroki, 2016) 

Para avaliar a performance de um sistema de gestão de energia em instalações, é 

preciso considerar a intima relação existente entre os fatores de projeto, 

operação, econômico e ambiental. 

[16] (Gaidajis & 

Angelakoglou, 2011) 

Avaliação do ciclo de vida (ACV) por meio de um quadro especifico de 

avaliação permite entre outros aspectos descobrir o desempenho no uso de 

energia e determinar o fluxo de materiais das atividades do setor de serviço 

como é o caso das Universidades. 

 [17] (Erhorn et al., 

2008) 

Muitos casos de avaliação de desempenho da eficiência energética em 

Universidades os decisores não levam em consideração o impacto do uso de 

energia sobre os custos operacionais.  

[18] (Ishak, Iman, & 

Sapri, 2012) 

Em Universidades a avaliação do estimativo da demanda de consumo de energia 

entre os usuários, é um aspecto importante para o planejamento e a formulação 

de estratégias na gestão de energia. Essa economia potencial pode ser avaliada 

por cada grupo, analisando os fatores de mudanças de consumo de energia. 

[19] (Waheed, Khan, 

Veitch, & Hawboldt, 

2011a) 

Os decisores de Universidades enfrentam desafios para integrar a 

sustentabilidade junto ao planejamento estratégico, devido a carência de 

mecanismos para avaliar o impacto de programas de sustentabilidade em suas 

instituições. É necessário, portanto uma ferramenta de suporte a decisão, 
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visando orientar as ações a serem implementadas no sentido de alcançar o 

desenvolvimento sustentável. 

[20] (Deshko & 

Shevchenko, 2013) 

A comparação por meio de indicadores de eficiência energética das 

universidades é ainda mais importante uma vez que uma parte significativa dos 

custos das universidades é financiada pelo governo, e não existe um sistema para 

determinar e avaliar a real relação custo-eficácia das Universidades para o 

consumo de energia. 

[i] (Allab, Pellegrino, 

Guo, Nefzaoui, & 

Kindinis, 2016) 

Em Universidades a questão do conforto térmico ambiental do usuário é um 

fator a ser considerado na avaliação total de uma edificação. Esse fator 

inevitavelmente está ligado a performance da gestão de energia. Visto nesta 

perspectiva, a operação e a manutenção de um edifício são aspectos a serem 

considerados para avaliar o desempenho do uso de energia. Portanto, uma 

adequada avaliação e acompanhamento do desempenho, deve contemplar o um 

conforto ambiental satisfatório ao usuário, com o mínimo de consumo de 

recursos energéticos.  

[ii] (Bonnet, Devel, 

Faucher, & Roturier, 

2002) 

Entre os esforços crescentes para gestão de Universidades aparece a busca pelo 

desenvolvimento sustentável, neste contexto aflora diversas questões, incluindo 

a melhoria da gestão de operações físicas. Um aspecto importante reside na 

avaliação comparativa da energia e os custos ambientais. 

[iii] (Khalil, 

Kamaruzzaman, & 

Baharum, 2015) 

A avaliação do desempenho de um edifício Universitário também é um processo 

de avaliar o progresso, no sentido de alcançar os serviços com eficiência, 

qualidade das instalações e a eficácia das operações. Em resumo a definição de 

desempenho de um edifício é a capacidade do edifício estar operando com 

excelência, oferecendo a melhor qualidade do ciclo de vida do edifício. 

Portanto, uma importante forma de otimizar o desempenho energético de um 

edifício, é por meio de uma boa ferramenta de avaliação de desempenho. 

[iv] (Hee & Ku, 2014) Considerando uma Universidade onde a maioria dos edifícios são antigos, se faz 

necessário avaliar a eficiência energética desses edifícios, analisando os padrões 

de consumo e considerando os recursos relacionados a ocupação.  

[v] (Gallachóir Ó et al., 

2007) 

O desenvolvimento de ferramentas analíticas adequadas, permite avaliar em 

detalhes o uso de energia de edifícios Universitários. Por meio deste tipo de 

ferramentas é possível fazer a avaliação precisa e oportuna para adoção de 

estratégias e implantação tecnológicas que visam melhorar sua eficiência 

energética.  

[  ] Representa o número de identificação do artigo citado junto ao portfólio selecionado. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Por meio da análise do Quadro 04, é possível constatar que a avaliação de desempenho 

da gestão de energia é um dos grandes desafios para os gestores das IES. Destaca-se também, 

o fato de ser um conceito ainda em construção neste contexto, o qual merece ser debatido e 

apreciado como um instrumento estratégico na gestão de operações das IES. Sendo 

fundamental, o uso de modelos de avaliação que estabeleçam o tratamento das informações de 

forma integrada com as demandas de sustentabilidade. 

 Dando continuidade ao mapeamento, buscou-se identificar o método/ferramentas 

adotados pelos autores, para avaliar a gestão de energia em IES, os quais são demostrados no 

Quadro 5. 
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Quadro 05 – Métodos/Ferramentas de avaliação aplicadas no contexto 
Citação do 

Artigo  

Métodos/Ferramentas de 

Intervenção 

Contexto de Avaliação  

[01] (Waheed, 

Khan, Veitch, & 

Hawboldt, 

2011c) 

Ferramenta baseada em força motriz, 

Driving-forces- pressures-state-

exposure-effect-action (DPSEEA). 

Com uma abordagem de linha de fundo 

da metodologia multiple-criteria 

decision analysis (MCDA). 

O estudo em um Campus Universitário do Canadá, 

buscam estabelecer parâmetros de causa e efeito 

que incluem a gestão de energia buscando a 

integração dos esforços para a sustentabilidade 

como: gestão das instalações; custos de energia; 

custos de manutenção e conforto ambiental. 

[02] (Tung et al., 

2014) 

Analytical Hierarchy Process (AHP) Avalia a importância do comportamento do usuário, 

para promover a economia no uso energia e 

consequentemente a redução na emissão de CO2. 

Destacando a importância de implementar ações de 

conscientização e educação do usuário.  

[03] (Riddell et 

al., 2009a) 

Metodologia desenvolvida pelo autor 

utiliza dados estatístico de consumo e 

faz a análise individual dos edifícios no 

campus. 

Analisar a pegada de carbono e seus resultantes do 

uso de energia no campus Universitário. 

Considerando aspectos das emissões de dióxido de 

carbono associadas com consumo elétrico, 

climatização e água quente da Universidade Rowan 

dos EUA. 

[04] (Hu et al., 

2015) 

Modelo baseado na metodologia Fuzzy 

analytic network process (FANP) 

Analytical Hierarchy Process (AHP). 

Tendo como pano de fundo dados do 

sistema de classificação de edifícios 

Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED), para 

problemas de tomada de decisão 

multicritério. 

Este trabalho propõe um novo mecanismo para 

avaliar o desempenho energético de um campus, 

usando um processo difuso rede analítica estabelece 

seis critérios como indicadores de desempenho 

levando em consideração os fatores de clima, 

estrutura predial e de equipamentos. 

[05] (J.a 

Maiorano & 

Savan, 2015) 

Metodologia desenvolvida pelo autor 

utiliza um quadro estatístico 

categorizando por níveis de 

desempenho. 

Analisa as barreiras que influenciam no 

desempenho da gestão de energia comparando 15 

Universidades do Canadá. Evidenciando fatores de 

acesso ao capital, racionalidade limitada, custos, 

informação, risco e incentivos. 

[06] (Robinson 

et al., 2014) 

Adota uma metodologia estatística 

Estates Management Statistics (EMS).  

O estudo compara o desempenho de 20 

Universidades Inglesas para identificar 

comportamentos geradores de emissões. Pesquisa as 

suas metas auto estabelecidas, usando três 

indicadores de desempenho chave. 

[07] (Lopes 

Silva et al., 

2015) 

Material Flow Analysis (MFA) Life 

Cycle Assessment (LCA). 

Utilizam indicadores das metodologias de MFA e 

LCA para identificar o desempenho das operações 

de apoio em uma Universidade de Barcelona, 

atribui-se ao cluster de energia como principal 

lacuna. 

[08] (Mamat, 

Basri, Zain, & 

Rahmah, 2015b) 

Metodologia desenvolvida pelo autor 

propõe um quadro de indicadores 

GREEN categorizando por níveis de 

desempenho. 

Neste estudo, foram desenvolvidos indicadores de 

sustentabilidade ambiental para identificar o nível 

de sustentabilidade em áreas de condomínios de 

alojamento Universitário. 

[09] (Waheed, 

Khan, & Veitch, 

2011b) 

Ferramenta usa metodologia 

(DPSEEA) e Multicritério. Gerando um 

novo instrumento denominado de (D-

SIM). 

Fornece uma ferramenta de avaliação 

significativa da sustentabilidade, gerando 

informações para a tomada de decisões em 

instituições de ensino superior. Os indicadores 

conectados no âmbito do DPSEEA através de 

relações causais levam à avaliação quantitativa 

da sustentabilidade. 

[10] (Soares et 

al., 2014) 

Cria um quadro de análise próprio, que 

determina diferentes perfis de 

consumo. 

Mede a eficiência energética (com medidas de 

melhoria técnica e comportamental) para um 

edifício de ensino superior em Portugal. Foi 

avaliado o envelope do edifício e os sistemas de 
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aquecimento e iluminação. 

[11] (Beccali et 

al., 2012) 

Método baseado no framework (IEA) 

Task 38 “Solar Air Conditioning and 

Refrigeration”. 

Este artigo apresenta indicadores de desempenho 

energético para avaliar um sistema de ar 

condicionado de uma Universidade de Palermo. 

São apresentados indicadores de economia de 

energia. 

[12] (Ascione et 

al., 2015) 

Desenvolve um modelo de Auditoria, 

gerando medidas de eficiência 

energética, tendo como base a 

multicriteria methodology (MCDA-

C). 

 Propõe um método para diagnósticos confiável 

de energia, visando o projeto integrado de 

remodelação das instalações de energia em 

edifícios antigos de uma Universidade da Itália. 

Expõe Método de auditoria energética;  

[13] (Tu, 2015) Data envelopment analysis (DEA) o 

método estabelece parâmetros de 

referência interna de uso eficiente da 

energia.  

 Apresenta um modelo de avaliação da eficiência 

energética em um campus universitário 

caracterizado por departamentos que ocupam os 

mesmos prédios. É realizada uma análise de 

regressão para estabelecer os fatores de 

ocupação e consumo real de energia.  

[14] (Suwartha 

& Sari, 2013) 

Tendo o Ranking UI GreenMetric 

2011 como pano de fundo é proposto 

um quadro estatístico de análise.  

Tem por objetivo avaliar a implementação e o 

resultado do ranking mundial de Universidades 

O método de avaliação identifica se os 

indicadores estão em conformidade. E apresenta 

ações de aperfeiçoamento. 

[15] (Jiang et al., 

2016) 

Utiliza modelo de simulação eletrônica 

Distributed Energy Resources (DER-

CAM) e E-GAMS que é uma 

ferramenta que busca a combinação 

ideal de equipamentos.  

São avaliados os sistemas combinados de 

resfriamento, aquecimento e energia (CCHP) 

utilizados em um campus universitário da China.  

Além disso, as questões ambientais são 

avaliadas, como benefícios com economia de 

energia  

[16] (Gaidajis & 

Angelakoglou, 

2011) 

Utiliza a abordagem Life Cycle 

Assessment (LCA) e Life Cycle 

Inventory (LCI).  

 

Faz uma análise do desempenho ambiental da 

atividade do setor de serviços de uma instituição de 

ensino superior. Trata-se de uma avaliação do ciclo 

de vida de um laboratório universitário da Grécia. O 

consumo de energia para a alimentação de 

aparelhos eletrônicos foi identificado como um 

fator-chave. 

[17] (Erhorn et 

al., 2008) 

Ferramenta Energy Concept Adviser 

(ECA) foi o projeto BEWAHREN 

patrocinado pelo Ministério do 

Trabalho Alemão. 

Propõe uma ferramenta que auxilia os decisores na 

melhoria da eficiência energética dos edifícios 

educacionais. Identifica e calcula os potenciais 

fatores que contribuem para a economia de energia.  

[18] (Ishak et al., 

2012) 

Método proposto pelo autor para 

avaliação estimar a demanda de energia 

e consumo entre os usuários. 

Propõe avaliar os padrões de comportamento do 

consumo de energia através da demanda de energia 

dos alunos; e desenvolve um modelo para estimar 

as potenciais economias e futuras demandas de 

energia em (IES) da Malásia. 

[19] (Waheed, 

Khan, Veitch, et 

al., 2011a) 

Com base na metodologia (DPSEEA) e 

Multi Critério Fuzzy cria um novo 

modelo chamado sustainability index 

Model (UD-SIM). 

 

O modelo é testado para a avaliação da 

sustentabilidade das instituições de ensino superior 

(IES). O modelo baseado em causalidade em que o 

índice de sustentabilidade é um resultado de 

impactos não-lineares de indicadores de 

sustentabilidade em diferentes estágios. Financeiro 

e econômico, a equidade social, a taxa de 

necessidade de energia e o aprimoramento 

institucional. 
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[20] (Deshko & 

Shevchenko, 

2013) 

Com base método de análise de dados 

em clusters (k- means), o autor propõe 

metodologia de avaliação da eficiência 

energética das (UCs). 

Cria uma metodologia para um sistema de 

certificação de energia em Campus Universitário da 

Ucrânia. Analisando os padrões de consumo de 

energia com base nas condições climáticas e demais 

parâmetros operacionais.  O modelo permite 

identificar e especificar perfis de atividade no 

consumo energético. 

[I] (Allab et al., 

2016) 

O autor propõe modelo original de 

protocolo de auditoria energética 

Desenvolve e implementa um protocolo de 

auditoria energética para abordar simultaneamente 

as questões de conforto térmico e eficiência 

energética para edifícios de ensino superior. 

Contribuindo para construção de dispositivos de 

energia e desenvolvendo estratégias de gestão. 

[II] (Bonnet et 

al., 2002) 

Com base nos dados da metodologia 

Ecocampus, o autor defini um modelo 

de auditoria, de análise da demanda do 

uso de energia e água. 

Define e implementa uma ferramenta para abordar a 

análise da diversidade de atividades com demanda 

final de energia, e identifica demais aspectos que 

impactam no desempenho ambiental em um 

campus. 

[III] (Khalil et 

al., 2015) 

O modelo propõe a criação de 

indicadores de desempenho e risco 

(PRI) baseado na ferramenta Hierarchy 

Process (AHP). 

Apresenta uma análise de classificação de índices 

para a construção de critérios de desempenho 

energético de uma instituição de ensino superior, 

levando em conta as questões de eficiência e 

conforto ambiental das instalações das construções. 

Avaliação de desempenho através de benchmarks e 

indicadores. 

[IV] (Hee & Ku, 

2014) 

Utilizando a metodologia retrofit como 

pano de fundo, os autores formulam um 

quadro que avalia o desempenho 

energético e propõe ações de melhorias. 

Este estudo realizado uma pesquisa em edifícios de 

um campus Universitário, para determinar seu 

padrão atual de consumo de energia.  Por meio 

desse modelo é possível determinar estratégias, e 

potenciais oportunidades de conservação da 

energia.  

[V] (Gallachóir 

Ó et al., 2007) 

O autor faz o uso de uma ferramenta de 

simulação de energia. 

Faz a utilização de indicadores de desempenho 

simples e demais dados adicionais como novas 

métricas que podem aumentar consideravelmente a 

compreensão das tendências de consumo de 

energia, em particular a avaliação do desempenho 

energético de edifícios de Universidade.  

[  ] artigo citado junto ao portfólio selecionado. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Um dos aspectos importantes a serem considerados no Quadro 05, é a quantidade de 

artigos que utilizam mais de uma ferramenta de avaliação em um mesmo contexto, ou seja, há 

um predomínio dos multi métodos. Contudo, de forma específica destacam-se as 

metodologias de análise multicritério MCDA; AHP/Fuzzy; DPSEEA; GreemMetric.  

 A combinação com múltiplos critérios de decisão MCDA, tem um grande potencial 

para contribuir na análise de sustentabilidade. Nos últimos anos, vários métodos MCDA vêm 

sendo utilizados para a tomada de decisões, geralmente na presença de dois ou mais objetivos 

conflitantes sob restrições (Waheed, Khan, Veitch, et al., 2011b). Com base em um quadro 

conceitual FPEEEA com a integração de MCDA e lógica fuzzy, propõe-se como uma solução 

de relevância para avaliar o índice de sustentabilidade energética de instituições de ensino 

superior. O modelo proposto fornece uma tomada de decisão mais racional, analisando 
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indicadores decisivos, vantagens e desvantagens e sensibilidades de ponderação, 

estabelecendo interações complexas entre fases, e incorporando a análise baseada em 

incertezas (Riddell et al., 2009a; Waheed et al., 2011a).  

 Percebe-se que, apesar de atender os pontos fundamentais de avaliação, relacionados 

ao tema, os modelos identificados têm em comum as adaptações características de outros 

contextos. Sendo assim, a gestão de energia é vista como um componente genérico 

complementar, e comunicam apenas as informações essenciais. A gestão de energia não é 

tratada como objeto principal de estudo, isso pode ser caracterizado como uma barreira, que 

traz dificuldades para um entendimento holístico acerca da gestão de energia e a sua 

correlação de desempenho com as demais dimensões de interesse nas operações de apoio. 

