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RESUMO 

 

LINDNER, Ana Paula. Modelo multicritério construtivista para avaliação de 

desempenho em compras públicas: estudo de caso na UTFPR-Câmpus Pato Branco. 

2018, 184f. 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, 2018. 

As instituições públicas, em geral, enfrentam dificuldades para realizar a avaliação de 

desempenho organizacional das compras públicas.  Assim sendo, a presente pesquisa 

objetivou desenvolver um modelo de avaliação de desempenho construtivista para a 

Divisão de Compras da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Pato 

Branco. Para alcançar o objetivo, primeiramente foi realizada a revisão sistemática da 

literatura utilizando o instrumento de intervenção ProKnow-C.  Posteriormente, 

utilizou-se o instrumento de intervenção denominado Metodologia Multicritério de 

Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C), com o propósito de desenvolver o modelo 

de avaliação de desempenho para a Divisão de Compras da UTFPR-Câmpus Pato 

Branco. A revisão sistemática da literatura apontou diversas lacunas, tais como: (i) os 

modelos de avaliação de desempenho propostos não são singulares ao contexto 

decisório; (ii) os modelos desenvolvidos não permitem a construção do conhecimento 

no decisor do contexto decisório; (iii) a mensuração realizada não permite a integração 

dos critérios de avaliação; e, (iv) os modelos desenvolvidos não permitem gerar ações 

de aperfeiçoamento. Os principais resultados do modelo construído são: (i) 30 

elementos primários de avaliação; (ii) 85 conceitos orientados a ação; (iii) identificadas 

duas grandes dimensões como áreas de preocupação do decisor, Gestão e Planejamento; 

(iv) desenvolvidos seis mapas cognitivos para melhor compreender os objetivos do 

contexto decisório; (v) construídos 53 indicadores de desempenho; e, (vi) geradas 

diversas ações para aperfeiçoamento do desempenho da Divisão de Compras. A partir 

do cotejamento da literatura com o modelo construído foi possível concluir que poucos 

indicadores encontrados na literatura tinham alguma semelhança com os indicadores do 

modelo desenvolvido, sendo que isso permite concluir sobre a necessidade dos modelos 

serem singulares. Conclui-se que o presente trabalho preencheu algumas lacunas 

identificadas na literatura, tais como: (i) propor um modelo de avaliação de desempenho 

singular ao decisor e ao contexto; (ii) propor um modelo em que preocupou-se em gerar 

conhecimento no decisor; (iii) propor um modelo em que a mensuração realizada 

permitiu a integração dos critérios; e, (iv) propor um modelo que permitiu gerar ações 

de aperfeiçoamento.  

 

Palavras-chave: Avaliação de desempenho, compras públicas, ProKnow-C, MCDA-C. 
 

 

 

 

 



ABSTRACT 

LINDNER, Ana Paula. Multicriteria Constructivist Model for performance evaluation 

in public purchases: a case study in Federal Technological University of Paraná - Pato 

Branco Campus. 2018, 184f. Thesis (Master in Production Engineering and Systems) – 

Graduate Program in Production Engineering and Systems, Federal Technological 

University of Paraná. Pato Branco, 2018. 

 

Public institutions, in general, face difficulties in carrying out the organizational 

performance assessment of public purchases. Therefore, the present research aimed to 

develop a constructivist performance evaluation model for the Purchasing Division of 

the Federal Technological University of Paraná - Pato Branco Campus. To achieve the 

purpose, it was first conducted a systematic review of the literature using ProKnow-C 

intervention instrument. Subsequently, the Methodology Multicriteria Decision Aid – 

Constructivist (MCDA-C) intervention instrument was used, with the purpose of 

developing the performance evaluation model for the Purchasing Division of UTFPR- 

Pato Branco Campus. The systematic review of the literature pointed to several gaps, 

such as: (i) the proposed performance evaluation models are not unique to the decision 

context; (ii) the models developed do not allow the construction of knowledge in the 

decision-maker of the decision-making context; (iii) the measurement performed does 

not allow the integration of the evaluation criteria; and, (iv) the models developed do 

not allow to generate improvement actions. The main results of the constructed model 

are: (i) 30 primary elements of evaluation; (ii) 85 action-oriented concepts; (iii) two 

major dimensions were identified as areas of concern for decision makers, Management 

and Planning; (iv) six cognitive maps have been developed to better understand 

decision-making objectives; (v) 53 performance indicators were constructed; and, (vi) 

several actions have been generated to improve the performance of the Purchasing 

Division. From the comparison of the literature with the constructed model, it was 

possible to conclude that few indicators found in the literature had some similarity with 

the indicators of the developed model, being that this allows to conclude on the 

necessity of the models to be singular. It was possible to conclude the present work 

filled some gaps identified in the literature, such as: (i) to propose a unique performance 

evaluation model to the decision maker and the context; (ii) to propose a model in 

which it was concerned to generate knowledge in the decision maker; (iii) to propose a 

model in which the measurement made possible the criteria integration; and, (iv) to 

propose a model that allowed to generate improvement actions. 

 

Key words: Performance assessment, public purchase, ProKnow-C, MCDA-C. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

A Administração Pública Brasileira passou por transformações significativas nas 

últimas décadas do século XX, devido à necessidade de modernização e 

desburocratização do serviço público, visto a morosidade e a falta de qualidade nos 

atendimentos prestados à sociedade (PEREIRA, 1996), sendo primordial a sua 

estruturação e organização, com a finalidade de ofertar serviços mais eficientes (DI 

PIETRO, 2005; MEIRELLES, 1996). 

Posto que o princípio da eficiência foi estabelecido por meio da Emenda 

Constitucional n° 19 de 1998, a qual foi acrescentada à Constituição Federal, artigo 37  

(BRASIL, 1988) e reporta que os bens comuns são geridos pela Administração Pública, 

os quais devem ser administrados com ética, transparência, com igualdade de condições, 

seguindo a legalidade, primando pela qualidade e garantindo que os recursos públicos 

sejam aplicados com eficácia (MORAES, 2007). 

Dessa maneira, é necessário às instituições públicas implantar metodologias de 

gestão mais eficazes, para gerir os bens públicos e estabelecer indicadores de 

desempenho, para realizar um acompanhamento das atividades realizadas e verificar 

quais os critérios que devem ser melhorados para atingir os objetivos estipulados 

(SILVA, 2004). 

Por conseguinte, um dos departamentos importantes para se avaliar e realizar um 

acompanhamento é o de Compras (BATISTA; MALDONADO, 2008), dado que estas 

influenciam no resultado das atividades desenvolvidas pela instituição e devem ser 

realizadas com transparência, para que qualquer cidadão que tenha interesse em 

acompanhar o procedimento possa fazê-lo. Também deverá proporcionar igualdade de 

competição aos fornecedores que estejam aptos a atender as condições do certame 

(CHOMCHAIYA; VATCHARAPORN, 2016; NEUPANE; SOAR; VAIDYA, 2014). 

Neste sentido, um dos principais critérios utilizados na contratação de um 

serviço ou aquisição de um material ou produto é o preço, mas se faz necessário a 

inserção de outros parâmetros para que o processo se torne mais eficaz, mesmo que 

torne o procedimento de contratação complexo (FALAGARIO et al, 2012). 

Alguns autores consideram que um dos critérios fundamentais para que a 

contratação seja bem sucedida é a qualidade (PATRUCCO; LUZZINI; RONCHI, 2016; 

REN; KWAW; YANG, 2012; RÖNNBÄCK, 2012), mas também podem ser 

consideradas outras medidas como, tempo, responsabilidade (REN; KWAW; YANG, 
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2012), inovação e sustentabilidade (PATRUCCO; LUZZINI; RONCHI, 2016). Faz-se 

necessária, ainda, a qualificação e profissionalização dos agentes públicos que 

trabalham nessas atividades, com o intuito de fazer com que os mesmos sejam cada vez 

mais imparciais e responsáveis (RAYMOND, 2008), visto que a contratação pública 

deverá atender aos anseios e interesses da comunidade como um todo, uma vez que os 

recursos financeiros são públicos e devem ser geridos buscando a economicidade, 

vantajosidade (PATRUCCO; LUZZINI; RONCHI, 2016) e transparência 

(CHOMCHAIYA; VATCHARAPORN, 2016; NEUPANE; SOAR; VAIDYA, 2014).  

Mas os critérios que devem ser considerados variam de acordo com o contexto, 

com os atores envolvidos e as suas percepções da organização, tais como: pontos fortes, 

fracos e incertezas. São eles que detêm o conhecimento de quais são os parâmetros que 

deverão ser considerados e precisam de melhorias para obter resultados mais 

satisfatórios e consequentemente melhorar a gestão (ENSSLIN et al, 2014; 

VALMORBIDA et al, 2014). 

Percebe-se no contexto apresentado a complexidade das atividades relacionadas 

a compras públicas, pois envolve a busca pelo atendimento de vários critérios no 

processo de compras, tais como: preço, qualidade, transparência, sustentabilidade, 

tempo, aspectos legais, servidores qualificados, dentre outros. Adicionalmente, a 

complexidade pode ser medida pelas diferentes percepções dos diversos atores 

envolvidos com compras públicas. Neste contexto complexo, subjetivo, conflituoso e 

incerto, necessita-se de um processo de estruturação do problema, que possibilite 

identificar o que é importante medir, como realizar a mensuração e maneiras de 

conduzir o processo de aperfeiçoamento do desempenho.  

 Assim, os métodos tradicionais da Pesquisa Operacional pertencentes a PO hard 

estavam enfrentando dificuldades para resolver problemas subjetivos, de gestão, pois 

era necessário estruturar os problemas, considerando a percepção dos atores envolvidos 

com o contexto decisório a ser pesquisado. Por isso, a estruturação de problemas surgiu 

no final dos anos 70, em um desdobramento da Pesquisa Operacional denominado PO 

soft, tendo em vista as limitações dos métodos tradicionais quantitativos utilizados na 

sua resolução. Ela auxilia os gestores a ter um amplo conhecimento sobre a 

organização, o qual será ampliado com o passar do tempo e entender melhor o contexto 

decisório (ACKERMAN, 2012; EDEN, 2004; ROSA et al, 2012; WHITE, 2009), e 

considera os valores e preferências de cada indivíduo envolvido no processo (BANA & 

COSTA; VASNICK, 1995).  
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Desta forma, a visão que será adotada neste estudo é a construtivista, que parte 

do pressuposto que o decisor não dispõe de conhecimento amplo do contexto, mas 

precisa construir o conhecimento, com o passar do tempo, com a busca das informações 

no próprio ambiente no qual está inserido para resolução de determinado problema 

(BANA & COSTA et al, 1999; EDEN; ACKERMAN, 2004; ENSSLIN, 2002; 

FRANCO; MONTIBELLER, 2010).  

Para realizar esse processo de estruturação de problemas, primeiramente serão 

definidos o tema e a pergunta da pesquisa, por conseguinte o objetivo geral e 

específicos, os quais serão definidos no Capítulo 2 e Capítulo 3 da presente dissertação. 

No Capítulo 2 será aplicado o instrumento de intervenção ProKnow-C, para realizar a 

revisão sistemática da literatura e as análises bibliométrica e sistêmica; e no Capítulo 3 

será aplicada a metodologia MCDA-C para construção do modelo de avaliação de 

desempenho para a Divisão de Compras do Câmpus Pato Branco da UTFPR, conforme 

design da pesquisa apresentado na Figura 01. 
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  Figura 1- Design da pesquisa 

 

Fonte: Adaptado de Bortoluzzi (2013) 

Conforme apresentado no design da pesquisa, os Capítulos 2 e 3 da presente 
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pergunta de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos, será aplicado o primeiro 

instrumento de intervenção, para realizar uma revisão sistêmica da literatura sobre o 

tema de estudo, utilizando um processo estruturado.  

Neste caso, será empregado o ProKnow-C que contempla a análise bibliométrica 

com o conhecimento dos principais autores e periódicos que estão publicando sobre o 
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tema e também as lentes que compõem a análise sistêmica, que são exclusivas para 

temas de avaliação de desempenho. Onde é possível verificar se as publicações 

realizadas estão considerando o contexto, o decisor, ou não citam nada sobre os atores 

envolvidos; identificação, organização, mensuração e gestão dos indicadores com as 

ações de aperfeiçoamento (ENSSLIN et al, 2010). 

Ainda na análise sistêmica, com a identificação das metodologias utilizadas 

pelos autores, será possível identificar os instrumentos utilizados, se são consolidados 

na literatura ou são novas metodologias e também conhecer os indicadores abordados 

pelos autores dos artigos selecionados para verificar o que foi utilizado para mensurar 

os critérios em termos de avaliação de desempenho em compras públicas.  

No Capítulo 3 será definida a pergunta de pesquisa, objetivo geral e objetivos 

específicos do Capítulo. E na sequência será aplicada a metodologia MCDA-C para 

construção do modelo de avaliação de desempenho, onde será possível utilizar um 

instrumento singular, possibilitando identificar todas as variáveis envolvidas no 

processo pelo decisor, sendo ele o detentor do conhecimento dos pontos fortes e fracos 

daquele contexto e que influenciam nas compras públicas realizadas. Essa metodologia 

dedica grande parte do tempo à fase de estruturação do problema, visto que nessa etapa 

que é conhecido e realizado um aprofundamento do problema, dos atores envolvidos, 

das variáveis que interferem e que serão organizadas, para posteriormente serem 

mensuradas e finalmente gerar ações de aperfeiçoamento para que a gestão seja mais 

eficaz e atenda os objetivos organizacionais (AZEVEDO et al, 2011). 

 

1.1  OBJETIVO GERAL 

 

Está pesquisa tem como objetivo geral desenvolver um modelo de avaliação de 

desempenho construtivista para a Divisão de Compras da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – Câmpus Pato Branco.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O estudo é relevante devido às mudanças que ocorreram na Administração 

Pública, nas últimas décadas do Século XX, para que os serviços prestados fossem mais 

satisfatórios. Dessa maneira, tornou-se necessário implantar metodologias de gestão 

mais eficazes (SEABRA, 2001), com a realização da avaliação de desempenho, para 
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identificar se os objetivos organizacionais estavam sendo alcançados e buscar melhores 

resultados (MAHFUZAR; AMRITA; ZOHURUL, 2015). Então medir desempenho é 

uma forma de subsidiar os gestores das instituições públicas, para que possam melhor 

gerir o bem comum e aperfeiçoar a gestão. (BRASIL, 2009). 

Visto que a Administração Pública tem as suas particularidades, como as 

auditorias internas e as realizadas pelo Tribunal de Contas da União, a fim de que sejam 

preservados e bem aplicados os recursos públicos, evitando possíveis frauldes e 

corrupção e também gerando eficiência e eficácia nos recursos utilizados pela 

Administração Pública (TCU, 2011). Também no que se refere ao número de 

Servidores, como o número de técnicos administrativos em educação que a UTFPR 

possui, pois conforme pesquisa realizada, a UTFPR ficou entre as 23 Universidades 

classificadas com nível muito baixo de alocação, na qual foi verificada a relação entre o 

número de TA’s e o número de estudantes de graduação (PEREIRA; DAÚD, 2015).  

A presente pesquisa se justifica, ainda, por suas contribuições, teórica e prática 

sobre o tema avaliação de desempenho em compras públicas. A contribuição teórica 

será realizada por meio da revisão da literatura com a análise sistêmica, por meio das 

lentes do processo estruturado será possível identificar lacunas na literatura, se os 

modelos encontrados na literatura foram construídos singularmente para um 

determinado contexto, ou foram desenvolvidos para um ambiente e aplicados em outro, 

sem considerar as diferenças existentes, tais como: as variáveis envolvidas e os atores 

que irão influenciar diretamente no processo e que conhecem os pontos fortes, fracos e 

as principais dificuldades enfrentadas no ambiente (ENSSLIN et al, 2010). 

Visto que para que uma avaliação de desempenho seja eficaz, segundo a visão 

construtivista adotada, os modelos de avaliação devem ser singulares, ou seja, 

construídos e aplicados no mesmo ambiente, com a construção dos seus próprios 

indicadores, de acordo com as percepções do decisor sobre o contexto.  

Ao final do processo, com o desenvolvimento do modelo de avaliação de 

desempenho para a Divisão de Compras do Câmpus Pato Branco da UTFPR, os 

indicadores resultantes do modelo serão comparados com os indicadores de 

desempenho encontrados na revisão da literatura científica e com isso será possível 

confirmar se a utilização de uma metodologia construtivista para o desenvolvimento do 

modelo comprova as lentes do ProKnow-C, com a importância do modelo ser singular 

para o contexto específico e para aqueles atores que conhecem os problemas, os pontos 
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fortes e fracos daquele ambiente. (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001; 

ENSSLIN et al, 2010; MARAFON et al, 2012). 

Enquanto a contribuição prática consiste no desenvolvimento de um modelo de 

avaliação de desempenho para a Divisão de Compras do Câmpus Pato Branco da 

UTFPR, com a participação do decisor do contexto, segundo uma visão construtivista 

em que os indicadores são construídos considerando as particularidades do contexto. 

Visto que é uma metodologia prática e que podem ser desenvolvidos modelos de 

avaliação de desempenho nas instituições, segundo a metodologia MCDA-C para 

melhorar a eficiência e eficácia da Administração Pública.  

Com o modelo desenvolvido, o decisor do contexto terá uma metodologia para 

realizar a gestão, ou seja, poderá identificar, organizar, mensurar, avaliar e gerar ações 

de aperfeiçoamento, a partir dos critérios que julgar importantes e necessários para que 

o gerenciamento da Divisão aconteça, ou seja, o modelo apoiará à tomada de decisão do 

gestor. Este, por sua vez, poderá constantemente, de acordo com o que julgar 

necessário, realizar a avaliação dos indicadores, alterá-los, conforme as mudanças que 

poderão ocorrer com o passar do tempo, no caso de alterações de legislações sobre 

compras públicas, entre outros fatores. 

 

1.3 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Quanto a delimitação na construção de um modelo de avaliação de desempenho, 

utilizou-se a metodologia Multi Criteria Decision Analysis – Constructivist (MCDA-C), 

para a Divisão de Compras da UTFPR – Câmpus Pato Branco, a qual é construtivista, 

contempla a subjetividade, ao considerar os valores e preferências do decisor e as 

particularidades do contexto objeto de estudo. Foi escolhida a metodologia MCDA-C, 

para o desenvolvimento do modelo de avaliação de desempenho em compras públicas, 

visto que em instituições públicas existem conflitos de interesses, entre as partes 

envolvidas (WHITE, 2000), e também devido à complexidade do contexto e ao 

quantitativo de variáveis envolvidas (MONTIBELLER; FRANCO, 2011) e essa 

metodologia busca uma solução satisfatória para o problema e não uma solução ótima 

(ROY, 1994).  

Um segundo motivo é que o estudo foi realizado em apenas um Câmpus da 

UTFPR, não abrangendo outros Câmpus e também o estudo não foi realizado em outras 
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Universidades públicas para verificar a realidade que as mesmas enfrentam quando se 

refere a avaliação de desempenho em compras públicas em universidades. 

Devido ao estudo ter sido realizado na Divisão de Compras difere dos demais 

ambientes administrativos do Câmpus, visto que cada Departamento tem as suas 

próprias particularidades e atribuições. 

 Desta forma, foi escolhida a UTFPR – Câmpus Pato Branco, para realizar 

o estudo de caso, tendo em vista que é o segundo maior Câmpus da UTFPR, conforme 

matrizes de rateio do orçamento. Sendo que no ano de 2015 o valor descentralizado ao 

Câmpus foi de R$ 5.295.739,13 (UTFPR, 2015) e no ano de 2016 de R$ 6.578.070,26 

(UTFPR, 2016). A escolha também se deve ao amplo acesso à Divisão de Compras,  

aos seus Servidores e, também, aos demais Chefes de Departamentos e de 

Coordenadorias, que participaram da pesquisa, com a finalidade de construir um modelo 

de avaliação de desempenho em compras públicas. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Neste contexto, a presente dissertação está dividida em quatro capítulos: O 

Capítulo 1 descreve a introdução ao assunto, o objetivo geral, a justificativa e as 

delimitações da pesquisa; o Capítulo 2, a análise bibliométrica e sistêmica da gestão de 

compras públicas; o Capítulo 3, o modelo multicritério construtivista para avaliação de 

desempenho em compras públicas, com o cotejamento dos indicadores encontrados na 

literatura com os criados para avaliação de desempenho de compras públicas do 

Câmpus Pato Branco da UTFPR e o Capítulo 4, a conclusão e considerações finais da 

dissertação. 
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CAPÍTULO 2 - ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA E SISTÊMICA DO TEMA 

GESTÃO DE COMPRAS PÚBLICAS 

 

2.1 INTRODUÇÃO AO CAPÍTULO 

 

A Administração Pública precisou evoluir com o passar dos tempos e implantar 

metodologias de gestão mais eficazes (SEABRA, 2001), tornando-se importante a 

realização da avaliação de desempenho, a partir do estabelecimento de indicadores, para 

mensurar e verificar se os objetivos organizacionais foram alcançados e buscar 

resultados mais satisfatórios (MAHFUZAR; AMRITA; ZOHURUL, 2015) devido à 

necessidade de modernização e desburocratização do serviço público (PEREIRA, 

1996). 

Dessa maneira, conforme Raymond (2008) está cada vez mais exigido, 

principalmente dos países em desenvolvimento, como no estudo realizado no Sri-Lanka, 

que as instituições governamentais estabeleçam práticas de gestão mais eficazes no que 

tange aos contratos públicos, para que sejam geridos com: transparência, ética e 

responsabilidade. 

Sendo assim, as instituições públicas tiveram que seguir os exemplos das 

organizações privadas, adotando métodos de contratação mais simplificados e eficazes 

(GARDENAL, 2013; PANAYIOTOU; GAYIALIS; TATSIOPOULOS, 2004) e no que 

tange as compras públicas, executá-las utilizando o meio eletrônico, com a finalidade de 

proporcionar maior transparência nas ações, redução de custos e ampliação da 

competitividade (PANAYIOTOU; GAYIALIS; TATSIOPOULOS, 2004).   

Alguns autores citam os critérios que são fundamentais na realização de uma 

compra, tais como: o preço (CHOMCHAIYA; ESICHAIKUL, 2016; MAMAVI et al, 

2015; REN; KWAW; YANG, 2012); a qualidade (KUMAR; OZDAMAR; PENG, 

2005; MAMAVI et al, 2015; REN; KWAW; YANG, 2012; RÖNNBÄCK, 2012); 

serviços pós-venda e período para entrega (MAMAVI et al, 2015)  para que a aquisição 

seja bem sucedida. 

Dessa maneira, vários critérios deverão ser considerados, mas dependerá de cada 

contexto, que tem as suas particularidades e especificidades e dos atores que tomam as 

decisões, que detém o conhecimento das oportunidades e incertezas, e dos critérios que 

deverão ser avaliados, para que a gestão seja aperfeiçoada e que se traduza em 

resultados satisfatórios. Também neste caso, as legislações de cada país que deverão ser 
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seguidas, para que a contratação atenda os parâmetros estipulados em Lei. Para verificar 

as publicações realizadas nos últimos dez anos sobre compras públicas, fez-se 

necessário realizar uma revisão sistemática da literatura, utilizando um processo 

estruturado. Para iniciar a pesquisa foram pesquisadas as publicações realizadas nos 

últimos dez anos sobre o tema avaliação de desempenho em compras públicas e 

identificados os indicadores utilizados na literatura para mensurar o desempenho.  

E também a necessidade de realizar a análise bibliométrica e sistêmica dos 

artigos encontrados na revisão de literatura para identificar: (i) autores que estão 

publicando sobre o tema de pesquisa; (ii) principais periódicos de realização das 

publicações; (iii) Se os artigos consideram o ambiente objeto de estudo para 

desenvolver o modelo de avaliação de desempenho; (iv) consideram as preferências e 

conhecimentos dos atores envolvidos no contexto. Sendo que neste contexto surge o 

problema de pesquisa deste Capítulo: Quais as lacunas na literatura científica sobre o 

tema avaliação de desempenho em compras públicas?  

Para responder o problema de pesquisa do presente Capítulo, tem como objetivo 

realizar uma revisão sistemática da literatura sobre avaliação de desempenho em 

compras públicas.  

A partir do objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos 

para este Capítulo: (i) selecionar um portfólio bibliográfico de artigos relacionados ao 

tema avaliação de desempenho em compras públicas; (ii) desenvolver a análise 

bibliométrica do portfólio bibliográfico e suas referências; e, (iii) realizar a análise 

sistêmica, parte 1 com a análise das seis lentes e a parte 2 com a análise das 

metodologias e indicadores do portfólio bibliográfico selecionado. 

Este estudo se justifica por contribuir teoricamente sobre o tema avaliação de 

desempenho em compras públicas, por meio da revisão sistemática da literatura. Pela 

realização da análise bibliométrica será possível construir conhecimento sobre as 

principais publicações, periódicos de destaque e autores que estão publicando sobre o 

tema de pesquisa.  

Na análise sistêmica parte 1 – é possível seguir uma afiliação teórica, a visão de 

mundo construtivista, de acordo com as particularidades do ambiente e segundo as 

preferências do decisor e identificar lacunas para futuras pesquisas. Enquanto na análise 

sistêmica parte 2 - será possível verificar as metodologias utilizadas para construção do 

modelo e o contexto de aplicação. Quanto aos indicadores será possível identificar quais 
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são os indicadores e as unidades de medidas que os autores utilizaram para mensurar o 

desempenho de compras públicas. 

Este capítulo após esta seção introdutória está dividido em três seções, conforme 

segue: (i) a seção 2, aborda a metodologia da pesquisa; (ii) a seção 3 apresenta os 

resultados com a realização das análises bibliométrica e sistêmica; (iii) e a seção 4 

realiza as conclusões e considerações finais do estudo sobre avaliação de desempenho 

em compras públicas. 

 

2.2 METODOLOGIA EMPREGADA PARA REALIZAR A ANÁLISE 

BIBLIOMÉTRICA E SISTÊMICA 

 

Para realização deste estudo foi executada uma revisão sistemática da literatura 

sobre avaliação de desempenho em compras públicas que visa analisar os estudos 

publicados anteriormente sobre o assunto, seguindo uma metodologia estruturada, a fim 

de construir conhecimento sobre o tema (GREENHALGH, 1997). 

A metodologia utilizada para revisão da literatura e desenvolver as análises 

bibliométrica e sistêmica foi o Knowledge Development Process – Constructivist 

(ProKnow-C), este processo pode ser consultado nas seguintes publicações científicas: 

Dutra, Ripoll-Feliu, Ensslin, Ensslin, Gonçalves, 2015; Lacerda, Ensslin, Ensslin, 2014; 

Dutra, Ripoll-Feliu, Fillol, Ensslin, Ensslin, 2015. 

Para Ensslin et al (2014, p.8) a metodologia é composta por três fases: (i) 

escolha dos artigos relevantes para o tema da pesquisa que está sendo proposta no 

estudo; (ii) a análise bibliométrica dos artigos selecionados que busca desenvolver um 

conhecimento no pesquisador sobre autores, periódicos de destaque, entre outros 

aspectos e (iii) a análise sistêmica, por meio da verificação da afiliação teórica, com a 

análise das seis lentes e pela análise sistemática das metodologias e indicadores. 

Na sequência, são apresentadas as seis lentes que compõem a análise sistêmica  

parte 1 - conforme Figura 2. 
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Fonte: Bortoluzzi; Ensslin; Ensslin (2012, p.6) 

 

As lentes da Figura 2 provem do conceito de avaliação de desempenho, utilizada 

pela afiliação teórica, adotada neste estudo, a visão de mundo construtivista, no qual o 

decisor desenvolve os conhecimentos necessários, de acordo com as peculiaridades do 

ambiente no qual está inserido (MARAFON et al, 2012). 

Quanto à abordagem, refere-se ao local de coleta de dados para construção do 

modelo e aplicação; por sua vez, a singularidade se refere aos atores e contexto; 

processo para identificar aos fatores importantes; mensuração para verificar se ocorre 

uma aferição dos indicadores; integração se ocorre ou não integração das escalas; e a 

gestão com a definição de pontos fortes, fracos e realizar o aperfeiçoamento 

(MARAFON et al, 2012). 

 A seguir é apresentada a Figura 3, que se refere à análise sistêmica – 

parte 2, composta pelos itens metodologias e indicadores do portfólio selecionado. 

 

Figura 3 - Análise sistêmica – Parte 2 – Metodologias e indicadores 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 

Conforme Figura 3, as  metodologias e indicadores fazem parte da análise 

sistêmica, sendo que posteriormente serão elencadas as metodologias utilizadas pelos 

autores dos artigos que serão selecionados por meio da revisão sistemática da literatura, 

 Análise sistêmica – Parte 1 

Abordagem Singularidade 
Processo para 

identificar 
Mensuração Integração Gestão 

 
Análise sistêmica – Parte 2 

Metodologias Indicadores 

Figura 2 - Análise sistêmica parte 1 - Lentes que compõem a análise sistêmica 

 



26 

 

que constituirão o portfólio bibliográfico, visto que a visão construtivista, utilizada neste 

estudo, permite a utilização de uma metodologia diferenciada das encontradas 

geralmente nos artigos (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011; ENSSLIN et al, 

2014) e singular para temas de avaliação de desempenho organizacional (ENSSLIN et 

al, 2007). 