 Essa constatação abre oportunidade para o desenvolvimento do conhecimento de 

avaliação de desempenho da gestão de energia, considerando as aptidões e percepções 

próprias do decisor, contribuindo assim, para um modelo robusto e ajustável a própria 

realidade das IES.  

 

4.2 Critérios para composição de indicadores 

 Diante da conjuntura desta pesquisa, que envolve a gestão de energia em IES, é 

fundamental destacar os critérios estabelecidos na literatura, para a composição dos 

indicadores de desempenho.  

 O levantamento dos critérios foi desenvolvido, por meio da exploração de conteúdo da 

revisão de literatura, onde utilizou-se uma técnica de mapeamento conceitual, a fim de 

organizar e padronizar a extração de informação. O mapa conceitual foi construído de modo a 

identificar a inter-relação e categorização em dimensões de todos os critérios identificados 

durante a leitura dos artigos. Como produto dessa etapa, um modelo conceitual é proposto, 

sendo apresentado Quadro 06. Os mapas conceituais relacionam conceitos e os organizam 

hierarquicamente (Novak, Gowin, & Kahle, 1984). 

 Dessa forma, os critérios que estabelecem os indicadores são apresentados em 3 

dimensões de gestão. A dimensão principal representa os fatores estratégicos com 

perspectivas de nível macro:  Econômico; Instalações e Socioambiental. A dimensão de nível 

tático de gestão, é respondida pela dimensão intermediária composta pelos níveis:  

oportunidade econômica; gestão de recursos e custos; gestão de infraestrutura; gestão de 

oportunidades na performance; consumo racional e responsabilidade. E por fim, destaca-se a 

importância da dimensão do nível operacional, pois somente neste nível é que os critérios são 

fragmentados, permitindo a composição e mensuração dos indicadores.  
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Quadro 06 – Categorização e caracterização dos critérios 
P

ri
n

ci
p

a
l 

 

 

(E
st

ra
té

g
ic

a

) 

Intermediária 

(Dimensão 

Tática) 

Indicadores (Critério mensurável) 

(Dimensão Operacional) 
Artigo 

(E
) 

 

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

/F
IN

A
N

C
E

IR
O

 

(EA) 
Oportunidade 

Econômica 

(EA1) Comissão para gestão de energia [01; 05; 08; v] 

(EA2) Recursos destinado à eficiência energética [03; 05] 

(EA3) Sazonalidade de consumo  
[06; 10; 11; 12; 13; 

15; 19; 20; iv] 

(EA4) Relação do consumo de energia e o número 

de refeições servidas no RU 
[22] 

(EB) 

Gestão de 

Recursos e 

Custos 

(EB1) Recursos financeiros gastos com energia [14; 18] 

(EB2) Custos relativos à manutenção instalações [01; 09; 12; 19; v] 

(EB3) Custo financeiros com o uso de energia  [09; 12; 15;17;19 v] 

(EB4) Taxa de consumo total de energia (mensal e 

anual) 

[01; 02; 03; 06; 9; 19; 

i; ii] 

(EB5) Custos e o consumo por área física 

construída 

[03;07;10; 11; 13; 14; 

18; 19; 20; i; ii; iii; v] 

(T
) 

 

T
É

C
N

IC
O

/O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

(TA) 

Gestão de 

Infraestrutura 

(TA1) Manutenção das instalações e equipamentos [1; 07; 12; 14; iii] 

(TA2) Consumo sistema de climatização/Ar 

condicionado 

[01;03; 04; 10;11; 12; 

15; 16; 17; 19; ii; iv] 

(TA3) Carga instalada Sistema de Iluminação/ 

dados consumo sistema de iluminação 

[01;04;09;10;12;13;1

5;16;17; i; iv] 

(TA4) Demanda instalada [10;12;15] 

(TA5) Carga instalada de equipamentos 

/Especificação técnica dos equipamentos elétricos 

10;11;12;13;15;16;18

; ii] 

(TA6) Uso de eletricidade para áreas externas [22] 

(TB) 

Gestão de 

Oportunidades 

na Performance   

 

(TB1) Considerar os aspectos temperatura no 

consumo de energia/ condições climáticas 
[13; 18; iv] 

(TB2) Verificação do consumo por edifício / 

ambientes e áreas distintas (Benchmarks) 

[03;04;05;06;07;10;1

2;13;14;17;18; ii; v] 

(TB3) Geração de Energia Local/Geração própria [03;07] 

(TB4) Sistemas de ventilação natural e mecânica [17;21;23] 

(TB5) Características dos edifícios (conforto 

térmico, luz natural) / tempo de vida da construção  

[04;05;07;10;12;13;1

6;17;19;21;23;24] 

(TB6) Fator de potência total (dimensionamento)  [10] 

(TB7) Uso tecnológico para eficiência energética [12] 

(S
) 

 

S
O

C
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

(SA) 

Consumo 

Racional 

 

(SA1) Taxa de ocupação dos ambientes/ Densidade 

de ocupação 

[03;04;10;12;13;16; i; 

ii;iv] 

(SA2) Consumo por categoria de usuário (docentes, 

servidores, alunos) 

[03;06;07;18;19;20; i; 

ii; iv; v] 

(SA3) Padrão de comportamento/Relação do 

comportamento do usuário e o consumo  

[01;06;10;12; 16;18; 

i; iv] 

(SB) 

Responsabilidad

e 

(SB1) Uso de energia para conforto térmico 

ambiental/ qualidade térmica ambiental  

[01;04;12;17;18;20; i; 

iii ] 

(SB2) Impacto ambiental emissão de dióxido de 

carbono (pegada de carbono) 

[01;03;06;07;09;10;1

4;15;17;19; i] 

(SB3) Uso de energia de fontes renováveis / energia 

limpa 

[02;03;04;07;11;12;1

5;16] 

(SB4) Tratamento de resíduos (descarte material e 

equipamentos elétricos) 
[07;10;24] 

(SB5) Ações de conscientização e sensibilização do 

usuário 

[02;06; 08; 10; 13; 

14;17; ] 

(SB6) Canais de comunicação, informação e 

divulgação das ações de gestão 
[14] 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Percebe-se que os critérios identificados no Quadro 06, convergem de forma 

harmônica na composição de um modelo conceitual que busca por meio dos indicadores de 

desempenho abranger as principais dimensões de preocupação de uma estrutura de gestão de 

energia em IES.  

 De forma pontual destacam-se a generalidade apresentada por esse quadro de 

indicadores, o que demonstra a importância da gestão de energia, que tem influência nas 

dimensões econômicas, social, ambiental e de infraestrutura.  

 Buscando atender os pontos de vistas da estratégia organizacional, essa composição de 

indicadores consegue estabelecer no nível operacional uma estrutura de critérios 

fragmentados, e o seu agrupamento permite integrar com os objetivos macros que 

contemplam as preocupações dos níveis táticos e estratégicos.  

 Atendendo a mensuração do ponto de vista estratégico organizacional, entre os 

indicadores que foram mais citados destacam-se: 

 Na dimensão econômico/financeiro estão os critérios relacionado aos custos por área 

de construção e o aspecto da sazonalidade de custos no decorrer dos períodos, ou seja 

existe uma variabilidade muito grande de consumo tanto em períodos diários quanto 

anuais, que pode ser explorado como um fator estratégico para economia de recursos e 

eficiência energética (Soares et al., 2014) 

 No nível técnico/operacional, os indicadores mais representativos são os que tratam do 

consumo dos equipamentos de ar condicionado, consumo do sistema de iluminação, 

características físicas das construções e o critério mais evidenciado que faz menção a 

necessidade da análise comparativa do consumo entre os ambientes e edificações 

distintas. Neste sentido,  entende-se que uma abordagem de benchmarking é 

necessária para estabelecer confiabilidade ao desempenho da gestão de energia em 

universidades (John Maiorano & Savan, 2015). 

 Em uma perspectiva macro relacionada às estratégias socioambientais, tem-se a 

questão de conscientização do usuário quanto a racionalidade no consumo de energia, 

bem como a necessidade de medir o grau de participação no consumo por categorias 

de usuários e as consequências ambientais pela emissão de CO2. O que evidência que 

as IES devem estar preocupadas com o reflexo de suas operações ao meio ambiente, 

buscando assim o comprometimento do usuário e consequentemente  melhorar a 

eficiência da gestão de energia (Tung et al., 2014).  
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 Para tanto, faz necessário a utilização de indicadores adequados para avaliar as 

questões da gestão de energia, caracterizados principalmente por contribuir na integração dos 

critérios para a estruturação de um modelo de avaliação em diferentes perspectivas. Como 

ponto forte evidenciado na pesquisa é que cada um dos indicadores estabelecidos tem uma 

participação específica que busca atender uma abordagem mais holística da avaliação de 

desempenho do contexto das IES (Khalil et al., 2015). 

 

4. Conclusão 

 O presente estudo buscou evidenciar os desafios apresentados às IES no sentido de 

integrar suas ações de educação, pesquisa e extensão com os fatores determinantes da 

avaliação de desempenho na gestão de energia. A abordagem tratada na avaliação de 

desempenho da gestão de energia em IES, tem especial destaque por estar relacionado com os 

aspectos da mudança climática, comprometimento do fornecimento de energia, aumento dos 

preços da energia que são temas desafiadores para a sociedade em geral.  

 Assim por meio do instrumento de intervenção selecionado (ProKnow-C), foi possível 

a seleção de um Portfólio Bibliográfico representativo composto por 25 artigos de relevância 

neste tema. Por meio deste processo de análise bibliométrica entende-se que foi possível 

extrair o conhecimento necessário, visto que se identificou a relevância cientifica e demais 

contrapontos relacionados ao contexto em estudo, configurando assim uma rica fonte de 

informações para essa área de conhecimento em estudos futuros.  

 Com relação à análise do conteúdo destacam-se os princípios da avaliação de 

desempenho relacionados a qualidade dos indicadores em atender com abrangência as 

dimensões de preocupação inerentes a gestão de energia em IES, pois conseguiu estabelecer 

uma estrutura conceitual robusta abordando todos os níveis de gestão organizacional.  

 Na perspectiva do uso das ferramentas ressalta-se a influência de modelos adaptadas 

de outros contextos para a realidade de gestão de energia em IES. Onde identifica-se uma 

carência de ferramentas que entendam a realidade específica da gestão de energia em IES e 

consiga expressar esses resultados de forma integrada com as demais dimensões da gestão 

organizacional. Neste sentido, o papel do decisor e/ou gestor, pode estar sendo explorado para 

contribuir no desenvolvimento de um modelo mais robusto. 

 Essa constatação pode ser vista como uma lacuna a ser preenchida, pois trata-se de um 

aspecto relevante na análise e desenvolvimento de pesquisas futuras. Sob essa perspectiva 

conclui-se que o tema abordado está em plena ascensão, o que permite agregar novos 

conhecimentos por meio do desenvolvimento e melhoria dos instrumentos de avaliação já 
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existentes, bem como estar contribuindo no desenvolvimento de novas ferramentas adaptadas 

a realidade das IES, que enfrentam grandes desafios para medir o desempenho sustentável de 

suas operações. 
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CRITÉRIOS DE UM MODELO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA GESTÃO DE 

ENERGIA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) 
 

 

Resumo: As Instituições de Ensino Superior (IES) assim como as demais áreas da prestação 

de serviço, vêm encontrando dificuldades em estabelecer respostas rápidas aos desafios do 

desenvolvimento sustentável, particularmente os desafios de integrar os fatores de gestão da 

essência institucional acadêmica com as operações de apoio a prestação de serviço. Neste 

sentido, os instrumentos de avaliação de desempenho, têm por função refletir as estratégias de 

gestão integrando as ações de sustentabilidade.  Objetivo desta pesquisa consiste na 

construção de um modelo para avaliar o desempenho de de gestão de energia em uma IES. 

Trata-se de um estudo de caso, caracterizado como exploratório de natureza prática. Tendo 

como instrumento de base metodológica uma variação da Methodology 

Multicriteria Decision Aid – Constructivist (MCDA-C). A metodologia permitiu identificar, 

organizar, mensurar e integrar os critérios estabelecidos para avaliação. O modelo foi 

desenvolvido tomando como base as informações extraídas em entrevistas com componentes 

da comissão responsável pela gestão de energia de uma Instituição Pública de Ensino 

Superior.  As evidências elementares pesquisadas no contexto foram confrontadas com os 

critérios estabelecidos na literatura, objetivando estabelecer um modelo que atenda à 

necessidade do contexto, sem descartar os conceitos já consolidados na literatura.  Os 

resultados demonstram que a avaliação de desempenho da gestão de energia é útil e 

necessária para as IES, assegurando o cumprimento do planejamento estratégico sustentável, 

subsidiando o controle e o gerenciamento integrado das dimensões de interesse 

organizacional. Constatou-se um conjunto de 47 (quarenta e sete) indicadores que compõe 

três dimensões de preocupação: econômica; instalações e socioambiental. A partir desta 

concepção diagnosticou-se o desempenho da gestão de energia, que obteve um escore de 

14,17 pontos onde, considerando uma ancoragem em que a mensuração com (0) pontos é 

considerado um desempenho “Neutro” e (100) pontos um desempenho “Bom” o resultado 

obtido representa um desempenho de nível médio. Contudo, o estudo demonstrou um grande 

potencial para uma atuação mais competitiva, por meio de ações de aperfeiçoamento. 

Conclui-se com esta pesquisa que a avaliação de desempenho da gestão de energia em IES, é 

útil e necessária, assegurando o cumprimento do planejamento estratégico sustentável, 

subsidiando o controle e o gerenciamento integrado das dimensões de interesse 

organizacional, principalmente em virtude da identificação de elementos que oportunizam o 

aprimoramento, diagnóstico e recomendações de melhorias na gestão. 
 

Palavras-chave: MCDA-C; Avaliação de desempenho; Instituições de Ensino Superior; 

Gestão de energia. 
 

1. Introdução 

 As instituições de ensino superior (IES) assim como as organizações dos demais 

segmentos, estão inseridas em um universo de grandes desafios onde o uso eficiente dos 

recursos corroboram a sustentabilidade institucional (Brandli, Frandoloso, Fraga, Vieira, & 

Pereira, 2011).  Dessa forma, o atual estágio competitivo vem exigindo um crescente 

aprimoramento da gestão e adoção de uma postura proativa no desenvolvimento de ações 

estratégicas de gestão, para geração de valor institucional (Antonio, Frandoloso, & Scheffer, 
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2013). São  ações que caracterizam a eficiência dos processos que contribui na melhoria dos 

serviços oferecidos (Mendes, Santos, Perna, & Ribau Teixeira, 2012).  

 Ressalta-se que nas IES os fatores de desenvolvimento  da gestão não estão só 

relacionados à geração de conhecimento, mas envolve uma complexidade de efeitos que tem 

origem no comportamento de suas operações de serviço (Lozano, 2006a). Segundo Riddell 

(2009) o processo educacional das IES possui relevantes impactos ambientais, que envolvem 

suas operações cotidianas de serviço.  

 A nível mundial, a maioria das IES têm no consumo de energia um fator chave 

relacionado ao impacto de suas operações  (Altan, 2010; Qu, Lei, Chen, & Qian, 2015; 

Saengsuwan et al., 2010). Compõe o setor de serviços,  que caracteriza-se por ser um setor 

que deve concentrar-se na redução do consumo de energia, a fim de melhorar o seu 

desempenho ambiental (Gaidajis & Angelakoglou, 2011; Mendes et al., 2012)  

 As organizações de modo geral, são carentes de modelos que possam avaliar a relação 

de suas atividades com o desempenho ambiental (Lundberg, Balfors, & Folkeson, 2009). A 

energia por se tratar de um insumo essencial no apoio logístico das atividades de ensino, passa 

ser um fator estratégico para melhoria do desempenho da sustentabilidade (Batterman, 

Martins, Antunes, Freire, & da Silva, 2011). Contribuindo para o monitoramento das ações de 

gestão e o uso eficiente da energia em  setores de prestação de serviço voltados para a área de 

educação superior (János, 2011). 

 Assim, com a perspectiva de aprofundar a compreensão dessa síntese destaca-se a 

importância da gestão do uso de energia no setor de prestação de serviço, bem como a adoção 

de mecanismos que possibilitem a avaliação do desempenho destas ações. Nestes termos 

emerge a pergunta que orienta esta pesquisa.  

 Quais os critérios a serem considerados para se estabelecer um modelo para avaliar o 

desempenho da gestão de energia em Instituições de Ensino Superior (IES)? 

 Inserido nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de 

um modelo para avaliar a gestão de energia. Buscando oferecer aos gestores um instrumento 

de identificação, operacionalização e mensuração de critérios permitindo avaliar o 

desempenho da gestão de energia em uma IES.  

 Afim de atingir o objetivo geral aqui proposto, são elencados os objetivos específicos: 

  (a) identificar os critérios que representam as preocupações do contexto considerando 

as preocupações do decisor, concatenados aos critérios estabelecidos na literatura; 

 (b) construir escalas ordinais e cardinais para os indicadores estabelecidos;  
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 (c) traçar o perfil de desempenho integrando os critérios de cada dimensão de 

preocupação, para atender o desempenho global;  

 (d) Diagnóstico do desempenho para identificar ações de aperfeiçoamento;  

 A justificativa desta pesquisa está fundamentada em dois eixos principais: (i) como 

contribuição teórica, este estudo proporciona análise crítica, levando em conta o cotejamento 

dos indicadores já consolidados na literatura e os indicadores que representam o atendimento 

das inquietações do contexto. Oferecem conceitos referenciais para estruturação de modelos 

de avaliação de desempenho voltados para área de gestão de energia, em IES. E se propõe a 

preencher uma lacuna quanto à necessidade de um modelo com origem inerente as 

particularidades do contexto de gestão de energia em IES. Abrindo assim, oportunidades para 

o incremento de ações de aperfeiçoamento, advindas da aplicação em novos cenários por 

meio de estudos futuros. 

 Como uma contribuição prática, tem-se a própria concepção do modelo em atender à 

necessidade dos decisores em desenvolver o entendimento do contexto, explicitando seus 

critérios de relevância, a serem considerados na avaliação da gestão de energia em IES. Este 

modelo tem uma origem metodológica estruturada, e fornece uma comunicação clara e 

concisa para os tomadores de decisão.  

 Busca-se por meio de uma organização estruturada a articulação dos indicadores, 

caracterizando-se assim como um instrumento de apoio a tomada de decisão. Buscando 

resultados que abranjam todas as dimensões de preocupação, oportunizando uma atuação 

mais objetiva e precisa, voltados para fatores estratégicos de desempenho. Essa visão 

construtiva leva em conta realidade do contexto, respeitando o confronto e contraste dos 

critérios identificados na literatura. 

 

2. Referencial Teórico 

Esta seção se subdivide em duas partes, a primeira apresenta o conceito de gestão de 

energia em IES, voltado ao processo de avaliação de desempenho. A segunda parte contempla 

os conceitos do instrumento metodológico adotado neste trabalho MCDA-C. 

 

2.1 Avaliação do desempenho da gestão de energia em IES 

O papel das IES frente aos desafios da gestão eficiente vem ganhando maior evidência 

nos últimos anos. Haja visto, que estão inseridas em um ambiente dinâmico onde as variáveis 

legais, económicas, sociais e ambientais são fatores estratégicos para o desenvolvimento da 

boa governança (Albrecht, Burandt, & Schaltegger, 2007).  
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A construção de um modelo de avaliação de desempenho da gestão de energia deve 

considerar os fatores estratégicos determinantes das operações de apoio ao serviço, alinhadas 

as dimensões de desempenho sustentável das IES  (Suwartha & Sari, 2013).  

Neste sentido, o alinhamento integrado dos objetivos  permite a aplicação  eficiente 

dos recursos financeiros, e subsidia a promoção da  sustentabilidade das IES  (Alshuwaikhat 

& Abubakar, 2008).  

Muitas IES, vêm alterando suas missões e práticas educacionais, incorporando ações de 

gestão voltadas para a sustentabilidade. (Waheed, Khan, Veitch, & Hawboldt, 2011a).  Nesta 

tendência, segundo Veleva (2001), é necessário o desenvolvimento de ferramentas concretas 

para promover e medir ações com potencial interferência na sustentabilidade. No entanto, 

segundo Alghamdi et al. (2017), a implementação de um modelo de avaliação não deve ser 

um processo estático para a geração de iniciativas particulares, é necessário que sejam 

implementadas ações continuas de controle e acompanhamento que atendam a 

sustentabilidade institucional. 

Um dos principais desafios para as IES, estão relacionados aos fatores de desempenho 

sustentável, de forma mais específica no que se refere ao uso eficiente da energia. Observa-se 

atualmente uma crescente demanda de consumo com poucas ações práticas para um consumo 

energético racional (Torres, Siller, Allen, & Caeiro, 2013).  

Importante salientar que, embora já existam algumas pesquisas nacionais e 

internacionais (Boulton, Pallant, Bradshaw-Wilson, Choate, & Carbone, 2017; Brandli et al., 

2012, 2011; Graedel, 2002; Petratos & Damaskou, 2015; Saengsuwan et al., 2010; Saidel, 

Favato, & Nascimento, 1997; Tauchen & Brandli, 2006; Waheed, Khan, & Veitch, 2011) que 

abordam o uso de energia. O assunto ainda é pouco explorado e apresenta lacunas quando se 

busca uma abordagem mais explícita da gestão de energia e sua importância no desempenho 

das operações sustentáveis de apoio a prestação de serviço nas IES (Riddell, Bhatia, Parisi, 

Foote, & Iii, 2009b; Waheed, Khan, Veitch, et al., 2011a). 

Identificando assim, a necessidade de desenvolver modelos de  avaliação para 

determinar os fatores de controle e acompanhamento relacionados a gestão e o controle dos 

recursos energéticos (Galis & Gyberg, 2011).  

O setor de serviços tem a menor quantidade de dados disponível quando se refere à 

utilização final de energia. Neste sentido, a tentativa de avaliar seu desempenho energético 

implica importantes desafios aos gestores, principalmente na extração de dados os quais 

possibilitem atender as decisões de gestão (Gallachóir Ó, Keane, Morrissey, & O’Donnell, 

2007).  
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Desta forma, tais informações podem ser expressas com maior credibilidade por meio 

de indicadores, os quais são usados para conectar-se e serem avaliados qualitativamente e 

quantitativamente. Por meio de indicadores é possível identificar os tipos de informações 

necessárias para a tomada de decisões. Os quais podem ser definidos para os diferentes níveis 

ou os estágios levando em conta a percepção de causa e efeito futuro (Waheed, Khan, Veitch, 

& Hawboldt, 2011b). 

Avaliações baseadas em indicadores oferecem níveis mais elevados de transparência, 

consistência e utilidade para a tomada de decisão (Ramos et al., 2015). Cobrindo um vasto 

leque de questões necessárias para retratar as condições humanas e ambientais (Lozano, 

2006b). 

Segundo Lavy ( 2008), se destacam no processo de mensuração os indicadores 

utilizados para análises comparativas, que se referem a aplicação de procedimentos eficazes e 

implementando as melhores soluções para os problemas identificados. O que permite que as 

IES sejam mais conscientes dos problemas de sustentabilidade que os afetam (Alghamdi, den 

Heijer, & de Jonge, 2017). 

O papel da avaliação de desempenho ligadas aos fundamentos da gestão de energia no 

contexto das IES são elementos chave para estimular novas respostas da organização aos 

desafios do desenvolvimento sustentável, particularmente os desafios de integrar aspectos 

sociais, ambientais e econômicos (Albrecht et al., 2007)    

A busca pela eficiência na gestão de  energia vem ganhando impulso em universidades 

e faculdades, são ações que possibilitam ganhos financeiros e contribuem na promoção da  

sustentabilidade das instituições  (Alshuwaikhat & Abubakar, 2008).  

As IES consomem diariamente grandes quantidades de energia, e podem apresentar 

um desafio formidável para qualquer administração responsável (Oyedepo et al., 2016). Neste 

sentido, a construção de indicadores compilados como instrumentos de avaliação e apoio a 

tomada de decisão, fornecem uma abordagem holística da avaliação e considera os critérios 

que atendem o contexto local, proporcionando ajustes de melhoria contínua  (Khalil, 

Kamaruzzaman, & Baharum, 2015). 

Embasados neste contexto, e diante da crescente pressão pública para melhorar o 

desempenho no uso de energia, é onde as iniciativas de acompanhamento promovem a 

sustentabilidade das IES. (Augenbroe, Castro, & Ramkrishnan, 2009). 

Considerando o papel das IES junto à sociedade, é fundamental prestar um 

atendimento de excelência conciliando o uso eficiente e racional dos recursos disponíveis 

(Fernandes, Carpenedo, Lindner, & Rodrigues, 2016). 
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Considerando as questões relacionadas ao uso racional de energia no âmbito das 

instituições públicas, já existem ações que demonstram uma preocupação por parte dos 

governantes. Cita-se como marco normativo o Decreto Federal 99.656 de 26 de outubro 1990, 

que dispõe sobre a necessidade dos órgãos públicos federais, em designar uma comissão 

interna, responsável pela conservação e o uso racional de energia  (BRASIL, 1990). 

 As políticas internas de estudo, acompanhamento, capacitação e conscientização para 

o bom uso deste recurso vêm repercutindo positivamente não apenas em relação aos ganhos 

financeiros, mas também no desempenho social e ambiental das instituições públicas (Schauz, 

2011).  

Isso tem despertando no Governo Federal, o aprimoramento normativo que visa 

estabelecer as boas práticas de gestão no uso de energia elétrica nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal. Como exemplo recente a PORTARIA No - 23, DE 12 DE 

FEVEREIRO DE 2015, que estabelece que as entidades devem  adotar as providências 

necessárias para implementar as boas práticas do uso de energia, elaborando campanhas de 

conscientização, fornecendo informações referentes ao consumo, bem como utilizar-se de 

indicadores para o monitoramento (BRASIL, 2015). 

Os conceitos expostos fundamentam os fatores relacionados à avalição de desempenho 

da gestão de energia em IES. Principalmente com relação aos modelos que se propõem a 

fornecer respostas a inquietações levantadas por atores envolvidos diretamente nos processos 

decisórios. Indo de encontro aos conceituados estabelecidos na metodologia MCDA-C em 

relação à  importância de considerar  a vivência prática  do contexto para estruturação do 

modelo (Bana E Costa, 2001).  

 

2.2 Instrumento de intervenção  MCDA-C  

A metodologia MCDA-C surgiu como uma ramificação da MCDA tradicional para 

apoiar os decisores em contextos complexos, conflituosos e incertos (L. Ensslin, Giffhorn, 

Ensslin, Petri, & Vianna, 2010). Tem como preocupação central o desenvolvimento de um 

modelo de avaliação, considerando as percepções do decisor (Gallon, Ensslin, & Ensslin, 

2008). A metodologia MCDA-C possibilita aos indivíduos envolvidos no  contexto decisório,  

aumentando o grau de conformidade e entendimento do processo, permitindo a 

implementação de estratégias de gestão (S. R. Ensslin, Carvalho, Gallon, & Ensslin, 2008). 

As pesquisas relacionadas ao MCDA se caracterizam basicamente por possuírem uma 

visão ligada ao racionalismo, incorporado à visão construtivista como lógica de investigação. 
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Essa segunda visão é uma vertente do MCDA se denomina como MCDA-C (L. Ensslin et al., 

2010).  

A metodologia MCDA-C se distingue principalmente por explorar a percepção  do 

decisor, para que seja desenvolvido o entendimento do contexto. (Bortoluzzi, Ensslin, & 

Ensslin, 2011). 

Ao considerar as percepções dos decisores, suas convicções e valores individuais 

sobre determinado contexto decisório, permite-se a construção de um modelo no qual se 

baseiam as decisões em favor do que se acredita ser o mais adequado para a situação (Roy, 

1996). 

Busca-se portanto, com a  implementação das ferramentas de avaliação de 

desempenho baseado no MCDA-C, apresentar informações de apoio as ações do gestor em 

sua tomada de decisão, afim de desenvolver o controle na utilização dos recursos 

(Valmorbida, Ensslin, Ensslin, & Ripoll-Feliu, 2015). Essa visão de apoio à decisão permite 

ao decisor desenvolver o conhecimento do contexto, compreendendo as consequências de 

suas ações por  meio da mensuração dos critérios representativos das dimensões consideradas 

relevantes (L. Ensslin et al., 2010).  

Para operacionalizar esse processo de apoio à decisão a abordagem MCDA 

construtivista segue três etapas: estruturação, avaliação e recomendações (Lacerda, Ensslin, & 

Ensslin, 2012).  

 

2.2.1 Etapa de estruturação 

A etapa de estruturação trata da formulação do problema e busca identificar, 

caracterizar e organizar os fatores considerados relevantes no processo de apoio à decisão.  

Nesta etapa, os decisores identificam um conjunto de critérios de forma a permitir a 

comparação entre si diferentes níveis de desempenho. O procedimento de entendimento do 

contexto decisório baseia-se na abordagem soft de estruturação de problemas (ROSENHEAD, 

1989). Onde os critérios são identificados e organizados em forma de hierarquia ou árvore, 

sendo o nível mais alto da estrutura representado pela dimensão estratégica e sua 

decomposição em níveis mais detalhados como o nível tático e operacional (LONGARAY et 

al., 2015). 

No nível hierárquico mais inferior da estrutura tem-se o conjunto de descritores. Um 

descritor é uma escala ordinal que representa os possíveis níveis de impacto em que se pode 

avaliar o desempenho de uma ação potencial em um determinado critério, segundo as 

preferências dos decisores (ROY, 2010).  
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Todo descritor deve possuir, dentre seus níveis de impacto, dois níveis de referência. 

Um nível denominado “Neutro”, que corresponde ao desempenho abaixo do qual o decisor 

considera comprometedor em cada critério e, um nível designado de “Bom”, relativo ao nível 

de desempenho acima do qual o decisor considera como desempenho excelente. Entre o 

“Neutro” e o “Bom” o desempenho é considerado normal ou de mercado. (DE MORAES, et 

al., 2010; LACERDA, et al., 2011a; LACERDA, et al., 2011b; ROSA et al., 2012). 

 

2.2.2 Etapa de avaliação 

A etapa de avaliação consiste na construção de escalas de acordo com os níveis de 

preferência do decisor. Permitindo então, determinar as taxas de compensação entre os 

critérios. Neste procedimento se estabelece uma relação de preferência entre os critérios de 

um mesmo nível hierárquico. Essa fase é responsável por identificar perfil de desempenho das 

ações agregadas por dimensões ou de forma pontual de cada indicadores (S. R. Ensslin et al., 

2008).  

O processo de operacionalização de escalas é desenvolvido com base no método 

MACBETH – Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique (Bana 

e Costa, Angulo-Meza, & Oliveira, 2013). 

Dessa forma, segundo Longaray (2016) após serem estabelecidas as relações de 

preferência do modelo, é possível mensurar o desempenho de uma determinada ação potencial 

(uma alternativa) tanto localmente (desempenho em um critério), quanto globalmente 

(desempenho em todos os critérios). 

O processo de operacionalização de escalas foi desenvolvido com base no método 

MACBETH – Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique,  que 

permite mediante a comparação par a par da atratividade das alternativas, onde são atribuídos 

os níveis de preferências entre os critérios (Bana e Costa et al., 2013).   

De forma básica dado duas alternativas, o decisor indica qual a mais atrativa e qual o 

grau desta atratividade, em uma escala semântica que tem correspondência com uma escala 

ordinal (0 ≡ indiferente, 1 ≡ diferença de atratividade muito fraca, 2 ≡ diferença de 

atratividade fraca, 3 ≡ diferença de atratividade moderada, 4 ≡ diferença de atratividade forte, 

5 ≡ diferença de atratividade muito forte e 6 ≡ diferença de atratividade extrema) (Longaray, 

André Andrade Ensslin, Ensslin, Ademar, & Munhoz, 2016). 

As relações matemáticas podem ser obtidas por meio do software M-MACBETH, que 

implementa computacionalmente o método. Nele são feitas as análises de julgamento do 

decisor. Quando da transformação das escalas ordinais (descritores) em cardinais, o M-
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MACBETH permite a fixação dos intervalos dos níveis Neutro (0) e Bom (100), além de 

proceder à normalização da escala (Andrade, Ensslin, Rolim, & Otacílio, 2015). 

Com a determinação das escalas de preferências locais dos critérios e das taxas de 

compensação entre esses critérios, é possível proceder à transformação do modelo de 

múltiplos critérios em um modelo de critério único (Bana E Costa, 2001). 

 

2.2.3 Etapa de recomendações 

 A fase que envolve o processo de recomendações tem por objetivo apoiar o decisor no 

uso do modelo construído ao longo do processo de apoio à decisão.  Permitindo assim uma 

análise de desempenho das questões pontuais em todos os níveis de preocupação.  Onde é 

possível estabelecer possíveis alternativas de intervenção, com o deslumbramento das 

melhorias relativas de desempenho entre as dimensões de preocupação (L. Ensslin, Ensslin, & 

Pinto, 2013). 

 

3. Metodologia de Pesquisa 

 

Esta seção se divide em duas subseções: subseção 3.1 – Enquadramento metodológico; 

e subseção 3.2 – Instrumento de intervenção: MCDA-C. 

 

3.1 Enquadramento metodológico 

O presente artigo descreve um estudo para o desenvolvimento de um modelo de 

avaliação de desempenho da gestão de energia. Onde são consideradas as informações 

advindas de uma Instituição Pública de Ensino Superior localizada na região Sudoeste do 

Estado do Paraná.   

Busca-se por meio do estudo de caso o amplo  tratamento das evidências 

(RICHARDSON, 1999). Este tipo de estudo  permite maximizar o número de variáveis de 

interferência no contexto (BABBIE, 1999). Gerando assim, uma análise aprofundada sobre o 

assunto, evidenciando com clareza os elementos da pesquisa (Triviños, 1987). 

A presente pesquisa possui um caráter explicativo na fase de diagnóstico em que busca 

identificar as características que auxiliam na estruturação do modelo. Descritivo quando 

apresenta a características determinantes, de relação entre as variáveis por meio de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, assume assim a forma de levantamento (Provdanov & 

Freitas, 2013). Contribuindo de forma ativa para o aprofundamento do conhecimento, que se 

expressa diante da descrição das evidências constantes em determinada realidade (Triviños, 
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1987). Quanto aos dados que serão coletados na pesquisa, serão predominantemente 

caracterizados por serem dados primários e secundários. Os dados primários são estabelecidos 

por meio da realização de entrevistas com os decisores; Já os dados de natureza secundária 

referem-se ao conteúdo incorporados da pesquisa bibliográfica e demais informações 

constantes  junto a documentos internos da instituição pesquisada.  