Quanto aos indicadores, será realizado um levantamento dos indicadores 

abordados pelos autores nos artigos que serão selecionados, para verificar quais foram 

utilizados recentemente para avaliar o desempenho em compras públicas. 

 

2.2.1 Protocolo de pesquisa  

 

Etapa 1 – Seleção dos artigos 

Antes de realizar as buscas nas bases de dados foram definidos os eixos de 

pesquisa e palavras-chaves, conforme Figura 4. 

 

Figura 4 - Definição dos eixos de pesquisa e palavras-chaves 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da pesquisa (2016) 

 

Para a realização da busca nas bases de dados, conforme Figura 4, foram 

definidos três eixos de pesquisa sobre avaliação de desempenho em compras públicas, o 

primeiro referente à avaliação de desempenho, o segundo para compras e o terceiro para 

pública. Com a associação das palavras dos três eixos, totalizaram 96 combinações.  

 - “performance measurement” 

- “performance assessment” 

- “performance evaluation” 

- “performance measures” 

- “performance management” 

- “performance indicator” 

Avaliação de desempenho 

Compras Pública 

- procurement 
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- public 

- government 
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“higher education” 
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Após a definição das palavras-chave, foram realizadas buscas no Portal de 

Periódicos da Capes, selecionando a área de conhecimento Engenharias e subárea 

engenharia de produção, higiene e segurança, nas bases que aceitavam a pesquisa com 

expressões booleana e a palavra and e permitissem a exportação das informações para 

software de gerenciamento bibliográfico, que das 24 bases de dados, 12 bases 

atenderam aos requisitos, as quais são: EBSCO, ASCE, Compendex, Tecnology 

Research Database –Proquest, IEEE Xplore, Scopus, Emerald, Science Direct, Web of 

Science, Wiley, Scielo e Materials Business File Proquest.  

Quanto ao tempo delimitado para realização das pesquisas, foram os últimos 10 

anos, e as buscas nas bases de dados foram realizadas na segunda quinzena do mês de 

setembro de 2016, englobando o período entre janeiro de 2006, até a data de realização 

da pesquisa. 

Na sequência serão apresentados os resultados da revisão sistemática da 

literatura. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Nesta seção serão apresentadas as descobertas da pesquisa, na Figura 5 é 

apresentado todo o processo estruturado para seleção dos artigos relacionados ao tema 

de pesquisa, avaliação de desempenho em compras públicas.  
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Fonte: Adaptado de Marafon et al (2012) 
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Ao analisar a Figura 5 no início do processo estruturado, após a busca nas bases 

de dados foram encontrados 3.336 artigos. Na sequência foi realizada a leitura dos 

títulos, a busca do reconhecimento científico e posterior leitura dos resumos. Destes, 

permaneceram para leitura na íntegra 183 artigos, mas 07 não estavam disponíveis 

gratuitamente. Dessa maneira, permaneceram 176 artigos para leitura integral, 

consequentemente 13 estavam alinhados com o tema avaliação de desempenho em 

compras públicas e após a análise das referências dos artigos selecionados foram 

acrescentados mais 3 trabalhos, totalizando um portfólio final de 16 artigos. 

A seguir serão apresentadas as descobertas da pesquisa referentes aos artigos 

selecionados na revisão sistemática da literatura, tais como: título, autores, ano e 

periódicos, conforme Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Artigos do portfólio bibliográfico 

Item Título do artigo Autores Ano Periódico 

01 

A model to measure e-procurement 

impacts on organizational 

performance 

Francesco Gardenal 2013 
Journal of Public 

Procurement 

02 

Benchmarking contract management 

process maturity: a case study of the 

US Navy 

Rene G. Rendon 2015 

Benchmarking: 

An International 

Journal 

03 Benchmarking in public procurement Jeanette Raymond 2008 

Benchmarking: 

An International 

Journal 

04 

Consolidated performance 

measurement framework for 

government e-procurement 

focusing on internal stakeholders 

Suvil Chomchaiya e 

Vatcharaporn 

Esichaikul 

2016 

Information 

Technology & 

People 

05 

Do key performance indicators matter 

on public procurement rules 2008? An 

empirical study on local government 

engineering department, Bangladesh 

Rahman Mahfuzar; 

Kumar Das Amrita; 

Islam Zohurul 

2015 
Journal of Public 

Procurement 

06 

E-Government procurement 

observatory, maturity model and early 

measurements 

Gastón Concha; 

Hernán Astudillo; 

Miguel Porrúa;  

Carlos Pimenta 

2011 

Government 

Information 

Quarterly 

07 

Evaluating the Effectiveness of Public 

Procurement Performance 

Management Systems in Local 

Governments 

Andrea Stefano 

Patrucco, Davide 

Luzzini e Stefano 

Ronchi 

2016 

Local 

Government 

Studies 

08 

Ghana‟s public procurement reform 

and the continuous use of the 

traditional procurement system 

The way forward 

Z. Ren, P. Kwaw e 

F. Yang 
2012 

Built Environment 

Project and Asset 

Management 

09 
How does performance history impact 

supplier selection in public sector? 

Olivier Mamavi, 

Haithem Nagati, 

Gilles Pache e 

Frederick T. Wehrle 

2015 

Industrial 

Management & 

Data Systems 

10 
Measuring efficiency in international 

public procurement 

Anjali Kumar, 

Arvind Nair e 

Juliane Piecha 

2015 
Journal of Public 

Procurement 
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11 

Professional service acquisition in 

public sector procurement A 

conceptual model of meaningful 

involvement 

Joseph J. Schiele e 

Clifford P. McCue 
2006 

International 

Journal of 

Operations & 

Production 

Management 

12 

Public procurement of innovation: 

empirical evidence from EU public 

authorities on barriers for the 

promotion of innovation 

Markus Amann e 

Michael Essig 
2015 

Innovation: The 

European Journal 

of Social Science 

Research 

13 
Quality in the public procurement 

process 
Åsa Rönnbäck 2012 The TQM Journal 

14 
An e-procurement system for 

governmental purchasing 

Nikolaos A. 

Panayiotou, Sotiris 

P. Gayialis, Ilias P. 

Tatsiopoulos 

2004 
Int. J. Production 

Economics 

15 

Procurement performance 

measurement system in the health care 

industry 

Arun Kumar, Linet 

Ozdamar e Chai 

Peng Ng 

2005 

International 

Journal of Health 

Care 

Quality Assurance 

16 
Procurement process maturity: key to 

performance measurement 
Rene G. Rendon 2008 

Journal of Public 

Procurement 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos resultados da pesquisa (2017) 
 

 

Na sequência serão apresentados os resultados da pesquisa com as principais 

informações dos artigos selecionados, as análises bibliométrica e sistêmica proposta 

pelo método estruturado do ProKnow-C. 

 

2.3.1 Análise bibliométrica 

 

A seguir é apresentada a Figura 6, destacando os periódicos de destaque dos 

artigos selecionados na revisão sistemática da literatura e também das referências desses 

artigos. 
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Figura 6 - Periódicos de destaque do portfólio selecionado e das referências  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos resultados da pesquisa (2016) 

 

A partir da análise da Figura 6, conclui-se que o periódico de destaque com o 

maior número de publicações, no portfólio selecionado, foi o Journal of Public 

Procurement, com 4 publicações. O jornal também se destacou nas referências dos 

artigos selecionados, com 25 publicações, o qual é um jornal específico de contratações 

públicas, abordando assuntos atuais sobre o tema, com ampla abrangência e tratando de 

compras públicas, que é de fundamental importância para os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento para que consigam melhores resultados em suas práticas e na 

aplicação dos recursos públicos, com transparência, ética e responsabilidade (Site do 

Journal of Public Procurement). 

Também faz parte da análise bibliométrica a verificação dos autores de destaque, 

que destes artigos do portfólio Rene G. Rendon é o autor de maior destaque, com 2 

artigos selecionados no portfólio sendo:  Procurement process maturity: key to 

performance measurement e benchmarking contract management process maturity: a 

case study of the US Navy, o qual esteve presente  três vezes nas referências dos artigos. 
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Quanto as palavras-chave utilizadas na pesquisa dos artigos, quando comparadas 

com as presentes nos 16 artigos selecionados e alinhados com o tema de pesquisa, 

quatro delas se destacaram: public procurement que foi citada como palavra-chave em 6 

dos artigos selecionados, procurement em 3 artigos, performance measurement e e-

procurement em 2 artigos cada.  

 

2.3.2 Análise sistêmica 

 

A terceira etapa do ProKnow-C é a análise sistêmica dos artigos selecionados, 

onde por meio de lentes realiza-se a análise crítica dos artigos, nessa etapa verifica-se a 

afiliação teórica dos autores, local de coleta de dados para construção do modelo; 

escalas utilizadas para mensuração, entre outros (VALMORBIDA et al, 2012). 

A primeira lente da análise sistêmica se refere à abordagem, onde são 

verificados o local de coleta dos dados para construção do modelo, conforme Figura 7, e 

o ambiente onde o modelo foi construído e aplicado (VALMORBIDA et al, 2014). 

 

Figura 7 - Análise quanto à abordagem – Local de coleta dos dados e local de aplicação do modelo 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2016) 

 

 

A partir da Figura 7, é possível identificar que a maioria dos modelos foram 

construídos em um ambiente e aplicado em outro, não levando em consideração as 

particularidades e peculiaridades do ambiente onde o modelo foi aplicado.  

Com relação aos modelos construídos em um ambiente, adaptados e aplicados 

em outro, o artigo do autor Gardenal (2013) onde a construção do modelo foi baseada 

em outro estudo do autor, e a primeira versão do modelo foi apresentada no ano de 

6% 

56% 

38% 

O modelo foi construído em um determinado contexto  e não aplicado

O modelo foi construído e aplicado em contextos diferentes

O modelo foi construído em um ambiente, adaptado e aplicado em outro

O modelo foi construído e aplicado no mesmo com texto (ambiente que  lhe

deu origem)
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2009, pelo serviço de saúde da região de Lombardia na Itália, e a utilização contínua fez 

com que o modelo fosse refinado, com a utilização da compra eletrônica, 

desburocratizando as compras públicas e fazendo com que as mesmas se tornassem cada 

vez mais transparentes, eficientes, e gerando uma maior participação dos forncedores. 

Também, pode-se citar os trabalhos dos autores Rendon (2015); Chomchaiya e 

Esichaikul (2016); Mahzufar, Amrita e Zohurul (2015); Concha et al (2012); os quais 

foram construídos em um ambiente, adaptados e aplicados em outro. 

O artigo escrito pelos autores Schiele e McCue (2006), apresenta um modelo 

conceitual onde o Departamento de Compras poderia ser envolvido na contratação de 

serviços de consultoria, visto que os autores entendem que a contratação dos referidos 

serviços é difícil e complexa, pois o referido departamento é que tem o conhecimento 

necessário, referentes aos trâmites de contratação.  Mas o modelo desenvolvido não foi 

aplicado. 

Enquanto na lente singularidade são analisados três itens, o primeiro que verifica 

se os autores dos trabalhos comentam quem são os decisores do contexto, o segundo se 

refere se os decisores são mencionados nos trabalhos, mas não são consideradas as suas 

opiniões e preferências para o desenvolvimento do modelo e por último, os que citam o 

decisor e o mesmo tem participação ativa no processo de elaboração do instrumento de 

avaliação, conforme Figura 8. 

  

Figura 8 - Análise quanto o processo para identificar o decisor 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2016) 
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Número de artigos que explicitam (identificam) o decisor no trabalho, e o tem em

conta para a construção integral



34 

 

Como observado na Figura 8 é possível identificar que apenas os artigos dos 

autores Concha et al (2011); e Chomchaiya e Esichaikul (2016), identificam o decisor 

no trabalho, mas não consideram as suas preferências para construção do modelo.  

A grande maioria, ou seja, 87% dos artigos selecionados não identificam quem é 

o decisor na realização dos estudos e, consequentemente, não levam em conta as suas 

preferências para construção do modelo. 

Apenas dois artigos identificaram o decisor, mas em nenhum dos 16 artigos do 

portfólio os objetivos estão alicerçados nos valores do decisor. 

A próxima lente, conforme Figura 9 se refere a mensuração, se os autores 

utilizaram escalas na mensuração dos dados. 

 

Figura 9 - Análise quanto a mensuração 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2016) 

 

Na Figura 9 observa-se que em 50% dos artigos selecionados, os autores dos 

trabalhos utilizam escalas, os autores Rendon (2015); Chomchaiya e Esichaikul, (2016); 

Mahfuzar, Amrita e Zohurul (2015); Ren, Kwaw e Yang (2012) ; Rendon (2008) 

utilizaram a escla Likert nos seus estudos, já o autor Concha et al (2011); Rönnbäck 

(2012) utilizaram a escala numérica; Amann e Essig (2015) utilizaram a escala de três 

pontos. Os demais autores não utilizam escalas em seus trabalhos. 

A seguir é apresentada a Figura 10, referente a lente integração. 

 

50% 
50% 

Utiliza escala, mas não atende a teoria da mensuração e suas
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Não utiliza escala



35 

 

Figura 10 - Análise quanto a integração 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2016) 

 

Quanto à lente da integração, é para verificar se os autores que utilizam escalas 

em seus estudos realizam a integração e como os autores a realizam (VALMORBIDA et 

al, 2014). 

A integração nesta visão construtivista é a junção das escalas cardinais, 

mensuráveis dos indicadores, as quais são avaliadas para verificar em que situação uma 

organização se encontra para que possa ser realizada posteriormente a gestão com o 

estabelecimento de ações de melhorias (ENSSLIN et al, 2007).   

 Então, por meio da análise realizada, da Figura 10, conclui-se que em nenhum 

dos 16 artigos do portfólio bibliográfico, ocorre a integração entre as escalas. 

A seguir é apresentada a Figura 11, que se refere a sexta lente gestão. 

 

Figura 11- Análise quanto a gestão 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2016) 
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Ao analisar a Figura 11, a sexta lente, gestão, refere-se aos artigos que 

identificam os pontos fortes e fracos, nos artigos selecionados, e assim realizam um 

diagnóstico da situação (status quo) para posteriormente gerar ações de aperfeiçoamento 

(VALMORBIDA et al, 2014). 

Foi possível detectar que em 50% dos artigos é possível identificar os pontos 

fortes e fracos nos trabalhos dos autores: Gardenal (2013); Rendon (2008); Rendon 

(2015); Panayiotou et al, (2004); Mahfuzar, Amrita e Zohurul (2015); Ren, Kwaw e 

Yang (2012); Kumar, Ozdamar e Peng (2005); nos demais trabalhos não é possível 

diagnosticar. 

Após a apresentação dos resultados das seis lentes da análise sistêmica – parte 1 

é possível identificar que existem algumas lacunas, uma vez que nenhum dos 16 artigos 

selecionados para o tema avaliação de desempenho em compras públicas constrói o 

modelo e o aplica no mesmo ambiente que lhe deu origem. Apenas 13% dos artigos 

selecionados, identificam o decisor em seus estudos, mas não levam em consideração os 

valores e preferências dos mesmos para construção do modelo. 

 Sendo que nenhum, dos autores dos artigos do portfólio realiza a integração das 

escalas, apenas 50% dos artigos utilizam escalas, mas nenhum deles atende a teoria da 

mensuração e suas propriedades e em apenas a metade dos trabalhos é possível 

identificar os pontos fortes e fracos, não atendendo a afiliação teórica construtivista, 

seguida neste estudo.  

 

2.3.3 Metodologias de avaliação de desempenho propostas para compras públicas  

 

Neste tópico são elencadas as metodologias utilizadas pelos autores, nos 16 

artigos selecionados sobre o tema avaliação de desempenho em compras públicas, 

conforme especificado no quadro 2. 

Quadro 2 - Metodologias utilizadas pelos autores e contexto de aplicação dos artigos selecionados 

Item Metodologia Contexto de aplicação Autores 

01 Modelo de medição de desempenho de 

compra eletrônica - EPPMM  

Serviço de saúde pública de 

Lombardia, Itália 

Gardenal (2013) 

02 Modelo de maturidade de 

gerenciamento de contratos -CMMM e 

metodologia de avaliação baseada na 

web 

Modelo de maturidade de 

gerenciamento de contratos - CMMM 

Marinha que faz parte do 

Departamento de Defesa, dos 

Estados Unidos 

Força Aérea do Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos 

Rendon (2015) 

 

 

 

Rendon (2008) 
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Metodologia de avaliação de 

maturidade - CMMAT 

03 Proposta pelo autor Raymond, J.  Governo do Sri-Lanka Raymond (2008) 

04 Compras eletrônicas governamentais - 

e-GP 

Compras eletrônicas do Governo 

da Tailândia 

Chomchaiya e 

Esichaikul (2016) 

05 Proposto pelos autores Mahzufar, R. 

Amrita, K. D.; Zohurul, Islam (2015) 

Departamento de Engenharia de 

Bangladesh 

Mahzufar, Amrita e 

Zohurul (2015) 

06 Modelo de Maturidade do 

Observatório de Compras Eletrônicas - 

eGPO-MM 

Portais de compra eletrônica 

governamental, 14 países da 

América Latina e do Caribe 

Concha et al (2012) 

07 PP-PMSs Municípios da Itália e de País de 

Gales 

Patrucco, Luzzini e 

Ronchi, (2016) 

08 Desempenho tradicional de compras - 

TPA 

Setor público de Gana Ren, Kwaw e Yang 

(2012) 

09 Proposto pelos autores Mamavi, O; 

Nagati, H; Pache, G. e Wehrle, F.T 

Seleção de fornecedores nos 

contratos públicos da França 

Mamavi et al 

(2015) 

10 Sistema de Execução do Plano de 

Aprovisionamento - SEPA  
Banco Mundial Kumar et al (2015) 

11 Modelo conceitual proposto pelos 

autores Schiele, J.J; McCue, C.P 

Departamento de compras de 

cinco municípios Canadenses 

Schiele e McCue 

(2006) 

12 Inovação em compras públicas - PPI Autoridades de compras dos 

países membros da União 

Europeia 

Amann, Essig 

(2015)  

13 Modelo básico de qualidade Setor de Transporte público da 

Suécia 

Rönnbäck,  (2012) 

14 Solicitação de propostas - RFP Secretaria Geral do Comércio do 

Ministério do Desenvolvimento 

da Grécia 

Panayiotou, 

Gayialis e 

Tatsiopoulos 

(2004) 

15 Balanced scorecard Departamento de Gestão de 

Materiais do Hospital público de 

Singapura 

Kumar, Ozdamar e 

Peng (2005) 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da pesquisa (2017) 

 Ao realizar a análise do Quadro 2 verifica-se que a maioria dos autores utiliza 

metodologias da própria literatura na realização dos trabalhos, mas apenas os autores 

Raymond (2008); Mahzufar, Amrita e Zohurul (2015); Mamavi et al (2015) Schiele e 

McCue (2006) propõem novas metodologias para avaliar o desempenho de compras 

públicas. 

Os autores Kumar, Ozdamar e Peng (2005); utilizaram o balanced scorecard, 

uma metodologia desenvolvida na década de 90 pelos autores Kaplan e Norton (2000); 

com o intuito de resolver problemas de mensuração, que é um método de 

gerenciamento, que foi adotado por muitas empresas do mundo inteiro, privadas e 

públicas, com ou sem fins lucrativos com o objetivo de obter melhores resultados. 
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O Modelo de Maturidade de Gestão (CMMM) foi utilizado pelo autor Rendon, 

R.G nos dois artigos presentes no portfólio bibliográfico. O CMMM proposto nos 

trabalhos dispõe de cinco níveis de maturidade que são aplicadas as principais áreas de 

gestão de contratos, desde o planejamento das aquisições até o encerramento do 

contrato, para verificar em que nível de maturidade cada processo está, para que todos 

os níveis possam ser geridos com eficiência e eficácia, principalmente a gestão e 

administração dos contratos que tiveram desempenho inferior aos demais.  

A metodologia utilizada pelos autores Mahzufar, Amrita e Zohurul (2015), o e-

Government Procurement Observatory Maturity Model - eGPO-MM, é um sistema 

desenvolvido para avaliar os portais de compras eletrônicas de 14 países da América 

Latina e Caribe, com a finalidade de auxiliar os países em desenvolvimento a adotar 

melhores práticas de compras eletrônicas. É fácil de utilizar, em formato de 

questionário, e cada aplicação pode gerar melhorias, pois os participantes podem 

realizar sugestões.  É de baixo custo e em comparação com outros modelos existentes, 

aborda a gestão tecnológica, a qual é de fundamental importância, nas contratações 

realizadas, por meio eletrônico.  

Quanto aos contextos de aplicação o artigo publicado no ano de 2008 pelo autor 

Rendon, trata de um estudo de caso realizado na Força Aérea e o de 2015 na Marinha, 

ambas as divisões do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, as quais utilizam 

valores consideráveis para aquisições anualmente, visto que nas contratações da 

Marinha no ano de 2014 foram empregados 84 bilhões de dólares. Dessa maneira, são 

dois contextos bem importantes para serem pesquisados e serem acompanhados, por 

parte dos gestores públicos, pois o escritório responsável do governo emitiu vários 

relatórios, com a identificação de deficiências na gestão e administração de contratos. 

O autor Gardenal (2013) realizou o estudo na saúde pública da região de 

Lombardia na Itália e os autores Kumar, Ozdamar e Peng (2005) no Departamento de 

Materiais do Hospital Público de Singapura, porque o contexto na área de saúde 

também é primordial, pois é uma área complexa, abrangente e são realizados gastos 

significativos todos os anos, os quais devem ser empregados com eficiência e eficácia 

para atender a sociedade, visto que a aferição de desempenho de instituições e 

departamentos públicos está a ganhar importância no mundo inteiro. 

Também se verificou que dois trabalhos realizam o estudo em municípios, dos 

autores Patrucco, Luzzini e Ronchi (2016). Este estudo foi realizado em quatro 

municípios da Itália e quatro municípios do País de Gales, tendo a preocupação e a 
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percepção de que era necessário realizar uma gestão mais eficiente e eficaz dos 

contratos públicos e o trabalho dos autores Schiele e McCue (2006), em cinco 

municípios Canadenses.  

Como abordado anteriormente, os contextos de aplicação são os mais diversos: 

municípios, Banco Mundial, em departamentos específicos do governo, ou Divisões de 

determinados países como Estados Unidos, Bangladesh, entre outros, pois no rol de 

artigos selecionados não foi encontrado estudos que abordassem a avaliação de 

desempenho em compras públicas de universidades, ou mesmo da área educacional. 

Portanto, conclui-se que existem diversas metodologias para avaliar o 

desempenho em compras públicas, que são fácil de utilizar e os contextos também são 

os mais variados, desde instituições públicas como um todo, ou departamentos ou 

divisões específicas que são importantes como é o caso dos dois estudos do autor 

Rendon, R.G. realizados na Marinha e na Força Aérea Americana, saúde pública, de 

uma determinada região, ou de um hospital que utilizam valores significativos 

anualmente, os quais devem ser administrados com ética, transparência e 

responsabilidade. 

 

2.3.4 Indicadores propostos para avaliar compras públicas 

 

A partir da leitura dos 16 artigos selecionados sobre avaliação de desempenho 

em compras públicas, foi possível identificar que 15 artigos apontavam os indicadores 

ou fatores considerados, e que alguns autores não especificavam nos trabalhos as 

unidades para mensuração. 

Também ficaram evidentes que os autores não seguem uma padronização na 

categorização dos indicadores, outros não categorizam assim a solução encontrada foi 

agrupar em categorias, por similaridade em: gestão de custos, gestão de preços, gestão 

de qualidade, gestão de tempo, transparência e aspectos legais.   

Foram listados somente os indicadores que estabeleciam uma unidade de 

mensuração no próprio artigo ou pela própria descrição era possível identificar como 

seria aferido. 

A seguir é apresentado o Quadro 3, referente aos indicadores coletados nos 

artigos selecionados na categoria gestão de custos. 
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Quadro 3 - Levantamento dos indicadores dos artigos selecionados referente a categoria Gestão de Custos 

Indicadores Mensuração Autores 

Custo de fornecimento; Custo de recebimento; 

Custo de recepção e armazenamento; Custo de 

transferência e armazenamento de produtos; 

Redução de custos relacionada a  processo de 

identificação da fonte; Redução de custos 

relacionada a  processos de aquisição, entrega, 

recebimento e transferência; Redução de custos 

relacionada ao processo de transferência; Total das 

despesas do departamento/Valor total da compra
*
 

Valor CHOMCHAIYA,  

ESICHAIKUL (2016) 

Custos de arquivamento por procedimento; 

Desconto sobre o preço de reserva (abaixo do 

limite da UE); Desconto sobre o preço de reserva 

(acima do limite da UE) 

Valor em euros GARDENAL (2013) 

 

Páginas A4 produzidas / impressas por 

procedimento 

Páginas A4  GARDENAL (2013) 

Despesas totais do departamento/Número total de 

pedidos; Despesas totais do 

departamento/Orçamento do departamento; 

Despesas totais do departamento/Total IRF 

recebido; Variância total/Valor total do estoque 
*
 

Total de economias de políticas - projetos - 

procedimentos/Número total de políticas - projetos 

– procedimentos
*
 

A própria relação 

entre os indicadores 

KUMAR; OZDAMAR, 

PENG (2005) 

Percentagem de contratos onde o interesse por 

atraso de  

pagamentos foi feita; 

 

Percentagem de contratos tendo indenização 

imposta por atraso de entrega / conclusão 

Conforme definido no 

contrato 

 

Obrigatório se o 

pagamento estiver 

atrasado 

MAHZUFAR; AMRITA, 

ZOHURUL (2015) 

Serviço pós-venda; Assistência técnica Aplicar uma 

percentagem ou um 

coeficiente. Caso a 

ponderação não for 

possível, o comprador 

público criará uma 

hierarquia de critério. 

MAMAVI et al (2015)  
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Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Os autores Mamavi et al (2015), citaram os indicadores referentes aos serviços 

pós venda e assistência técnica, que também deverão ser considerados na seleção de um 

fornecedor, podendo ocasionar custos adicionais no futuro, se a empresa vencedora não 

realizar esse tipo de serviço, ou não estiver incluso serviços de manutenção. 

Ao analisar o Quadro 3 é possível identificar que os critérios relacionados a 

custos são os mais variados, desde os custos de fornecimento de um material, produto 

até os serviços pós-venda, que são importantes no caso de aquisição de um equipamento 

ou manutenção. Sendo o custo um fator imprescindível na realização das aquisições, 

visto que proporciona a economicidade e a vantajosidade à Administração Pública e foi 

um dos indicadores mais considerados e que ainda tem um destaque relevante nas 

aquisições realizadas até os dias atuais. 

Como o indicador de páginas A4 produzidas, impressas por procedimento, do 

autor Gardenal (2013), com a realização da compra eletrônica, com o armazenamento 

online dos documentos, o qual diminui os custos com papel, arquivos, pois com o 

decorrer do tempo ficam acumuladas pilhas de papel, precisa de espaço para 

arquivamebnto. Neste caso, com a diminuição no consumo do papel ocorre uma 

contribuição com a sustentabilidade, ou seja, menos árvores cortadas e utilizadas na 

fabricação de papel. 

 

 

 

Custo 

- Taxa de poupança 

realizada identificada 

- Economia prevista 

ao novo contrato / 

fornecedor arranjos ou 

iniciativas de 

aquisição 

- Relação de valor de 

contrato previsto vs. 

addjudicado 

 

- Incluindo todas as 

categorias de custos 

relevantes, 

Juntamente com o 

custo das mercadorias 

compradas ou 

serviços 

AFONSO, 

SCHUKNECHT, TANZI 

(2005, 2010 apud  

PATRUCCO et  al, 2016); 

QUIRK (2005 apud  

PATRUCCO et  al, 2016) 

 

PANAYIOTOU; 

GAYIALIS, 

TATSIOPOULOS (2004) 

Precisão orçamental Diferença da 

compra 

governamental atual 

em comparação com 

orçamento 

correspondente 

PANAYIOTOU; 

GAYIALIS, 

TATSIOPOULOS (2004) 
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Os autores Mamavi et al (2015) citaram os indicadores referentes aos serviços 

pós venda e assistência técnica, que também deverão ser considerados na seleção de um 

fornecedor, que podem ocasionar custos adicionais no futuro, se a empresa vencedora 

não realizar esse tipo de serviço, ou não estiver incluso serviços de manutenção. 

No Quadro 4 são apresentados os indicadores selecionados referente a gestão de 

preços dos materiais, produtos ou serviços. 

 

Quadro 4 - Levantamento dos indicadores dos artigos selecionados referente a categoria Gestão de preços 

Indicadores Mensuração Autores 

Utilização da oferta 

economicamente mais vantajosa 

Número de propostas GARDENAL (2013) 

Pedido de orçamento Valor CONCHA et al  (2011) 

Participação dos fornecedores 

por procedimento 

Número de lances GARDENAL (2013) 

 

 

 

Preço 

Menor preço 

 

Aplicar uma percentagem ou um 

coeficiente. Caso a ponderação 

não for possível, o comprador 

público criará uma hierarquia de 

critério. 