A incorporação e triangulação dos dados foi desenvolvida por meio das entrevistas 

abertas com os decisores, representados neste estudo pelos membros da comissão interna de 

conservação de energia da IES pesquisada.   

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa na fase de coleta de dados, onde as 

questões são estudadas no ambiente em que elas se apresentam sem qualquer manipulação 

intencional do pesquisador (Provdanov & Freitas, 2013). 

E diante da necessidade de operacionalização e transformação das escalas de 

mensuração do modelo, a pesquisa passa para uma abordagem quantitativa, traduzindo em 

números os conhecimentos gerados pelo pesquisador (Provdanov & Freitas, 2013). 

 

3.2 Composição do instrumento de Intervenção 

Levando em consideração a necessidade de desenvolver um modelo de avaliação de 

desempenho com múltiplas variáveis envolvidas, os interesses conflitantes, e a necessidade de 

estabelecer os critérios por meio de indicadores de referência que permitam julgar o 

atendimento das particularidades que envolvam as dimensões de preocupação inerentes ao 

contexto, utilizou-se como instrumento de intervenção a Methodology 

Multicriteria Decision Aid – Constructivist (MCDA-C).  

Para uma melhor representatividade teórica na composição dos elementos de 

estruturação, foram incorporados indicadores pesquisados na literatura. Esse procedimento 

permitiu contemplar os critérios consolidados conceitualmente na avaliação da gestão de 

energia. Ou seja, representam os conceitos já firmados como referência ao que se propõe 

avaliar.  

 

4. Construção do Modelo de Avaliação  

Esta seção descreve todas as etapas de construção do modelo de avaliação de 

desempenho da gestão de energia por meio de um estudo de caso realizado junto a uma IES 

localizada na região Sudoeste do Paraná.  

A escolha da IES que serviu de base para este estudo levou em consideração três 

fatores principais: (i) IES fazer parte da microrregião de estudo, delimitado pelo sudoeste do 
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paraná; (ii) comportar uma das maiores estruturas universitárias da região; (iii) e o aspecto de 

maior relevância refere-se ao fato de a IES pesquisada, já ter implantado um programa de 

gestão de energia. O qual é desenvolvido sob a responsabilidade da comissão interna de 

gestão de energia.  

O estudo de caso foi baseado na metodologia MCDA construtivista, e contempla as 

fases de estruturação, de avaliação e de elaboração das recomendações. 

 

4.1 Etapa de estruturação 

A fase inicial de desenvolvimento do modelo permite identificar os Elementos 

Primários de Avaliação (EPAs). Os EPAs são as primeiras preocupações que surgem na 

mente do decisor quando submetido a uma tomada de decisão  (Gallon et al., 2008).  

Os procedimentos iniciais da fase de estruturação estão baseados na abordagem soft de 

estruturação. Por meio de um mapeamento dos elementos iniciais de relevância do contexto 

avaliado considerando a opinião dos decisores. O mapeamento conceitual tem por objetivo 

expandir o entendimento sobre o contexto decisório (Longaray et al., 2016).  

O processo de identificação dos EPAs aconteceu durante reuniões entre os autores da 

pesquisa aqui representado pelos membros que compõe a comissão interna de gestão de 

energia junto a instituição pesquisada. Buscou-se conhecer as características de 

funcionamento da IES pesquisada, principalmente envolvendo aspectos de gestão, 

infraestrutura, ocupação e demais procedimentos envolvendo as operações de apoio. 

Foram realizadas entrevistas individuais não estruturadas, abertas nos moldes de um 

brainstorming com alguns dos membros da comissão interna de conservação de energia. 

Salienta-se que por questão de disponibilidade nem todos os membros desta comissão se 

fizeram presente.   

Com base nos elementos extraídos das entrevistas foram identificados 77 (setenta e 

sete) EPAs, esse conjunto de elementos representa a percepção inicial da pesquisa e serve de 

base para a composição das dimensões de preocupações do contexto. No Quadro 1 é 

apresentado alguns exemplos de EPAs que foram identificados com base no levantamento dos 

objetivos e preocupações do contexto. 

 

Quadro 1 – Exemplo de EPAs extraídos do contexto (EPAs) 

Objetivos e Preocupações 

1- Tipo de Tarifa 8- Centro de custo específico 

2- Demanda Contratada 9-  Danos em equipamentos elétricos 

3- Demanda medida 10- Penalidades por consumo excedente 
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4- Consumo de ponta 11- Divulgação das informações de consumo 

5- Fator de Potência 12- Capacidade de monitoramento do 

consumo 

6- Modalidades tarifárias 13- Características das instalações 

7- Geração de energia local 14- Sazonalidade de consumo 
Fonte: Elaborado pelos autores  

 

  Os EPAs identificados foram agrupados em três dimensões principais 

econômico/financeiro; técnico/instalações e socioambiental. Essas dimensões são 

metodologicamente tratadas como os Pontos de Vista Fundamentais (PVFs) que 

representam os objetivos e preocupações do contexto de avaliação. 

A partir dos EPAs, a metodologia MCDA-C recomenda expandir seu entendimento 

identificando a função de cada elemento. Essa forma evolutiva de apresentar o EPA 

denomina-se conceito, onde em função de cada elemento se cria um construto de causa e 

efeito oposto que representa seu objetivo e compõe um conjunto de ações que traduzem as 

perspectivas identificadas em conceitos orientados à ação, conforme identifica-se no Quadro 

2. 

 

Quadro 2 - Exemplo de conceitos de causa e efeito extraídos do contexto 

1- Aproveitar melhor contratação da tarifa de consumo de energia elétrica ... 

prejudicar o uso dos recursos financeiros. 

2-  Identificar o ponto de equilíbrio da demanda contratada ... receber multas 

por descumprimento de contrato junto a concessionária. 

3- Ter processo de correção do fator de potência... deixar de aproveitar com 

eficiência a energia contratada nas instalações. 

4- Monitorar performance da qualidade de energia final ... ter custos 

decorrentes a danos em equipamentos. 

5- Identificar ações de alinhamento da infraestrutura de distribuição buscando 

aumento na eficiência de consumo... incoerência no dimensionamento de 

consumo 
       (ações de causa ... efeito oposto)           Fonte: Elaborado pelos autores 

 

É possível evidenciar no Quadro 2 que os conceitos, possuem elementos c 

om mais de uma preocupação e, portanto, constituem uma correlação que permitem 

alcançar os objetivos fim de forma agregada.  

Essas relações representam uma estrutura conceitual, que serve de base na geração dos 

mapas conceituais. O processo de alocação dos conceitos por afinidade das dimensões permite 

melhor compreender as preocupações do decisor em relação aos aspectos que causam impacto 

no desempenho. Assim foi possível, em conjunto com o decisor, elaborar as áreas de 

preocupação correspondente ao escopo da pesquisa. 
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É exposto na Figura 1, as áreas de preocupações que representam as dimensões do 

objetivo macro, da avaliação de desempenho da gestão de energia em uma IES.  

 

Figura 1 – Estrutura das dimensões de avaliação

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Percebe-se na Figura 1 que a estrutura macro é respondida por três pilares principais, 

econômico/financeiro; técnico/instalações e socioambiental. Que por sua vez se desmembra 

nas dimensões secundárias que comportam em sua base os EPAs. Os EPAs são os elementos 

iniciais de formação dos conceitos. A partir destes elementos se estabelecem os indicadores 

de mensuração alocados no nível de base operacional do modelo. 

Com o processo de identificação dos EPAs, elaboração dos conceitos e o agrupamento 

em dimensões estabelecidas, deu-se início a fase de estruturação do modelo, ou seja, a 

construção dos mapas de relações, que compõe a estrutura hierárquica de avaliação. 

Nesta fase de categorização das dimensões abre-se oportunidade para a incorporação 

dos critérios importados da literatura. Destaca-se ainda, que neste processo muitos conceitos 

anteriormente identificados no contexto, podem convergir num mesmo entendimento e ser 

representado por critérios contemplados na literatura. Com relação aos nomes dados às áreas 

identificadas, buscou-se refletir conceitualmente as preocupações do decisor bem como os 

critérios identificados na literatura.  
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Objetivando estabelecer um modelo completo que atenda às necessidades do contexto 

sem desprezar os critérios já consolidados na literatura, foram gerados novos conceitos. Os 

quais surgem da exploração dos ensinamentos extraídos na literatura, que respondem as 

preocupações identificas inicialmente com os EPAs. A Quadro 3 apresenta os critérios que 

compõe a estrutura do modelo, categorizados por fontes de origem.  

 

Quadro 3 - Critérios categorizados por origem 

Critérios de mensuração  
Fonte de origem 

Literatura Contexto 

Comissão para gestão de energia x x 

Recursos financeiros destinado à eficiência energética x x 

Sazonalidade de consumo  x x 

Relação do consumo de energia e o número de refeições servidas no RU x  

Recursos financeiros gastos com energia x x 

Custos relativos à manutenção instalações x x 

Custo financeiros com o uso de energia  x x 

Taxa de consumo total de energia (mensal e anual) x x 

Custos e o consumo por área física construída x x 

 Manutenção das instalações e equipamentos x x 

Consumo sistema de climatização/ar condicionado x x 

Dados de consumo sistema de iluminação x x 

Demanda instalada/demanda de consumo x x 

Especificação técnicas dos equipamentos elétricos x x 

Uso de eletricidade para áreas externas x  

 Relação das condições climáticas e o consumo de energia x  

Consumo por edifício / ambientes e áreas distintas (Benchmarks) x x 

Geração de energia local/geração própria x x 

Sistemas de ventilação natural e mecânica x  

Características dos edifícios (conforto térmico, luz natural) / tempo de 

vida da construção  
x  

Fator de potência total (dimensionamento)  x x 

Taxa de ocupação dos ambientes/ densidade de ocupação x x 

Consumo por categoria de usuário (docentes, servidores, alunos) x x 

Relação do comportamento do usuário e o consumo  x x 

Impacto ambiental emissão de dióxido de carbono (pegada de carbono) x  

Uso de energia de fontes renováveis / energia limpa x x 

Tratamento de resíduos elétricos em geral x x 

Ações de conscientização e sensibilização do usuário x x 

Canais de comunicação, informação e divulgação das ações de gestão x  

Contratação da tarifa de consumo de energia elétrica e suas variações  x 

Qualidade de energia final  x 

Sistema acionamento reserva para geração emergencial    x 

Procedimentos padrões para instalações de equipamentos elétricos  x 
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Inspeção dos pontos de fuga de energia  x 

Inconformidades uso de aparelhos ligados sem usuário no ambiente  x 

Inventário por classificação do nível de consumo dos equipamentos  x 

Política de aquisições de equipamentos elétricos certificados  x 

Opinião do usuário quanto a qualidade de energia nos ambientes  x 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Importante destacar no Quadro 3 a quantidade de critérios identificados junto a 

literatura que respondem com relevância as preocupações e objetivos levantados por meio dos 

EPAs no contexto pesquisado.  

Percebe-se também, a importância em agregar os critérios que atendem as 

especificidades do contexto, como por exemplo a necessidade de “controle e 

acompanhamento da variação do tipo de tarifa contratada”, relevante preocupação que surgiu 

somente do contexto. 

 De forma geral, a evolução metodológica de construção do modelo se destaca pelo 

constante aperfeiçoamento do aprendizado explorando o contexto sem desprezar os critérios 

de mensuração já consolidados na literatura.  

Os fatores construtivos aqui evidenciados têm como base as informações iniciais 

representadas nos EPAs.  A partir das quais se expandem o conhecimento diante da 

construção dos conceitos e posterior criação dos mapas conceituais.  

Os mapas são elaborados tendo em sua base os conceitos de causa e efeito fim, que 

também podem ser chamados de preocupações operacionais e, conforme vai se chegando ao 

topo do mapa, encontram-se os conceitos fins, que também poderiam ser chamados de 

preocupações estratégicas.  

Os mapas conceituais ajudam a construir mais conhecimentos para o decisor, 

deslumbrando a relação de causa e efeito dos objetivos da instituição. Adicionalmente atribui-

se aos mapas o delineamento base para criação da Estrutura Hierárquica de Valor (Bortoluzzi 

et al., 2011). 

Essa etapa de estruturação permite explorar individualmente os mapas estabelecendo 

relações e agrupamentos em clusters, os quais representam as áreas de preocupação 

semelhantes. Busca-se com os clusters identificar os níveis de influência agregados no mapa 

conceitual.  

O destaque das áreas e subáreas de preocupação permite a geração de um modelo 

composto por uma estrutura com relações de hierarquia. Conforme apresentado na Figura 2 
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com o mapa conceitual em que é delineado na dimensão principal “Consumo racional” que é 

respondido pelos clusters “Operacionalização” e “Tecnologia”. 

 

Figura 2 - Mapa conceitual consumo racional e clusters operacionalização e tecnologia 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A Figura 2 apresenta a construção do modelo obedecendo a uma estrutura 

arborescente, onde aplicando a lógica de decomposição, um critério mais amplo é decomposto 

em dois ou mais critérios que operacionalizam a mensuração (Longaray et al., 2016).  

Essa composição permite que um critério de dimensão superior, aqui representado 

pelo “uso racional de energia” seja atendido por um conjunto de critérios das dimensões de 

base. Os conceitos são apresentados considerando uma identificação numérica em que os 

números até 100 identificam os critérios com origem do contexto e os conceitos identificados 

com numeração acima de 200 representam os critérios da literatura com objetivos 

convergentes ao do contexto. 

A apresentação dos conceitos estabelecidos em áreas de interesse identificados em 

clusters traduzem as linhas de argumentação de cada mapa e que demonstram as 

preocupações do contexto decisório (L. Ensslin et al., 2010).  

Neste sentido, o modelo apresenta uma correlação hierárquica entres os critérios, de 

forma, que a agregação dos critérios de mensuração dos níveis de base promove a 
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caracterização de desempenho dos critérios de nível hierárquico superior  (L. Ensslin, Rolim, 

& Rocha, 2013).  

Com base na correlação hierárquica entres os critérios se apresenta as dimensões de 

preocupação da estrutura. Foram definidos os Pontos de Vista Fundamentais (PVF), e 

Descritores (indicadores) que formam a estrutura do modelo. O modelo possui uma estrutura 

baseada em 3 dimensões principais, as quais são representadas pelos PVF econômico; PVF 

instalações e o PVF socioambiental. 

O número total de indicadores encontrados neste estudo foi de 47 (quarenta e sete), 

sendo distribuídos por dimensões de preocupação secundárias, representando os Ponto de 

Vista Elementares (PVE) : PVE 1 Oportunidade econômico, com 8 (oito); para PVE 2 Gestão 

de custos, foram encontrados 07 (sete); para PVE 3 Infraestrutura operacional, foram obtidos 

07 (sete), para PVE 4 Ações de apoio, foram obtidos 08 (oito), para PVE 5 Consumo racional, 

foram identificados 11 (onze) e finalizando com o PVE 6 Responsabilidade, onde identificou-

se 06 (seis) indicadores. Conforme Figura 3. 

 

Figura 3 - Estrutura hierárquica PVF - uso de tecnologias, com os PVEs e descritores 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 A Figura 3 ilustra a fase final de estruturação do modelo a qual refere-se à construção 

de descritores com o objetivo de medir o desempenho de cada Ponto de Vista que o compõe 

(Bana E Costa, 2001).  

 Os descritores representam o formato de mensuração dos critérios (indicadores de 

mensuração). Foram construídos levando em consideração as características especificas de 
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cada critério, como a necessidade de medidas financeiras e não financeiras; congruência das 

medidas, controlabilidade; oportunidade e compreensibilidade (Bortoluzzi, Ensslin, & 

Ensslin, 2010).  

Para tanto, a escala é apresentada em níveis de impacto, ordenados segundo a 

preferência percebida pelo decisor, em um processo de comparação par-a-par. O nível 

localizado no extremo inferior da escala representa o pior desempenho e o nível posicionado 

no extremo superior demarca um desempenho de excelência (L. Ensslin et al., 2010).  

A régua de mensuração é apresentada em cinco níveis, com o nível N1 sendo o de pior 

desempenho e o nível N5 o de melhor desempenho. O nível N2 é considerado pelo decisor 

como “NEUTRO”, ou seja, um nível de desempenho aceitável mínimo a ser atingido. O nível 

“BOM”, o nível N5, seria na concepção do decisor como o nível de impacto desejável. 

  A formatação do nível de mensuração da estrutura hierárquica de valor origina-se a 

partir da descrição detalhada da forma de mensuração. Importante destacar que a 

metodologia permite a criação de escalas de mensuração quantitativas e qualitativas.  

Para próxima fase, o processo incorpora as informações que possibilitam transformar 

as escalas ordinais em cardinais, o qual tem como propósito o nivelamento das escalas em 

uma mesma unidade de medida, permitindo assim a integração dos critérios identificados. 

 

4.2 Etapa de avaliação 

 A etapa de avaliação tem início com a construção das escalas de mensuração dos 

indicadores. Na sequência são determinadas as taxas de compensação ou também chamadas 

de taxa de substituição que permitirão integrar os resultados. E por fim é realizada a avaliação 

global, que permite identificar o status quo de desempenho.  

A fase de avaliação do modelo MCDA-C considera a construção das funções de valor 

para cada descritor e a determinação das taxas de substituição, para o modelo proposto (Bana 

e Costa, Ensslin, Cornêa, & Vansnick, 1999). 

Esse conceito representa a construção das escalas ordinais para cada um dos critérios 

estabelecido no modelo. As escalas ordinais representam as alternativas de desempenho, que 

permite estabelecer o nível de desempenho mensurado individualmente em cada critério do 

modelo. 

A construção da função de valor tem a finalidade de ordenar a intensidade de 

preferência enquanto as taxas de substituição informam o quanto de performance que uma 

ação deve ganhar para compensar a perda de desempenho em outra, e desta forma poder 

efetuar a agregação dos PVFs proporcionando uma avaliação global (Dutra & Molin, 2013). 
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Assim, elas apresentam a diferença de atratividade entre pares de níveis de impacto de 

ações potenciais com uma representação matemática por meio de gráficos ou escalas 

numéricas. Para a construção das funções de valor, utilizou-se o software MACBETH 

SCORES – Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique (Bana e 

Costa et al., 2013). 

O software Macbeth permite realizar julgamentos qualitativos sobre diferenças de 

atratividade, auxiliando o decisor a avaliar as atratividades relativas das opções. Esses 

julgamentos geram uma escala de pontuações definindo os pesos para cada critério. Com os 

indicadores estabelecidos em escalas cardinais é possível realizar a integração, obtendo um 

score global da avaliação de desempenho (Fernandes, Rodrigues, Lima, Costa, & Bortoluzzi, 

2017). 

 Salienta-se que as funções de valor são estabelecidas com base nos níveis de 

ancoragem, sendo que o nível Bom foi ancorado em 100 pontos e o nível Neutro em 0. Dessa 

forma, os níveis Bom e Neutro terão o mesmo grau de atratividade para todos os descritores e 

igual pontuação numérica para todas as funções de valor (Bortoluzzi et al., 2010)  

Como forma de demonstrar a operacionalização do Macbeth para construção da 

função de valor, escolheu-se descritor “Consumo de energia (Kwh) por usuário” da dimensão 

secundária (PVE) comportamento de consumo; que está vinculado a dimensão principal 

(PVF) Consumo racional conforme Figura 4. 

 

Figura 4 - Transformação do descritor "consumo por usuário" no MACBETH 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 
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 A partir da identificação das escalas cardinais conforme apresenta-se na Figura 4, é 

possível determinar a diferença de atratividade entre passar de um nível de impacto ao outro 

em cada indicador de desempenho.  

 Identificadas e determinadas as funções de valor, a metodologia permite integrar os 

resultados de mensuração dos níveis secundários, resultando em uma medida de performance 

que define status quo de desempenho.  

Para isso são determinadas as taxas de compensação, também chamadas taxa de 

substituição.  As taxas de substituição indicam a avaliação dos decisores quando uma ação 

potencial compensa sua perda de performance em um critério para compensar o ganho de 

desempenho em outro (Roy, 1996).  

Baseia-se na determinação de escalas considerando os níveis de trade-offs, para 

determinar segundo o julgamento próprio do decisor, o quanto equivale determinado 

desempenho em relação a cada nível. Segundo Bortoluzzi (2010) esses resultados são ações 

que representam a contribuição da passagem do nível Neutro para a do nível Bom, em cada 

um dos critérios que se desejam determinar as taxas, bem como uma ação de referência com 

desempenho Neutro em todos os pontos de vista. 

Para se determinar as taxas de substituição, recorresse novamente ao software 

Macbeth que evidência o julgamento do decisor a partir de uma escala semântica representada 

pelos níveis: extrema, muito forte, forte, moderada, fraca, muito fraca e nula (Bortoluzzi et al., 

2011). 

 Para tanto, incialmente foi feita a ordenação preferencial dos critérios, que pode ser 

obtida utilizando um instrumento de apoio, como a matriz de Roberts (1979), que consiste em 

solicitar ao decisor a preferência entre os descritores. Na sequência, inserem-se as 

informações relacionadas na hierarquização realizada anteriormente e solicita-se ao decisor o 

julgamento par a par das ações potenciais (Bortoluzzi et al., 2010). 

 A Figura 5 ilustra os procedimentos de comparação na matriz de Roberts e software 

Macbeth entre os (PVEs) “equipamentos certificados”; “gerenciamento consumo” e 

“equipamentos obsoletos”. 
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Figura 5 - Comparação dos PVEs na matriz de Roberts e Macbeth 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 Constata-se que o PVE “equipamentos certificados” obteve-se o percentual de 

32,96%, o PVE 2 “gerenciamento consumo” atingiu o percentual de 55%, e finalmente o PVF 

“equipamentos obsoletos” teve no contexto geral 12,04% em sua pontuação. Salienta-se que 

esse procedimento foi realizado para determinar o peso de participação de cada critério em 

todos os níveis do modelo de avaliação de desempenho, sendo que, os resultados desses 

julgamentos, refletem as percepções e valores do decisor. 

 A partir das taxas de substituição e das funções de valor dos descritores pode-se 

construir a equação geral do modelo, que considerando as taxas de substituição para 

composição do resultado global, os valores são determinados pela soma de valores parciais 

dos diversos critérios, ponderada pelas taxas de substituição do modelo onde segundo Dutra 

(2013), representa a aplicação  de fórmula de agregação aditiva. 

 

n 

V (a) = ∑ wi X vi (a) 

i=1 

Onde:  

V (a) = valor objetivo global;  

v¹ (a), v² (a), ... vn (a) = valor parcial da ação “a”  nos critérios 1, 2, ... n;  

w¹, w², ... wn = taxas de substituição nos critérios 1, 2, ... n;  

n = nº de critérios do modelo.  
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O modelo de avaliação aqui apresentado, leva em consideração a necessidade de estar 

avaliando o status quo de desempenho em cada dimensão de preocupação. Permitindo um 

diagnóstico claro e preciso, que subsidiarão as ações de aperfeiçoamento da gestão (L. 

Ensslin, Ensslin, et al., 2013).  

Etapa de taxas de equivalência busca identificar o julgamento de valor dos pontos de 

avaliação locais de cada critério, onde a soma se consolida em uma avaliação global da 

estrutura. Este resultado de mensuração integrado permite explorar a análise comparativa 

tanto no score global, quanto em cada dimensão da estrutura. Ao concluir a construção das 

funções de valor, a metodologia MCDA-C permite viabilizar a mensuração cardinal de cada 

critério operacional, que represente o objetivo geral. 

Com os indicadores estabelecidos em escalas cardinais é possível realizar a integração, 

obtendo um score global da avaliação de desempenho. Identifica-se na Figura 6 o perfil atual 

do desempenho da gestão de energia da IES (PDGE) representada neste estudo de caso. 

 

Figura 6 - Perfil de desempenho da gestão de energia da IES (PDGE) 

 

 
Fonte: elaborado pelos autores 
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A Figura 6 apresenta a avaliação de desempenho da gestão de energia na IES 

pesquisada neste estudo. Salienta-se, que a base da estrutura é composta de 47 (quarenta e 

sete) indicadores, os quais possuem uma mensuração individual. No entanto, por questão de 

tamanho de ilustração os descritores e as escalas de mensuração foram ocultados na 

apresentação da Figura 6. 

 Os critérios são distribuídos em três dimensões principais que representam os fatores 

estratégicos da gestão, sendo identificados como Pontos de Vista Fundamentais (PVF) de 

preocupações do contexto: (PVFi) Econômico; (PVFii) Instalações e (PVFiii) Socioambiental.  

Os fatores estratégicos são respondidas por subdimensões de nível tático que representam os 

Pontos de Vistas Elementares (PVE): (PVE1) Oportunidade econômico, (PVE2) Gestão de 

custos, (PVE3) Infraestrutura operacional, (PVE4) Ações de apoio operacional, (PVE5) 

Consumo racional e (PVE6) Responsabilidade. Conforme listados na Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Critérios categorizados por origem 
(PVFi) Econômico:  (PVE1) C1-aquisição de energia; C2-demanda contratada; C3-tarifa; C4-

ciclo de medição; C5-Sazonalidade consumo; C6-investimento; C7-

controle financeiro; C8-consumo;  

(PVE2) C9-orçamento anual; C10-centro de custos; C11-danos elétricos; 

C12-performance de carga; C13-custos de consumo por área; C14-custos de 

consumo relativo à servidores; C15-custos de consumo relativo à 

estudantes. 

 (PVFii) Instalações:  (PVE3) C16-autonomia de energia; C17-monitoramento das instalações; 

C18-banco de capacitores; C19-padrões de instalações; C20-Padronização; 

C21-redes de alimentação; C22-equipamentos elétricos;  

(PVE4) C23-comportamento de consumo; C24-histórico de consumo; C25-

sistema de iluminação; C26-analise térmica das instalações; C27-fuga de 

carga; C28-operação dos transformadores; C29-ocorrências de manutenção; 

C30-manutenção preventiva. 

(PVFiii) 

Socioambiental: 

 (PVE5) C31-dados de consumo por estudantes; C32-dados de consumo 

por servidores; C33-dados de consumo por área; C34-uso dos 

equipamentos; C35-condições dos equipamentos elétricos; C36-nível de 

consumo dos equipamentos;C37-selo de eficiência dos equipamentos; 38-

monitoramento individual; C39-fontes de geração de energia; C40-geração 

local; C41-energia renovável.  

(PVE6) C42-orientação ao usuário; C43-canal de comunicação e 

informações; C44-conforto ambiental; C45-satisfação dos usuários; C46- 

edificações sustentáveis; C47-gestão dos resíduos elétricos. 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Com base na mensuração dos critérios estabelecidos, o desempenho geral foi de 14,17 

pontos. Esse valor é resultante da agregação de medidas que segue uma estrutura hierárquica. 

Onde, o desempenho das dimensões superiores é obtido, por meio da mensuração níveis 

estratégicos que por sua vez depende dos resultados obtidos na base da estrutura, que 

representa os descritores do nível operacional.  
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 O resultado de avaliação permite ao decisor desenvolver ações pontuais de gestão, 

levando em consideração os níveis de performance obtidos. As áreas com nível de 

desempenho considerado “comprometedor”, dependem de ações contundentes de melhoria e 

aperfeiçoamento da gestão. Em relação aos elementos com o resultado de desempenho do 

nível “competitivo”, são considerados como áreas de grande potencial, mas que requerem 

ações de fortalecimento. Já para as áreas de preocupação com desempenho alocados no nível 

“desejável”, são tratadas como um resultado de eficiência, porém, precisam ser monitoradas, 

servindo como parâmetros de referência nos resultados de gestão.  

 

4.3 Etapa de recomendações 

Essa etapa se caracteriza principalmente pela oportunidade que o gestor tem em 

identificar as ações de melhoria. Em que se considerando os resultados de desempenho atual, 

permite o aprimoramento dos elementos críticos de atuação, viabilizando uma projeção de 

melhoria no desempenho futuro. 

O procedimento de análise das recomendações leva em consideração os resultados de 

desempenho global, de acordo com os critérios estabelecidos ao longo do processo de 

desenvolvimento do modelo de avaliação. 

As recomendações propostas neste estudo são potenciais incrementos de melhoria dos 

critérios que não atingirem o nível desejável, ou que se apresentaram em níveis de mercado 

com baixa performance. 

 Nesse contexto, identificaram-se os objetivos que precisam priorizar as ações de 

melhoria, contribuindo no desempenho global por meio das taxas de compensação. A ação 

sugerida para o aumento da performance foi, à implantação de um sistema hibrido de oferta 

de energia; adoção de procedimentos para a inspeção preventiva das instalações; implantação 

de sistema de correção do fator de potência; criação de procedimentos padrão para aquisição e 

instalação equipamentos elétricos; investimentos de recursos em equipamentos com melhor 

eficiência e novas tecnologias. 

Com a aplicação destas ações de melhoria é possível obter um novo perfil de 

desempenho. Atuando principalmente na área mais crítica de gestão, como identificado na 

dimensão de “infraestrutura operacional’ que obteve um desempenho comprometedor, o qual 

pode ser monitorado e aperfeiçoado em um processo continuo de gestão. 
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5. Conclusão 

 Este artigo teve como objetivo construir um modelo para avaliar o desempenho de da 

gestão de energia em uma IES. O modelo foi desenvolvido tomando como base as 

informações extraídas em uma Instituição de Ensino Superior (IES), com o cotejamento dos 

critérios estabelecidos na literatura.  

 Tendo como instrumento de base metodológica o MCDA-C, o estudo de caso 

identificou 47 (quarenta e sete) indicadores os quais permitem avaliar o desempenho da 

gestão de energia em uma IES. Os indicadores que compõe o modelo apresentado respondem 

por 3 dimensões principais, as quais são identificados como os pontos de vistas fundamentais 

(PVF): PVF econômico/financeiro; PVF técnico/instalações e PVF socioambiental.   

 De forma específica os objetivos da pesquisa foram atendidos, ao se estabelecer um 

modelo de avaliação composto por indicadores que atendem as especificidades do contexto 

sem desprezar os critérios já consolidados na literatura. O desenvolvimento das escalas de 

mensuração dos indicadores, e a transformação das escalas ordinais e cardinais permitiu traçar 

o perfil de desempenho global que se apresentou com 14,17 pontos, considerando uma 

ancoragem de nível “Neutro” de  0  e “Bom” 100 pontos, o resultado se configura em um 

desempenho de nível médio. 

 Contudo, essa performance permite que sejam adotadas ações de melhorias pontuais, 

objetivando uma atuação mais competitiva. Com a interpretação do desempenho de forma 

pontual de cada nível de preocupação, percebe-se discrepâncias de performance como no caso 

do PVF Técnico/Instalações em que se apresenta com baixo desempenho no PVE 

Infraestrutura/Operacional.  Destacando a importância do modelo de avaliação apresentado, 

permitindo além da avaliação o diagnóstico dos níveis comprometedores e o enquadramento 

de ações de melhorias. A implementação de estratégias pontuais de melhoria de forma 

agregada, privilegia o aumento de desempenho de nível global. Isso ficou evidenciado na 

etapa de recomendações, onde identificou-se os objetivos que precisam priorizar as ações de 

melhoria, e que possam estar contribuindo no desempenho global por meio das taxas de 

compensação. 

 Conclui-se que os resultados do estudo identificaram importantes critérios a serem 

considerados nas estratégicas de gestão da energia no contexto das IES, o modelo permite o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de ações com vistas ao alinhamento sustentável das 

operações de apoio ao serviço nas Instituições de Ensino Superior. Como contribuição teórica 

os indicadores de desempenho apresentados no modelo, agregam uma maior fundamentação 
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quando incorporados as particularidades especificas do contexto, diante do aperfeiçoamento e 

integração com os indicadores já consolidados pela literatura. 
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RELEVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA GESTÃO 

DE ENERGIA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) 
 

Resumo: Considerando um conjunto de critérios que constituem um modelo de avaliação no 

contexto de gestão de energia em Instituições de Ensino Superior (IES). É apresentado na 

presente pesquisa um processo de análise e refinamento do modelo de avaliação por meio da 

aplicação da técnica Delphi junto à especialistas, conciliado com a metodologia de 

intervenção Methodology Multicriteria Decision Aid – Constructivist MCDA-C sendo 

desenvolvido um processo de análise e confronto dessas informações por meio de um estudo 

multicaso. O refinamento do modelo foi desenvolvido em 3 etapas, sendo a primeira 

representada pelo processo de identificação de relevância dos critérios, por meio de um painel 

de especialistas, que objetivou captar as opiniões de especialistas da área, e julgar a relevância 

deste conjunto de critérios em estar efetivamente avaliando o desempenho das ações de gestão 

de energia em IES. As demais etapas se constituem do confronto desses critérios no contexto 

e leva em consideração a necessidade de estabelecer um modelo de avaliação mais 

representativo, conciliando os dados teóricos, práticos e técnicos. Ao final deste processo a 

pesquisa fornece uma estrutura de critérios que representam o consenso de relevância de 

acordo com as percepções de um painel de pesquisadores, professores e profissionais 

especializados na área de gestão e conservação de energia ligados ao contexto da IES. O 

cruzamento dos indicadores que compõe o modelo junto ao contexto se apresentou com 

elevado grau de importância em ambos os casos pesquisados, demonstrando que os critérios 

estabelecidos possuem um alinhamento conceitual que representam a integração da gestão de 

energia com as demais práticas de sustentabilidade nas operações de serviço das IES. Essas 

informações se qualificam como uma contribuição de refinamento ao modelo de avaliação 

proposto, principalmente em virtude da identificação de novos elementos que oportunizam o 

aprimoramento, diagnóstico e recomendações de melhorias.  
 

Palavras chave: Técnica Delphi, Gestão de Energia, Refinamento, Avaliação de desempenho  

 

1. Introdução 

 Com o avanço competitivo entre as instituições de ensino, uma das tendências 

fundamentais é a necessidade de adotar uma postura estratégica de gestão. Nesta perspectiva 

as ações estratégicas que vêm predominando no setor de serviço, mais especificamente na 

área de educação são estratégias de gestão voltada para as operações sustentáveis,  as quais 

permitem integrar os fatores de sustentabilidade à estrutura de gestão Universitária (Albrecht, 

Burandt, & Schaltegger, 2007).   