 

Preço 

REN.; KWAW, YANG (2012) 

 

MAMAVI et al (2015) 

 

 

CHOMCHAIYA; ESICHAIKUL 

(2016) 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Foram encontrados quatro indicadores relacionados à gestão de preços. A 

utilização da proposta mais vantajosa, ou seja, a que ofertar o menor preço na 

contratação, deverá ser analisada levando em consideração critérios qualitativos e 

técnicos que confirmem que a proposta é satisfatória, também a participação de um 

quantitativo maior de fornecedores em licitações, geralmente ocasiona mais lances e um 

preço menor de aquisição, com economia. (GARDENAL, 2013). 

No Quadro 5 são apresentados os indicadores selecionados referente a gestão de 

qualidade. 

 

Quadro 5 - Levantamento dos indicadores dos artigos selecionados referente a categoria Gestão de 

qualidade 

Indicadores Mensuração Autores 

Porcentagem de compras 

governamentais com qualidade 

aceita 

Em conformidade com as 

especificações técnicas 

PANAYIOTOU; GAYIALIS, 

TATSIOPOULOS (2004) 
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Qualidade 

 

- Conformidade do fornecedor 

com as especificações do 

contrato 

- Satisfação interna do cliente 

 

 

 

Aplicar uma percentagem ou um 

coeficiente. Caso a ponderação 

não for possível, o comprador 

público criará uma hierarquia de 

critério. 

 

Kumar, Ozdamar, e Peng (2005); 

Thi, Essig, and Amann (2012) 

apud 

Patrucco et al (2016) 

 

 

 

MAMAVI et al  (2015) 

 

Número de rejeições - antecipado 

- embarques tardios/Número 

total de itens recebidos
*
;  

Número médio de itens 

devolvidos por mês/Número total 

de itens de linha
*
 

* A própria relação entre os 

indicadores 

KUMAR; OZDAMAR, PENG 

(2005) 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Por meio da análise do Quadro 5, é possível identificar que foram abordados 

poucos indicadores referentes a qualidade nos artigos analisados, mas é um fator 

fundamental juntamente com o preço, os quais deverão ser considerados, para que um 

material ou produto seja adquirido com vantajosidade para a Administração Pública, o  

preço deve ser condizente com o mercado, e o ciclo de vida também, ou seja, a 

durabilidade, para que a relação custo benefício seja eficaz. 

Dessa maneira um dos fatores que deverão ser inclusos nos editais de licitação 

além do preço é a qualidade, e a mensuração poderá ser realizada com os produtos que 

foram aceitos, ou por número de materiais ou produtos devolvidos no mês, 

considerando que a qualidade fará com que a Administração Pública tenha atendido os 

princípios de economicidade e vantajosidade. 

Caso o produto, material ou serviço adquirido não seja de qualidade e tenha sido 

aceito, poderá ocasionar gastos adicionais, como em breve a necessidade de 

manutenção, com a substituição de peças, o que fará com que a contratação não seja 

eficiente e eficaz. 

No Quadro 6 são apresentados os indicadores selecionados referente a gestão de 

tempo. 

 

Quadro 6 - Levantamento dos indicadores dos artigos selecionados referente a categoria Gestão de tempo 

Indicadores Mensuração Autores 

% Da ordem recebida no prazo para a demanda 

requerida; % Da ordem transferida no prazo para a 

Percentual CHOMCHAIYA, 

ESICHAIKUL (2016) 
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demanda requerida; % Das ordens recebidas no 

prazo para envio de documento. 

Dia (s) médio (s) que são afetados a data de entrega 

por cada mudança da engenharia; Dia (s) médio (s) 

que são afetados a data de entrega por cada 

mudança de horário; consumo de tempo. 

Dias CHOMCHAIYA, 

ESICHAIKUL (2016) 

 

 

AMANN, ESSIG 

(2015) 

Número de casos resolvidos em 60 dias/Número de 

casos notificados
*
 

*A própria relação do 

indicador 

KUMAR; OZDAMAR, 

PENG (2005) 

Número médio de dias entre a abertura da licitação 

e a conclusão da avaliação; 

Número médio de dias entre a aprovação final e 

notificação da adjudicação (NOA); 

Número médio de dias entre a publicação da 

licitação e prazo de apresentação das propostas; 

Número médio de dias para liberar o pagamento a 

partir da data de aprovação do engenheiro; 

Número médio de dias entre a apresentação do 

relatório de avaliação das propostas e aprovação do 

contrato. 

14-21 dias 

 

7 dias, antes do término 

da validade da proposta 

Geralmente 14-28 dias, 

- Para uma emergência, 

7-10 dias 

Até 28 dias 

 

7-14 dias 

 

 

MAHZUFAR; 

AMRITA, ZOHURUL 

(2015) 

Recursos Humanos empregados por procedimento 

(abaixo do limite da UE) 

Recursos Humanos empregados por procedimento 

(acima do limite da UE) 

Tempo completo GARDENAL (2013) 

Redução de tempo relacionada ao processo de 

identificação da fonte 

Redução de tempo relacionada com o Processo de 

transferência; Tempo de ciclo de identificação da 

fonte; Tempo de ciclo de recepção; Tempo de ciclo 

de seleção da fonte; Tempo de ciclo de 

transferência; Tempo de ciclo de verificação 

Primeira submissão do Mutuário ao Banco, de 

documentos preliminares de Licitação; Não-

objeção do banco ao rascunho dos  documentos da 

proposta; Emissão do Mutuário de Documentos de 

Proposta; Data de Abertura da Licitação / Minutos; 

Submissão do Mutuário, ao Banco, do Relatório de 

Avaliação da Proposta; Submissão do Mutuário, ao 

Banco, do Relatório de Avaliação da Proposta; Não 

objeção do Banco ao Relatório de avaliação; Data 

da Assinatura do Contrato; 

Dias CHOMCHAIYA, 

ESICHAIKUL (2016) 

 

 

 

 

 

 

KUMAR; NAIR, 

PIECHA (2015) 

Tempo decorrido por procedimento (abaixo do 

limite da UE); Tempo decorrido por procedimento 

(acima do limite da UE) 

Dias úteis GARDENAL (2013) 

Tempo médio real de ciclo/Tempo de ciclo médio 

alvejado
*
 

 KUMAR; OZDAMAR, 

PENG (2005) 

 

 

 

 

 

Tempo 

- Tempo de ciclo de 

aquisição (de 

contratação para 

execução do contrato) 

- Percentual de 

atividades de compras 

concluídas 

(realizadas) dentro das 

normas do tempo padrão 

 

Dias 

 

Hochschorner and 

Finnveden (2006) apud 

Patrucco et al  

 

 

 

 

 

 

REN; KWAW, YANG 

(2012) 
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Data de entrega; Tempo de execução. Aplicar uma 

percentagem ou um 

coeficiente. Caso a 

ponderação não for 

possível, o comprador 

público criará uma 

hierarquia de critério. 

MAMAVI et al (2015) 

 

Tempo relacionado com a aceleração do 

fornecimento, processos de aquisição, entrega, 

recebimento e transferência
*
 

*A própria relação do 

indicador 

CHOMCHAIYA, 

ESICHAIKUL (2016) 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Indicadores relacionados ao tempo também são importantes e tiveram um 

quantitativo considerável de indicadores, visto que influenciam o prazo de entrega de 

um material, produto ou serviço, pois poderá atrapalhar todo um projeto ou a execução 

de aulas práticas, se houver atrasos. Também o prazo de realização de uma licitação, 

que no caso de haver impugnação ou recurso poderá atrasar e influenciar todo o 

procedimento e consequentemente atrasar a entrega, o qual poderá ser influenciado pelo 

quantitativo de recursos humanos disponíveis para execução do processo 

(GARDENAL, 2013). 

No Quadro 7 são apresentados os indicadores selecionados referente a 

transparência. 

 

Quadro 7 - Levantamento dos indicadores dos artigos selecionados referente a categoria Transparência 

Indicadores Mensuração Autores 

Disponibilidade online de 100% 

da documentação; Parecer 

técnico no formato de quadro 

Número de propostas GARDENAL (2013) 

% De fornecedores qualificados 

com Requisitos definidos; % Dos 

fornecedores potenciais 

selecionados que tornaram-se 

qualificados; % Da fatura ou 

TOR processado sem questões 

ou reclamações (em Período de 

mensuração dentro de um ano 

fiscal); % De fornecedores 

qualificados que Requisitos 

definidos; % Dos fornecedores 

potenciais selecionados que 

tornaram-se qualificados 

Percentual CHOMCHAIYA, ESICHAIKUL 

(2016) 

Número de reclamações / disputa 

contra TOR*;  

Número de avaliações de 

fornecedores que atendem aos 

objetivos/Número total de 

avaliações de fornecedores 

 CHOMCHAIYA, ESICHAIKUL 

(2016) 

 

KUMAR; OZDAMAR, PENG 

(2005) 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 



46 

 

A transparência é outra categoria muito importante, principalmente com a 

licitação eletrônica, onde os documentos e informações podem ser disponibilizados aos 

licitantes e para qualquer cidadão que tenha interesse em buscar informações sobre todo 

o procedimento licitatório, como por exemplo, o indicador disponibilidade on-line de 

100% da documentação. 

No Quadro 8 são apresentados os indicadores selecionados referente aos 

aspectos legais. 

 

Quadro 8 - Levantamento dos indicadores dos artigos selecionados referente a categoria aspectos legais 

Indicadores Mensuração Autores 

Percentagem de fornecedores 

aprovados pela adequada 

autoridade financeira delegada 

100% MAHZUFAR; AMRITA, 

ZOHURUL (2015) 

Percentagem de casos de 

concurso do Comitê de abertura 

(TOC) incluíram pelo menos um 

membro do concurso Comissão 

de Avaliação (TEC); 

 

Percentagem de casos TEC 

(Comissão de Avaliação do 

Concurso) incluiu dois membros 

externos do Ministério ou 

Divisão 

Três (3) membros em TOC 

- Um (1) do TEC é obrigatório 

 

 

 

 
5-7 membros em TEC 

- 2 provenientes de fora da 

entidade adjudicante (PE) 

 

 

MAHZUFAR; AMRITA, 

ZOHURUL (2015) 

Recursos/ Disputas por período Recursos GARDENAL (2013) 

Percentagem de casos TEC 

(Comissão de Avaliação) 

apresentou relatório diretamente 

para autoridade que aprova. A 

autoridade é esperado ou abaixo 

 

100% 
MAHZUFAR; AMRITA, 

ZOHURUL (2015) 

Número total de políticas - 

projetos -Procedimentos que 

atendam aos objetivos/Número 

total de políticas - projetos – 

procedimentos
*
 

 KUMAR; OZDAMAR, PENG 

(2005) 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Analisando os indicadores dispostos nos Quadros é possível identificar que os 

mesmos foram categorizados em: gestão de custos, gestão de preços, gestão da 

qualidade, gestão de tempo, transparência, normas legais e diversos. Neste último onde 

estão inclusos indicadores que se referem a recursos humanos, inovação, 

sustentabilidade, conformidade, entre outros.  

Quanto aos indicadores apontados no artigo do autor Gardenal, o mesmo trouxe 

as unidades de mensuração para cada item, facilitando o processo de análise; Mahzufar, 

Amrita, Zohurul, também especifica, de acordo com a regulamentação de compras de 
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Bangladesh, unidades de medida para verificar o cumprimento da legislação, a PPR 

2008. 

Os autores Patrucco et al (2016) buscaram indicadores na literatura e 

especificaram exemplos de métricas que podem ser adotadas para mensuração dos 

indicadores, e os autores Chomchaiya, Esichaikul, não especificaram as métricas de 

medição dos indicadores, mas pela descrição dos mesmos já é possível identificar se a 

aferição é realizada por percentagem, em dias, por custos. 

Enquanto os autores Mamavi et al (2015) retiraram os critérios da  Legislação 

Francesa, a PPCC (2012) que trata da seleção de fornecedores em contratos públicos, 

que por meio da literatura, sugere a aplicação de um percentual ou um coeficiente para 

cada critério e caso a ponderação não seja possível, o comprador público poderá criar 

uma hierarquia de critérios. 

Também, por meio da análise dos Quadros é possível verificar que as categorias 

que tiveram um número expressivo de indicadores estão na gestão de custos e de tempo.  

 Outra categoria que obteve um número considerável de indicadores foi a gestão 

de tempo, outro fator primordial para que o processo de contratação seja bem sucedido, 

que pode comprometer a aquisição de produtos e materiais. Cita-se como exemplo os 

indicadores: % da ordem recebida no prazo para a demanda requerida; recursos 

humanos empregados por procedimento (abaixo do limite da UE), que pode atrasar a 

realização. 

Sendo que os indicadores que foram citados: o preço da contratação ou produto, 

três vezes, pelos autores Ren, Kwaw, Yang, Mamavi, Oliver et al (2015); Chomchaiya, 

Esichaikul, duas vezes foi o custo pelos autores Afonso, Schuknecht, and Tanzi (2005, 

2010); Quirk (2005) apud  Patrucco et al e Panayiotou, Gayialis, Tatsiopoulos, ambos 

especificaram unidades de mensuração ao indicador. 

O indicador qualidade também foi citado pelos autores Kumar, Ozdamar, and 

Peng (2005); Thi, Essig, and Amann (2012) apud Patrucco et al (2016) e Mamavi, et al 

(2015) que informaram unidade de mensuração, enquanto que os autores Ren, Kwaw, 

Yang, não especificaram medidas para mensurar a qualidade. 

O critério tempo foi citado pelos autores Hochschorner and Finnveden (2006) 

apud Patrucco et al (2016); Ren, Kwaw, Yang. Estes últimos autores não apresentaram 

maneiras de mensurar e inovação que foi citado pelos autores Knutsson and Thomasson 

(2014); Edquist et al. (2015) apud Patrucco et al (2016) e Mamavi, et al (2015) e 

apresentaram unidades de mensuração. 
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Então é possível concluir que os indicadores que mais se destacaram nos 

trabalhos selecionados do portfólio bibliográfico são os referentes a custo, tempo, 

qualidade, transparência e aspectos legais, os quais são importantes para que se obtenha 

um bom resultado nas contratações públicas. 

 

2.4 CONCLUSÕES SOBRE A ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA E SISTÊMICA 

 

O objetivo do capítulo foi realizar uma revisão sistemática da literatura, por 

meio de um processo estruturado denominado ProKnow-C, para verificar as publicações 

realizadas, nos últimos 10 anos, sobre o tema avaliação de desempenho em compras 

públicas.  

A busca resultou na seleção de 16 artigos alinhados ao tema, avaliação de 

desempenho em compras públicas. Na sequência foi realizada a análise bibliométrica 

em que foram obtidos dados sobre os autores, periódicos relacionados ao tema desta 

pesquisa e palavras-chave.  Observou-se Rene G. Rendon como autor de destaque, com 

dois artigos presentes no portfólio bibliográfico: Procurement process maturity: key to 

performance measurement e benchmarking contract management process maturity: a 

case study of the US Navy e o Journal of Public Procurement como periódico de 

destaque nos artigos do portfólio selecionado e das referências, e como segundo 

colocado nos artigos selecionados o jornal Benchmarking: An International Journal.  

Tendo como palavra-chave mais citada public procurement. 

Após a realização da análise sistêmica identificou-se que em nenhum dos 16 

artigos selecionados o decisor participou da construção do modelo de avaliação de 

desempenho, isto significa que não foram considerados os valores e preferências do 

decisor, conforme a afiliação teórica construtivista adotada desse trabalho. Também 

houve a inexistência de artigos, nos quais o modelo foi construído para aquele contexto 

específico, de acordo com as particularidades do ambiente. Observa-se assim, uma 

lacuna explícita pela ausência da participação do decisor na elaboração do modelo e 

construção do modelo para aquele contexto específico. Neste contexto, surge como 

oportunidade para futuras pesquisas.  

Quanto aos métodos utilizados pelos autores nos trabalhos elencados, grande 

parte dos autores buscaram na própria literatura, tais como: O balanced scorecard é 

uma metodologia utilizada por muitas empresas públicas e privadas do mundo inteiro, o 

CMMM um modelo que trabalha com cinco níveis de maturidade para avaliar todo o 
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processo de contratação desde o planejamento da aquisição até o encerramento de 

contrato, metodologia utilizada nos dois trabalhos desenvolvidos pelo autor Rene G. 

Rendon. 

No que se refere aos indicadores, dos 16 artigos selecionados, 15 apresentam 

algum fator de medição, mas cada autor classifica de uma maneira, por exemplo, o autor 

Francesco Gardenal identifica desconto sobre o preço de reserva como eficácia. Então 

os pesquisadores desenvolveram uma nova classificação de acordo com a similaridade 

dos indicadores, os quais foram categorizados em gestão de custos, gestão de preços, 

gestão da qualidade, gestão de tempo, transparência, aspectos legais e diversos. Os itens 

diversos não foram elencados na dissertação. 

Os indicadores foram agrupados em sete categorias, sendo que realizando a 

comparação dos indicadores listados, os que possuem o maior quantitativo são: gestão 

de custos e preços, dois grupos de fundamental importância para que as contratações 

sejam bem sucedidas. Foi possível concluir que os principais que exercem influência 

sobre o resultado final da contratação são o preço, o prazo e a qualidade. 

Foi possível verificar que dos artigos selecionados nenhum estava relacionado a 

temas educacionais e a compras públicas em universidades, tornando-se este um tema 

para futuras pesquisas. 

Acredita-se ter contribuído com o tema avaliação de desempenho em compras 

públicas, a partir da seleção de artigos alinhados com o tema de pesquisa, tendo em 

vista a relevância do assunto e agrupar num único trabalho as análises bibliométrica, 

sistêmica, metodologias e indicadores propostos pelos autores dos artigos selecionados 

no processo estruturado.   
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CAPÍTULO 3 – MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA DIVISÃO 

DE COMPRAS PÚBLICAS DO CÂMPUS PATO BRANCO DA UTFPR 

 

Este capítulo foi dividido em cinco partes: (i) Na primeira foi realizada a 

introdução sobre o assunto, com a definição dos objetivos e problema de pesquisa; (ii) a 

segunda apresenta o referencial teórico sobre avaliação de desempenho, compras 

públicas e avaliação de desempenho em compras públicas, com a abordagem teórica 

sobre estudos já realizados anteriormente; (iii) a terceira se refere a metodologia de 

pesquisa proposta para construção do modelo de avaliação de desempenho de compras 

públicas; (iv) as etapas do modelo de avaliação de desempenho e a (v) conclusão e 

considerações finais. 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

O setor público sofreu inúmeras transformações nas últimas décadas do século 

passado, principalmente no que se tange a burocracia das instituições, com a finalidade 

de realizar reformas para prestar serviços mais eficientes a sociedade (SEABRA, 2001). 

Considerando que os órgãos públicos são instituições complexas, faz-se necessário a 

implantação de métodos de gestão mais eficazes, rompendo barreiras com os métodos 

tradicionais, em busca de melhor gerir o bem comum (WHITE, 2000). 

Neste contexto, o estabelecimento de metas é importante, para auxiliar e 

melhorar a gestão administrativa, visto que é uma maneira de promover mudanças nas 

ferramentas de gestão do setor público (LATHAM et al, 2008). 

Dessa maneira, torna-se importante a avaliação de desempenho das instituições 

públicas, pois esse processo auxilia a verificar se os objetivos traçados foram atingidos, 

pois é preciso ir além do planejamento, da definição de missão e visão, da identificação 

de todos os stakeholders, é necessário medir e verificar qual é o seu desempenho e quais 

são os indicadores que devem ser melhorados para consequentemente apresentar 

resultados mais satisfatórios (RAHMAN et al, 2015). 

Um dos Departamentos importantes dentro de uma instituição pública é o de 

Compras (BATISTA; MALDONADO, 2008) que realiza a aquisição de materiais e 

produtos e a contratação de obras e serviços, os quais devem ser adquiridos com 

vantajosidade, eficiência e isonomia pela Administração Pública (LEI 8666/93). 
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As compras no setor público devem atender às exigencias legais. Além de 

proporcionar transparência no processo de compra deve respeitar os princípios da 

imparcialidade e economicidade.   

Sendo que um dos principais critérios utilizados na contratação de um serviço ou 

aquisição de um material ou produto é o preço, (FALAGARIO et al, 2012), outro é a 

qualidade (PATRUCCO; LUZZINI; RONCHI, 2016; REN; KWAW; YANG, 2012; 

RÖNNBÄCK, 2012), mas também podem ser consideradas outras medidas como: 

tempo, responsabilidade (REN; KWAW; YANG, 2012), inovação e sustentabilidade 

(PATRUCCO; LUZZINI; RONCHI, 2016). 

Mas os critérios são singulares a cada organização, visto que geralmente cada 

país precisa seguir uma legislação específica para compras públicas e os critérios que 

deverão ser avaliados também. 

Então, para conseguir verificar os fatores que são importantes, que são os pontos 

fracos da organização, deve ser utilizado um instrumento de intervenção que tenha uma 

etapa de estruturação do problema, para se ter pleno conhecimento do que se faz 

necessário considerar, de acordo com as particularidades daquele ambiente. Logo faz-se 

necessário realizar esse estudo em instituições de ensino superior pública que têm a 

função de adquirir os materiais, equipamentos e contratar os serviços para que a 

atividade fim da educação seja alcançada.  

Considerando que é necessário ter eficiência nos resultados das aquisições, surge 

o problema de pesquisa: quais são os indicadores de desempenho que devem ser 

considerados para a avaliação de desempenho em compras públicas, no contexto de uma 

universidade? 

Para responder o problema de pesquisa foi definido o seguinte objetivo geral: 

Desenvolver um modelo de avaliação de desempenho para a Divisão de Compras do 

Câmpus Pato Branco da UTFPR. 

Tendo como objetivos específicos (i) identificar os indicadores de desempenho 

da Divisão de Compras; (ii) construir escalas ordinais e cardinais para os indicadores 

construídos; (iii) avaliar o impacto das alternativas apontadas pelo decisor e (iv) propor 

ações de aperfeiçoamento. 
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3.2 BASE TEÓRICA SOBRE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

No referencial teórico serão abordados os tópicos relacionados à avaliação de 

desempenho organizacional, compras públicas e avaliação de desempenho em compras 

públicas, onde são citados estudos anteriormente realizados sobre os temas, objeto de 

estudo. 

 

3.2.1 Avaliação de desempenho organizacional 

 

A abertura dos mercados, desenvolvimento tecnológico e consequentemente o 

aumento da competitividade, fez com que as empresas privadas repensassem a sua 

gestão e definissem formas de avaliação de desempenho (BRITO et al, 2016). Com 

isso, as organizações públicas também passaram a buscar novas ferramentas de gestão, 

pois era preciso modernizar e repensar os processos, visto que o modelo de 

gerenciamento burocrático não trazia a eficiência. Então era necessário aumentar a 

eficiência do serviço público (CATELLI; SANTOS, 2004) com a utilização de novas 

metodologias de gestão, considerando as peculiaridades de cada organização (ENSSLIN 

et al, 2007), e uma boa gestão alcançará os resultados esperados, utilizando um 

acompanhamento com a utilização de indicadores de desempenho (GOVERNO 

FEDERAL, 2009). 

Neste sentido, a avaliação de desempenho surgiu na Escola Clássica de 

Administração, com Taylor, objetivando aumentar a produtividade e trazer a eficiência 

nas organizações (BRITO et al, 2016). 

Mas afinal, o que é desempenho? Conforme definição do Governo Federal, o 

desempenho “é estabelecida pela atuação de um objeto (uma organização, projeto, 

processo, tarefa etc.) para se alcançar um resultado”. (GOVERNO FEDERAL, 2009). 

Realizar o planejamento estratégico, definir objetivos, metas, por si só não tem 

razão de existir, porque é necessário mensurar, fazer acompanhamento por meio de 

indicadores, para verificar se o que foi definido em relação ao real, qual a distância 

entre eles, o que precisa ser feito para chegar ao definido, quais ações deverão ser 

realizadas (GOVERNO FEDERAL, 2009). 

Para os autores Kaplan e Norton “O que não é medido não é gerenciado” 

(KAPLAN; NORTON, 1997, p. 21). Nesse sentido, os autores abordaram um problema 

de gerenciamento, visto que: como uma empresa será administrada, se não é medido o 
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seu desempenho, verificado se o mesmo foi atingido, quais precisam ser revistos para 

chegar aos resultados esperados. 

A avaliação de desempenho permite aos gestores acompanhar se os objetivos 

organizacionais definidos no planejamento da empresa foram alcançados, pois uma 

empresa é formada por vários subsistemas e todos devem estar desempenhando as suas 

funções com eficiência para que os objetivos sejam alcançados e por isso é necessário 

ter um acompanhamento, ou seja, a avaliação, por meio de indicadores de desempenho, 

para que ocorra um controle das atividades desenvolvidas e possam ser comparados os 

objetivos atingidos com os estipulados no planejamento da empresa (NASCIMENTO et 

al, 2013). 

Um instrumento de medição é o Balanced Scorecard, o qual foi desenvolvido 

por Norton e Kaplan com a finalidade de avaliar o desempenho das organizações 

utilizando medidas financeiras e não financeiras. Isso porque, na nova era da 

informação, em que as empresas precisavam ser mais dinâmicas na sua gestão, pois 

estavam competindo com as melhores empresas a nível mundial, pois é permitido 

avaliar e, conforme os resultados obtidos, alterar a estratégia da empresa (KAPLAN; 

NORTON, 1997). 

Dessa maneira, para que uma organização consiga atingir os objetivos e metas 

propostos, é necessário que seja realizado um acompanhamento, por meio da definição e 

avaliação de indicadores, para verificar-se em que nível a organização está e o que é 

necessário fazer para conseguir alcançar melhores resultados. Para Silva, Leal e Ferreira 

(2011) avaliar desempenho é verificar em que nível está o processo de gestão, quais são 

os pontos fortes e fracos, sendo que estes últimos deverão ser melhorados e, verificar se 

foram atendidos os requisitos da própria organização e dos clientes. 

Dentro deste contexto, segundo a afiliação teórica adotada neste estudo, é 

necessário identificar o que será avaliado, como será realizada a avaliação, e como 

proceder para que o gerenciamento interno aconteça, são etapas imprescindíveis para 

que a avaliação seja realizada de maneia eficaz. 

 [...] o que vai ser avaliado – ou seja, conhecer o objeto da avaliação, 

incluindo aqui a sua identidade, a cultura sobre a qual esta identidade é 

construída, as instâncias que respondem pelo objeto a ser avaliado, resultando 

nos objetivos a serem perseguidos; (ii) como proceder à avaliação – ou seja, 

identificar como cada objetivo será avaliado e quanto cada objetivo contribui 

para a avaliação do todo, possibilitando a identificação do perfil de 

desempenho do objeto avaliado; (iii) como conduzir ao gerenciamento 

interno – com base na análise das fragilidades e potencialidades identificadas 

para sugerir ações de aperfeiçoamento - promovendo a alavancagem do 

desempenho institucional. (IGARASHI et al., 2008, p.119). 
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O conceito acima descreve os itens que devem ser considerados ao realizar a 

mensuração, para que haja sucesso na avaliação de desempenho de uma organização ou 

de um setor específico. 

 

3.2.2 Compras públicas 

 

As aquisições governamentais são realizadas por órgãos públicos do mundo 

inteiro, e geralmente cada país possui uma legislação específica que deverá ser seguida 

em todo o processo, como, por exemplo, na União Europeia, as compras são 

regulamentadas pela EC/2004/18 (FALAGARIO et al, 2012, p. 524). São importantes, 

visto que fazem parte do gasto público, que salvo disposições contrárias em Lei, devem 

ser contratadas por meio de Licitação (MARQUES, 2005). 

A função de compras tem se tornado cada vez mais importante para as 

organizações públicas que, a partir da gestão das mesmas, podem reduzir custos nas 

contratações e gerir melhor os recursos em busca de melhor atender ao seu 

planejamento estratégico (BATISTA; MALDONADO, 2008). 

Tanto as organizações governamentais quanto as empresas privadas, primam por 

adquirir produtos com o menor preço e de qualidade, mas o que diferencia as duas é que 

as compras públicas obrigatoriamente devem seguir uma legislação específica, enquanto 

as compras realizadas por empresas privadas são de livre arbítrio (BATISTA; 

MALDONADO, 2008). 

As aquisições governamentais englobam a contratação de bens e serviços 

realizados pelo poder público, no caso do Brasil, engloba as esferas do governo federal, 

estadual e municipal (RIBEIRO; INÁCIO JUNIOR, 2014). Não é um fim, mas um meio 

para concretizar os objetivos estratégicos do poder público, para que a atividade fim da 

instituição seja realizada com qualidade, desde que a função de compras seja exercida 

eficazmente pelo órgão público (BATISTA; MALDONADO; 2008). 

Um dos critérios importantes a ser considerado é o planejamento de compras, 

visto que a partir do planejamento pelos solicitantes, possivelmente haverá uma maior 

qualidade no gasto público (VILHENA; HIRLE, 2013). 