 Segundo Albrecht (2007), as Instituições de Ensino Superior (IES), estão inseridas em 

um contexto de grandes desafios a começar pelas fronteiras de ser puras "organizações 

políticas" para tornar-se, "organizações de ação" no sentido de constituir a legitimidade 

organizacional. Essa perspectiva reflete o que expõe  Augenbroe (2009), que diante da 

crescente pressão pública para melhorar o desempenho no uso de energia, têm levado as IES à 

adotar iniciativas de gestão como as que estão presentes nos  “Campus Green ". Que 
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caracteriza um exemplo cotidiano de ações que representam oportunidades concretas para que 

as IES incorporem de fato a gestão sustentável em suas operações de serviço. 

 Considerando a alta demanda de consumo de energia em  IES, as iniciativas que 

representam a adequação, controle e acompanhamento  no uso energético, se caracterizam 

como relevantes contribuições  para a melhoria do  desempenho sustentável das operações, 

sendo representado na prática como um exemplo de administração responsável (Oyedepo et 

al., 2016). 

 Ao se propor um mecanismo de avaliação de desempenho organizacional é 

fundamental compreender se as ações e os resultados da instituição estão em sintonia com a 

estratégias estabelecidas (Murphy & O’Brien, 2014). Assim sendo, a correta escolha, seleção 

e utilização de indicadores para a mensuração do desempenho é o passo inicial para verificar 

se os objetivos estabelecidos estão sendo alcançados com sucesso. (Garcia, Ribeiro, & 

Álvaro, 2012).  

 Com base nestas evidências, se destacam os modelos de avaliação de desempenho 

baseados em indicadores, que oportunizam aos gestores uma visão completa e inter-

relacionada das operações, permitindo que a alta administração possua um mecanismo de 

apoio a tomada de decisão, caracterizando ligações de influência que integram as dimensões 

de preocupações organizacional (Alshuwaikhat & Abubakar, 2008). A exploração dos fatores 

operacionais por meio das informações dos indicadores, representam o controle e 

acompanhamento das ações de planejamento que determinam a tomada de decisões 

estratégicas (Fischmann & Zilber, 1999). 

 O desenvolvimento de um modelo de avaliação tem início com a identificação das 

dimensões de preocupações e a determinação dos critérios que estabelecem os indicadores 

que podem ser usados para medir os aspectos selecionados (Khalil, Kamaruzzaman, & 

Baharum, 2015). Ainda segundo Khalil et al. (2015), essa estrutura de indicadores necessita 

de um processo de refinamento e caracterização das funções de mensuração afim de se 

estabelecer um relevante modelo de avaliação. Representado principalmente pela 

incorporação de conceitos que são agregados a partir da análise de evidências e do 

desempenho de diferentes cenários. 

 Assim sendo, essa pesquisa tem como objetivo analisar a relevância dos critérios que 

estabelecem a estrutura de indicadores de um modelo de avaliação de desempenho da gestão 

de energia em IES. 

 O estudo de refinamento desses critérios tem com base metodológica a aplicação da 

técnica Delphi de consenso com submissão à especialistas, conciliado com o uso de uma 
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variação metodológica da Methodology Multicriteria Decision Aid – Constructivist (MCDA-

C), por meio do confronto dos critérios de um estudo multicasos. 

  O propósito desta pesquisa é responder a seguinte questão, que compõem o problema 

de pesquisa: Qual a relevância dos critérios que estabelecem um modelo de avaliação de 

desempenho da gestão de energia em Instituições de Ensino Superior (IES)?   

 Este estudo está embasado principalmente na carência de informações adequadas dos 

modelos tradicionais de avaliação. Conforme (Fischmann & Zilber, 1999) os modelos 

tradicionais não permitem interpretar se as ações desenvolvidas realmente representam a real 

necessidade do contexto. É preciso que os tomadores de decisão desenvolvam mecanismos 

que permitam identificar o que é importante ser considerado na avaliação. 

 Na perspectiva acadêmica, esse confronto de opiniões permite o surgimento de novas 

evidências que contribuem no aprimoramento e inserção de novos elementos de discussão em 

estudos futuros.  

 Como contribuição prática, o estudo fornece uma representativa estrutura de critérios, 

constituída a partir de fundamentos teóricos, técnicos e práticos. Essa composição se 

consolida por meio do processo de refinamento em resultados não só podem ser utilizados 

para melhorar os modelos de avaliação existentes, mas também como uma ferramenta de 

gestão que adaptada ao contexto da gestão de energia em IES. 

 

2. Fundamentação teórica 

 Esta seção apresenta uma breve revisão teórica sobre composição dos critérios de 

avaliação de desempenho da gestão de energia em IES. 

 

2.1 Critérios para avaliação de desempenho gestão de energia em IES 

 No ambiente de gestão das IES, é crescente as preocupações relacionadas ao aumento 

no uso da eletricidade. Isso muito se deve as características atuais das IES,  que necessitam de 

muita energia para atender suas operações de serviço cada vez mais complexas, que incluem o 

ensino, pesquisa, serviços de apoio e demais fatores de infraestrutura operacional (Oyedepo et 

al., 2016). 

 O gerenciamento do uso da eletricidade é um elemento de destaque rumo a 

sustentabilidade organizacional, para tanto, sua gestão precisa ser composta de uma visão 

estratégica em busca da eficiência. Segundo Khalil (2015), o desempenho eficiente da gestão 

dos recursos de energia passa pelo uso de adequado dos instrumentos de avaliação de 

desempenho, que necessitam atender as perspectivas presentes na realidade.  
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 Isso se traduz na escolha dos critérios para o desenvolvimento dos índices de 

avaliação, que devem priorizar a seleção de áreas que ilustram as ações de maior importância 

(Khalil et al., 2015) . 

 Assim sendo, as IES carecem  de modelos ou métodos não só para avaliar, mas 

também comparar o desempenho e, portanto, certificar-se de que suas ações estão sendo 

conduzidas em uma direção certa (Alghamdi, den Heijer, & de Jonge, 2017). 

 De acordo com  Garcia (2012),  um Modelo de Avaliação de Desempenho (MAD), 

deve ser composto por indicadores que permitam atender medidas operacionais, táticas sem 

perder o foco estratégico. Para  Alghmdi (2017), a configuração de um MAD, não pode ser 

composto por indicadores que expresse apenas as informações essenciais, é preciso considerar 

uma composição abrangente que deslumbre  objetivos e evidências de todas as dimensões da 

gestão. Nesse contexto, as ações concretas para a melhoria do desempenho da gestão de 

energia em IES, precisam ser constituídas com base em um conjunto de medidas bem 

definidas que, quando implantadas, levarão a uma redução do consumo de energia, sem 

prejudicar os níveis normais de qualidade dos recursos, dando condições satisfatórias para 

desenvolvimento das atividades institucionais (Silva, Santos, Barbosa, & Leite, 2016). 

 Ainda segundo Silva et al. (2016), considerando as características de ambiência e de 

funcionalidades das IES, faz necessário uma especial atenção para os sistemas de iluminação 

das salas de aula, que podem ser adequadas, visando o uso racional de energia sem 

comprometer a qualidade do atendimento ao usuário. O autor destaca que as instalações 

universitárias com baixos índices de eficiência energética, podem ser aprimoradas por meio 

da inovação citando exemplos do aproveitamento da luz natural e de adequações ambientais 

por meio de técnicas retrofit em de reformas. 

 Para (Maistry (2016), a melhoria no desempenho energético nas IES pode ser 

alcançado com as ações de gerenciamento de carga; gestão de manutenção das instalações 

elétricas e o trabalho de conscientização no uso  de energia, segundo o autor a  educação no 

consumo é fundamental para se alcançar a redução de custos e melhorar a eficiência da 

gestão.  

 Para segundo Petratos et al. (2015), as estratégias de gestão de energia em IES 

precisam explorar o potencial da educação voltada para a sustentabilidade, trata-se da essência 

cotidiana institucional que fornece uma oportunidade para ensinar os universitários a ter uma 

mente mais aberta e serem socialmente mais responsáveis na conservação dos recursos 

energéticos.   
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 Os critérios apresentados descrevem algumas das potenciais oportunidades a serem 

exploradas objetivando a economia de energia e o aperfeiçoamento do desempenho das 

operações de serviço nas IES. Essas informações fundamentam a necessidade de um controle 

adequado e a implementação de mecanismos que direcione as ações de gestão com um foco 

sustentável (Adelaja, Olatunde, Oke, Ayoola, & Ayeyemitan, 2008).  

 Importante considerar que o alcance de índices positivos de desempenho na gestão de 

energia não representa apenas ganhos em custos de consumo, uma vez que esses benefícios 

extrapolam os níveis econômicos atingindo os demais patamares  que representam o 

atendimento da gestão sustentável (Saidel, Favato, & Morales, 1994). Principalmente  

considerando os objetivos de interesses sociais, no desenvolvimento de ações de controle e  

transparência das atividades institucionais (Silva et al., 2016).   

  Há de considerar a importância das IES, em desenvolver ações que permitam 

identificar de forma estratégica os critérios que determinam os indicadores avaliação da 

gestão de energia. Para Khalil (2015), cada critério tem o seu grau de importância, e sua 

relevância à ser apurada de acordo com os objetivos da gestão. O autor considera que isso é 

um fator determinante para a escolha adequada de uma ferramenta de avaliação de 

desempenho, principalmente quando se trata de cenários com dimensões de preocupações 

compostas de múltiplos critérios. 

 Segundo Allab (2016), um MAD da gestão de energia adequado deve demonstrar com  

clareza e segurança nos resultados de desempenho das ações de gestão. Nesta perspectiva aos 

critérios de mensuração devem ser capaz de estabelecer resultados pontuais de performance, 

de modo que a agregação de cada nível determine um resultado global e integrado de 

desempenho (Dutra & Ensslin, 2005). E principalmente que os indicadores de avaliação 

atendam os objetivos e preocupações do contexto (Roy, 1996) . 

  

3. Metodologia 

 

 Essa seção tem por objetivo descrever os procedimentos metodológicos adotados no 

desenvolvimento deste estudo. 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 A pesquisa tem como hipótese verificar a relevância de um conjunto de critérios de 

acordo com a opinião de especialistas, conciliado com o confronto dos critérios por meio de 

um estudo de casos múltiplos desenvolvidos na IES “X” e IES “Y”. 
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 Considerando o objetivo geral, esse estudo é de natureza descritiva, visto que foram 

realizados estudos, análises, registros e interpretação de fatos relacionados ao processo de 

gestão de energia em IES. Com destaque para o uso da técnica Delphi e do método MCDA-C, 

como instrumentos padronizados de intervenção na coleta e tratamento dos dados (GIL, 

2010). 

 O processo descritivo também inclui o comportamento de fatores e variáveis que se 

relacionam neste processo. Representando assim uma oportunidade de análise crítica destas 

relações de comportamento, que atende os objetivos do estudo (Souza, 2016). 

 

3.2 Análise de Conteúdo 

 A presente pesquisa de análise dos critérios que estabelecem um modelo de avaliação 

de desempenho da gestão de energia em IES, é caracterizado por ser um ambiente de 

multicritérios, com diferentes variáveis e intervenientes de ação.  

 O que segundo,  Rozados (2015), permite a conciliação metodológica de pesquisa, 

neste caso se baseia na técnica Delphi e Methodology Multicriteria Decision Aid – 

Constructivist MCDA-C, como instrumentos de intervenção.  Esse processo busca tratar a 

generalidade das informações para que os resultados se representem como relevantes, em 

atendam a necessidade de avaliar a gestão de energia em IES.  

 Com a definição dos instrumentos metodológicos de pesquisa, se dá início a coleta de 

dados. Esse processo é representado por três etapas principais e tem por objetivo obter as 

informações que vão subsidiar a análise de refinamento de um modelo de avaliação. 

Conforme ilustrado na Figura 1, que reproduz o fluxo das fases de desenvolvimento da 

pesquisa. 
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Figura 1 - Fluxo de desenvolvendo da pesquisa

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Observa-se na Figura 1, que a pesquisa tem início com os dados que representam o 

conjunto de critérios importados de um estudo de referência e representam o modelo de 

avaliação de desempenho da gestão de energia da IES “alfa”. 

 Representando a Etapa1, estão os dados importados de um estudo piloto que é a base 

de referência da presente pesquisa.  O conjunto de critérios que compõe o estudo piloto, 

passam a ser explorados por um processo de análise de relevância por meio do julgamento de 

especialistas.  

 Estabelecido o consenso de relevância pelos especialistas, o conjunto de critérios 

seguem para Etapa 2, que busca por meio de uma variação da metodologia MCDA-C o 

aprimoramento dos critérios resultantes da Etapa1, identificando elementos do contexto que 

venham a contribuir na estruturação e sejam incorporados como indicador de mensuração ao 

modelo. 

 E por fim a Etapa 3 da pesquisa que segue os moldes metodológicos da Etapa 2, e tem 

por objetivo ratificar a relevância do conjunto de critérios construídos nas fases anteriores, 

bem como identificar novas evidências do contexto para o aprimoramento do modelo. 

 Cabe ressaltar, que o modelo de referência foi desenvolvido a partir de um estudo de 

caso em uma IES, é composto por 47 critérios originados do contexto e da literatura. 
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Seguindo o que descreve  (Mcmillan, King, Tully, & Tully, 2016) as informações submetidas 

ao refinamento com especialistas podem vir de uma variedade de fontes, isoladamente ou em 

combinação, incluindo a literatura, ou a partir de resultados de pesquisas anteriores. 

 Os tópicos das entrevistas seguem a composição inicial do estudo de referência, 

portanto, foram compostos por 47 critérios distribuídos em três dimensões principais, as quais 

são identificadas de Pontos de Vista Fundamentais (PVF) que refletem as preocupações do 

contexto: (PVFi) Econômico; (PVFii) Instalações e (PVFiii) Socioambiental.  

 Essas dimensões são constituídas a partir do mapeamento conceitual desenvolvido no 

estudo “alfa”, seguindo a metodologia de origem é representado em cada dimensão principal 

os fatores estratégicos de gestão, que por sua vez são respondidas por subdimensões de nível 

tático que representam os Pontos de Vistas Elementares (PVE): (PVE1) Oportunidade 

econômico, (PVE2) Gestão de custos, (PVE3) Infraestrutura operacional, (PVE4) Ações de 

apoio operacional, (PVE5) Consumo racional e (PVE6) Responsabilidade. Os PVE são 

compostos dos conjuntos de critérios que representam o nível operacional da estrutura de 

avaliação. Conforme listados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Composição inicial sintetizando os critérios de avaliação 

(PVFi) Econômico: (PVE1) C1-aquisição de energia; C2-demanda contratada; C3-tarifa; 

C4-ciclo de medição; C5-Sazonalidade consumo; C6-investimento; C7-controle; C8-

consumo; (PVE) C9-orçamento; C10-centro de custos; C11-danos elétricos; C12-

performance de carga; C13-custos de consumo por área; C14-custos de consumo relativo a 

servidores; C15-custos de consumo relativo a estudantes; 

(PVFii) Instalações: (PVE3) C16-autonomia de energia; C17-monitoramento das 

instalações; C18-banco de capacitores; C19-padrões de instalações; C20-Padronização; 

C21-redes de alimentação; C22-equipamentos elétricos; (PVE4) C23-comportamento de 

consumo; C24-histórico de consumo; C25-sistema de iluminação; C26-analise térmica das 

instalações; C27-fuga de carga; C28-operação dos transformadores; C29-ocorrências de 

manutenção; C30-manutenção preventiva. 

(PVFiii) Socioambiental: (PVE5) C31-dados de consumo por estudantes; C32-dados de 

consumo por servidores; C33-dados de consumo por área; C34-uso dos equipamentos; 

C35-condições dos equipamentos elétricos; C36-nível de consumo dos equipamentos;C37-

selo de eficiência dos equipamentos; 38-monitoramento individual; C39-fontes de geração 

de energia; C40-geração local; C41-energia renovável; (PVE6) C42-orientação ao usuário; 

C43-canal de comunicação e informações; C44-conforto ambiental; C45-satisfação dos 

usuários; C46- edificações sustentáveis; C47-gestão dos resíduos elétricos. 
Fonte: adaptado de Fernandes et al. (2017) 

 

 Nota-se que essa listagem, trata de diversas perspectivas que são caracterizados por 

indicadores financeiros e não financeiros. Cabe ressaltar, que a distribuição quantitativa dos 

critérios não é homogênea, entre as dimensões, o que não influencia nos objetivos propostos 
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pela pesquisa. Essa composição segue os mesmos padrões de outros trabalhos pesquisados 

(Alves, Barreto, Rodrigues, & Feliciano, 2016). 

  

3.3 Consenso de relevância por especialistas técnica Delphi  

 Como já mencionado anteriormente a metodologia de análise desta etapa é baseada no 

refinamento de um conjunto de indicadores, que é submetido a aplicação da técnica Delphi de 

consenso, envolvendo um painel de especialistas. Conforme fluxo metodológico que se 

apresenta na Figura 2. 

 

Figura 2 - Fluxo metodológico da técnica Delphi na pesquisa 

 
Fonte: Adaptado Wright et al. (2000). 
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  Objetivando determinar a relevância dos critérios os respondentes foram convidados a 

julgar o grau de importância atribuído a cada critério, para identificar a sua capacidade em 

avaliar o desempenho da gestão de energia em IES. Para identificar Intensidade de 

Importância, adotou-se uma escala  de cinco pontos, baseado na escala LIKERT (Garcia et al., 

2012). Com uma pontuação assim definida: 1 – sem importância alguma ou nulo; 2 – pouco 

importante; 3 – importância média; 4 – importante; 5 – muito importante.  