Para que as compras sejam realizadas eficazmente, é necessário considerar 

vários critérios, como, por exemplo, a qualidade-preço, com a finalidade de 

proporcionar melhores resultados e, consequentemente prestar melhores serviços. Para 

tanto deve-se observar a contratação com preço acessível, transparência e 
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imparcialidade nos processos de aquisição, tendo em vista que o dinheiro utilizado é 

público, então deve-se desenvolver com profissionalismo e, melhorando a eficiência nos 

processos de aquisições (RAYMOND, 2008). 

No caso do Brasil, a legislação ainda não permite que o comprador realize 

negociações, devido a mesma ser rígida. Outro problema enfrentado é a falta de 

capacitação, ocorrendo a necessidade constante de reciclagem do pessoal envolvido 

com contratações públicas, para o entendimento da legislação e a sua correta aplicação. 

(BATISTA; MALDONADO, 2008). 

Segundo a Constituição Federal de 1998 em seu art. 37, inciso XXI:  

“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 

e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 

das obrigações” (C.F, 1988). 

 

Para que as instituições públicas atendam as suas necessidades internas quanto à 

aquisição de materiais e equipamentos para o seu funcionamento e a prestação dos 

serviços que devem estar disponíveis a sociedade, ocorre a obrigatoriedade de realizar 

licitação antes da contratação (TOLOSA FILHO, 1999), salvo casos excepcionais, 

dispostos em Lei. 

Para Celso Antonio Bandeira de Mello,  

“Licitação – em suma síntese – é um certame que as entidades 

governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os 

interessados em com elas travar determinadas relações de conteúdo 

patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa às conveniências 

públicas. Estriba-se na ideia de competição, a ser travada isonomicamente 

entre os que preencham os atributos e aptidões necessários ao bom 

cumprimento das obrigações que se propõem assumir”. (MELLO, Curso de 

Direito Administrativo, 2004. p. 483) 

 

No Brasil, as contratações públicas seguem as regulamentações estabelecidas 

pela Lei n°. 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que estabelece normas para 

licitações e contratos da Administração Pública. A Lei n° 10520, de 17 de julho de 

2002, que regulamenta a aquisição de bens e serviços comuns por pregão e o Decreto n° 

5450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregão eletrônico para aquisição de 

bens e serviços comuns. 

O pregão eletrônico destina-se a aquisição de bens e serviços comuns e facilita a 

contratação, visto a agilidade nos procedimentos e também a redução nos custos de 
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contratação e, segundo a legislação, essa é a principal forma de contratação utilizada. O 

pregão eletrônico faz com que haja ampla competitividade e isonomia no tratamento dos 

fornecedores, gerando uma maior eficiência na contratação pública (MANUAL DO 

FORNECEDOR). 

Tendo em vista que o portal de compras do Governo Federal foi desenvolvido 

para disponibilizar as informações sobre as compras realizadas pelo Governo Federal e 

para dar maior transparência nas ações e permitir a contratação eletrônica, por meio do 

pregão eletrônico e assim permitir uma ampla participação de fornecedores, pois não é 

mais necessária a presença física dos participantes (COMPRAS GOVERNAMENTAIS, 

GOVERNO FEDERAL BRASILEIRO). 

 

3.2.3 Avaliação de desempenho em compras públicas  

 

Com o aperfeiçoamento dos processos de gestão, principalmente em 

organizações privadas, com o passar dos tempos houve uma pressão da sociedade para 

que os órgãos públicos também implantassem novas ferramentas de gestão voltadas 

para resultados, com a finalidade de prestar melhores serviços à sociedade, pois está 

havendo muitas discussões sobre o funcionamento da Administração Pública e como a 

mesma realiza a sua gestão (VILHENA; HIRLE, 2013). 

Dessa maneira, torna-se de fundamental importância a avaliação de desempenho  

das instituições, visto que é esperado que os órgãos públicos estejam em contínuo 

acompanhamento para que os gestores públicos possam melhorar os instrumentos de 

gestão pública (FREY, 2000). 

As abordagens sobre avaliação de desempenho são flexíveis, pois permitem que 

seja realizada de maneira macro, ou seja, na organização como um todo, ou micro, 

considerando apenas um determinado departamento da instituição, para que se verifique 

os indicadores de desempenho daquele determinado contexto (DUTRA; ENSSLIN, 

2005). 

Então um dos departamentos que tem muita importância à realização da 

mensuração do desempenho é o Departamento de Compras, que realiza a contratação de 

materiais, produtos e serviços para o órgão, os quais tem que ser eficazes na aplicação 

dos recursos públicos. 

No caso das compras públicas, foi percebido que existe pouca eficiência na 

realização das mesmas, para que a atividade fim de atender com eficiência e prestar 
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serviços de qualidade à sociedade seja realizada, mas para que isso aconteça é 

necessário avaliação (CAMPOS; CAZARIN, 2009). 

Com o desenvolvimento de um modelo de avaliação de desempenho em 

compras públicas, por meio de indicadores, faz com que seja possível identificar os 

problemas e gerar ações para conseguir melhorar a gestão e possa ser disseminado para 

outros órgãos governamentais desenvolverem os seus instrumentos de avaliação 

(DEZOLT; BARBOSA, 2016). 

Vários fatores podem influenciar numa compra para que a mesma seja de 

qualidade e atenda as exigências e por isso, dependendo do contexto e dos atores 

envolvidos, deverá se observar determinados critérios.  

Um exemplo positivo a ser citado é o caso do estado de Minas Gerais, em que 

ocorreu mudanças na gestão e ficou conhecido como “Choque de Gestão”, e foram 

realizadas alterações nas compras públicas com a finalidade de ter mais eficiência nos 

processos, tendo grande ênfase o planejamento das compras, para que os recursos 

fossem bem aplicados (VILHENA; HIRLE, 2013). Visto que é uma ferramenta 

fundamental para que se busque a eficiência, a compra consciente e uma melhor 

utilização do recurso público (RAPOSO et al, 2016). 

 

3.3 PROCEDIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DO MODELO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO PARA GESTÃO DE COMPRAS PÚBLICAS DE INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR  

 

Nesta etapa serão apresentados o enquadramento metodológico da pesquisa e os 

procedimentos que deverão ser realizados para construção do modelo de avaliação de 

desempenho para a Divisão de Compras do Câmpus Pato Branco da UTFPR. 

 

3.3.1 Enquadramento metodológico 

 

Quanto aos objetivos da pesquisa, a mesma se enquadra como exploratória, com 

a finalidade de buscar maiores informações sobre o assunto, objeto de estudo, 

permitindo ao pesquisador identificar e analisar estudos anteriores realizados sobre o 

tema para que seja desenvolvido o embasamento teórico. Engloba as pesquisas 

bibiográficas e estudos de casos. 
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No que se refere à abordagem do problema, a pesquisa pode ser quantitativa ou 

qualitativa, sendo que a qualitativa caracteriza-se “em princípio, pela não utilização de 

instrumental estatístico na análise dos dados”, ou seja, é realizada uma análise da 

qualidade das informações e não da quantidade, e a tendência é que os dados sejam 

analisados indutivamente (TURRION; MELLO, 2012). Já a análise quantitativa prima 

pela quantidade das informações, “que tudo pode ser quantificável” (TURRIONI; 

MELLO, 2012) e são realizadas análises estatísticas. Mas neste estudo a pesquisa em 

sua maior parte será qualitativa. 

Tendo como objetivo do estudo desenvolver um modelo multicritério 

construtivista para avaliação de desempenho da Divisão de Compras do Câmpus Pato 

Branco da UTFPR, utilizando o estudo de caso que, para (YIN, 2001, p. 32) “é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não estão claramente definidos”. 

Quanto aos dados que serão coletados, serão primários e secundários. Os dados 

primários serão obtidos por meio da realização de entrevistas com os atores envolvidos 

com as compras públicas do Câmpus e os dados secundários serão coletados por meio 

da leitura e análise de documentos institucionais. 

Considerando que a pesquisa envolve seres humanos (entrevistas com Gestores 

de Compras e Servidores Requisitantes) do Câmpus Pato Branco da UTFPR, o projeto 

de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, o qual é um colegiado interdisciplinar e independente 

das instituições que tem como finalidade proteger os participantes da pesquisa, para que 

a mesma seja desenvolvida de acordo com a ética (UTFPR, Comitê de Ética em 

Pesquisa) e o projeto foi aprovado conforme parecer 2.163.284. 

A seguir será apresentada a metodologia que será utilizada para construção do 

modelo de avaliação de desempenho para a Divisão de Compras do Câmpus Pato 

Branco da UTFPR. 

 

3.3.2 Procedimentos para construção do modelo construtivista 

 

Com o passar dos anos, o processo de tomada de decisão evoluiu, pois surgiu a 

necessidade de encontrar uma solução satisfatória para os problemas das organizações e 

não mais uma solução ótima (ROY, 1994). 
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E para ser possível encontrar uma solução satisfatória, tornou-se preciso 

conhecer melhor o problema, os atores envolvidos no processo e realizar a sua 

estruturação, pois os atores ao analisar e estruturar o problema de maneira adequada, 

possivelmente chegarão a uma decisão satisfatória, que é uma atividade complexa, mas 

necessária (BANA E COSTA et al, 1999) e o seu papel está na definição clara do 

problema (FRANCO; MONTIBELLER, 2009) que faz com que a metodologia MCDA-

C se torne uma opção robusta, pela ênfase dada na fase de estruturação, da identificação 

do problema (RAM, 2011) e apoia a tomada de decisão (SANTOS, 2002). 

Sendo assim, para construção do modelo de avaliação de desempenho da 

Divisão de Compras do Câmpus Pato Branco da UTFPR será utilizada a Metodologia 

Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C) que teve as suas bases 

científicas, a partir da publicação dos trabalhos de Keeney (1992), Skinner (1986), Bana 

e Costa (1993) Laundry (1995) e Roy (1996). 

Geralmente melhorar o desempenho não é uma tarefa fácil (SANTOS, 2002). A 

MCDA-C com a visão construtivista, fez com que houvesse uma evolução das 

convicções sobre o contexto decisório, enfatiza dois aspectos fundamentais: os atores e 

o contexto. O pesquisador busca não interferir e considera os desejos, aspirações e 

convicções do decisor (MORAES et al, 2010), visto que auxilia o decisor a construir 

um amplo conhecimento sobre o assunto, que o levará a tomar decisões estratégicas 

para o contexto em análise. Por isso, esta metodologia tem o intuito de auxiliar as 

organizações a atingir os seus objetivos (LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011). 

Também possibilita a utilização de múltiplas variáveis envolvidas na tomada de 

decisão, considerando que quanto maior o número de variáveis envolvidas, mais 

complexo é o ambiente, objeto da tomada de decisão (MONTIBELLER; FRANCO, 

2011) e, geralmente, no setor público existem vários dilemas e conflitos de interesse 

entre as partes envolvidas (WHITE, 2000), e neste caso, o objeto de estudo que será 

realizado é na Administração Pública Federal. 

Dessa maneira, a metodologia MCDA-C procura atender os requisitos 

importantes para o contexto, objeto de estudo e para o decisor, que é a figura 

fundamental que tomará as decisões estratégicas. 

A metodologia MCDA-C é composta de três etapas: fase de estruturação, fase de 

avaliação e fase de recomendações, conforme o fluxo de atividades da Metodologia 

MCDA-C, apresentado na Figura 12. 
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               Figura 12 - Fluxo da metodologia MCDA-C 

 

Fonte: Adaptado de Ensslin, Montibeller e Noronha (2001) 

 

Conforme análise da Figura 12 é possível identificar que cada fase da 

Metodologia MCDA-C possui divisões, para facilitar a aplicação da metodologia, sendo 

que apenas a fase de recomendações possui apenas uma única etapa. 

Também é importante destacar que a metodologia é recursiva, ou seja, é possível 

voltar às etapas anteriores sempre que julgar necessário para realizar implementações ou 

alterações. Mas o que não é permitido é inverter etapas, visto que o decisor participa 

ativamente da construção de todas as etapas, ou seja, da tomada de decisão (DUTRA et 

al, 2009). 

Na sequência serão apresentadas as três etapas da fase de estruturação, 

abrangendo cada um dos passos da metodologia MCDA-C e o que cada uma delas 

contempla para construção do modelo de avaliação de desempenho. 

 

3.3.2.1 Fase de estruturação 

 

Todas as três fases da metodologia MCDA-C são importantes, mas a etapa de 

estruturação é primordial, pois é analisado o contexto (ENSSLIN et al, 2013), e será o 

momento oportuno do decisor organizar e ampliar os conhecimentos sobre o ambiente, 
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o qual é objeto de resolução de um problema (DUTRA; ZACCARON; ENSSLIN, 

2015).  

Dessa maneira, a fase de estruturação está dividida em três passos: (i) 

Abordagem “soft” para estruturação; (ii) Família de pontos de vista; e (iii) Construção 

dos descritores. 

 

3.3.2.1.1  Abordagem “soft” para estruturação 

 

O primeiro passo da fase de estruturação consiste na abordagem “soft” para 

estruturação, a qual é composta das seguintes etapas: (i) Descrição do ambiente, ou seja, 

apresentação do local onde será realizado o estudo e objeto de resolução do problema 

(BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011); (ii) Definição dos atores envolvidos 

direta ou indiretamente com o ambiente (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011), 

que segundo a metodologia MCDA-C é composta de quatro tipos de atores: (1) 

decisores; (2) intervenientes; (3) facilitadores e (4) agidos; (iii) Rótulo para identificar, 

organizar e mensurar os fatores considerados importantes, de acordo com a percepção 

do decisor (ENSSLIN. et al, 2010) e (iv) Sumário que é a apresentação do problema, 

que está gerando a insatisfação dos decisores, com a apresentação de justificativa e 

objetivo da realização do estudo (DUTRA; ZACCARON; ENSSLIN, 2015). 

 

3.3.2.1.2 Família de pontos de vista 

 

A Família de pontos de vista, presente na segundo etapa da fase de estruturação, 

é composta dos seguintes passos: (i) identificação dos Elementos Primários de 

Avaliação – EPA’s; (ii) construção dos conceitos com polo presente e oposto; (iii) 

construção da família de pontos de vista fundamentais e (iv) teste de aderência. 

Os EPA’s são os aspectos que os decisores verificam ser importante no processo 

(ENSSLIN et al, 2013), sendo que para cada EPA poderá ser desenvolvido mais de um 

conceito (CARDOSO; ENSSLIN; DIAS, 2016). Para realização do levantamento dos 

EPA’s, os decisores serão instigados a expor as suas preocupações, as percepções 

referentes ao contexto, pontos fortes, fracos, a sua visão de mundo (DUTRA, 2003), a 

falar o que vir em mente para que itens importantes não deixem de serem mencionados, 

os quais posteriormente poderão ser agrupados e aprimorados (ENSSLIN; 

MONTIBELLER, 1998). 
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Após a definição dos EPA’s, e desenvolvimento dos conceitos com polo 

presente e oposto, os mesmos serão agrupados por similaridade e áreas de concentração, 

formando grupos (DUTRA et al, 2012). A denominação dada a cada grupo deverá ser 

um indicativo claro dos conceitos que farão parte do agrupamento e deverá expressar a 

preocupação do decisor (MACHADO; ENSSLIN; ENSSLIN, 2015), mas com o 

decorrer da construção, podem ter o nome substituído, visto que o nome do conceito 

deverá indicar com clareza a preocupação do decisor (ENSSLIN et al, 2013). 

 

3.3.2.1.3 Construção dos descritores 

 

A terceira etapa do processo de estruturação se refere aos itens envolvidos na 

construção dos descritores e abrange os seguintes passos: (i) construção dos mapas 

cognitivos; (ii) definição de clusters e subclusters; (iii) árvore de valor com PVEs, (iv) 

descritores, (v) níveis de referência e (vi) perfil de desempenho. 

Os mapas cognitivos são imprescindíveis e facilitam a visualização do problema 

e sua resolução pelo decisor (EDEN, 2004; EDEN; ACKERMAN, 2004), facilitando a 

interpretação, com a disposição dos conceitos (EDEN, 2003). Geralmente os mapas são 

agrupados com a junção de frases e setas unidirecionais que estabelecem a ligação entre 

eles (EDEN, C; 2004) possibilitando visualizar a relação existente entre os objetivos 

estratégicos, táticos e operacionais (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2010). Os 

estratégicos estão presentes no topo dos mapas e na parte inferior estão os objetivos 

operacionais (ENSSLIN et al, 2017). 

Durante a construção dos mapas é possível que outros conceitos sejam definidos, 

que ocorra a alteração ou até mesmo a exclusão de conceitos existentes, que faz parte da 

construção do conhecimento. Para facilitar o entendimento dos mapas cognitivos 

clusters e subclusters são definidos, pois facilitam o entendimento e análise de cada 

mapa, reduzindo a complexidade do problema, os quais se formam pela junção de frases 

semelhantes que abordam assuntos correlacionados (EDEN, 2004). 

Na sequência, torna-se possível conhecer os pontos de vista fundamentais 

(PVFs), os quais serão organizados com aspecto de uma árvore, a partir dos mapas e são 

dispostos os fatores que se pretende avaliar, para que posteriormente os critérios possam 

ser mensurados (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011). 

Quanto ao desenvolvimento dos descritores se refere ao estabelecimento das 

escalas ordinais, de acordo com o que os decisores definirem como itens necessários a 
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serem mensurados (DUTRA et al, 2012) que, segundo os autores Ensslin, Dutra e 

Ensslin (2000), devem ser desenvolvidos com cautela, pois estão associados ao 

desempenho dos fatores. 

As escalas ordinais são representadas por uma variável alfanumérica, qualitativa 

(LONGARAY et al, 2015) e, posteriormente, na fase de avaliação, serão transformadas 

em escalas quantitativas para que seja possível realizar a mensuração e a integração 

(LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011). 

Na sequência, serão estabelecidos os níveis de referência com os níveis bom e 

neutro para cada um dos descritores, visto que todo descritor deverá possuir esses dois 

níveis (LONGARAY et al, 2016). Dessa maneira, posteriormente será possível 

visualizar os indicadores que estão num nível bom, os que estão entre os níveis bom e 

neutro, os neutros, e os que estão em nível inferior ao neutro. 

 

3.3.2.2 Fase de avaliação 

 

A fase de avaliação consiste na inserção de um método matemático 

(LONGARAY et al, 2016) para diagnosticar a diferença entre os níveis dos critérios, as 

taxas de compensação e o status quo dos critérios apontados (ENSSLIN et al, 2010) e 

será possível visualizar por meio do modelo quantitativo, em que posição um 

determinado fator está, e também realizar a avaliação global (GAVAZINI; DUTRA, 

2016) e engloba as fases de: (i) construção das funções de valor; (ii) taxas de 

compensação e (iii) identificação dos perfis de alternativas. 

Será utilizado o software MACBETH para transformar as escalas ordinais em 

cardinais, transformando em uma avaliação quantitativa (BANA E COSTA; CHAGAS, 

2004). 

 

3.3.2.2.1 Construção das funções de valor 

 

A função de valor é estabelecida para cada uma das escalas ordinais as quais são 

escalas alfanuméricas, uma escala qualitativa, que não é possível mensurar, sendo 

assim, com a utilização do software Macbeth é possível transformar a escala qualitativa 

em escala quantitativa e estabelecer a ancoragem entre os níveis bom e neutro, definido 

pelo decisor (LONGARAY et al, 2016). 
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3.3.2.2.2 Identificação das taxas de compensação 

 

Assim o decisor será convidado a indicar a diferença entre X e Y, por exemplo, 

representado no software Macbeth por sete categorias: indiferente, muito fraco, fraco, 

moderado, forte, muito forte e extremo. Dessa maneira o software apresenta a escala 

cardinal que indica o resultado a partir da informação indicada pelo decisor (ENSSLIN; 

DUTRA; ENSSLIN, 2000). 

Como feito no estabelecimento das funções de valor, o software Macbeth 

transforma em taxas de compensação (LONGARAY; ENSSLIN, 2011) e será utilizado 

o impacto neutro como âncora (ENSSLIN; DUTRA; ENSSLIN, 2000). 

Dessa maneira, será possível identificar a importância de cada fator para o 

modelo global de avaliação de desempenho (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 

2011). 

 

3.3.2.2.3 Identificação do perfil de impacto das alternativas 

 

O decisor será convidado a indicar, no caso de alteração dos níveis para o neutro 

estabeleceria 0 e para o nível bom 1, será estabelecido um nível, ou uma classificação 

de atratividade (ENSSLIN; DUTRA; ENSSLIN, 2000). 

A partir do momento da identificação do impacto de cada alternativa, será 

possível apurar a avaliação global e especificar o status quo, que significa a realização 

da análise do desempenho atual de cada critério desenvolvido (MORAES et al, 2009) e 

desempenho global. 

Dessa maneira, está pronto o modelo de avaliação de desempenho e a etapa 7 se 

refere à análise de sensibilidade e a etapa 8, às recomendações para implementação de 

melhorias que permitam um desempenho superior ao alcançado. 

 

3.3.2.3 Análise de sensibilidade 

 

A função da análise de sensibilidade é verificar se possíveis modificações 

implementadas nas taxas de compensação, podem impactar no modelo global, 

influenciando o resultado de determinado critério (ENSSLIN et al, 2017). 
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3.3.2.4 Fase de recomendações 

 

O último passo do processo da metodologia MCDA-C é formular 

recomendações. A partir da avaliação realizada é possível verificar se os critérios estão 

classificados em um nível bom, neutro ou ruim. Dessa maneira, permite que sejam 

elaboradas recomendações para que os indicadores sejam melhorados e possam ser 

alcançados resultados mais satisfatórios (LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011), 

sendo uma forma de auxiliar o decisor a definir estratégias e mensurar os possíveis 

resultados da sua aplicação (ENSSLIN et al, 2017). 

 

3.3.3 Protocolo de pesquisa  

 

No protocolo de pesquisa serão apresentados, os procedimentos que foram 

adotados para coleta dos dados, com os atores envolvidos: Gestores de Compras e os 

Servidores Requisitantes, conforme etapas da metodologia MCDA-C, apresentadas no 

item 3.3.2. 

A seguir é apresentado o Quadro 9, referente a descrição das etapas da 

abordagem “soft” para estruturação. 

 

Quadro 9 - Etapas da abordagem “soft” para estruturação 

Fase de Estruturação  

Abordagem “soft” para estruturação (Passo 1) 

Descrição do ambiente Será relatado sobre o ambiente onde será realizado o estudo de caso, a 

Divisão de Compras da UTFPR – Câmpus Pato Branco, por meio da 

análise de documentos institucionais. 

  
Atores envolvidos direta ou 

indiretamente com o contexto 

Chefe do Departamento de Materiais e Patrimônio, Diretor de 

Planejamento e Administração e Servidores Requisitantes. 
Rótulo Será definido um rótulo para o problema. 
 

 

 

 

Sumário 

Apresentação 

do problema 

Será apresentado o problema da Divisão de Compras. 

Importância Será identificada a importância da Divisão de Compras do Câmpus e os 

motivos que levaram a desenvolver um estudo na Divisão, por meio da 

análise de documentos institucionais. 

Objetivo Será definido o objetivo do desenvolvimento do estudo. 

Instrumento de 

intervenção 

Será apresentado o instrumento metodológico, que será utilizado para 

construção do modelo de avaliação de desempenho. 

Resultado 

esperado 

Será definido o resultado esperado do estudo.  

Fonte: Elaborada pelos autores, a partir das fases da metodologia MCDA-C (2017) 
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As informações presentes no Quadro 9 serão obtidas por meio de consulta ao 

Relatório de Gestão e à Deliberação n°10 de 2009, da UTFPR, os quais apresentam 

informações sobre o contexto do objeto de estudo, à Divisão de Compras, para a qual 

será desenvolvido um modelo de avaliação de desempenho e a partir das informações 

coletadas obter um breve conhecimento sobre a Divisão de Compras e como a mesma 

foi criada.  

Na sequência é apresentado o Quadro 10 com as intervenções que serão 

realizadas com os atores, no passo 2 da fase de estruturação, família de pontos de vista. 

 

Quadro 10 - Etapas da família de pontos de vista da fase de estruturação 

Fase de Estruturação 

Família de pontos de vista (Passo 2) 

EPA’s (i) Realização de entrevistas semiestruturadas conforme Apêndice A, 

com o Chefe do Departamento de Materiais e Patrimônio e Diretor de 

Planejamento e Administração. A duração da entrevista será de 

aproximadamente 1h. A qual será gravada, por meio da utilização de um 

gravador de voz, caso haja consentimento dos entrevistados, conforme 

especificado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, Apêndice D. 

(ii) Realização de entrevistas semiestruturadas, conforme Apêndice B, 

com 37 Servidores Requisitantes. Todos os EPA’s elencados pelos Servidores 

Requisitantes serão validados pelo decisor, que é o Chefe do Departamento de 

Materiais e Patrimônio do Câmpus. O tempo previsto de duração da entrevista 

é de aproximadamente 20 minutos. Sendo que a entrevista será gravada, por 

meio da utilização de um gravador de voz, caso haja consentimento dos 

entrevistados, conforme Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

Apêndice C. 

Conceitos Realização de entrevista aberta, com o Chefe do Departamento de Materiais e 

Patrimônio, para que o mesmo defina os conceitos com polo presente e 

oposto, a partir da lista dos EPA’s. A duração da entrevista é de 

aproximadamente 1h30min.  

Família de pontos de 

vista 

Realização de entrevista aberta com o Chefe do Departamento de Materiais e 

Patrimônio, para que os conceitos sejam agrupados por similaridade, os quais 

terão uma denominação que melhor se aplica ao conjunto de conceitos. 

Duração da entrevista de aproximadamente 1h. 

Legitimação Realização de entrevista aberta com o Chefe do Departamento de Materiais e 

Patrimônio, para verificar se os conceitos transmitem a ideia do grupo, ou no 

caso de um determinado grupo ter poucos conceitos, reavaliar para verificar a 

possibilidade de serem inclusos em outros grupos. Duração da entrevista de 

aproximadamente 1h. 

Fonte: Elaborada pelos autores, a partir das fases da metodologia MCDA-C (2017) 
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No Quadro 10 é possível observar como será realizada cada etapa da família de 

pontos de vista, principalmente os EPA’s que para serem elencados serão realizadas 

entrevistas semiestruturadas com os atores envolvidos no processo, Chefe do 

Departamento de Materiais e Patrimônio, Diretor de Planejamento e Administração e 

Servidores Requisitantes. E que nas demais etapas da família de pontos de vista, serão 

realizadas entrevistas abertas somente com o Chefe do Departamento de Materiais e 

Patrimônio. 

Para elaborar o roteiro de entrevistas semiestruturadas, para levantamento dos 

EPA’s, com o Chefe do Departamento de Materiais e Patrimônio e Diretor de 

Planejamento e Administração foram observados aspectos tais: objetivos, pontos fortes, 

fracos, principais problemas sobre o contexto (DUTRA, 2003; ENSSLIN; 

MONTIBELLER, 1998) e algumas questões foram construídas a partir da análise do 

relatório final da Comissão designada pela Portaria nº 185 de 09 de junho de 2016. 

 Sendo que o roteiro das entrevistas semiestruturadas para levantamento dos 

EPA’s com Servidores Requisitantes foi elaborado somente a partir da análise do 

relatório final da Comissão designada pela Portaria nº 185 de 09 de junho de 2016, do 

Diretor-Geral do Câmpus, indicada para analisar os procedimentos de compras e propor 

ao Conselho de Câmpus, mudanças que minimizem a burocracia e aumentem a 

agilidade dos processos, pois já foi possível identificar problemas e dificuldades 

apontadas pelos Servidores Requisitantes no relatório realizado pela referida Comissão.  

A seguir é apresentado o Quadro 11, que se refere ao terceiro passo da fase de 

estruturação, que abrange as etapas para construção dos descritores. 

 

Quadro 11 - Etapas da construção dos descritores da fase de estruturação 

Fase de Estruturação 

Construção dos descritores (Passo 3) 

Mapas Realização de entrevista aberta com o Chefe do Departamento de Materiais e 

Patrimônio, para construção dos mapas cognitivos. A duração da entrevista 

será de aproximadamente 2h. 

Clusters e subclusters Realização de entrevista aberta com o Chefe do Departamento de Materiais e 

Patrimônio para separar os mapas em clusters e subclusters. A duração da 

entrevista será de aproximadamente 1h. 

Árvore de valor Realização de entrevista aberta com o Chefe do Departamento de Materiais e 

Patrimônio para definir as árvores de valor. A duração da entrevista será de 
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aproximadamente 1h. 

Descritores Realização de entrevista aberta com o Chefe do Departamento de Materiais e 

Patrimônio, para que o mesmo defina as escalas cardinais para cada critério.  

A duração da entrevista será de aproximadamente 2h 

Níveis de referência Realização de entrevista aberta com o Chefe do Departamento de Materiais e 

Patrimônio, para que o mesmo especifique os níveis de referência para cada 

critério. A duração da entrevista será de aproximadamente 1h. 

Perfil de desempenho Realização de entrevista aberta com o Chefe do Departamento de Materiais e 

Patrimônio para definir o perfil de desempenho. A duração da entrevista será 

de aproximadamente 1h. 

Fonte: Elaborada pelos autores, a partir das fases da metodologia MCDA-C (2017) 

 

A partir da análise do Quadro 11 é possível identificar que todas as etapas da 

construção dos descritores serão definidas pelo Chefe do Departamento de Materiais e 

Patrimônio, por meio da realização de entrevistas abertas, de acordo com o que o 

mesmo julgar importante e necessário.  

Na sequência são apresentadas as etapas da fase de avaliação, com os 

procedimentos que serão realizados para cada subdivisão, conforme Quadro 12. 

 

Quadro 12 - Etapas da fase de avaliação 

Fase de Avaliação 

Construção dos descritores (Passo 3) 

Análise de 

independência 

Verificação se todos os critérios são independentes entre si. 

Construção das funções 

de valor 

Realização de entrevista aberta com o Chefe do Departamento de Materiais e 

Patrimônio para construção das funções de valor para cada critério. A 

duração da entrevista será de aproximadamente 1h 

Taxas de compensação Realização de entrevista aberta com o Chefe do Departamento de Materiais e 

Patrimônio para construção das taxas de compensação. A duração da 

entrevista será de aproximadamente 2h 

Perfil de impacto das 

alternativas 

Realização de entrevista aberta com o Chefe do Departamento de Materiais e 

Patrimônio para construção do impacto das alternativas. A duração da 

entrevista será de aproximadamente 3h 

Fonte: Elaborada pelos autores, a partir das fases da metodologia MCDA-C (2017) 
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Com a fase de avaliação concluída, o modelo já estará pronto e posteriormente, 

conforme fluxo da metodologia MCDA-C são realizadas as recomendações para que 

possam ser alcançados melhores resultados, conforme o Quadro 13. 

 

Quadro 13 - Fase de recomendações 

Fase de Recomendações (Passo 4) 

Análise de sensibilidade Verificação se possíveis alterações nas taxas de compensação irão impactar 

no modelo global. A referida análise não foi realizada neste estudo. 

Formular recomendações Realização de entrevista aberta com o Chefe do Departamento de Materiais e 

Patrimônio para que ele proponha ações de aperfeiçoamento aos critérios que 

estão num nível comprometedor e melhorar os indicadores. A duração da 

entrevista será de aproximadamente 1h 

Fonte: Elaborada pelos autores, a partir das fases da metodologia MCDA-C (2017) 

 

A seguir serão apresentadas as etapas de construção do modelo de avaliação de 

desempenho para a Divisão de Compras do Câmpus Pato Branco da UTFPR, em cada 

uma de suas fases até chegar ao modelo completo. 

 

3.3.4 Apresentação e discussão do modelo de avaliação de desempenho construído 

 

O modelo de avaliação de desempenho da Divisão de Compras do Câmpus Pato 

Branco da UTFPR foi desenvolvido, de acordo com as etapas da metodologia MCDA-

C, abordas no capítulo 3.3.2.1. desta dissertação. 

Este capítulo está dividido em 5 tópicos: (i) Fase de estruturação; (ii) Fase de 

avaliação; (iii) Fase de recomendações e (iv) Cotejamento dos indicadores da literatura 

com os construídos no modelo de avaliação de desempenho da Divisão de Compras do 

Câmpus Pato Branco da UTFPR e (v) conclusão e considerações finais.  

 

3.3.4.1. Fase de estruturação  

 

A fase de estruturação é composta por três etapas: (i) Abordagem “soft” para 

estruturação; (ii) Família de pontos de vista; e (iii) Construção dos descritores. 
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3.3.4.1.1. Abordagem “soft” para estruturação 

 

A Divisão de Compras da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

Câmpus Pato Branco está localizada na cidade de Pato Branco, no Sudoeste do Paraná. 

A Divisão de Compras faz parte do Departamento de Materiais e Patrimônio, conforme 

definido na Deliberação n° 10 de 25 de setembro de 2009, a qual instituiu a estruturação 

dos Câmpus da UTFPR. Tendo como competências: (i) A aquisição dos materiais, 

execução de obras e serviços necessários a manutenção e funcionamento do Câmpus; 

(ii) Encaminhar ao Departamento de Orçamento, Finanças e Contabilidade as 

solicitações de empenho e (iii) Manter o cadastro de fornecedores no sistema interno e 

do Governo Federal (Del. 10-2009). Atualmente a Divisão de Compras possui 5 

Servidores efetivos que realizam as atividades.  
Na sequência foram definidos os atores que estão envolvidos direta ou 

indiretamente com a Divisão de Compras, os quais estão dispostos no Quadro 14. 

 

Quadro 14 - Atores envolvidos com o problema 

Decisor Responsável pela Divisão de Compras do Câmpus Pato Branco da UTFPR  

Intervenientes Servidores da Divisão de Compras; Diretor de Planejamento e 

Administração, Diretor Geral, Diretoria de Materiais e Patrimônio da 

UTFPR 

Facilitador Autor do trabalho 

Agidos Servidores Requisitantes, Servidores de outros Departamentos, Discentes e 

Fornecedores 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Por conseguinte, foi definido em entrevista com o decisor o rótulo para o 

problema, conforme etapas definidas no Quadro 8, sendo: Avaliação de desempenho da 

Divisão de Compras do Câmpus Pato Branco da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná. 

O tema avaliação de desempenho da Divisão de Compras foi abordado visto que 

o decisor não possui um instrumento de gestão para acompanhar o desempenho da 

Divisão, e identificar os critérios que são necessários mensurar, permitindo realizar a 

avaliação individual por indicador e global, e consequentemente, promover melhorias e 

aperfeiçoar a gestão, por meio da utilização da metodologia MCDA-C. 
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Tendo em vista que a Divisão realiza todas as aquisições de materiais, 

contratação de serviços e obras, para que a atividade fim, de promover a educação de 

excelência através do ensino, pesquisa e extensão, seja alcançada. 

Na análise sistêmica abordada, no Capítulo II, foi possível identificar que os 

artigos do portfólio bibliográfico não identificam os atores envolvidos com o problema, 

pois são eles que detêm conhecimento do contexto e dos principais problemas e 

possíveis soluções. 

 

3.3.4.1.2 Famílias de pontos de vista 

 

A família de pontos de vista compreende: (i) identificação dos elementos 

primários de avaliação – EPA’s; (ii) Construção dos conceitos com polo presente e 

oposto; (iii) Construção da família de pontos de vista fundamentais e (iv) teste de 

aderência. 

 

3.3.4.1.2.1 Elementos primários de avaliação – EPA’s 

 

Após a compilação das entrevistas dos 37 Servidores Requisitantes, Diretor de 

Planejamento e Administração e Chefe do Departamento de Materiais e Patrimônio, os 

elementos primários de avaliação foram validados pela decisora permanecendo 30 

EPA’s. 

No quadro 15 são listados os 30 EPA’s validados pela decisora do contexto. 

 

Quadro 15 - Elementos primários de avaliação – EPA’s 

N. EPA Descrição EPA 

01 Eficiência na comunicação interna 

02 Cumprimento de prazos  

03 Planejamento das solicitações 

04 Treinamento e atualização dos Servidores 

05 Inovação nos treinamentos 

06 Aplicar a Legislação 

07 Centralizar as compras 

08 Suporte a equipe da Divisão 

09 Organização dos processos de compras 

10 Descentralização do orçamento 
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11 Funcionamento da Divisão de Compras 

12 Especificação do item 

13 Agilizar a busca do item no sistema 

14 Entender a burocracia das compras 

15 Comunicação entre as Divisões de Compras da UTFPR 

16 Esclarecimento de dúvidas 

17 Participação das empresas 

18 Entrega das solicitações de compras 

19 Especializar os Servidores 

20 Administrar conflitos 

21 Reconhecimento do trabalho 

22 Entrega do item pelo fornecedor 

23 Fornecedor desistente 

24 Inclusão do frete 

25 Incompatibilidade do item 

26 Interligação dos sistemas 

27 Itens cancelados 

28 Itens desertos 

29 Itens desatualizados no sistema interno 

30 Otimizar o tempo 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Pela apresentação dos EPA’s do Quadro 15 foi possível identificar preocupações 

da decisora com relação a comunicação interna com os Servidores Requisitantes e 

também com os Câmpus da UTFPR, que estão localizados na região Sudoeste do 

Paraná e que, pela proximidade geográfica, existe a possibilidade de juntar esforços e 

realizar contratações conjuntas.  

Outro ponto abordado foi o treinamento dos Servidores da Divisão, pois são 

publicadas novas legislações que obrigatoriamente deverão ser seguidas nas 

contratações, então é necessário sempre estar em constante atualização. E também um 

problema apresentado é a solicitação de remanejamento dos Servidores para outros 

Departamentos, visto a responsabilidade que exercem e que assumem como pregoeiros 

e membros de Comissão de Licitação. Pois os Servidores demoram um certo tempo para 

compreender e obter experiências na realização das licitações, pois quanto mais tempo 

se permanece no setor, mais experiência se adquire e as solicitações de remanejamento 

fazem com que se perca Servidores experientes, capacitados, para outros Departamentos 
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do Câmpus. Por sua vez o recebimento de outros Servidores exige treinamento e os 

mesmos irão adquirindo experiência com o passar do tempo. 

A seguir será apresentada a construção dos conceitos com o polo presente e 

oposto. 

 

3.3.4.1.2.2 Construção dos conceitos 

 

Após a identificação dos EPA’s, os mesmos foram transformados em conceitos, 

sendo que ao final do processo foram construídos 70 conceitos orientados a ação.  

Abaixo, no Quadro 16 são apresentados cinco EPA’s com os seus respectivos conceitos. 

 

Quadro 16 - 5 EPA’s com os seus respectivos conceitos 

N 

EPA 

Descrição EPA’s N. conceito  Descrição conceito 

1 Eficiência na comunicação interna 02 Fomentar ações para melhorar o 

processo de comunicação interna, 

referente aos trâmites de compras... 

Frustrar a aquisição.  

  03 Fomentar melhorias no processo de 

comunicação com os Chefes de 

Departamento e Coordenadores de 

Curso... Deixar de entender os 

trâmites de compras. 

  04 Fomentar melhorias no processo de 

comunicação entre os Servidores da 

Divisão com os Servidores 

Requisitantes... Deixar de entender o 

processo de compras 

2 Eficiência na comunicação com os 

Câmpus do Sudoeste 

05 Promover ações para melhorar o 

processo de comunicação com as 

Divisões de Compras dos demais 

Câmpus da UTFPR localizados no 

Sudoeste do Pr... Ter retrabalho ao 

realizar processos de compras de 

mesmo objeto licitatório. 

3 Atualização da página da Divisão 08 Manter a página da Divisão sempre 

atualizada... Deixar de divulgar os 

trâmites de compras. 

4 Esclarecimento de dúvidas 09 Divulgar constantemente os motivos 

da obrigatoriedade de seguir a 

legislação e importância do 

cumprimento de prazos... Continuar 

encaminhando de forma incorreta os 

processos. 

5 Ações conjuntas 12 Promover ações para realizar 

parcerias com a Divisão de Compras 
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dos Câmpus Francisco Beltrão e Dois 

Vizinhos para realização de licitação 

conjunta para os três Câmpus do 

Sudoeste da UTFPR... Ter retrabalho. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Como é possível verificar no Quadro 16, com o elemento primário de avaliação 

eficiência na comunicação interna foram desenvolvidos três conceitos que descrevem o 

que está se pretendo buscar e que irá influenciar na resolução do problema. Nesta etapa, 

está se realizando quais são os objetivos estratégicos, táticos e operacionais que a 

decisora pretende alcançar para que seja possível estabelecer indicadores de 

desempenho para avaliar a gestão. 

Os demais conceitos desenvolvidos para os respectivos EPA’s estão dispostos no 

Apêndice E. 

A seguir é apresentada a família de pontos de vista, com a definição pela 

decisora das áreas de preocupação. 

 

3.3.4.1.2.3 Família de pontos de vista (FPV) 

 

Os conceitos construídos foram agrupados por similaridade pela decisora e, 

posteriormente identificados pela mesma com a denominação que melhor os 

representava. 

A seguir, na Figura 13 é apresentada a família de pontos de vista referente ao 

contexto da Divisão de Compras do Câmpus Pato Branco da UTFPR. 
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Figura 13 - Família de pontos de vista 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Analisando a Figura 13 é possível identificar que na parte superior da figura 

encontra-se o rótulo do problema, logo abaixo as áreas de preocupações da decisora, 

que estão concentradas na Gestão e no Planejamento. A área de preocupação Gestão é 

respondida por: Pessoas, Comunicação e Solicitações de compras e a área de 

preocupação Planejamento é respondida por: Demandas de compras, Licitações e 

Demais atividades. 

Com essa divisão, ficou clara quais são as áreas de preocupação e quais são os 

elementos que respondem por cada uma delas, tornando-se um diferencial da 

metodologia MCDA-C, pois dá ênfase na fase de estruturação de problemas para 

identificar quais são os fatores que influenciam diretamente na Divisão e que devem ser 

mensurados para que seja possível implementar ações de melhoria. 

 

3.3.4.1.2.4. Legitimação das famílias de pontos de vista 

 

Na sequência foi realizada a legitimação, de acordo com Bana e Costa (1993), 

para verificar se os conceitos estavam definidos nas famílias corretas e se as mesmas 

possuem conceitos. No caso, todas continham itens, não sendo necessária a exclusão ou 

realocação de conceitos. 

A seguir é apresentada a Figura 14 com a legitimação das famílias de pontos de 

vista 

 Avaliação de desempenho da Divisão de Compras 

 do Câmpus Pato Branco da UTFPR 

Planejamento 

 
Gestão 

Pessoas Comunicação Licitações 

 
 

Demais 

atividades 

Solicitações de 

compras 

Demandas de 

compras 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Pela análise da Figura 14 é possível verificar que todas as famílias possuem 

conceitos, e esses têm o objetivo de explicitar melhor, mais detalhadamente, quais são 

os objetivos de cada um deles que deverão ser alcançados e o que se quer evitar que 

aconteça. 

 

3.3.4.1.3. Construção dos descritores 

 

A terceira etapa da fase de estruturação engloba: (i) construção dos mapas 

cognitivos; (ii) definição de clusters e subclusters; (iii) árvores de valor com PVEs; (iv) 

descritores; (v) níveis de referência e (vi) perfil de desempenho. 

 Avaliação de desempenho da Divisão de Compras 

 do Câmpus Pato Branco da UTFPR 

Planejamento 

 
Gestão 

Pessoas Comunicação Licitações 

 
 

Demais 

atividades 

Solicitações de 

compras 

Demandas de 

compras 

14, 15, 16, 

17, 19, 20, 

21, 22, 24, 

25, 27, 31 

02, 03, 04, 

05, 08, 09, 

10, 11, 12, 

59, 60 

06, 07, 32, 

33, 36, 37, 

38, 39, 40, 

41, 42, 45, 

46 

28, 44, 49, 

67, 68, 69, 

70, 71, 72, 

73, 74 

13, 29, 34, 

43, 63, 64, 

65, 75, 76, 

78, 79, 80, 

81, 82, 83 

47, 48, 50, 

51, 52, 54, 

58 

Figura 14 – Legitimação da família de pontos de vista 
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3.3.4.1.3.1. Mapas cognitivos e clusters 

 

A partir dos conceitos construídos e separados por famílias que melhor o 

identificassem, foram construídos seis mapas cognitivos, um para cada ponto de vista 

fundamental, ficando cada vez mais claro os objetivos que deveriam ser alcançados, 

visto que os mapas facilitam o entendimento de cada área de preocupação com a 

disposição dos objetivos estratégicos no topo, dos táticos no meio e dos operacionais na 

base do mapa. 

A seguir é apresentado o mapa cognitivo, com os seus respectivos clusters do 

ponto de vista fundamental “Solicitações de compras”. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Avaliação de desempenho da Divisão de Compras do Câmpus 

Pato Branco da UTFPR 

Planejamento Gestão 

Pessoas 

 

Comunicação Demais 

atividades 

 

Demandas 

de compras 

Solicitações 

de compras 
Licitações 

46 – Assegurar que as solicitações de compras sejam entregues, 

de acordo com as normas internas e legais para serem 
contratadas...  Frustrar a aquisição ou atrasar o procedimento 

licitatório. 

36 – Assegurar que a 
requisição de compras esteja 

de acordo com os 
procedimentos internos e 

legais para serem inclusas 

em processos licitatórios.... 
Atrasar o procedimento 

licitatório 

32- Estimular que os 
orçamentos estejam com todas 

as informações necessárias e 
condizentes com a solicitação 

de compra.. . Frustrar a 

aquisição. 

 

305 - Assegurar que as 
requisições e os orçamentos 

sejam entregues no prazo... 
Deixar de comprar itens para 

aulas práticas e projetos de 

pesquisa. 

 37 - Conferir 

se os itens 
definidos na 

requisição estão 

com 
informações 

suficientes... 

Frustrar a 
aquisição ou 

gerar 

desperdício de 
recurso público.  

306– Conferir se a 
requisição de compras 

possui todas as 
assinaturas... Atrasar 

o processo, po 

r ter que retornar para 
assinaturas 

06 – 

Verificar 
se a 

justificativ

a da 
solicitação 

de compra 

está 
condizente

... Realizar 

correções. 

07 – Analisar se 
os itens estão 

definidos no 

elemento de 

despesa correto, 

no caso de 
solicitações de 

serviço... Atrasar 

a contratação, 
pela necessidade 

de refazer todo o 

processo. 

33 – Conferir se 

os orçamentos 
obtidos estão 

condizentes com 

a solicitação de 
compra... 

Desperdiçar 

recursos 
financeiros 

devido ao valor 

estar acima do 
valor de mercado. 

307 - Verificar se 

os todos os 
orçamentos 

obtidos tem 

preços 
semelhantes... Ter 

retrabalho ao 

solicitar novos 
orçamentos 

40 - Analisar se os 
orçamentos obtidos tem 

frete incluso no preço do 
produto... Deixar de 

comprar o item, porque o 

valor de referência ficou 
abaixo do valor de mercado. 

39 – Averiguar 
se os itens 

possuem os 3 
orçamentos 

necessários... 

Ter que efetuar 
novos 

orçamentos. 

41 - Averiguar se as descrições 
dos itens da requisição estão 

compatíveis com os orçamentos... 

Adquirir o item que não atende a 

necessidade. 

38 – Verificar se as unidades de 
medida foram especificadas 

com todas as informações na 

solicitação e são compatíveis 
com os orçamentos... Ter 

retrabalho ao efetuar correções. 

45 – Conferir 

se foram 
entregues 

todas as 

documentaçõ
es referentes 

ao processo 

de compras 
no prazo 

estabelecido..

. Faltar 
material para 

aulas práticas 

e projetos de 

pesquisa 

42 – Verificar se as 

solicitações de 
compras foram 

entregues no prazo 

estipulado... Atrasar os 
procedimentos e a 

aquisição não ser 

realizada.  

Requisição de 

compras 

Orçamento 

Cumprimento de 

prazos 

Figura 15 - Mapa cognitivo do ponto de vista fundamental “Solicitações de compras” 
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Analisando a Figura 15 é possível identificar que o mapa cognitivo do ponto de 

vista fundamental “Solicitações de compras” foi dividido em três clusters, o primeiro 

requisição de compras, onde são conferidos pelos Servidores da Divisão de Compras se 

a requisição está de acordo com as normas legais para ser vinculada a um procedimento 

licitatório ou dispensa de licitação, dependendo o caso no qual se enquadre, conforme a 

Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, que instituiu normas para licitações e demais 

assuntos relacionados e o Decreto n. 3555, de 08 agosto de 2000, que regulamenta a 

licitação na modalidade pregão. O segundo cluster se refere ao orçamento que é 

imprescindível, visto que tem que estar condizente com a requisição de compras, ter no 

mínimo três orçamentos, e os valores devem estar de acordo com a Instrução Normativa 

n. 02 de 2017, da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração da UTFPR. O terceiro 

cluster aborda o cumprimento de prazos essencial para que todas as solicitações de 

compras possam ser realizadas no decorrer do exercício financeiro, e não se deixe de 

adquirir nenhum item importante para que as atividades fim, o ensino, a pesquisa e a 

extensão, sejam realizadas com excelência pelo Câmpus. 

Os conceitos com numeração acima de trezentos e que estão destacados na cor 

vermelha foram construídos pela decisora, na construção do mapa cognitivo, o que é 

permitido pela metodologia MCDA-C, porque é possível perceber a necessidade do 

desenvolvimento de novos conceitos para expressar o que se pretende buscar. 

Os demais mapas cognitivos com os seus respectivos clusters constam no 

Apêndice F desta Dissertação. 

Após a construção dos mapas cognitivos com os seus clusters, é apresentada a 

árvore de valor com os pontos de vista elementares, o qual será apresentado na 

sequência. 

  

3.3.4.1.3.2. Árvore de valor com pontos de vista elementares 

 

Posteriormente, os mapas cognitivos foram transformados em aspecto de árvore, 

para facilitar a definição das escalas ordinais e posteriormente as cardinais. 

A seguir é apresentada a Figura 16 com a árvore de valor para o ponto de vista 

fundamental “Solicitações de compras”. 
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Figura 16 – Árvore de valor para o ponto de vista fundamental “Solicitações de compras” 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Conforme Figura 16, foi apresentado o ponto de vista elementar solicitações de 

compras, dividido em “Requisições de compras”, “Orçamentos” e “Cumprimentos de 

prazos”. O aspecto de árvore no qual o mapa cognitivo foi transformado facilita o 

estabelecimento das escalas ordinais, as quais posteriormente serão transformadas em 

escalas cardinais, com a utilização do aplicativo computacional Macbeth. 

 

3.3.4.1.3.2 Definição dos descritores, níveis de referência e perfil de desempenho 

 

Os mapas foram transformados em aspecto de árvores, e na sequência foram 

estabelecidas as escalas ordinais, alfanuméricas, mas ainda não mensuráveis. 

Foram definidos os níveis de referência bom e neutro para cada descritor, sendo 

possível verificar o perfil de desempenho, ou seja, os descritores que estão num nível 

bom ou acima dele, de excelência, os que estão num nível neutro e abaixo dele, ou seja, 

num nível comprometedor. 
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Demandas de 
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Solicitações de 

compras 
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Requisições 
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Cumprimento 

de prazos 

 

17-Item 
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Justificativa 

 

27-Todas as 

documentações 

 

26-

Solicitações  
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solicitações 

 

24- Preço 

semelhante 

 

25- Frete 

incluso 
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orçamentos 
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81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Figura 17 - Definição dos descritores, níveis de referência e perfil de desempenho 

 

 

 

Avaliação de desempenho da Divisão de Compras do Câmpus 

Pato Branco da UTFPR 

Planejamento Gestão 

Pessoas 

 

 

Comunicação Demais 

atividades 

 

Demandas de 

compras 

Solicitações de 

compras 

Licitações 

Requisições 

de compras 

 

Orçamentos  

 

 

Cumprimento 

de prazos 

 

17-Item 

 

 

18-

Assinatura

s 

19-Elem. 

despesa 

 

20- 

Justificativa 

 

Orçamentos  

e solicitações 

 

24- Preço 

semelhante 

 

25- Frete 

incluso 

 

21-Mínimo 3  

orçamentos 

 

22-

Descrições 

compatíveis 

23-Unidade  

medida 

 

% de itens 

recebidos 

nas 

solicitações 

de compras 

que não 

tiveram 

problemas 

na 

descrição 

no último 

ano  

 

Fórmula de 

cálculo: 

Itens sem 

problemas 

na 

descrição/to

tal de itens 

recebidos 

para 

contratação 

* 100 

% de 

solicitações 

de compras  

que não 

tiveram que 

ser 

devolvidas 

por falta de 

assinatura 

no último 

ano  

 

Fórmula de 

cálculo : 

Número de 

solicitações 

de compras 

recebidas 

que não 

tiveram que 

ser 

devolvidas 

por falta de 

assinatura/t

otal de 

requisições 

recebidas * 

100 

% de 

requisições 

que não 

tiveram que 

ser 

devolvidas 

por 

problemas no 

elemento de 

despesa nas 

solicitações 

de serviço no 

último ano  

Fórmula de 

cálculo: 

Número de 

solicitações 

de serviços 

recebidas que 

não tiveram 

que ser 

devolvidas 

devido a 

problemas no 

elemento de 

despesa/ 

Número total 

de 

solicitações 

de serviço 

recebidas * 
100  

20% ou 

menos 

% de 

solicitações 

de compras 

que não 

tiveram que 

ser 

devolvidas 

para 

complement

ar a 

justificativa 

de aquisição 

no último 

ano 

 

Fórmula de 

cálculo : 

Número de 

solicitações 

de compras 

que não 

tiveram que 

ser 

devolvidas 

por ter 

problemas 

na 

justificativa/

total de 

solicitações 

recebidas * 

100 

 

% de itens 

que 

estavam 

com os 3 

orçamentos 

para todos 

os itens no 
último ano 

Fórmula de 

cálculo 

:Número de 

itens que 

estavam 

com os 3 

orçamentos

/total de 

itens * 100 

 

% de 

orçamentos 

recebidos 

com as 

solicitações 

de compras 

que  

estavam 

com as 

descrições 

dos itens 

compatíveis 

com a 

solicitação 

de compras 

no último 
ano  

Fórmula de 

cálculo: 

Número de 

orçamentos 

com 

descrições 

dos itens 

compatíveis

/total de 

orçamentos 

* 100 

 

% de 

orçamentos 

recebidos 

com as 

solicitações 

de compras 

que  

especificav

am 

corretament

e a unidade 

de medida 

no último 
ano  

Fórmula de 

cálculo: 

Número 

total de 

orçamentos 

que espe 

cificavam 

corretament

e a unidade 

de 

medida/tota

l de 

orçamentos 
* 100 

 

100%  

80% 

60% 

40% 

20% ou 

menos 

100%  

80% 

60% 

40% 

20% 

ou 

menos 

% de 

orçamentos 

recebidos com 

as solicitações 

de compras em 

que  todos os 

preços  

estavam com 

diferença de 

até 40%   no 

último ano.  

Fórmula de 

cálculo: % de 

orçamentos 

recebidos com 

as solicitações 

de compras em 

que todos os 

preços  

estavam com 

diferença entre 

60% a 130% 

do preço 

médio unitário, 

conforme In 2 

de 2017 da 

PROPLAD da 

UTFPR total 

de orçamentos 

* 100    

 

% de 

orçamentos 

recebidos 

que  

tiveram  

frete 

incluso no 

último ano  

Fórmula de 
cálculo: 

Número de 

orçamentos 

recebidos 

que tiveram 

frete 

incluso/tota

l de 

orçamentos  

* 100 

100%  

80% 

60% 

40% 

100%  

80

% 

60% 

40% 

20% ou  

menos 

100%  

80% 

60% 

40% 

20% ou 

menos 

100%  

80% 

60% 

40% 

20% ou 

menos 

100%  

80% 

60% 

40% 

20% 

ou 

menos 

100%  

80% 

60% 

40% 

20% ou 

menos 

100%  

80% 

60% 

40% 

20% ou 

menos 
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Por meio da análise da Figura 17 é possível identificar que o segundo descritor 

que se refere às solicitações de compras enviadas com todas as assinaturas, e o terceiro, 

aos elementos de despesa especificados para cada item da solicitação, estão acima do 

nível de mercado e os demais descritores estão no nível de mercado, na parte 

apresentada para o ponto de vista fundamental “solicitações de compras” e não possui 

descritores estabelecidos num nível comprometedor. 

Ao final desta etapa, conclui-se a fase de estruturação de problemas, 

fundamental para construção do conhecimento da decisora sobre as principais 

preocupações, entraves, objetivos: estratégicos, táticos e operacionais a serem buscados 

e toda uma formação dos descritores, tudo de acordo com as particularidades do 

contexto, para que o modelo de avaliação de desempenho seja robusto e apoie a sua 

tomada de decisão.  

 

3.3.4.2 Fase de avaliação 

 

Nesta fase as escalas ordinais são transformadas em cardinais, possibilitando 

realizar a mensuração e posterior avaliação global. Esta etapa é composta pela: (i) 

construção das funções de valor; (ii) identificação das taxas de compensação e (iii) 

identificação do perfil de impacto das alternativas. 

 

3.3.4.2.1. Análise de independência 

 

A análise de independência foi realizada para todos os descritores construídos no 

modelo de avaliação de desempenho para a gestão de compras públicas da UTFPR-

Câmpus Pato Branco. 

 

3.3.4.2.2 Construção das funções de valor 

 

As escalas ordinais foram transformadas em escalas cardinais, possibilitando a 

mensuração. Para a transformação das escalas foi utilizado o aplicativo computacional 

M-Macbeth (BANA E COSTA; CHAGAS, 2004). 

A seguir é apresentada a Figura 18, que mostra a transformação da escala ordinal 

em cardinal do descritor 17. Itens das solicitações de compras. 