 Os resultados de cada rodada foram analisados estatisticamente para verificar o nível 

de consenso dos respondentes. O consenso proposto foi de (RC≥50%), juntamente com as 

considerações de sugestões de melhorias feitas pelos respondentes, determinado assim os 

critérios que prosseguiram para mais uma rodada da pesquisa. As notas de 1 a 5 determinam a 

relevância dos critérios, considerando como base de referência a melhor nota,  aqueles que 

tiveram o RC≥50% compõe a próxima rodada. Quando abaixo de 50%, foram consideradas as 

sugestões e também são  incorporados na próxima rodada e por fim,  quando abaixo 50% e 

sem sugestão de melhorias são suprimidos das demais rodadas (Fechine & Moraes, 2014; 

Santiago & Dias, 2012). 

 Os especialistas tiveram a oportunidade de escrever comentários de texto livre que, 

por exemplo, explicasse a sua classificação ou expressasse o seu desacordo com a declaração. 

Essas sugestões permitem incorporar aos dados pesquisados melhorias baseadas em uma 

conceituação técnica (Wright & Giovinazzo, 2000). 

 Para reduzir a limitação do estudo em relação à lista inicial de critérios, foi 

apresentado  no final do quadro, uma última pergunta aberta sobre a indicação de outros 

indicadores não contemplados nas listagens apresentadas (Mcmillan et al., 2016; Minayo, 

2009). Importante considerar que, as informações obtidas foram analisadas em conjunto com 

todos os sujeitos da pesquisa, sem ser divulgada a identificação de nenhum participante. 

 De posse de todos os dados foi realizada uma análise comparativa entre as dimensões 

investigadas e, em seguida, os resultados foram associados à avaliação dos especialistas sobre 

a relevância dos indicadores para avaliar a gestão de energia em IES, por cada dimensão 

investigada.  

 Análise dos dados coletados foi considerando três diferentes perspectivas: 

1- Discrepância entre dimensões: buscou-se com essa análise verificar a existência ou 

não de discrepância nas opiniões dos especialistas no que se refere cada uma das 

dimensões. 
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2- Relevância atribuída aos critérios: foram analisados os pesos atribuídos pelos 

especialistas aos  critérios propostos: (1 a 5), sendo 5 considerado como a nota de 

referência de mais relevante nessa escala. 

3- Critérios selecionados: após as análises estatísticas realizadas foram selecionados 

os critérios que obtiveram a relevância média igual ou superior a RC≥50% (Alves 

et al., 2016). 

3.3.1 Mapeamento dos especialistas 

 A escolha dos especialistas ocorreu pela acessibilidade à consultores, pesquisadores, 

professores e profissionais especializados na área de gestão e conservação de energia em IES. 

Como um primeiro contato com potenciais respondentes, buscou-se expor os objetivos da 

pesquisa e confirmar nome, telefone, e-mail, e conferir se o especialista se enquadrava nos 

critérios pré-estabelecidos de seleção. 

 Para tanto, deste processo foram selecionados sete especialistas que se enquadraram 

em três critérios previamente estabelecidos. Primeiramente por ter vínculo funcional junto ao 

contexto abordado, ou seja, possuir algum vínculo funcional junto à uma IES. Por seguinte, já 

ter participado ou estar participando de projetos, grupos, fiscalização, comissões ou pesquisa 

em áreas que envolvem ações de gestão de energia. Por fim, o profissional consultado deve 

possuir uma formação acadêmica correlacionada a gestão energética  (Souza, 2016). 

 Buscou-se formar uma lista inicial com especialistas qualificados de acordo com a 

relevância profissional e cientifica. Neste sentido os especialistas foram classificados em 

ordem de relevância com base na análise curricular em consulta à Plataforma Lattes. A lista 

dos especialistas entrevistados pode ser observada no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Composição do painel de especialistas   
 

 

 

 

1ª rodada 

de 

entrevistas 

E1 Doutor em engenharia de produção, graduação em engenharia elétrica, 

professor titular em uma Universidade Federal, docente em mestrado de 

engenharia de produção e de graduação em engenharia mecânica, engenharia 

elétrica e tecnologia em manutenção industrial. 

E2 Doutor em engenharia mecânica, professor titular em 

uma Universidade Federal, atua como docente em mestrado de engenharia 

elétrica.  Desenvolve pesquisas com ênfase no aproveitamento de energia, 

principalmente nos temas: eficiência energética, energia solar, aquecimento, 

energias renováveis e simulação. 

E3 Mestre em engenharia elétrica, graduação em engenharia elétrica, docente em 

uma Universidade Federal, desenvolve pesquisas em áreas relacionadas ao 

planejamento energético e desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

 

 

E4 Mestre em ciência e engenharia dos materiais, graduação em engenharia 

elétrica, professor universitário (aposentado). Tem experiência na área de 

engenharia elétrica, com ênfase em máquinas elétricas e conservação de 

energia elétrica. Atua na área de pesquisa em energias renováveis com 

geradores eólicos de pequeno porte. 

E5 Mestre em engenharia elétrica, graduação em engenharia elétrica; docente em 
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2ª rodada 

de 

entrevistas 

uma Universidade Federal; desenvolve pesquisas nas áreas de aplicações de 

estudos de fluxo de potência, conservação de energia elétrica e geração com 

micro centrais elétricas. 

E6 Graduação em tecnologia de edificações, servidor chefe do departamento de 

projetos e obras em uma Universidade Federal, especialista em engenheira e 

segurança do trabalho; atua na área elaboração de projetos de engenharia, 

execução e fiscalização de obras em universidades públicas. 

E7 Graduação em engenharia civil, exerce o cargo de engenheiro civil efetivo em 

uma Universidade Federal, engenheiro de segurança do trabalho; atua na 

área elaboração de projetos de engenharia, execução e fiscalização de obras 

em universidades públicas. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Com essa composição foi possível montar dois rounds de entrevistas determinando 

por um painel inicial com 3 especialistas e finalizado com um painel de 4 especialistas. 

 Destaca-se que o número de especialistas que fazem parte de uma pesquisa baseada na 

técnica Delphi, pode variar bastante, observando-se um mínimo de três e até acima de uma 

centena (Wright & Giovinazzo, 2000).  

  Definidos o grupo de especialistas, iniciou-se o convite formal dos três especialistas, 

que fizeram parte da primeira rodada de entrevistas.  

 

3.3.2 Primeira rodada com o painel de especialistas 

 

 Esse procedimento foi executado via e-mail, com uma mensagem detalhando o escopo 

da pesquisa, sendo anexado uma carta convite com o Formulário 1, de avaliação dos critérios. 

 Para a primeira rodada foram selecionados os três especialistas com maior 

qualificação, objetivando um melhor aproveitamento inicial na seleção dos critérios. O 

formulário da primeira rodada, foi composto por um conjunto de 47 critérios que estabelecem 

os indicadores de mensuração. 

  Esse conjunto de critérios compõem uma estrutura inicial de preocupações 

elementares, são também denominadas de variáveis conceituais de causa e efeito. São 

elementos que fundamentam o contexto relacionados a avalição de desempenho da gestão de 

energia em IES.  Os dados foram importados do estudo de caso “alfa” que compõe um quadro 

de critérios categorizados em 3 dimensões principais de preocupações: (PVFi) Econômico; 

(PVFii) Instalações e (PVFiii) Socioambiental.   
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Figura 03– Recorte do Formulário 1 com os critérios da dimensão socioambiental 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

  

 Assim, as repostas que compõem o Formulário 1 foram analisadas, de forma a montar 

um quadro que representa um consenso de relevância das opiniões. Salienta-se que as 

observações feitas pelos respondentes desta rodada, foram incorporadas ao questionário antes 

da aplicação da segunda rodada.  

 

3.3.3 Segunda rodada com o painel de especialistas 

 Com base nas respostas da primeira rodada, estruturou-se o Formulário 2, que foi 

repassado aos participantes, seguindo os critérios e procedimentos de avaliação já 

apresentados na primeira rodada.  

 Para a segunda rodada, foi encaminhado um e-mail com o Formulário 2, para os 4 

últimos especialistas selecionados na fase de mapeamento. Os especialistas foram solicitados 

a julgar o grau de importância atribuído a cada critério relacionado.  

 As repostas que compõem o Formulário 2 foram analisadas, seguindo os mesmos 

procedimentos já evidenciados na análise do Formulário 1. 
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 Evidencia-se que, o processo evolutivo de refinamento, traz evidências que admitem 

ao pesquisador traçar um comportamento de tendência dos resultados. O que permite 

pronunciar-se quanto a necessidade ou não, do desenvolvimento de uma próxima rodada.  

 Neste caso não foi identificado a necessidade de novas rodadas, isso é justificado 

quando Wright (2000) expõe que o processo seja repetido até que a divergência entre as 

respostas dos especialistas chegue a um nível satisfatório. 

 Importante destacar que, no decorrer do processo de aplicação da técnica Delphi, os 

resultados das avaliações foram submetidos a um tratamento estatístico das rodadas, esses 

dados serão apresentados no capítulo de análises e resultados.  

 

3.4 Nível de importância por meio do estudo multicaso 

 Buscando uma maior representatividade no aprimoramento da estrutura de avaliação, 

considerou-se a necessidade de identificar a relevância dos critérios em demais perspectivas 

da gestão de energia em IES. 

 Considerando que, um modelo de avaliação de desempenho se constitui com maior 

representatividade, quando atende o confronto dos critérios com evidências de diferentes 

perspectivas.  A abordagem aqui tratada, representa a continuação do processo de refinamento 

constante das etapas 1 e 2 da pesquisa.  

 Com base nos critérios que se estabeleceram do refinamento com o painel de 

especialistas (técnica Delphi), passam a compor um modelo de avaliação de desempenho que 

é aplicado em um estudo multicaso envolvendo as IES “X” e IES “Y”. O modelo é 

estruturado aplicando uma variação metodológica do MCDA-C, a escolha do MCDA-C 

decorre da necessidade de se preservar a essência metodológica que deu origem ao modelo de 

referência desenvolvido junto IES “alfa”.  

Quanto aos critérios de escolha das IES pesquisadas, considerou-se primeiramente a 

abrangência da região. Talaska (2011) considera a abrangência de uma região, como uma área 

possuidora de certa homogeneidade, diretamente vinculada com aspectos econômicos,  

desenvolvimento regional e de localização.   

Assim, como delimitação de área, foi estabelecido a região sudoeste do Paraná e, por 

conseguinte como fator de seleção, considerou-se o interesse da IES em disponibilizar o 

acesso para o desenvolvimento da pesquisa. 

 Caracterizando melhor o ambiente de desenvolvimento deste estudo tem-se a 

Instituição de Ensino Superior (IES) “X”, composta de 207 servidores que atendem mais de 
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1231 alunos, oferta 07 cursos e apresenta uma área construída de 19.722,40 m2 cobertos e 

5.413,45 m2 descobertos totalizando 25.135,85 metros quadrados. 

  O processo de estudos multicasos é finalizado no contexto de uma IES “Y”, 

representado por uma instituição de ensino superior privada, que oferta 12 cursos, devido ao 

fato de ser uma IES particular e atendendo o direito de privacidade da instituição demais 

dados de operação e infraestrutura não serão divulgados.  

 Importante salientar que, apesar de serem estudos de casos distintos, o contexto 

considerado para avaliação é o mesmo. Contudo, é possível caracterizar as especificidades das 

operações de cada estudo. Levando em considerações aspectos como: comportamento do 

usuário, infraestrutura; instalações e demais funcionalidades das operações de serviço. 

 A operacionalização e levantamento de dados do modelo de avaliação com base no 

MCDA-C seguem três etapas: 1 – Estruturação; 2 -avaliação e 3- Recomendações. 

 - A etapa de estruturação trata da formulação do problema e busca identificar, 

caracterizar e organizar os fatores considerados relevantes no processo de apoio à decisão; 

 - A etapa de avaliação utiliza-se de métodos matemáticos de subordinação de síntese 

existentes para a construção das escalas de preferência de níveis para cada descritor, isso 

permite identificar o perfil de desempenho das ações. 

 - A fase de recomendações tem por objetivo apoiar o decisor no uso do modelo 

construído ao longo do processo de apoio à decisão. 

 Ainda, em relação ao processo de operacionalização do MCDA-C, foi utilizado um 

Software do método MACBETH – Measuring Attractiveness by a Categorical Based 

Evaluation Technique  (Costa & Vansnick, 1995). No MACBETH, mediante a comparação 

par a par de atratividade das alternativas, são atribuídos níveis de preferências entre os 

critérios. Dadas duas alternativas, o decisor deve indicar qual a mais atrativa e qual o grau 

desta atratividade, em uma escala semântica que tem correspondência com uma escala 

ordinal: 0 = indiferente; 1 = diferença de atratividade muito fraca; 2 = diferença de 

atratividade fraca; 3 = diferença de atratividade moderada; 4 = diferença de atratividade forte; 

5 = diferença de atratividade muito forte e 6 = diferença de atratividade extrema (Longaray, 

Ensslin, Ensslin, Dutra, & Munhoz, 2016). 

 O software MACBETH, permitiu também, criar as taxas de compensação do modelo 

(constantes de escala), empregando os mesmos procedimentos de comparação par a par. Com 

a determinação das escalas de preferências para cada um dos critérios e das taxas de 

compensação entre esses critérios, é possível proceder à transformação do modelo de 
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múltiplos critérios em um modelo de critério único, se estabelecendo assim uma mensuração 

integrada de desempenho (Costa & Vansnick, 1995). 

 

4. Análises e resultados 

 

 Este capítulo objetiva apresentar os resultados e traçar uma discussão com base nas 

evidências de aplicação do fluxo metodológico da pesquisa. 

 

4.1 Análise de relevância dos critérios entre especialistas 

 Atendendo as perspectivas determinadas neste estudo foi analisado a relevância 

atribuída aos critérios: Análise dos pesos atribuídos pelos especialistas aos critérios propostos: 

(1 a 5), sendo 5 considerado como a nota de referência de mais relevante nessa escala. 

 Nesta primeira rodada da Delphi, participaram 03 especialistas, sendo que, 

individualmente, foram avaliados 47 critérios, divididos em três dimensões da gestão de 

energia: Econômica, Instalações e Socioambiental, totalizando 141 julgamentos.  

 Assim, as repostas que compõe o Formulário 1 foram analisadas, de forma a montar 

um quadro que representa um consenso de relevância das opiniões. Infatiza-se que, as 

observações feitas pelos respondentes desta rodada, foram incorporadas ao questionário, antes 

da aplicação da segunda rodada. Neste ponto, observou-se na tarefa um bom nível de conseso 

entre as dimensões conforme Figura 4. 

 

Figura 4 – Nível de consenso agrupado por dimensão e subdimensão 

 
Fonte: elaborado pelos autores 
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 Observa-se na Figura 4, uma certa homogeneidade de relevância entre as dimensões, 

sendo que a dimensão “socioambiental” aparece com um resultado que equivale a 9% abaixo 

das demais.  Com relação as subdimensões se destacam os critérios que compõem o conjunto  

relacionado à “oportunidade econômica” com 84% de relevância.  

 Quanto a análise de consenso individual destacaram-se os critérios que obtiveram nota 

máxima de todos os especialistas: C1-aquisição de energia; C2-demanda contratada; C8-

consumo; C10-centro de custos; C25-sistema de iluminação; C26-análise térmica das 

instalações; C39-fontes de geração de energia. 

 Com relação aos comentários de texto livre, que objetiva explicar a sua classificação 

ou expressar o seu desacordo com a declaração e sugestões de melhorias. Foram apontadas 

relevantes contribuições, como: critério C7- controle, foi identificado com a nomenclatura 

divergente, conflito de sentido entre demanda e consumo; em relação ao C31- dados de 

consumo por estudantes e C32- dados de consumo por servidores, houve a declaração que 

esse tipo de dado é difícil mensurar; ainda com relação ao C1- aquisição de energia, com 

sugestão de ser um critério vinculado a modalidade tarifária. 

 Nesta primeira rodada apenas um critério obteve um consenso abaixo de 50%, o 

critério C6-investimento, na descrição apresentada teve um consenso de 33%, dessa forma 

não fez parte do questionário na segunda rodada. 

 Na segunda rodada foram submetidos à avaliação de 04  especialistas um formulário 

com 46 critérios, o que totalizou 184 julgamentos. Juntamente com o questionário foram 

incorporados ajustes sugeridos na primeira rodada, principalmente relacionados a 

nomenclatura de atribuição dos critérios. 

 O resultado de consenso da segunda rodada, foi muito semelhante ao da primeira, com 

a atribuição de notas que sugerem uma mesma tendência de consenso entre os especialistas.  

 Sendo observado um significativo acréscimo de relevância no conjunto de critérios 

que compõe a dimensão socioambiental que passou de 62% para 82% na segunda rodada.

 Os demais conjuntos de critérios que compõem as outras duas dimensões também, 

obtiveram leve aumento na pontuação de relevância, sendo que a dimensão econômica teve 

um aumento de 10% e a dimensão instalações aumentou sua relevância em 7%.  

 Em geral esse aumento da relevância dos critérios na segunda rodada é considerado 

normal principalmente em virtude das correções e aprimoramentos que foram executados 

seguindo as orientações dos especialistas da primeira rodada.  