 Figura 18 - Transformação da escala ordin al em cardinal do descritor 17 
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Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Conforme tela do aplicativo computacional Macbeth, o decisor foi indagado a 

indicar a diferença de passar de um nível para outro no software podendo indicar uma 

das sete categorias: indiferente, muito fraco, fraco, moderado, forte, muito forte e 

extremo (ENSSLIN, DUTRA, ENSSLIN; 2000), que ao final do processo gerou a 

escala de valor cardinal, sendo demonstrado depois no gráfico com as escalas ordinais e 

cardinais.  

Foram realizadas as transformações das escalas ordinais em cardinais de todos 

os descritores, as quais poderão ser visualizadas no Apêndice H. 

 

 

 

 

17. Itens das solicitações de compras 

% de itens recebidos 

nas solicitações de 

compras que não 

tiveram problemas na 

descrição no último 

ano.  

 

Fórmula de cálculo 

Itens sem problemas 

na descrição/total de 

itens recebidos para 

contratação * 100 

% de itens recebidos 

nas solicitações de 

compras que não 

tiveram problemas na 

descrição no último 

ano.  

 

Fórmula de cálculo 

Itens sem problemas 

na descrição/total de 

itens recebidos para 

contratação * 100 

Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α α 
125 

100 

66 

0 

-133 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala 

cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 
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3.3.4.2.1 Taxas de compensação 

 

As taxas de compensação possibilitam a realização da avaliação de cada grupo e 

cada nível até chegar à avaliação global. A seguir é apresentada a Figura 19 com o 

exemplo da taxa de substituição de requisição de compras. 

 

 

 

 A1 A2 A3 A4 Total Ordem 

A1  1 1 1 3 1° 

A2 0  0 0 0 4° 

A3 0 1  0 1 3° 

A4 0 1 1  2 2° 

 

 
 

 Requisições de compras 

Item Assinaturas Justificativa 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A3 

 
Bom 

Neutro 

A4 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 

Elemento de 

despesa 

Figura 19 – Taxa de substituição requisição de compras 

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível “neutro” para o “bom” 

em cada ponto de vista considerado 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 

atratividade entre as alternativas 
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Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

 

Avaliação de desempenho da Divisão de Compras do Câmpus 

Pato Branco da UTFPR 

Planejamento Gestão 

Pessoas 

 

 

Comunicação Demais 

atividades 

 

Demandas de 

compras 

Solicitações de 

compras 

Licitações 

Requisições 

de compras 

 

Orçamentos  

 

 

Cumprimento 

de prazos 

 

17-Item 

 

 

18-

Assinatura

s 

19-Elem. 

despesa 

 

20- 

Justificativa 

 

Orçamentos  

solicitações 

 

24- Preço 

semelhante

s 

25- Frete 

incluso 

 

21-Mínimo 3  

orçamentos 

 

22-Descrições 
compatíveis 

 

23-Unidade  

medida 

 

% de itens 

recebidos 

nas 

solicitaçõe

s de 

compras 

que não 

tiveram 

problemas 

na 

descrição 

no último 

ano  

 

Fórmula de 

cálculo: 

Itens sem 

problemas 

na 

descrição/t

otal de 

itens 

recebidos 

para 

contratação 

* 100 

% de 

solicitaçõe

s de 

compras  

que não 

tiveram 

que ser 

devolvidas 

por falta de 

assinatura 

no último 

ano  

 

Fórmula de 

cálculo 

:Número 

de 

solicitaçõe

s de 

compras 

recebidas 

que não 

tiveram 

que ser 

devolvidas 

por falta de 

assinatura/t

otal de 

requisições 

recebidas * 

100 

% de 

requisições 

que não 

tiveram que 

ser 

devolvidas 

por 

problemas 

no elemento 

de despesa 

nas 

solicitações 

de serviço 

no último 

ano  

Fórmula de 

cálculo: 

Número de 

solicitações 

de serviços 

recebidas 

que não 

tiveram que 

ser 

devolvidas 

devido a 

problemas 

no elemento 

de despesa/ 

Número 

total de 

solicitações 
de serviço 

recebidas * 

20% ou 

menos 

% de 

solicitações 

de compras 

que não 

tiveram que 

ser 

devolvidas 

para 

complement

ar a 

justificativa 

de aquisição 

no último 

ano 

 

Fórmula de 

cálculo 

:Número de 

solicitações 

de compras 

que não 

tiveram que 

ser 

devolvidas 

por ter 

problemas 

na 

justificativa/

total de 

solicitações 

recebidas * 

100 

 

% de itens 

que 

estavam 

com os 3 

orçamentos 

para todos 

os itens no 
último ano 

Fórmula de 

cálculo 

:Número 

de itens 

que 

estavam 

com os 3 

orçamentos

/total de 

itens * 100 

 

% de 

orçamentos 

recebidos 

com as 

solicitaçõe

s de 

compras 

que  

estavam 

com as 

descrições 

dos itens 

compatívei

s com a 

solicitação 

de compras 

no último 
ano  

Fórmula de 

cálculo: 

Número de 

orçamentos 

com 

descrições 

dos itens 

compatívei

s/total de 

orçamentos 
* 100 

 

% de 

orçamentos 

recebidos 

com as 

solicitaçõe

s de 

compras 

que  

especificav

am 

corretamen

te a 

unidade de 

medida no 
último ano  

Fórmula de 

cálculo: 

Número 

total de 

orçamentos 

que espe 

cificavam 

corretamen

te a 

unidade de 

medida/tot

al de 

orçamentos 
* 100 

 

100%  

80% 

60% 

40% 

20% ou 

menos 

100%  

80% 

60% 

40% 

20% ou 

menos 

% de 

orçamentos 

recebidos 

com as 

solicitações 

de compras 

em que  

todos os 

preços  

estavam com 

diferença de 

até 40%   no 

último ano.  

Fórmula de 

cálculo: % 

de 

orçamentos 

recebidos 

com as 

solicitações 

de compras 

em que todos 

os preços  

estavam com 

diferença 

entre 60% a 

130% do 

preço médio 

unitário, 

conforme In 

2 de 2017 da 
PROPLAD 

% de 

orçamentos 

recebidos 

que  

tiveram  

frete 

incluso no 

último ano  

Fórmula de 

cálculo 

Número de 

orçamentos 

recebidos 

que 

tiveram 

frete 

incluso/tot

al de 

orçamentos  

* 100 

100%  

80% 

60% 

40% 

125 

100 

66 

0 

-133 

100

%  

80% 

60% 

40% 

20% 

ou  

125 

100 

66 

0 

-133 

100%  

80% 

60% 

40% 

20% ou 

menos 

125 

100 

66 

0 

-133 

100%  

80% 

60% 

40% 

20% ou 

menos 

125 

100 

66 

0 

-133 

125 

100 

66 

0 

-133 

125 

100 

66 

0 

-133 

100%  

80% 

60% 

40% 

20% ou 

menos 

125 

100 

66 

0 

-133 

100%  

80% 

60% 

40% 

20% ou 

menos 

125 

100 

66 

0 

-133 

100%  

80% 

60% 

40% 

20% ou 

menos 

12

5 

100 

66 

0 

-133 

33% 67% 

54% 36% 10% 38% 12% 50% 

31% 

40% 4% 33% 23% 

61% 

54% 

37% 50% 13% 

36% 

10% 

8% 

Figura 20 – Taxas de substituição para parte PVF – “Solicitações de compras” 
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3.3.4.2.2 Perfil de impacto das alternativas 

 

Nesta fase foram realizadas as avaliações dos níveis inferiores do modelo, ou 

seja, dos objetivos operacionais, passando pelos objetivos táticos até chegar nos 

objetivos estratégicos que estão situados no topo. Dessa maneira, foi possível conhecer 

o perfil de impacto global do objeto de estudo. 

A seguir é apresentada a Equação 1 utilizada para realização da avaliação de 

desempenho da Divisão de Compras do Câmpus Pato Branco da UTFPR. 

 

 

 

Na sequência é apresentado o perfil de impacto do status quo dos pontos de vista 

fundamentais e a avaliação global de desempenho da Divisão de Compras do Câmpus 

Pato Branco da UTFPR, conforme Figura 21 disposta abaixo. 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Ao analisar a Figura 21 é possível verificar que o desempenho global da Divisão 

de Compras do Câmpus Pato Branco da UTFPR é de 81 pontos. Onde 28 pontos estão 

concentrados na área Gestão e 53 pontos na área Planejamento.  

Dessa maneira, o desempenho da Divisão de Compras do Câmpus Pato Branco 

da UTFPR está concentrado entre os níveis bom e neutro, ou seja, num nível de 

mercado, mas poderão ser estabelecidas ações de aperfeiçoamento para melhorar os 

 

 

 

 

Avaliação de desempenho da Divisão de Compras do Câmpus Pato 

Branco da UTFPR 

Planejamento Gestão 

Pessoas 

 

 

Comunicação Demais 

atividades 

Demandas de 

compras 

Solicitações de 

compras 

Licitações 

33% 
67% 

54% 36% 10% 38% 12% 50% 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

Nível 

bom 

Nível 

neutro 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

28 
53 

81 

50 29 
9 

30 
3 

50 

COMPROMETEDOR 

MERCADO 

EXCELÊNCIA 

𝑉 𝑎 = 0,18 ∗ PVF1 + 0,12 ∗ PVF2 + 0,03 ∗ PVF3 + 0,25 ∗ PVF4 + 0,08 ∗ PVF5 + 0,34 ∗ 

PVF6  

Figura 21 – Perfil de impacto do status quo dos pontos de vista fundamentais 
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indicadores que estão num nível inferior para atingir melhores resultados e alcançar o 

nível de excelência. 

 

3.3.4.3 Fase de recomendações 

 

A primeira etapa da fase de recomendações se refere à análise de sensibilidade, a 

qual não foi realizada neste estudo, devido ao tempo para realização da pesquisa. 

Na sequência foram definidas pelo decisor, para os critérios que se encontravam 

num nível comprometedor, recomendações de melhorias, pois o decisor avalia os 

descritores que estão num nível abaixo do valor de mercado, ou seja, que estão no nível 

comprometedor, para que a partir do desenvolvimento de ações possam ser alcançados 

resultados mais satisfatórios e passar para o nível de mercado. 

A seguir são apresentadas as ações para os objetivos táticos, conforme Quadro 

17. 

 

     Quadro 17 – Ações para que sejam alcançados melhores resultados 

Objetivos 

táticos 

Objetivos operacionais Desempenho atual 

Ordinal Cardinal 

Atual Futuro Atual Futuro 

Comunicação Melhorar a comunicação 

entre os Câmpus dos 

Sudoeste para planejar as 

licitações conjuntas 

5% ou 

menos 

10% -150 0 

Solicitações de 

compras 

Intensificar as capacitações 

conjuntas com os Servidores 

Requisitantes 

40% 60% 0 69 

Licitações Exigir que todas as 

contratações de serviços 

estejam acompanhadas dos 

termos de referência 

30% 40% -69 0 

Licitações Planejar as contratações de 

serviços e obras de 

engenharia no primeiro 

semestre de cada ano. 

30% 40% -69 0 

Licitações Planejar as contratações de 

serviços de manutenção do 

Câmpus no primeiro 

30% 40% -25 0 
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semestre do ano. 

Licitações Orientar os Servidores 

Requisitantes para planejar 

as demandas considerando 

todas as aquisições (material 

de consumo, serviço e 

material permanente) 

70% ou 

mais 

65% -133 0 

Demais atividades Intensificar ações de 

redistribuição dos trabalhos 

82% ou 

menos 

84% -138 46 

Demais atividades Orientar os Servidores 

Requisitantes quanto a 

sustentabilidade 

Capacitar os Servidores da 

Divisão sobre contratação 

sustentável 

20% ou 

menos 

40% -50 0 

    Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

  

Pela análise do Quadro 17 é possível identificar os objetivos táticos que ao 

realizar a avaliação individual, por descritor, estavam num nível comprometedor, ou 

seja, ao analisar a escala cardinal atual estão num nível negativo, ou, comprometedor, 

para que a partir da realização das ações, na escala cardinal futura passem para o nível 

de neutralidade, ou seja, de mercado e melhore consequentemente a avaliação global da 

Divisão de Compras.  

Visto que a visão construtivista adotada se preocupa com as percepções do 

decisor, por ser ele o detentor do conhecimento do ambiente e poderá definir ações de 

melhoramento nos descritores que estão num nível comprometedor, ações para que 

esses níveis sejam mudados e alcancem melhores resultados, contribuindo para a 

melhoria na avaliação global.  

A seguir será apresentada a Figura 22 que mostra que com as ações de 

recomendações já ocorre melhorias na avaliação global do modelo de avaliação de 

desempenho. 
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  Figura 22 – Perfil de impacto do status quo dos pontos de vista fundamentais após ações de  

aperfeiçoamento 

 

   Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Ao analisar a Figura 22 é possível concluir que após a realização de ações de 

aperfeiçoamento nos objetivos que estavam com níveis comprometedores, os mesmos já 

melhoram a avaliação da área Gestão que passou de 28 para 30 pontos e da área 

planejamento de 53 para 61 pontos e consequentemente, a avaliação global passou de 81 

para 92 pontos. 

Com a observância das linhas preta e azul, após as implementações das ações, é 

possível verificar melhorias no desempenho. 

 

3.3.4.4 Cotejamento do modelo desenvolvido com a literatura 

 

Após o desenvolvimento do modelo de avaliação de desempenho para a Divisão 

de compras do Câmpus Pato Branco da UTFPR, os indicadores construídos foram 

comparados com os indicadores encontrados na literatura, dispostos no Capítulo II desta 

Dissertação, sendo que os artigos foram selecionados pelo método estruturado 

denominado ProKnow-C.  

É importante salientar que para o desenvolvimento do modelo foi utilizada a 

metodologia MCDA-C, na qual todas as etapas do modelo são construídas de acordo 

com as aspirações do decisor e de acordo com o contexto no qual está inserido, tendo o 

pesquisador como aporte para aplicar a metodologia dentre as escolhas do decisor, pois 

ocorre a busca pela solução que melhor se adeque ao contexto, objeto de estudo. 

  Dessa maneira, foi possível verificar que nenhum dos indicadores construídos 

para o contexto da Divisão de Compras do Câmpus Pato Branco da UTFPR foi o 

 

 

 

 

Avaliação de desempenho da Divisão de Compras do Câmpus Pato 

Branco da UTFPR 

Planejamento Gestão 

Pessoas 

 

 

Comunicação Demais 

atividades 

Demandas de 

compras 

Solicitações de 

compras 

Licitações 

33% 
67% 

54% 36% 10% 38% 12% 50% 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

Nível 

bom 

Nível 

neutro 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

28 53 

81 

30 50 

COMPROMETEDOR 

MERCADO 

EXCELÊNCIA 

92 

30 61 
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mesmo dos indicadores encontrados na literatura. Alguns indicadores tratam do mesmo 

assunto, mas as descrições diferem, conforme é possível verificar no Quadro 18, 

disposto abaixo.  

 

Quadro 18 – Quadro comparativo de alguns indicadores da literatura e do modelo desenvolvido 

 Indicador encontrado na 

literatura 

Autor (es) Indicador presente no modelo 

desenvolvido para a Divisão de compras 

do Câmpus Pato Branco da UTFPR 

  Número médio de 

dias entre a abertura da 

licitação e a conclusão da 

avaliação; 

 

 Número médio de 

dias entre a aprovação 

final e notificação da 

adjudicação (NOA); 

 

 Número médio de 

dias entre a publicação da 

licitação e prazo de 

apresentação das 

propostas; 

 

 Número médio de 

dias para liberar o 

pagamento a partir da data 

de aprovação do  

engenheiro; 

 

 Número médio de 

dias entre a apresentação 

do relatório de avaliação 

das propostas e aprovação 

do contrato. 

 

 

MAHZUFAR; 

AMRITA, ZOHURUL 

(2015) 

 

 % de licitações realizadas no 

prazo de 37 dias úteis, no pregão por 

registro de preços a partir da entrega de 

toda a documentação correta, pelo Serv. 

Requisitante conforme item 11 do 

manual Requisitante no último ano 

 

Fórmula de cálculo: 

Número de licitações na modalidade 

SRP realizadas no prazo de até 37 dias 

úteis/Número total de licitações na 

modalidade SRP * 100 

 

 % de licitações na modalidade 

pregão eletrônico realizadas no prazo de 

37 dias úteis, a partir da entrega de toda 

a documentação correta pelo Serv. 

Requisitante 

 

Fórmula de cálculo: Número de 

licitações na modalidade pregão 

eletrônico realizadas no prazo de até 37 

dias úteis/Número total de licitações na 

modalidade pregão eletrônico * 100 

 

 

  Recursos/ 

Disputas por período 

GARDENAL (2013)  Percentual de recursos em 

licitações que o responsável pela 

Divisão auxiliou os pregoeiros na 

resolução (discutiu com o pregoeiro, 

pesquisou e revisou a resposta do 

recurso), no último ano 

 

Fórmula de cálculo: % de recursos em 
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licitações que o responsável pela 

Divisão auxiliou os pregoeiros na 

resolução/Número total de recursos em 

licitações * 100 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Um dos fatores é que não foi encontrado na revisão sistemática da literatura, 

conforme mencionado no capítulo 2, nenhum contexto de compras públicas em 

Universidades, o que reforça ainda mais a importância da utilização da metodologia 

MCDA-C de que a avaliação é desenvolvida para aquele um determinado contexto e 

para aquele decisor, que é o detentor do conhecimento daquele ambiente. 

Visto que são contextos bastante diferentes os que foram encontrados na 

literatura mesmo que sejam relacionados a compras públicas, mas cada país tem a sua 

legislação sobre compras públicas, suas dificuldades para implementá-las. 

No modelo desenvolvido teve uma área específica para pessoas, pois ocorre a 

necessidade constante de treinamento tanto dos Servidores da Divisão, quanto dos 

Servidores Requisitantes, como as legislações estão em constante mudança e também 

são publicadas novas. Outro fator é que os Servidores Requisitantes mudam, pois 

chegam novos Servidores no Câmpus ou por mudanças de cargos, então é necessário 

treiná-los para que entendam os trâmites de compras. 

Outra área abordada referente às solicitações de compras, as mesmas devem 

estar o mais correto possível, para que não seja necessário realizar correções em 

orçamentos, descrição de itens, ou na própria solicitação de compras, o que faz com que 

o processo licitatório atrase e possa fazer com que, no final do exercício financeiro, que 

não ocorra tempo de efetuar mais de uma licitação. E também critérios relacionados 

diretamente as atividades desenvolvidas e que são obrigações da Divisão, como o 

cadastro de fornecedores e também as próprias modalidades licitatórias que tem que ser 

realizadas o mais breve possível, a partir do recebimento de toda a documentação 

necessária e correta. 

Outro fator importantíssimo abordado e que influencia diretamente na Divisão 

de Compras é o planejamento das compras pelos Servidores Requisitantes. 
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3.4 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 3 

No capítulo III foram apresentadas as etapas do desenvolvimento do modelo de 

avaliação de desempenho da Divisão de Compras do Câmpus Pato Branco da UTFPR, 

utilizando a metodologia MCDA-C, uma abordagem construtivista, em que as etapas do 

modelo serão construídas de acordo com as percepções e preferências do decisor e para 

o contexto objeto de estudo. 

Então, o objetivo geral deste capítulo foi atendido, de: Desenvolver um modelo 

de avaliação de desempenho para a Divisão de Compras do Câmpus Pato Branco da 

UTFPR e atendidos também os objetivos específicos de: (i) identificar os indicadores de 

desempenho da Divisão de Compras; (ii) construir escalas ordinais e cardinais para os 

indicadores levantados;  (iii) avaliar o impacto das alternativas apontadas pelo decisor e 

(iv) propor ações de aperfeiçoamento. 

Primeiramente foram realizadas entrevistas com a decisora, a Chefe do 

Departamento de Materiais e Patrimônio, para identificar o contexto, a importância do 

desenvolvimento de um modelo de avaliação de desempenho para a Divisão de 

Compras, o qual é uma figura de vital importância, porque é ele que detém o 

conhecimento dos problemas, dificuldades, dos pontos fortes e fracos, do cotidiano do 

contexto. Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os Servidores 

Requisitantes, 37 entrevistas, visto que os mesmos realizam as solicitações de compras 

e influenciam no processo e o objetivo da entrevista foi identificar os principais entraves 

relacionados a compras públicas no Câmpus.  

Após a decisora validou os elementos primários de avaliação e permaneceram 

30. Na sequência, para o desenvolvimento de todas as demais etapas da metodologia 

MCDA-C, foram realizadas entrevistas com o decisor, onde foram construídos os 

conceitos orientados a ação, resultando em 2 pontos de vista fundamentais: Gestão e 

Planejamento com três áreas de preocupação para cada um. Gestão respondida por: 

Pessoas, Comunicação e Solicitações de compras. Enquanto Planejamento respondido 

por: Licitações, Demais atividades e Demandas de compras. Posteriormente foi 

realizado o teste de aderência para verificar se todos os elementos primários estavam 

sendo correspondidos por aqueles conceitos agrupados. 

Na sequência foram construídos os mapas cognitivos para cada área de 

preocupação, o que fez com o que a decisora aumentasse o seu entendimento sobre o 

problema, com a disposição dos conceitos estratégicos no topo do mapa, os táticos no 

meio e os operacionais na base, facilitando o entendimento.  
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Após os mapas foram transformados em árvores de valor para que a decisora 

especificasse as escalas ordinais, que posteriormente, com a utilização do aplicativo 

computacional Macbeth, foram transformadas em escalas cardinais, passíveis de 

mensuração. 

Até este ponto foi realizada a estruturação do modelo, em torno de 70% dos 

esforços se concentra nessa fase, para que haja robustez e solidez no modelo 

desenvolvido, para posteriormente realizar as etapas de avaliação e recomendações. E 

geralmente as outras metodologias não se importam com essa fase tão importante para 

que o modelo seja eficaz 

Após, foram realizadas a fase de avaliação com a definição das taxas de 

substituição e a definição do status quo e posteriormente foram realizadas as avaliações 

por áreas, da parte inferior até chegar a parte superior da árvore, ou seja, na avaliação 

global e verificar em que posição estava o desempenho da Divisão de Compras do 

Câmpus Pato Branco da UTFPR, e foi possível identificar os descritores que estavam 

num nível comprometedor, para que a decisora formulasse ações de aperfeiçoamento 

para futuramente alcançar melhores resultados. 

O que foi possível identificar desde a primeira entrevista até a última com a 

decisora, que é a detentora do conhecimento sobre aquele contexto específico e que 

primeiramente identificou o problema, os fatores importantes para aquele contexto, ou 

seja, houve uma estruturação sólida do problema, para que posteriormente fossem 

realizadas a organização, e a mensuração e por último as ações de aperfeiçoamento, 

com o auxílio do pesquisador, que foi aplicando as etapas da referida metodologia. 

Com o desenvolvimento do modelo de avaliação de desempenho da Divisão de 

Compras do Câmpus Pato Branco da UTFPR, ocorreu uma contribuição prática. Este 

modelo auxiliará a decisora na tomada de decisões, ou seja, na identificação dos 

aspectos que deverão ser avaliados e estabelecer os critérios necessários para que possa 

identificar em que situação a Divisão se encontra e os critérios que deverão ser 

melhorados, para que sejam alcançados melhores resultados, principalmente nos 

descritores que se encontram num nível comprometedor. 
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CAPÍTULO 4 – CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao selecionar um portfólio bibliográfico relacionado ao tema de pesquisa, 

utilizando o Proknow-C como instrumento de intervenção e com a realização das 

análises bibliométrica e sistêmica, realizada no Capítulo II desta dissertação, foi 

possível identificar lacunas, que os modelos encontrados na literatura não eram 

singulares, ou seja,  não foram construídos e aplicados no mesmo contexto (ambiente 

que lhe deu origem). Em 56% dos casos o modelo foi construído em um ambiente e 

aplicado em outro, não levando em consideração as particularidades e peculiaridades 

daquele contexto que estava sendo aplicado. 

Também apenas 13% dos artigos citavam o decisor para a construção do 

modelo, mas em nenhum caso houve a participação do mesmo no desenvolvimento do 

modelo, de acordo com o que ele entende como: pontos fortes, fracos, oportunidades, 

ameaças. Ou seja, não consideram as suas preferências e o seu conhecimento sobre 

aquele contexto decisório. 

Assim sendo, o que foi encontrado na literatura não fazia com que o decisor 

ampliasse os seus conhecimentos sobre um determinado contexto, com problemas de 

avaliação de desempenho organizacional, visto que não incentivavam a pensar de 

maneira estruturada sobre os problemas enfrentados, porque os autores não levaram em 

conta as suas percepções e o aprofundamento do conhecimento no desenvolvimento dos 

modelos. Sendo que os modelos encontrados na revisão de literatura não permitem a 

integração dos indicadores para chegar a avaliação global e consequentemente não se 

preocupam em gerar melhorias no processo de gestão. 

No caso do modelo desenvolvido para a Divisão de Compras do Câmpus Pato 

Branco da UTFPR, utilizando a metodologia MCDA-C, construtivista, o modelo foi 

construído para esse ambiente, objeto de estudo, considerando o conhecimento da 

decisora e a auxiliando na construção do conhecimento que buscava no próprio 

ambiente, levando-o a pensar sobre os problemas, entraves, preocupações que 

influenciam nos resultados das atribuições da Divisão. 

Como facilitadora foi possível perceber a construção de conhecimento na 

decisora. A cada etapa nova havia uma ampliação e um entendimento do que realmente 

interfere nas atribuições e atividades desenvolvidas pela Divisão, ter uma avaliação 

global e também permitiu um amplo conhecimento dos descritores que devem ser 
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melhorados e como devem ser realizadas as ações para que realmente o resultado final 

seja melhorado. 

Ao comparar os indicadores da literatura com os desenvolvidos no modelo de 

avaliação, do estudo de caso, a descrição dos mesmos foi diferenciada. Poucos se 

pareciam, apesar de se referir a preços, qualidade, aspectos legais, reforçando ainda 

mais que os modelos devem ser singulares, pois na revisão de literatura não foram 

encontrados contextos na área educacional, e nem em compras públicas em instituições 

de ensino superior. 

No que tange a metodologia MCDA-C, esta foi considerada apropriada, ao 

considerar o contexto e a decisora que é a detentora do conhecimento. A metodologia 

tem grande ênfase na fase de estruturação do problema, para chegar na fase de avaliação 

e recomendações e ter um resultado satisfatório, pois  não trabalha com uma solução 

ideal já estruturada, que possa ser aplicada para qualquer contexto de compras públicas, 

mas sim uma solução satisfatória para o ambiente da Divisão de Compras do Câmpus 

Pato Branco da UTFPR, pois as informações são buscadas junto a decisora que busca e 

aprofunda os seus conhecimentos no seu ambiente.  É visto que o setor público é 

complexo. É um ambiente com incertezas e com conflitos de interesses entre as partes 

envolvidas, sendo que a MCDA-C é uma metodologia adequada para ambientes que 

possuem várias variáveis envolvidas. 

Visto que atualmente a Administração Pública deve primar pela eficiência e 

eficácia e a Divisão de Compras é um setor de fundamental importância, pois é um meio 

para que a atividade fim de ensino, pesquisa e extensão seja realizada com excelência. 

As delimitações da pesquisa foi que a mesma foi realizada em um único 

contexto e que deveria ser desenvolvida em outros Câmpus da UTFPR e também em 

outras universidades públicas, para verificar os problemas enfrentados pelas mesmas 

quando se refere a compras públicas em instituições de ensino superior públicas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTORES DE COMPRAS 

 

1. Quais são os principais objetivos da Divisão de Compras? 

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

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

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

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

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

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

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

2. Quais são os pontos fortes da Divisão de Compras? 

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

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

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

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

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

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

3. Quais são os pontos fracos da Divisão de Compras? 

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

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

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

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

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

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

Quais são os problemas ou dificuldades enfrentados pela equipe da Divisão? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quanto a solicitação de orçamentos, quais as dificuldades encontradas? 

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

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

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

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

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

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

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

Qual a sua opinião sobre o processo de comunicação realizado entre a Divisão de 

Compras e os Servidores Requisitantes de materiais e serviços? 

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

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

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

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

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

Qual a sua opinião sobre os Sistemas de informações utilizados na realização das 

atividades da Divisão. 

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

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

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

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

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

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

 

4. Mesmo sendo necessário seguir as diversas Legislações sobre compras públicas, 

o que o (a) Sr. (a) considera que poderia ser modificado em termos de trâmites internos 

para melhorar e agilizar o processo de contratação? 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA – SERVIDORES REQUISITANTES 

 

1. Há quanto tempo o (a) Sr. (a) faz requisição de compra ou serviço a Divisão de 

Compras do Câmpus? ............................................................................................... 

2. Com que frequência faz requisição de compra ou serviço a Divisão de Compras 

do Câmpus?....................................................................................................................... 

3. Quais foram os problemas ou dificuldades encontradas ao fazer a requisição de 

material ou serviço no sistema da UTFPR?  

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

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

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

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

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

4. Quanto a solicitação de orçamentos, quais as dificuldades encontradas? 

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

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

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

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

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

5. Qual a sua opinião sobre as informações e orientações disponibilizadas pelos 

Servidores da  Divisão de Compras. 

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

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

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

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

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

Qual a sua opinião sobre as informações disponíveis no site da UTFPR – Câmpus Pato 

Branco, no local destinado à Divisão de Compras do Câmpus. 

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

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

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

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

Fale sobre os treinamentos e orientações realizados pela Divisão de Compras, sobre os 

procedimentos de compras na Semana de Planejamento realizada em fevereiro de cada 

ano? 

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

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

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

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

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

6. Como considera o atendimento dos Servidores da Divisão de Compras? 

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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7. Qual a sua opinião sobre o processo de comunicação realizado entre a Divisão 

de Compras e os Servidores requisitantes? 

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

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

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

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

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

8. Com que antecedência mínima o (a) Sr. (a) realiza um planejamento das 

compras?  Por quê?                                                                                  

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

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

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

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

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

9.  Qual o prazo entre a elaboração da requisição até o recebimento do material? 

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

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

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

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

Na sua opinião, quais são os fatores que influenciam diretamente no processo de 

compras? 

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

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

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

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

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

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

10. Aponte os principais problemas relacionados a compras no Câmpus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mesmo sendo necessário seguir as diversas Legislações sobre compras públicas, o que o 

(a) Sr. (a) considera que poderia ser modificado em termos de trâmites internos para 

melhorar e agilizar o processo de contratação? 

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

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

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

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

.................................................................................................................................. 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA IMAGEM, SOM E VOZ/TCIUSV - 

(SERVIDORES REQUISITANTES) 

 

Título da pesquisa: Modelo multicritério construtivista para avaliação de desempenho em 

compras públicas: estudo de caso na UTFPR-Câmpus Pato Branco. 

 

Pesquisador: Ana Paula Lindner, endereço profissional: UTFPR – Câmpus Pato Branco, Via do 

Conhecimento, km 01 Pato Branco – Pr - telefone: (46) 3220 - 2526  e-mail: 

analindner@utfpr.edu.br 

Local de realização da pesquisa: UTFPR – Câmpus Pato Branco, Via do Conhecimento, km 01 

– Pato Branco - Pr. 

 

O (A) Sr. (a) está sendo Convidado (a) para participar de uma pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas do Câmpus – Pato Branco da UTFPR 

sobre compras públicas em universidades. 

O estudo consiste em construir um modelo de avaliação de desempenho para a Divisão 

de Compras da UTFPR – Câmpus Pato Branco. Sendo que este modelo auxiliará o decisor, na 

identificação dos aspectos que deverão ser avaliados e estabelecer os critérios necessários, para 

que possa identificar em que situação a Divisão se encontra e os critérios que deverão ser 

aprimorados, para que sejam alcançados melhores resultados.  O estudo é relevante 

principalmente devido às mudanças que ocorreram na Administração Pública em geral, nas 

últimas décadas, para que os serviços prestados fossem mais eficientes e eficazes. Então, se 

torna imprescendível realizar um acompanhamento, por meio da definição de indicadores de 

desempenho, da Divisão de Compras que é a responsável pela aquisição de materiais e produtos 

e a contratação dos serviços para atender todo o Câmpus. 

 Sua participação na pesquisa se dará por meio de entrevista, sendo que a mesma terá 

duração aproximada de 20 minutos e será relizada a gravação de sua voz, para facilitar a 

transcrição da entrevista. Sendo que os dados que você fornecer serão mantidos em sigilo, a sua 

voz e a sua identidade não serão divulgadas. 

 A sua participação não terá risco físico, apenas poderá ocorrer desconforto ou 

constrangimento ao conceder a entrevista, mas você poderá interrompê-la, em qualquer 

momento. 

 O (a) Sr. (a) não terá nenhum benefício direto, mas com a conclusão do estudo, terá um 

procedimento eficaz para avaliar e melhorar o desempenho das compras realizadas no Câmpus. 

 Participarão da pesquisa os Gestores de Compras e os Servidores Requisitantes do 

Câmpus Pato Branco da UTFPR. Não há critérios de exclusão. 

O (a) Sr. (a) poderá deixar a pesquisa em qualquer momento e tem o direito de receber 

esclarecimentos em qualquer etapa da pesquisa.  Também poderá recusar ou retirar o seu 

consentimento a qualquer tempo sem nenhuma penalização. 

  O (a) Sr. (a) poderá receber o resultado da pesquisa, caso seja de seu interesse, 

assinalando o  

campo abaixo e especificando um e-mail: 

 ( ) quero receber os resultados da pesquisa (email para envio:                                                          

) 

  (       ) não quero receber os resultados da pesquisa 

 Sua participação na pesquisa não envolve dispendio financeiro, mas você terá o direito 

de ser ressarcido, se tiver custos comprovados para participar da pesquisa e terá o direito de ser 

indenizado, por qualquer dano decorrente da pesquisa conforme determina a Resolução 466/ 

2012. 
 

 

 

mailto:analindner@utfpr.edu.br
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ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por uma 

equipe de profissionais com formação multidisciplinar que está trabalhando para assegurar o 

respeito aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por objetivo avaliar se a 

pesquisa foi planejada e se será executada de forma ética. Se você considerar que a pesquisa não 

está sendo realizada da forma como você foi informado ou que você está sendo prejudicado de 

alguma forma, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Endereço: Av. Sete 

de Setembro, 3165, Bloco N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone: 

(41) 3310-4494, e-mail: coep@utfpr.edu.br. 

  

CONSENTIMENTO 

 

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido respostas 

claras às minhas questões a propósito da minha participação na pesquisa e, adicionalmente, 

declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, os riscos, benefícios, ressarcimento e 

indenização relacionados a este estudo. Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e 

voluntariamente, participar deste estudo, permitindo que os pesquisadores relacionados neste 

documento obtenham gravação de voz de minha pessoa para os fins da pesquisa. As gravações 

ficarão sob a responsabilidade dos pesquisadores relacionados neste documento. Concordo que 

o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam ser publicados em: 

congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Estou consciente que posso 

deixar o projeto de pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo.  

 

Nome completo (participante): 

RG (ou outro doc.):                             Data de nascimento:       /         /             

Endereço completo: 

Telefone para contato: 

Assinatura:                                                                      Data:     /        / 

 

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter 

respondido da melhor forma possível às questões formuladas pelo convidado a participar da 

pesquisa. 

 

Nome completo (pesquisador): 

Assinatura:                                                                      Data:     /        / 

OBS: este documento contém 2 (duas) vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador e outra ao 

participante da pesquisa. 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO E TERMO DE CONSENTIMENTO PARA IMAGEM, 

SOM E VOZ/TCIUSV - (GESTORES DE COMPRAS)  

 

Título da pesquisa: Modelo multicritério construtivista para avaliação de desempenho em 

compras públicas: estudo de caso na UTFPR-Câmpus Pato Branco. 

Pesquisador: Ana Paula Lindner, endereço profissional: UTFPR – Câmpus Pato Branco, Via do 

Conhecimento, km 01 Pato Branco – Pr - telefone: (46) 3220 - 2526  e-mail: 

analindner@utfpr.edu.br 
Local de realização da pesquisa: UTFPR – Câmpus Pato Branco, Via do Conhecimento, km 01 

– Pato Branco - Pr. 

O (A) Sr. (a) está sendo Convidado (a) para participar de uma pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas do Câmpus – Pato Branco da UTFPR 

sobre compras públicas em universidades. 

O estudo consiste em construir um modelo de avaliação de desempenho para a Divisão 

de Compras da UTFPR – Câmpus Pato Branco. Sendo que este modelo auxiliará o decisor, na 

identificação dos aspectos que deverão ser avaliados e estabelecer os critérios necessários, para 

que possa identificar em que situação a Divisão se encontra e os critérios que deverão ser 

aprimorados, para que sejam alcançados melhores resultados.  O estudo é relevante 

principalmente devido às mudanças que ocorreram na Administração Pública em geral, nas 

últimas décadas, para que os serviços prestados fossem mais eficientes e eficazes. Então, se 

torna imprescendível realizar um acompanhamento, por meio da definição de indicadores de 

desempenho, da Divisão de Compras que é a responsável pela aquisição de materiais e produtos 

e a contratação dos serviços para atender todo o Câmpus. 

 Sua participação na pesquisa se dará por meio de entrevistas, sendo que a primeira 

entrevista será  semiestruturada e terá duração aproximada de 1h. As demais entrevistas serão 

abertas e terão duração aproximada de: (i) 1h30min; (ii) 1h; (iii) 1h; (iv) 2h; (v) 1h; (vi) 1h; (vii) 

2h; (viii) 1h; (ix) 1h; (x) 1h; (xi) 2h; (xii) 3h; e será relizada a gravação de sua voz, em todas as 

entrevistas, para facilitar a transcrição das mesmas, sendo que os dados que você fornecer serão 

mantidos em sigilo, a sua voz e a sua identidade não serão divulgadas. 

 A sua participação não terá risco físico, apenas poderá ocorrer desconforto ou 

constrangimento ao conceder a entrevista, mas você poderá interrompê-la, em qualquer 

momento. 

 O (a) Sr. (a) não terá nenhum benefício direto, mas com a conclusão do estudo, terá um 

procedimento eficaz para avaliar e melhorar o desempenho das compras realizadas no Câmpus. 

 Participarão da pesquisa os Gestores de Compras e os Servidores Requisitantes do 

Câmpus Pato Branco da UTFPR. Não há critérios de exclusão. 

O (a) Sr. (a) poderá deixar a pesquisa a qualquer momento e tem o direito de receber 

esclarecimentos em qualquer etapa da pesquisa.  Também poderá recusar ou retirar o seu 

consentimento a qualquer momento sem nenhuma penalização. 

  O (a) Sr. (a)  poderá receber o resultado da pesquisa, caso seja de seu interesse, 

assinalando o  

campo abaixo e especificando um e-mail: 

( ) quero receber os resultados da pesquisa (email para envio:                                                       

) 

(       ) não quero receber os resultados da pesquisa 

 Sua participação na pesquisa não envolve dispendio financeiro, mas você terá o direito 

de ser ressarcido, se tiver custos comprovados para participar da pesquisa e terá o direito de ser 

indenizado, por qualquer dano decorrente da pesquisa conforme determina a Resolução 466/ 

2012. 
 

 

mailto:analindner@utfpr.edu.br
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ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por uma 

equipe de profissionais com formação multidisciplinar que está trabalhando para assegurar o 

respeito aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por objetivo avaliar se a 

pesquisa foi planejada e se será executada de forma ética. Se você considerar que a pesquisa não 

está sendo realizada da forma como você foi informado ou que você está sendo prejudicado de 

alguma forma, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Endereço: Av. Sete 

de Setembro, 3165, Bloco N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone: 

(41) 3310-4494, e-mail: coep@utfpr.edu.br. 

 

 CONSENTIMENTO 

 

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido respostas 

claras às minhas questões a propósito da minha participação na pesquisa e, adicionalmente, 

declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, os riscos, benefícios, ressarcimento e 

indenização relacionados a este estudo. Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e 

voluntariamente, participar deste estudo, permitindo que os pesquisadores relacionados neste 

documento obtenham gravação de voz de minha pessoa para os fins da pesquisa. As gravações 

ficarão sob a responsabilidade dos pesquisadores relacionados neste documento. Concordo que 

o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam ser publicados em: 

congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Estou consciente que posso 

deixar o projeto de pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo.  

 

Nome completo (participante): 

RG (ou outro doc.):                             Data de nascimento:       /         /             

Endereço completo: 

Telefone para contato: 

Assinatura:                                                                      Data:     /        / 

 

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter 

respondido da melhor forma possível às questões formuladas pelo convidado a participar da 

pesquisa. 

 

Nome completo (pesquisador): 

Assinatura:                                                                      Data:     /        / 

 

OBS: Este documento contém 2 (duas) vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador e outra ao 

participante da pesquisa. 
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APÊNDICE E – ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO E CONCEITOS 

 

 
Descrição EPA N. 

Conceito 

Descrição conceito 

Eficiência na comunicação interna 02 

 

 

 

03 

 

 

 

 

04 

Fomentar ações para melhorar o processo de 

comunicação interna, referente aos trâmites 

de compras... Frustrar a aquisição.  

 

Fomentar melhorias no processo de 

comunicação com os Chefes de 

Departamento e Coordenadores de Curso... 

Deixar de entender os trâmites de compras. 

 

Fomentar melhorias no processo de 

comunicação entre os Servidores da Divisão 

com os Servidores Requisitantes... Deixar de 

entender o processo de compras 

Cumprimento de prazos  45 Conferir se foram entregues todas as 

documentações referentes ao processo de 

compras no prazo estabelecido... Faltar 

material para aulas práticas e projetos de 

pesquisa 

Planejamento das solicitações 36 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

06 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

80 

Assegurar que a requisição de compras esteja 

de acordo com os procedimentos internos e 

legais para serem inclusas em processos 

licitatórios.... Frustrar a aquisição. 

 

Estimular que os orçamentos estejam com 

todas as informações necessárias e 

condizentes com a solicitação de compra.. . 

Frustrar a aquisição 

 

Verificar se a justificativa da solicitação de 

compra está condizente... Realizar correções. 

 

Incentivar os Chefes de Departamento e 

Coordenadores a efetuarem um planejamento 

das necessidades das suas áreas...  Deixar de 

adquirir itens e realizar fracionamentos de 

despesa. 

 

Solicitar que os Servidores Requisitantes 

insiram os itens com todas as características 

necessárias... Deixar de adquirir um item de 

qualidade 

Treinamento e atualização dos 

Servidores 

14 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

17 

 

Fomentar o desenvolvimento profissional e a 

motivação dos Servidores... Deixar de 

desenvolver o trabalho com excelência e 

perder Servidores capacitados para outros 

Departamentos. 

 

Promover ações para desenvolver 

profissionalmente os Servidores da Divisão 

de Compras... Deixar de desenvolver o 

trabalho com excelência. 

 

Identificar as demandas de capacitação junto 

aos Servidores da Divisão... Deixar de 
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20 

 

 

 

 

21 

 

 

identificar demandas novas. 

 

Promover a capacitação dos Servidores 

Requisitantes nos procedimentos de 

compras... Executar correções nas 

solicitações de compras 

 

Promover ações para aperfeiçoar os 

Servidores Requisitantes periodicamente... 

Realizar aquisições que não atendam a 

demanda. 

Recursos financeiros 30 Disponibilizar recursos financeiros para 

capacitação... Perder oportunidades para 

disseminação do conhecimento. 

Retorno aos Servidores (feedback) 27 Dar retorno aos Servidores periodicamente 

sobre o seu desempenho.... Perder Servidores 

capacitados para outros Departamentos 

Inovação nos treinamentos 19 Estabelecer níveis de treinamento aos 

Servidores Requisitantes... Deixar de ter 

participantes no treinamento 

 

Aplicar a Legislação 09 

 

 

 

 

 

34 

Divulgar constantemente os motivos da 

obrigatoriedade de seguir a legislação e 

importância do cumprimento de prazos... 

Continuar encaminhando de forma incorreta 

os processos. 

 

Assegurar o cumprimento das normas 

legais... Sofrer penalizações dos órgãos de 

controle. 

Atualização da página 08 Manter a página da Divisão sempre 

atualizada... Deixar de divulgar os trâmites 

de compras. 

Centralizar as compras Suprimido porque não é incumbência da Divisão de 

Compras 

Suporte a equipe da Divisão 64 Auxiliar os Pregoeiros em caso de recursos 

na fase de habilitação dos itens... Deixar de 

dar suporte aos Servidores 

Conscientizar os Servidores 48 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

52 

 

Realizar ações de conscientização e 

capacitação sobre a importância de realizar 

um planejamento das demandas com os 

responsáveis pelos Departamentos 

acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão e 

Coordenadores de Curso.. . Deixar de ofertar 

ensino, pesquisa e extensão de qualidade. 

 

Realizar ações de conscientização com os 

responsáveis pelos Departamentos 

Administrativos... Comprometer o 

funcionamento do Câmpus 

 

Realizar ações de conscientização para que 

as Chefias incentivem aos demais Servidores 

da sua área a verificar as necessidades de 

itens... Deixar de efetuar as solicitações de 

compra. 

Obter no mínimo 3 orçamentos 39 Averiguar se os itens possuem os 3 

orçamentos necessários... Ter que efetuar 

novos orçamentos. 
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Compras conjuntas 12 Promover ações para realizar parcerias com a 

Divisão de Compras dos Câmpus  Francisco 

Beltrão e Dois Vizinhos para realização de 

licitação conjunta, na modalidade pregão 

eletrônico, para os três Câmpus do Sudoeste 

da UTFPR... Ter retrabalho nas contratações. 

Agilizar o processo de compras 28 Planejar a demanda e operacionalização das 

licitações, na modalidade pregão, que serão 

realizadas no decorrer do exercício... Deixar 

de ter tempo hábil para realizar as licitações 

e sobrecarregar os Servidores no final do 

exercício. 

Busca do item 22 Instruir os Servidores Requisitantes sobre os 

procedimentos que devem ser realizados ao 

pesquisar o item no sistema interno e 

cadastro ...Ter retrabalho ao conferir as 

solicitações. 

Entender a burocracia 31 Enfatizar sobre a necessidade do 

cumprimento de prazos e de seguir a 

legislação... Deixar de atender os trâmites de 

compras. 

Entrega das solicitações 42 Verificar se as solicitações de compras foram 

entregues no prazo estipulado... Atrasar os 

procedimentos e a aquisição não ser 

realizada.  

Administrar conflitos 59 

 

 

60 

Administrar os conflitos gerados por falhas 

na comunicação entre os servidores 

Requisitantes, Coordenadores e Chefes de 

Departamento com os Servidores da 

Divisão... Frustrar a aquisição 

Buscar compreender as razões dos conflitos 

e buscar a sua solução... Receber 

reclamações dos Servidores de outros 

Departamentos 

Divulgar os procedimentos de 

compras 

10 

 

 

 

11 

 

 

Participar de reuniões para divulgar os 

trâmites de compras... Deixar de disseminar 

a informação. 

 

Informar constantemente os prazos e demais 

procedimentos de compras... Deixar de 

adquirir itens importantes para o ensino e 

pesquisa. 

Reconhecimento do trabalho  Fomentar o desenvolvimento profissional e a 

motivação dos Servidores... Deixar de 

desenvolver o trabalho com excelência e 

perder Servidores capacitados para outros 

Departamentos. 

Inclusão do frete 40 Analisar se os orçamentos obtidos tem frete 

incluso no preço do produto... Deixar de 

comprar o item, porque o valor de referência 

ficou abaixo do valor de mercado. 

Descrição do item 37 Conferir se os itens definidos na requisição  

estão com informações suficientes... Frustrar 

a aquisição ou gerar desperdício de recurso 

público 

Itens desertos 37 Conferir se os itens definidos na requisição 

estão com informações suficientes... Frustrar 

a aquisição e gerar desperdício de recurso 

público 
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Otimizar o tempo 44 

 

 

 

 

 

75 

Fomentar o planejamento das licitações a 

serem realizadas no decorrer do exercício... 

Deixar de ter tempo hábil para realizar as 

licitações e sobrecarregar os Servidores no 

final do exercício. 

 

Planejar a operacionalização de todas as 

atividades a serem realizadas no decorrer do 

exercício... Deixar de aperfeiçoar a gestão 

Solicitação de orçamento 24 Instruir os Servidores Requisitantes sobre os 

procedimentos que devem ser realizados 

para cotação de preços dos itens... Frustrar  

as aquisições. 

Lei de compras verdes 81 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

 

83 

 Orientar que sejam atendidas as normas 

sobre contratação sustentável... Deixar de 

contribuir com a preservação do meio-

ambiente. 

 

Incentivar que sejam atendidas as normas 

sobre contratação sustentável na contratação 

de obras e serviços de engenharia... Deixar 

de contribuir com a preservação do meio-

ambiente 

 

Incentivar os Servidores Requisitantes a 

solicitarem itens sustentáveis... Deixar de 

colaborar com o desenvolvimento 

sustentável 

Termo de referência 69 

 

 

 

 

71 

Verificar se o Servidor Requisitante 

encaminhou o termo de referência com todas 

as exigências necessárias... Ter problemas na 

realização dos serviços. 

 

Solicitar que em pregões para realização de 

serviços sejam encaminhadas todas as 

informações necessárias... Deixar de realizar 

todas as etapas do serviço pela não previsão 

Solicitação de remanejamento 25 Promover a motivação dos Servidores da 

Divisão de Compras... Perder Servidores 

capacitados para outros Departamentos. 

Evitar retrabalho 05 

 

 

 

 

 

 

38 

 

Promover ações para melhorar o processo de 

comunicação com as Divisões de Compras 

dos demais Câmpus da UTFPR localizados 

no Sudoeste do Pr... Ter retrabalho ao 

realizar processos de compras de mesmo 

objeto licitatório. 

 

Verificar se as unidades de medida foram 

especificadas com todas as informações na 

solicitação e são compatíveis com os 

orçamentos... Ter retrabalho ao efetuar 

correções 

Impugnação de editais 63 Auxiliar os Pregoeiros em caso de 

impugnação de edital... Deixar que cada um 

responda de acordo com os seus 

conhecimentos 

Divergência entre a descrição do 

item e orçamentos 

33 

 

 

 

Conferir se os orçamentos obtidos estão 

condizentes com os itens da solicitação de 

compra... Desperdiçar recursos financeiros 

devido ao valor estar acima do valor de 
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41 

mercado. 

 

Averiguar se as descrições dos itens da 

requisição estão compatíveis com os 

orçamentos... Adquirir o item que não atende 

a necessidade. 

Dispensas de licitação 49 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

73 

 

 

 

 

 

74 

Realizar um levantamento das demandas de 

dispensas de licitação de acordo com o ano 

anterior... Deixar de realizar um 

planejamento. 

 

Planejar a operacionalização das e dispensas 

de licitação que serão realizadas no decorrer 

do exercício... Aumentar o quantitativo de 

dispensas. 

 

Identificar toda a demanda de dispensas e 

estipular prazo para a realização, a partir da 

entrega de toda a documentação 

corretamente... Aumentar o quantitativo de 

processo. 

 

Reduzir o quantitativo de dispensas 

realizadas... Ter que justificar a Auditoria 

Interna e externa 

Cadastro de fornecedores 13 

 

 

 

 

76 

Assegurar que os fornecedores sejam 

atendidos em curto espaço de tempo, a partir 

da entrega de toda a documentação... Deixar 

de participar de licitações. 

 

Planejar o cadastramento de fornecedores... 

Atrasar os demais processos pelo acumulo de 

trabalho. 

Elemento de despesa 07 Analisar se os itens estão definidos no 

elemento de despesa correto, no caso de 

solicitações de serviço... Atrasar a 

contratação, pela necessidade de refazer todo 

o processo. 

Normas legais 46 Assegurar que as solicitações de compras 

sejam entregues, de acordo com as normas 

internas e legais para serem contratadas...  

Frustrar a aquisição e atrasar o procedimento 

licitatório. 

 67 

 

 

 

 

 

 

 

68 

Verificar com base no ano anterior as 

licitações realizadas no sistema SRP e 

estipular prazos estipular prazos para 

realização da licitação, a partir da entrega de 

toda a documentação correta.... 

Sobrecarregar os Servidores no final do 

exercício financeiro. 

 

Verificar com base no ano anterior as 

licitações realizadas como pregão tradicional 

e estipular prazos para realização da 

licitação, a partir da entrega de toda a 

documentação... Faltar material para o 

ensino, pesquisa e extensão. 

 70 Assegurar que o serviço foi descrito com 

todas as características... Deixar de prever  

na licitação todas as características  
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necessárias para a execução dos serviços. 

Planejamento das atividades da 

Divisão 

43 Fomentar que todas as atividades 

desenvolvidas pela Divisão sejam planejadas 

e cumpram as exigências legais... Deixar de 

aperfeiçoar a gestão e sofrer penalizações 

dos órgãos de controle 

 29 

 

 

 

 

 

65 

 

Fomentar que o responsável pela Divisão 

realize a gestão das atividades e auxilie os 

Servidores no esclarecimento de dúvidas... 

Realizar atividades operacionais, pelo 

montante de trabalho. 

 

Dividir /repassar os trabalhos que demandam 

maior tempo entre os Servidores da equipe... 

Ter que executar atividades operacionais. 

 78 

 

 

79 

Planejar o cadastramento de itens no sistema 

interno... Receber reclamações pela demora. 

 

Estipular prazo para cadastro de itens no 

sistema... Atrasar a solicitação de compra 

Planejamento das demandas 47 Fomentar o planejamento das demandas para 

o próximo exercício...  Deixar de ofertar 

ensino, pesquisa e extensão de qualidade e 

comprometer o funcionamento do Câmpus 

 54 Incentivar e capacitar os responsáveis pelos 

demais Departamentos Administrativos do 

Câmpus a fazer um levantamento das suas 

demandas... Faltar materiais 

 58 Incentivar e capacitar os responsáveis pela 

manutenção e funcionamento do Câmpus  a 

fazer um levantamento das necessidades de 

acordo com consumido no ano anterior e 

prever possíveis fatos que podem diminuir 

ou alterar a demanda... Comprometer o 

funcionamento e a manutenção do Câmpus. 
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APÊNDICE F – MAPAS COGNITIVOS E SEUS RESPECTIVOS CLUSTERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação de desempenho da Divisão de Compras do Câmpus Pato 
Branco da UTFPR 

Planejamento Gestão 

Pessoas 

 

 

Comunicação Demais 

atividades 

 

Demandas 

de compras 
Solicitações de 

compras 
Licitações 

19 - Estabelecer 
níveis de 

treinamento aos 

Servidores 
Requisitantes... 

Deixar de ter 

participantes no 
treinamento 

22 - Instruir os 

Servidores 
Requisitantes 

sobre os 

procedimentos 
que devem ser 

realizados ao 

pesquisar o 

item no sistema 

interno e 

cadastrar... Ter 
retrabalho ao 

conferir as 

solicitações. 

301 – Capacitar os 

Servidores da 

Divisão... Manter os 

Servidores 

desatualizados e 

despreparados para a 

sua função. 

24 - Instruir os Servidores 

Requisitantes sobre os 
procedimentos que devem ser 

realizados para cotação de 

preços dos itens... Frustrar as 
aquisições. 

Cluster motivação 

dos Servidores da 

Divisão 

30- 

Disponibilizar 

recursos 

financeiros para 

capacitação... 

Perder 

oportunidades 

14- Fomentar o desenvolvimento profissional e a motivação 

dos Servidores... Deixar de desenvolver o trabalho com 

excelência e perder Servidores capacitados para outros 

Departamentos. 

15 - Promover ações 

para desenvolver 

profissionalmente os 

Servidores da Divisão de 

Compras... Deixar de 

desenvolver o trabalho 

com excelência. 

25 – Promover a 

motivação dos 

Servidores da Divisão 

de Compras.... Perder 

Servidores capacitados 

para outros 

Departamentos. 

21 – Promover ações 

para aperfeiçoar os 

Servidores 

Requisitantes 

periodicamente... 

Realizar aquisições que 

não atendam a 

demanda. 

16 - Realizar a 

capacitação dos 

Servidores da 

Divisão... Manter os 

Servidores 

desatualizados e 

despreparados para a 

17 - Identificar 

as demandas 

de capacitação 

junto aos 

Servidores da 

Divisão... 

Deixar de 

identificar 

demandas 

novas. 

27 - Dar 

retorno 

(feedback) aos 
Servidores 

periodicamente 

sobre o seu 
desempenho.... 

Perder 

Servidores 
capacitados 

para outros 

Departamentos. 

302 - Fomentar ações para que os 
Servidores permaneçam na 

Divisão de Compras por um longo 

período... Ter atraso nos processos 
devido aos Servidores não terem 

experiência. 

20 - Promover a 

capacitação dos 
Servidores 

Requisitantes nos 

procedimentos de 
compras... Executar 

correções nas 

solicitações de 
compras. 

31- Enfatizar 

sobre a 

necessidade do 
cumprimento de 

prazos e de 

seguir a 
legislação... 

Deixar de atender 

os trâmites de 

compras. 

Cluster capacitação 

dos Servidores da 

Divisão 

Cluster capacitação 

dos Servidores 

Requisitantes 
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303- Fomentar ações para melhorar o processo de 
comunicação e administração dos conflitos... Frustrar a 

aquisição e continuar não entendendo a finalidade do 

Departamento de Compras. 

Avaliação de desempenho da Divisão de Compras do Câmpus Pato 

Branco da UTFPR 

Planejamento Gestão 

Pessoas 

 

Comunicação Demais 

atividades 

 

Demandas 

de compras 
Solicitações 

de compras 
Licitações 

02- Fomentar ações para melhorar 

o processo de comunicação 

interna, referente aos trâmites de 
compras... Frustrar a aquisição.  

05 - Promover ações para melhorar 
o processo de comunicação com as 

Divisões de Compras dos demais 
Câmpus da UTFPR localizados no 

Sudoeste do Pr... Ter retrabalho ao 

realizar processos de compras de 
mesmo objeto licitatório. 

59 - Administrar os 

conflitos gerados por falhas 

na comunicação entre os 
servidores Requisitantes, 

Coordenadores e Chefes de 

Departamento com os 
Servidores da Divisão... 

Frustrar a aquisição. 