 Importante considerar, que com o resultado da segunda rodada se estabelece um 

nivelamento de relevância entre todas as dimensões avaliadas. Caracterizando uma 
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congruência entre as respostas, que refletem o alinhamento dos critérios em entendimento à 

percepção técnica multidisciplinar dos especialistas consultados.  

 Buscando extrair novas evidências dos dados coletados foi realizado o cruzamento dos 

resultados entre as duas rodadas. Por meio deste procedimento foi possível caracterizar  os 

níveis de discrepâncias da avaliação entre as dimensões com base no resultado de relevância 

obtido por cada um dos critérios avaliados.  

 É apresentado na Figura 5 o cruzamento da relevância para os critérios que compõe a 

dimensão econômica.  

 

Figura 5 – Cruzamento do consenso para a dimensão econômica 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

 Importante considera na Figura 5, que houve na segunda rodada uma representativa 

valorização do critério “C10-Categoria de gastos com energia”, sendo que no restante dos 

critérios manteve-se uma mesma tendência, demonstrando um bom nível de alinhamento 

entre as duas rodadas. A Figura 6 apresenta o consenso de relevância entre as duas rodadas 

para a dimensão Instalações. 
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Figura 6 – Cruzamento do consenso para a dimensão Instalações 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

  

 Observa-se na Figura 6, que o comportamento dos julgamentos dos critérios está 

muito próximo nas duas rodadas, porém, apresenta um posicionamento de maior relevância 

alternado entre os critérios, sendo que a tendência se mantem em um mesmo nível.  

Finalizando o cruzamento de resultados é apresentado na Figura 7 a dimensão 

Socioambiental. 

 

Figura 7 – Cruzamento do consenso para a dimensão Socioambiental 

 
Fonte: elaborado pelos autores 
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 Socioambiental foi a dimensão que se destacou na segunda rodada com uma sensível 

melhora da relevância entre todos os critérios. No entanto, esse aumento não caracteriza uma 

maior discrepância no julgamento do conjunto de critérios, estabelecendo um equilíbrio de 

tendência entre as duas rodadas. 

 No geral a variação de consenso observada entre as rodadas 1 e 2 não podem ser 

caracterizadas discrepantes. Isso  justifica o uso da técnica Delphi em apenas duas rodadas, 

considerando que  o comportamento dos dados seguem as mesmas tendências expostas por 

Garcia (2012), que observou não haver possibilidades de maior congruência entre os 

respondentes, diante da baixa oscilação nas frequências de valoração dos critérios.  

 Após a consolidação das rodadas, foram feitas análises quanto a agregação dos 

resultados, objetivando compor uma estrutura única de convergência das opiniões. Os 

critérios selecionados: após as análises estatísticas realizadas foram selecionados os critérios 

que obtiveram a relevância média igual ou superior a RC≥50% (Alves et al., 2016). Conforme 

apresenta-se na Figura 8. 

 

Figura 8 – Relevância dos Critérios Geral 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

 Com base nos valores de relevância apresentados por critérios se estabeleceu o 

resultado agregado da relevância entre as dimensões. Essa relevância é tratada pela 

capacidade de estar avaliando o desempenho da gestão de energia em IES, que no geral o 

conjunto de critérios do modelo obteve um consenso de relevância geral de 74% entre os 

especialistas. 
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 Levando em consideração a mediana das notas atribuídas por todos os especialistas, 

identifica-se que 21% dos critérios avaliados obtiveram nota 5 e 41% se apresentam com nota 

4. Isso demonstra que pelo menos 62% dos critérios que compõe o modelo de avaliação são 

considerados na visão dos especialistas, como sendo, importantes e muito importantes, para 

avaliar o desempenho da gestão de energia em IES. 

 Essa análise permite estabelecer um modelo de avaliação de desempenho com 46 

critérios de relevância, sendo que apenas o critério C6-investimento, não se caracterizou como 

relevante. Destaca-se também, que durante as rodadas de não houve indicação por parte dos 

especialistas de novos critérios a serem considerados na composição do modelo. 

 

4.2 Refinamento do modelo de avaliação por meio dos estudos de caso   

 Conforme já mencionado na metodologia, a análise de levantamento e aprimoramento 

dos critérios aqui propostos, leva em consideração a perspectiva do estudo desenvolvido no 

modelo piloto (IES Alfa) para ser comparado em demais IES. Sendo aqui representado pelo 

contexto da gestão de energia da IES “X” e IES “Y”. 

  Desta forma a análise desenvolvida na Etapa 2 e 3 partem da estrutura de avaliação 

composta por 46 critérios que se estabeleceram na Etapa 1. 

 O passo inicial da pesquisa foi o emprego de uma abordagem soft de estruturação de 

problemas, objetivando expandir o entendimento sobre o contexto decisório. Foi realizado 

uma entrevista aberta não estruturada com o decisor, sendo representado na IES “X” pelo 

chefe do departamento de serviços gerais e na IES “Y” pelo diretor de infraestrutura e 

operações. 

  Com base nos dados destas entrevistas foram identificadas evidências que 

caracterizam os Elementos Primários de Avaliação (EPAs), e representam as percepções 

iniciais, que compõe as dimensões de preocupações extraídas para cada um dos contextos 

pesquisados. 

 No passo seguinte foi utilizado o conteúdo dos conceitos que respondem pelos 

critérios estabelecidos na estrutura de referência da Etapa 1, para serem confrontados com os 

EPAs que representam os objetivos e preocupações que surgiram no contexto das IES “X” e 

“Y”. Esse procedimento permitiu entender conceitualmente, os objetivos e preocupações 

iniciais, que passam ser identificadas em uma perspectiva de ações de causa e efeito. Sendo 

observado que a maior parte das inquietações identificadas no contexto, podem ser 

respondidas com os conceitos estabelecidos no modelo de referência. Para concluir a etapa de 
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estruturação, a metodologia MCDA-C permite considerar os aspectos julgados pelo decisor 

como necessários para avaliar o contexto. 

 Neste processo de entendimento, com a ajuda do software M-Macbeth, foi construído 

as escalas cardinais e as taxas de equivalência entre as dimensões que atendem os juízos de 

preferências do decisor.  

 Salienta-se que em ambos os casos investigados as dimensões que representam os 

níveis estratégicos e táticos da estrutura de avaliação permaneceram inalteradas. Contudo, em 

virtude das especificidades de cada cenário, os quais apresentam características divergentes 

como forma de gestão, infraestrutura e ocupação, houve uma variação no número e no tipo de 

critério que representam cada dimensão. 

 

4.2.1 Resultados específicos da Instituição de Ensino Superior X 

 Tratando os resultados específicos do estudo da IES “X”, é preciso considerar o 

surgimento do EPA “qualidade das instalações”. Que passa a ser considerado um novo 

elemento que surgiu como uma preocupação deste contexto e que não se apresentava nos 

conceitos da estrutura de referência. Para tanto, criou-se um conceito especifico para atender 

esse objetivo. Para ilustrar o estudo de caso, é apresentado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Estrutura global dos critérios que compõe o modelo de avaliação 

 
Fonte: elaborado pelos autores 
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  A Figura 9 ilustra o contexto avaliado considerando as dimensões e seus respectivos 

percentuais de importância segundo o julgamento dos decisores.   

 Representando as dimensões principais estão os Pontos de Vista Fundamentais (PVF): 

(PVF) Econômico; (PVF) Tecnico/ Instalações representa e (PVF) Socioambiental. Neste 

ponto foi identificado com maior grau de importância a dimensão Econômica que responde 

por um conjunto de critérios que são considerados com um grau de importância que 

equivalem 48% da estrutura de avaliação. Já os critérios que compõe a dimensão Técnico / 

Instalações representam apenas 15% de importância no modelo. 

 Como dimensões intermediarias são apresentados os Pontos de Vistas Elementares 

(PVE): (PVE) Oportunidade econômico 43%, (PVE) Gestão de custos 57%, (PVE) 

Infraestrutura operacional 51%, (PVE) Acompanhamento e Conservação 49%, (PVE5) 

Consumo racional 61% e (PVE6) Responsabilidade 39%. Com relação as dimensões 

intermediarias observou-se uma atribuição de importância muito semelhante, com um grau de 

amplitude entre as dimensões não superior a 22%. 

  A base dos PVE é composto pelo conjuntos de indicadores de mensuração que 

representam o nível operacional da estrutura de avaliação. Sendo aqui constituído por um total 

de 44 indicadores. Desse total apenas o indicador C19-Qualidade das instalações surgiu de 

forma específica, os demais apresentam características comuns ao conjunto de critérios do 

modelo de origem.  

 Pode-se, a partir desse momento, utilizar o modelo para apoiar o processo de gestão, o 

que é realizado com o suporte do modelo global de avaliação. O modelo consegue retratar o 

perfil de desempenho das ações de gestão de energia no contexto abordado. 

 Para ilustrar o estudo de caso, apresenta-se na Figura 10 a pontuação que identifica o 

perfil de cada uma das dimensões intermediárias, que de forma agregada estabelecem o 

desempenho integrado global.  
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Figura 10 – Estrutura global dos critérios que compõe o modelo de avaliação 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

 O resultado geral da avaliação de desempenho da gestão de energia na IES X, foi de 

21,11 pontos, em uma escala onde 0 pontos equivalem ao nível “neutro” e 100 pontos 

equivalem ao nível “bom” demonstram que o processo de gestão de energia no contexto 

avaliado encontra-se em um nível médio.   

 Importante considerar a contribuição do modelo proposto em propiciar uma análise 

pontual de desempenho. Neste caso, considerando a agregação do conjunto de indicadores o 

desempenho comprometedor é evidenciado no (PVE) Infraestrutura Operacional e (PVE) 

Consumo racional. 

 É importante considerar que este desempenho pode ser melhorado por meio da 

implementação de ações de melhorias.  Com esse diagnóstico de desempenho, ficou 

caracterizado como fator comprometedor do PVE Infraestrutura a falta de um sistema de 

acionamento de energia reserva. E na PVE Consumo racional, a maior ineficiência foi o 

sistema de iluminação e a falta de investimento em equipamentos com melhor eficiência de 

consumo.  
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4.2.2 Resultados específicos da Instituição de Ensino Superior Y 

 Com relação aos resultados de destaque no estudo da IES “Y”, está o surgimento de 

dois EPAs que não se representam nos conceitos do modelo de referência. Sendo assim, 

criou-se conceitos próprios para os elementos C7-Definição dos recursos (composição custos) 

e C3-desempenho ações de consultoria.  

 Foi identificado três critérios que mantiveram a composição conceitual que expressam 

os objetivos de causa e efeito, porém com alterações na nomenclatura e troca de dimensão de 

alocação do C28-fonte de energia alternativa; C32- edificações sustentáveis (certificação) e o 

C34-energia reserva.  

 Para ilustrar o modelo estabelecido neste estudo de caso, é apresentado na Figura 11, a 

estrutura global que representa o contexto de avaliação de desempenho da gestão de energia 

na IES “Y”. 

  

Figura 11 – Estrutura global dos critérios que compõe o modelo de avaliação 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

 A Figura 11 demonstra o contexto avaliado considerando as dimensões e seus 

respectivos percentuais de importância segundo o julgamento dos decisores.  
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 Representando as dimensões principais estão os Pontos de Vista Fundamentais (PVF): 

(PVF) Econômico; (PVF) Tecnico/ Instalações representa e (PVF) Socioambiental. Foi 

identificado com maior grau a dimensão Econômica que recebeu o expressivo julgamento de 

importância que equivalem a 60% da estrutura de avaliação. A dimensão Técnico / 

Instalações recebeu um baixo julgamento de importância representando apenas 7%.   

 Considerando o fato da IES “Y” ser uma instituição privada, pode caracterizar como 

um fator de justificativa pelo interesse de valorizar o desempenho econômico e 

desconsiderando as questões técnicas e de infraestrutura. 

 Com relação as dimensões intermediarias são apresentados os Pontos de Vistas 

Elementares (PVE) em que se observou uma atribuição de importância muito semelhantes, ao 

que se estabeleceu no estudo de caso desenvolvido junto a IES “X”. 

 Compondo a base de nível operacional do modelo de avaliação 34 indicadores de 

mensuração representam o estudo de caso da IES “Y”.  Fazendo parte desse total, estão os 

critérios C3-desempenho ações de consultoria e C7-definição dos recursos (composição 

custos) que representam as evidências que surgiram especificamente neste contexto. A Figura 

12 ilustra os resultados obtidos com aplicação do modelo de avaliação no estudo de caso “Y”. 

 

Figura 12 – Estrutura global dos critérios que compõe o modelo de avaliação

 
Fonte: elaborado pelos autores 
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 O resultado geral da avaliação de desempenho da gestão de energia na IES Y, foi de 

26,29 pontos. Considerando a escala de referência o contexto avaliado encontra-se em um 

nível médio.  Esse desempenho é muito parecido que com o resultado diagnosticado junto a 

estudo de caso IES X. 

 Explorando o potencial do modelo que fornece além da análise agregada, a 

interpretação local de desempenho. Foi identificado um baixo desempenho no conjunto de 

critérios que determinam a PVE Consumo racional. Que foi determinado principalmente pelo 

grande índice de equipamentos elétricos não certificados, e por não possuir um sistema de 

geração próprio de energia. 

 

4.3 Análise de correlação e levantamento de importâncias dos casos múltiplos 

 Como já evidenciado os dados de referência desta pesquisa tem como base o estudo de 

caso desenvolvido na IES “Alfa” que caracteriza a estrutura inicial do modelo de avaliação 

proposto. Sendo posteriormente adotado o procedimento de refinamento deste modelo por 

meio dos estudos de caso desenvolvidos na IES “X” e IES “Y”. 

 Com base nos resultados da pesquisa, é possível identificar os objetivos e 

preocupações que determinam o desempenho da gestão de energia em IES, para cada uma das 

instituições. Figura 13 apresenta o julgamento de importância das dimensões intermediárias. 

 

Figura 13 – Importância das dimensões intermediárias 

 
Fonte: elaborado pelos autores 
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 Considerando o nível de importância dos critérios com base na composição das 

dimensões intermediarias, percebeu-se uma congruência entre o estudo piloto desenvolvido na 

IES Alfa e o da IES X. No entanto, quando se compara os julgamentos dos níveis no contexto 

da IES Y, se identifica uma leve disparidade, com destaque para a maior evidência do PVE 

Oportunidade econômica e PVE ações de apoio.  

 Considerando que a pesquisa foi desenvolvida em ambientes com características de 

infraestrutura, ocupação e formato de gestão que são particulares de cada instituição. Essa 

constatação pode ser considerada normal, e não se enquadra como um fator de discrepância de 

resultados.   

 Todavia, o alinhamento entre os três contextos abordados é realçado, quando se 

analisa a importância agregada entre as três dimensões principais. Conforme se apresenta na 

Figura 14. 

 

Figura 14 – Importância das dimensões de acordo com contexto 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

 Destaca-se na Figura 14, o grau de importância do conjunto de critérios que compõe a 

estrutura de dimensões principais. Sendo que nos 3 estudos desenvolvidos os resultados 

obtidos foram muito semelhantes.  Mesmo considerando que a tendência de valoração para 

cada um dos casos ser por dimensões distinta, manteve-se um perfil de importância 

homogêneo.   

 A IES Alfa, considera como mais importante os critérios incorporados na dimensão de 

Instalações. Para IES que representa o estudo de caso X, a dimensão Socioambiental é mais 
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importante. E para o contexto da IES Y, a maior preocupação é vinculado aos critérios da 

dimensão Econômica.   

 

6. Conclusão 

 O objetivo deste artigo foi identificar a relevância de um modelo para avaliar o 

desempenho da gestão de energia em IES. Representado por uma estrutura de critérios que 

estabelecem os indicadores de avaliação que é determinado por 3 dimensões principais, as 

quais são identificados como os pontos de vistas fundamentais (PVF): PVF 

econômico/financeiro; PVF técnico/instalações e PVF socioambiental.  

 Pode-se concluir que os procedimentos e técnicas utilizados na pesquisa foram 

adequados e permitiram alcançar os objetivos propostos. O processo de refinamento deste 

conjunto de critérios se mostraram representativos obtendo um alto índice de relevância. 

 Destaca-se a contribuição dos especialistas com sugestões e ajustes de posicionamento 

descritivo e conceitual dos critérios, proporcionando estabelecer um refinamento muito 

representativo. Isso caracteriza a qualificação do corpo de especialistas que possuem 

conhecimentos na área técnica e científica.  

 Com relação ao conjunto de indicadores que se estabeleceram nos cenários 

pesquisados, se apresentaram com elevado grau de importância em ambos os casos. 

Demonstrando que os critérios identificados possuem um alinhamento conceitual que 

representam a integração da gestão de energia com as demais práticas de sustentabilidade em 

operações de serviço das IES.  

 Esses resultados se sobressaem principalmente por surgir de uma metodologia que 

considera as características distintas que envolvem os objetivos e preocupações de cada 

cenário. O que permite afirmar que as dimensões principais do modelo possui um escopo de 

avaliação que pode ser respondido por tipos e quantidades variadas de critérios, ou seja, cada 

contexto possuiu característica própria que determina o conjunto de critérios que atendem 

seus objetivos e preocupações. 

  Esse resultado credencia o conjunto de critérios para serem aplicados como um 

componente de avaliação e planejamento estratégico das ações gestão de energia no contexto 

das IES, permitindo uma visão sistêmica e integrada que considera as diferentes dimensões 

das operações de serviço.  
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