03 - Fomentar melhorias 

no processo de 
comunicação com os 

Chefes de Departamento 

e Coordenadores de 
Curso... Deixar de 

entender os trâmites de 

compras. 

04 - Fomentar melhorias 
no processo de 

comunicação entre os 

Servidores da Divisão 
com os Servidores 

Requisitantes... Deixar 

de entender o processo 
de compras. 

09 – Divulgar 
constantemente os 

motivos da 

obrigatoriedade de 
seguir a legislação 

e importância do 

cumprimento de 
prazos... Continuar 

encaminhando de 

forma incorreta os 
processos. 

10 – Participar de 

reuniões para 

divulgar os trâmites 
de compras... Deixar 

de disseminar a 

informação. 

08 - Manter a 

página da Divisão 
sempre atualizada... 

Deixar de divulgar 

os trâmites de 
compras. 

11 – Informar 
constantemente os prazos 

e demais procedimentos 

de compras... Deixar de 
adquirir itens importantes 

para o ensino e pesquisa. 

12 – Promover 

ações para 

realizar parcerias 
com a Divisão de 

Compras dos 

Câmpus  

Francisco 

Beltrão e Dois 

Vizinhos para 
realização de 

licitação 

conjunta, na 
modalidade 

pregão 

eletrônico, para 
os três Câmpus 

do Sudoeste da 

UTFPR... Ter 

retrabalho. 

304 - Promover ações para 
realizar parcerias com a 

Divisão de Compras dos 

Câmpus Francisco Beltrão 
e Dois Vizinhos para 

realização de dispensas de 

licitação conjuntas... 
Deixar de economizar 

recursos financeiros. 

60 - Buscar compreender as 

razões dos conflitos e buscar a 

sua solução... Receber 
reclamações dos Servidores de 

outros Departamentos 

Cluster Comunicação 

no Câmpus 

Cluster Comunicação com os 

Câmpus do Sudoeste 

Cluster Conflito 
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44 – Fomentar o planejamento das licitações a serem realizadas no 

decorrer do exercício... Deixar de ter tempo hábil para realizar as 
licitações e sobrecarregar os Servidores no final do exercício. 

Planejamento Gestão 

Pessoas 

 

Comunicação Demais 

atividades 

 

Demandas 

de compras 

Solicitações 

de compras 
Licitações 

Avaliação de desempenho da Divisão de Compras do Câmpus 

Pato Branco da UTFPR 

28 – Planejar a demanda e 
operacionalização das licitações, na 

modalidade pregão, que serão realizadas 

no decorrer do exercício... Deixar de ter 
tempo hábil para realizar as licitações e 

sobrecarregar os Servidores no final do 

exercício. 

71 – Solicitar que em 
pregões para realização de 

serviços sejam 

encaminhadas todas as 
informações necessárias... 

Deixar de realizar todas as 

etapas do serviço pela não 
previsão. 

309 - Planejar a operacionalização das 
licitações, que se enquadrem nas 

modalidades concorrência, tomada de 

preços e convite... Sobrecarregar os 
Servidores da Divisão presentes na 

Comissão Permanente de Licitação 

72 – Planejar a 

operacionalização das e 

dispensas de licitação que 
serão realizadas no decorrer do 

exercício... Aumentar o 

quantitativo de dispensas. 

67 – Verificar 

com base no ano 
anterior as 

licitações 

realizadas no 
sistema SRP e 

estipular prazos 

estipular prazos 

para realização da 

licitação, a partir 

da entrega de 
toda a 

documentação 

correta.... 
Sobrecarregar os 

Servidores no 

final do exercício 
financeiro. 

68 – Verificar com base no ano 

anterior as licitações realizadas 
como pregão tradicional e 

estipular prazos para realização 

da licitação, a partir da entrega 
de toda a documentação... Faltar 

material para o ensino, pesquisa 

e extensão. 

69 – Verificar se o 

Servidor Requisitante 

encaminhou o termo 

de referência com 
todas as exigências 

necessárias... Ter 

problemas na 
realização dos 

serviços. 

70 – Assegurar que o 

serviço foi descrito 

com todas as 
características... 

Deixar de prever na 

licitação todas as 
características  

necessárias para a 

execução dos 
serviços. 

310-Fomentar ações para que 

a Dirplad envie as 

solicitações de obras e 
serviços que se enquadrem 

nas modalidades 

concorrência, tomada de 
preços e convite até o mês de 

julho... Deixar de concluir as 

licitações no prazo. 

311-Reduzir o 
número de 

Servidores da 

Divisão que 

participam da 

Comissão de 

licitação... 
Deixar atrasar os 

pregões devido a 

todos os 
Servidores da 

Divisão estarem 

envolvidos com a 

CPL. 

312- Fomentar 

ações para que 

o Depro envie 
todas as 

documentações 

necessárias 
para a 

realização das 

licitações nas 
modalidades 

concorrência, 

tomada de 
preços e 

convite até o 

mês de 
agosto... 

Sobrecarregar 

os Servidores 
da Divisão 

presentes na 

CPL 

49 – Realizar 

um 
levantamento 

das demandas 

de dispensas 
de acordo com 

o ano 

anterior... 
Deixar de 

realizar um 

planejamento. 

308– Aumentar 
o quantitativo 

de cotações 

eletrônicas 
realizadas... 

Ter problemas 

com os orgãos 
de controle ou 

restringir a 

competitividad
e 

73 – Identificar toda a 

demanda de dispensas 
e estipular prazo para 

a realização, a partir 

da entrega de toda a 
documentação 

corretamente... 

Aumentar o 
quantitativo de 

processo. 

74– Reduzir o 

quantitativo de 

dispensas 
realizadas... Ter 

que justificar a 

Auditoria Interna 
e externa. 



121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 – Fomentar que todas as atividades desenvolvidas pela Divisão 
sejam planejadas e cumpram as exigências legais... Deixar de 

aperfeiçoar a gestão e sofrer penalizações dos órgãos de controle. 

Planejamento Gestão 

Pessoas 

 

Comunicação Demais 

atividades 

 

Demandas 

de compras 

Solicitações 

de compras 
Licitações 

Avaliação de desempenho da Divisão de Compras do Câmpus 

Pato Branco da UTFPR 

75 – Planejar a operacionalização de todas as 
atividades a serem realizadas no decorrer do 

exercício... Deixar de aperfeiçoar a gestão. 

29 - Fomentar que o responsável 
pela Divisão realize a gestão das 

atividades e auxilie os 

Servidores no esclarecimento de 
dúvidas... Realizar atividades 

operacionais, pelo montante de 

trabalho. 

34 – Assegurar o 
cumprimento das normas 

legais... Sofrer penalizações 

dos órgãos de controle. 

76 – Planejar o 
cadastramento de 

fornecedores... 

Atrasar os demais 
processos pelo 

acúmulo de 

trabalho. 

78 – Planejar o 

cadastramento de itens 

no sistema interno... 
Receber reclamações 

pela demora. 

13 – Assegurar 
que os 

fornecedores 

sejam atendidos 
em curto espaço 

de tempo, a partir 

da entrega de 
toda a 

documentação... 

Deixar de 
participar de 

licitações. 

79 – Estipular 
prazo para 

cadastro de 

itens no 
sistema... 

Atrasar a 

solicitação de 

compra. 

80 – Solicitar que os 

Servidores 

Requisitantes insiram 
os itens com todas as 

características 

necessárias... Deixar de 

adquirir um item de 

qualidade. 

313 – Conferir se as 

características do item 
estão de acordo com a 

normativa interna e 

legal... Receber 
impugnação de edital. 

314– Conferir 
se o item já 

está 

cadastrado no 
sistema... Ter 

o item 

duplicado. 

315 – 

Verificar se 
os itens foram 

detalhados... 

Deixar de 
adquirir item 

de qualidade. 

65 – Dividir /repassar 

os trabalhos que 

demandam maior 
tempo entre os 

Servidores da equipe... 

Ter que executar 
atividades 

operacionais. 

 64 - Auxiliar 
os Pregoeiros 

em caso de 

recursos na 
fase de 

habilitação dos 

itens... Deixar 
de dar suporte 

aos 

Servidores. 

63 - Auxiliar os Pregoeiros em 

caso de impugnação de edital... 

Deixar que cada um responda 
de acordo com os seus 

conhecimentos. 

316– Enquadrar 
as despesas nas 

modalidades 

legais... Sofrer 
penalizações 

pelos órgãos de 

controle. 

81 – Orientar que 

sejam atendidas as 
normas sobre 

contratação 

sustentável... Deixar 

de contribuir com a 

preservação do meio-

ambiente. 

82 – Incentivar que sejam 

atendidas as normas sobre 
contratação sustentável na 

contratação de obras e 

serviços de engenharia... 
Deixar de contribuir com a 

preservação do meio-

ambiente. 

83 – Incentivar os 

Servidores 
Requisitantes a 

solicitarem itens 

sustentáveis... Deixar 
de colaborar com o 

desenvolvimento 

sustentável. 

Cadastro de 

fornecedores e de itens 

Recursos e impugnação 

Normas 

legais 
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Comunicação Solicitações 

de compras 

Demandas 

de compras 

Avaliação de desempenho da Divisão de Compras do Câmpus 

Pato Branco da UTFPR 

Licitações 

Gestão 

Pessoas 

 

Demais 

atividades 

 

Planejamento 

47 - Fomentar o planejamento das demandas para o próximo exercício...  

Deixar de ofertar ensino, pesquisa e extensão de qualidade e comprometer o 

funcionamento do Câmpus. 

48 - Realizar ações de conscientização e capacitação 

sobre a importância de realizar um planejamento das 
demandas com os responsáveis pelos Departamentos 

acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão e 

Coordenadores de Curso.. . Deixar de ofertar ensino, 
pesquisa e extensão de qualidade. 

50 - Realizar ações de conscientização com os 

responsáveis pelos Departamentos 
Administrativos sobre o planejamento das 

demandas... Comprometer o funcionamento do 

Câmpus. 

51 - Incentivar os 
Chefes de 

Departamento e 

Coordenadores a 
efetuarem um 

planejamento das 

necessidades das suas 
áreas...  Deixar de 

adquirir itens 

importantes ao ensino e 
realizar fracionamentos 

de despesa. 

52 - Realizar ações de 

conscientização para que 

as Chefias incentivem 
aos demais Servidores da 

sua área a verificar as 

necessidades de itens... 
Deixar de efetuar as 

solicitações de compra. 

54 – Incentivar os 

responsáveis pelos 

demais 
Departamentos 

Administrativos do 

Câmpus a fazer um 
levantamento das 

suas demandas... 

Faltar materiais 

58 - Incentivar os 

responsáveis pela 

manutenção e 

funcionamento do 

Câmpus a fazer um 

levantamento das 
necessidades de acordo 

com consumido no ano 

anterior e prever 
possíveis fatos que 

podem diminuir ou 

alterar a demanda... 
Comprometer o 

funcionamento e a 

manutenção do Câmpus. 

Departamentos  

cadêmicos de Ensino, 

Pesquisa e Extensão 

Departamentos 

Administrativos 



123 

 

APÊNDICE G - FUNÇÕES DE VALOR DO MODELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

0% 20% 40% 60% 80% ou mais

1. Demandas de capacitação identificadas pelos Servidores da Divisão 

% de capacitações 

identificadas e 

solicitadas pelos 

Servidores da 

Divisão, sobre o 

total de 

capacitações 

identificadas pelos 

Servidores da 

Divisão, Chefe do 

Departamento, 

Diretor de 

Planejamento e 

Reitoria da 

UTFPR no último 

ano. 

% de capacitações 

identificadas e 

solicitadas pelos 

Servidores da 

Divisão, sobre o 

total de 

capacitações 

identificadas pelos 

Servidores da 

Divisão, Chefe do 

Departamento, 

Diretor de 

Planejamento e 

Reitoria da 

UTFPR no último 

ano. 
Matriz de julgamento de valor 

60% 

0%  

40% 

20% 

80% ou 

mais 

α V (α) 
125 

100 

66 

0 

-130 

60% 

0%  

40% 

20% 

80% ou 

mais 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

α 
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 2. Capacitações realizadas pelos Servidores 

% de capacitações 

realizadas que 
atenderam as 

demandas 

identificadas pelos 
Servidores da 

Divisão, Chefe do 

Departamento, 
Diretor de 

Planejamento e 

Reitoria da 
UTFPR, com 

carga horária de 

16h ou mais, no 

último ano. 

% de capacitações 

realizadas que 
atenderam as 

demandas 

identificadas pelos 
Servidores da 

Divisão, Chefe do 

Departamento, 
Diretor de 

Planejamento e 

Reitoria da 
UTFPR, com 

carga horária de 

16h ou mais, no 
último ano. 

Matriz de julgamento de valor 

80% ou 

mais 

70%  

40% ou menos 

60% 

50% 

80% ou 

mais 

70%  

40% ou menos 

60% 

50% 

125 

100 

66 

0 

-130 
-130

-100

-70

-40

-10

20

50

80

110

40% ou menos 50% 60% 70% 80% ou mais

Descritor escala ordinal Descritor escala 

cardinal 
Gráfico da função de valor 

V (α) 
α α 

 

 
3. Recursos financeiros disponibilizados para capacitação 

% dos recursos 
financeiros 

recebidos pela 

Divisão e 
disponibilizados 

para capacitação 

no último ano 

% dos recursos 

financeiros 

recebidos pela 
Divisão e 

disponibilizados 

para 
capacitação no 

último ano 

70%  

40% ou 

menos 

60% 

50% 

80% ou 

mais 

α 

70%  

40% ou 

menos 

60% 

50% 

80% ou 
mais 117 

100 

67 

0 

-132 

α V (α) 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

40% ou menos 50% 60% 70% 80% ou mais

Matriz de julgamento de valor 

Descritor escala ordinal Descritor escala 

cardinal 
Gráfico da função de valor 
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4. Retorno (feedback) dado aos Servidores 

Número de 
retorno 

(feedback) 

dado aos 
Servidores 

sobre o 

desempenho 
no exercicío 

das suas 

funções no 

último ano 

Número de 

retorno 
(feedback) 

dado aos 

Servidores 
sobre o 

desempenho 

no exercicío 
das suas 

funções no 

último ano 

Matriz de julgamento de valor 

4 ou mais 

3 

2 

1 

0 

4 ou mais 

3 

2 

1 

0 

α α V (α) 

132 

100 

70 

0 

-137 

Descritor escala ordinal Descritor escala 

cardinal 
Gráfico da função de valor 

-140

-100

-60

-20

20

60

100

140

0 1 2 3 4 ou mais

 
5. Ações para permanência dos Servidores na Divisão 

Número de 

conversas com 
incentivo a 

equipe a 

permanecer na 
Divisão, 

capacitação 

ofertada, 
momentos de 

descontração 

em reuniões 
com coffee 

break, no 

último ano 

Número de 

conversas com 

incentivo a 
equipe a 

permanecer na 

Divisão, 
capacitação 

ofertada, 

momentos de 
descontração 

em reuniões 

com coffee 
break, no 

último ano 
Matriz de julgamento de valor 

8 ou 
 mais 

0 

6 

4 

2 

8 ou mais 

0 

6 

4 

2 

α α V (α) 

132 

100 

70 

0 

-137 
-140

-100

-60

-20

20

60

100

140

0 2 4 6 8 ou mais

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala 

cardinal 
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6. Instruções realizadas sobre o item 

% de  instruções 

realizadas, em 
treinamentos e 

reuniões com os 

Servidores 
Requisitantes 

que em 80% do 

total, foi sobre a 
descrição do 

item no último 

ano 

% de  instruções 

realizadas, em 
treinamentos e 

reuniões com os 

Servidores 
Requisitantes que 

em 80% do total, 

foi sobre a 
descrição do item 

no último ano 

Matriz de julgamento de valor 
80% ou 
 mais 

40% ou 
 menos 

70% 

60% 

50% 

α α 

80% ou 
 mais 

40% ou 
 menos 

70% 

60% 

50% 

132 

100 

70 

0 

-137 

V (α) 

-140

-100

-60

-20

20

60

100

140

40% ou menos 50% 60% 70% 80% ou mais

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala 

cardinal 

 

80% ou 
 mais 

40% ou 
 menos 

70% 

60% 

50% 

7. Instruções realizadas sobre orçamento dos itens 

% de  instruções 

realizadas, em 
treinamentos e 

reuniões com os 

Servidores 
Requisitantes 

que em 80% do 

total, foi sobre o 
orçamento dos 

itens no último 

ano 

% de  
instruções 

realizadas, em 

treinamentos e 
reuniões com os 

Servidores 

Requisitantes 
que em 80% do 

total, foi sobre 

o orçamento 
dos itens no 

último ano 

Matriz de julgamento de valor α α 
80% ou 
 mais 

40% ou 
 menos 

70% 

60% 

50% 

132 

100 

70 

0 

-137 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-100

-60

-20

20

60

100

140

40% ou menos 50% 60% 70% 80% ou mais
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8. Instruções realizadas sobre cumprimento de prazos 

% de instruções 

realizadas, em 
treinamentos e 

reuniões com os 

Servidores 
Requisitantes, 

que em 80% do 

total, foi sobre 
cumprimento de 

prazos no 

último ano 

% de instruções 

realizadas, em 
treinamentos e 

reuniões com os 

Servidores 
Requisitantes, 

que em 80% do 

total, foi sobre 
cumprimento de 

prazos no 

último ano 

Matriz de julgamento de valor 
80% ou 
 mais 

40% ou 
 menos 

70% 

60% 

50% 

α α 
80% ou 
 mais 

40% ou 
 menos 

70% 

60% 

50% 

132 

100 

70 

0 

-137 

V (α) 

-140

-100

-60

-20

20

60

100

140

40% ou menos 50% 60% 70% 80% ou mais

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

 

9. Níveis de treinamento  

Níveis de treinamentos  
(Nível I - Iniciantes em 

solicitações de compras; 

Nível II - Avançado em 

solicitações de compras; 

Nível III - Problemas mis 

comuns nas aquisições e 

Nível IV - Recursos, 
impugnação de edital e 

enquadramentos legais de 

licitações, 

proporcionados aos 

Servidores Requisitantes 

nos últimos dois anos 

Níveis de treinamentos  
(Nível I - Iniciantes em 

solicitações de compras; 

Nível II - Avançado em 

solicitações de compras; 

Nível III - Problemas mis 

comuns nas aquisições e 

Nível IV - Recursos, 
impugnação de edital e 

enquadramentos legais de 

licitações, proporcionados 

aos Servidores 

Requisitantes nos últimos 
dois anos 

Matriz de julgamento de valor 

4 ou 
 mais 

0 

3 

2 

1 

α α 
4 ou 
 mais 

0 

3 

2 

1 

129 

100 

70 

0 

-140 

V (α) 

-140

-100

-60

-20

20

60

100

140

0 1 2 3 4 ou mais

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 



128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Reuniões realizadas com Chefes de Departamento e Coordenadores 

%  de 

participação em 
reuniões, com 

Chefes de 

Departamento e 
Coordenadores, 

sobre o total de 

reuniões nos 
dois últimos 

anos 

%  de participação 
em reuniões, com 

Chefes de 

Departamento e 
Coordenadores, 

sobre o total de 

reuniões nos dois 

últimos anos 

Matriz de julgamento de valor 
100% 

50% ou 
 menos 

80% 

70% 

60% 

α 
α 

100% 

50% ou 
 menos 

80% 

70% 

60% 

125 

100 

66 

0 

-130 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

50% ou menos 60% 70% 80% 100%

10. Divulgações realizadas sobre legislação 

% de divulgações 
realizadas, pelo e-

mail institucional 

da Divisão e pelo 
Comunica do 

Câmpus sobre o 

total de 
comunicados 

enviados pela 

Divisão sobre 
legislação e 

cumprimento de 

prazos no último  

ano 

% de divulgações 
realizadas, pelo e-

mail institucional da 

Divisão e pelo 
Comunica do 

Câmpus sobre o 

total de 
comunicados 

enviados pela 

Divisão sobre 
legislação e 

cumprimento de 

prazos no último  

ano 
Matriz de julgamento de valor 

100% 

50% ou 
 menos 

80% 

70% 

60% 

α α 
100% 

50% ou 
 menos 

80% 

70% 

60% 

125 

100 

66 

0 

-130 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala 

cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

50% ou menos 60% 70% 80% 100%
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12. Atualizações realizadas na página da Divisão 

N. de atualizações 
realizadas na 

página da 

Divisão, de 
acordo com a 

publicação de 

novas legislações, 
nos últimos dois 

anos 

N. de atualizações 
realizadas na 

página da Divisão, 

de acordo com a 
publicação de 

novas legislações, 

nos últimos dois 

anos 

Matriz de julgamento de valor 
4 ou mais 

0 

3 

2 

1 

α α 

4 ou mais 

0 

3 

2 

1 

117 

100 

67 

0 

-132 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala 

cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

0 1 2 3 4 ou mais

 
13. Comunicados enviados aos Servidores Requisitantes 

% de 

comunicados 

enviados pelo e-

mail da Divisão 
aos Servidores 

Requisitantes e 

pelo  Comunica 
do Câmpus sobre 

prazos e 

procedimentos de 
compras nos 

últimos dois anos 

% de comunicados 

enviados pelo e-

mail da Divisão 
aos Servidores 

Requisitantes e 

pelo  Comunica do 
Câmpus sobre 

prazos e 

procedimentos de 
compras nos 

últimos dois anos 

Matriz de julgamento de valor 

100% 

50% ou 
 menos 

80% 

70% 

60% 

α α 

100% 

50% ou 
 menos 

80% 

70% 

60% 

129 

100 

70 

0 

-140 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

50% ou menos 60% 70% 80% 100%
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14. Licitações conjuntas realizadas 

% de licitações 

conjuntas 
realizadas com os 

Câmpus Francisco 

Beltrão e Dois 
Vizinhos, do total 

de licitações  no 

último ano 
 Fórmula de 

cálculo 
Licitações 
conjuntas / total de 

licitações * 100 

% de licitações 
conjuntas 

realizadas com os 

Câmpus Francisco 
Beltrão e Dois 

Vizinhos, do total 

de licitações  no 
último ano 
 Fórmula de 

cálculo 
Licitações 

conjuntas / total de 

licitações * 100 
Matriz de julgamento de valor 

25 % ou mais 

5% ou menos 

20% 

15% 

10% 

α α 
125 

100 

75 

0 

-150 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-150

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

150

50% ou menos 60% 70% 80% 100%

25 % ou mais 

20% 

15% 

10% 

5% ou menos 

 
15. Dispensas de licitação conjuntas realizadas 

% de  processos de 
dispensa de 

licitação realizados 

em conjunto  com 
os Câmpus 

Francisco Beltrão e 

Dois Vizinhos, do 
total de processos, 

no último ano 
Fórmula de cálculo 
Dispensas 

conjuntas/total de 

dispensas *100 

% de  processos de 
dispensa de 

licitação realizados 

em conjunto  com 
os Câmpus 

Francisco Beltrão e 

Dois Vizinhos, do 
total de processos, 

no último ano 
Fórmula de cálculo 
Dispensas 

conjuntas/total de 

dispensas *100 
Matriz de julgamento de valor 

25 % ou mais 

5% ou menos 

20% 

15% 

10% 

α α 
125 

100 

75 

0 

-150 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-150

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

150

50% ou menos 60% 70% 80% 100%

25 % ou mais 

20% 

15% 

10% 

5% ou menos 
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 16. Resolução de problemas interpessoais (conflitos) 

% de problemas de 
relações 

interpessoais 

resolvidos no 
último ano, a partir 

de reclamações 

recebidas pelo 
Chefe do 

Departamento e 

pela Ouvidoria do 

Câmpus 

% de problemas de 

relações 

interpessoais 
resolvidos no 

último ano, a partir 

de reclamações 
recebidas pelo 

Chefe do 

Departamento e 
pela Ouvidoria do 

Câmpus 

Matriz de julgamento de valor 

80% ou mais 

0% 

60% 

40% 

20% 

α α 
122 

100 

66 

0 

-133 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

0% 20% 40% 60% 80% ou mais

80 % ou mais 

60% 

40% 

20% 

0% 

 
17. Itens das solicitações de compras 

% de itens 

recebidos nas 

solicitações de 
compras que não 

tiveram problemas 

na descrição no 
último ano  
Fórmula de cálculo 

Itens sem 
problemas na 

descrição/total de 

itens recebidos 
para contratação * 

100 

% de itens 

recebidos nas 
solicitações de 

compras que não 

tiveram problemas 
na descrição no 

último ano  
Fórmula de cálculo 
Itens sem 

problemas na 

descrição/total de 
itens recebidos para 

contratação * 100 
Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α α 
125 

100 

66 

0 

-133 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 
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18. Solicitações com todas as assinaturas 

% de solicitações de 

compras  que não 

tiveram que ser 
devolvidas por falta de 

assinatura no último 

ano  
Fórmula de cálculo 

Número de solicitações 

de compras recebidas 
que não tiveram que ser 

devolvidas por falta de 

assinatura/total de 
requisições recebidas * 

100 

% de solicitações de 
compras  que não 

tiveram que ser 

devolvidas por falta de 
assinatura no último 

ano  
Fórmula de cálculo 
Número de 

solicitações de 

compras recebidas que 
não tiveram que ser 

devolvidas por falta de 

assinatura/total de 
requisições recebidas * 

100 
Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α 
α 

125 

100 

66 

0 

-133 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 

 
19.  Elementos de despesa dos itens das solicitações de serviços 

% de requisições que não 

tiveram que ser 

devolvidas por problemas 
no elemento de despesa 

nas solicitações de 

serviço no último ano  
Fórmula de cálculo: 

Número de solicitações 

de serviços recebidas que 
não tiveram que ser 

devolvidas devido a 

problemas no elemento 
de despesa/ Número total 

de solicitações de serviço 

recebidas * 100  

% de requisições que não 

tiveram que ser 
devolvidas por problemas 

no elemento de despesa 

nas solicitações de serviço 
no último ano  
Fórmula de cálculo: 

Número de solicitações de 
serviços recebidas que 

não tiveram que ser 

devolvidas devido a 
problemas no elemento de 

despesa/ Número total de 

solicitações de serviço 
recebidas * 100 

Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α 
α 

125 

100 

66 

0 

-133 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 
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 21.  Itens com no mínimo 3 orçamentos 

% de itens das 

solicitações de compras 
que estavam com os 3 

orçamentos para todos 

os itens no último ano 
Fórmula de cálculo 

Número de itens  das 

solicitações de compras 
que estavam com no 

mínimo 3 

orçamentos/total de itens 

* 100 

% de itens das 

solicitações de compras 
que estavam com os 3 

orçamentos para todos os 

itens no último ano 
Fórmula de cálculo 

Número de itens  das 

solicitações de compras 
que estavam com no 

mínimo 3 

orçamentos/total de itens 

* 100 

Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α α 

125 

100 

66 

0 

-133 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 

20.  Justificativa das solicitações de serviços 

% de solicitações de 
compras que não tiveram 

que ser devolvidas para 

complementar a 
justificativa de aquisição 

no último ano 
Fórmula de cálculo 
Número de solicitações de 

compras que não tiveram 

que ser devolvidas por ter 
problemas na 

justificativa/total de 

solicitações recebidas * 

100 

% de solicitações de 

compras que não tiveram 
que ser devolvidas para 

complementar a 

justificativa de aquisição 
no último ano 
Fórmula de cálculo 

Número de solicitações 
de compras que não 

tiveram que ser 

devolvidas por ter 
problemas na 

justificativa/total de 

solicitações recebidas * 
100 

Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α α 
125 

100 

66 

0 

-133 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 
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22. Descrições compatíveis nas solicitações e orçamentos 

% de orçamentos 

recebidos com as 
solicitações de compras 

que estavam com as 

descrições dos itens 
compatíveis com a 

solicitação de compras no 

último ano  
Fórmula de cálculo: 

Número de orçamentos 

com descrições dos itens 
compatíveis/total de 

orçamentos * 100 

% de orçamentos 

recebidos com as 

solicitações de compras 
que estavam com as 

descrições dos itens 

compatíveis com a 
solicitação de compras no 

último ano  
Fórmula de cálculo: 
Número de orçamentos 

com descrições dos itens 

compatíveis/total de 

orçamentos * 100 
Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α α 

125 

100 

66 

0 

-133 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 

 
23.  Unidade de medida especificada nos orçamentos 

% de orçamentos 
recebidos com as 

solicitações de compras 

que  especificavam 
corretamente a unidade 

de medida no último ano  
Fórmula de cálculo: 
Número total de 

orçamentos que espe 

cificavam corretamente a 
unidade de medida/total 

de orçamentos * 100 

% de orçamentos 

recebidos com as 
solicitações de compras 

que  especificavam 

corretamente a unidade de 
medida no último ano  
Fórmula de cálculo: 

Número total de 
orçamentos que espe 

cificavam corretamente a 

unidade de medida/total 
de orçamentos * 100 
orçamentos * 100 

Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α α 

125 

100 

66 

0 

-133 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 
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24.  Preços semelhantes nos orçamentos 

% de orçamentos recebidos 

com as solicitações de compras 

em que  todos os preços  
estavam com diferença entre 

60% a 130% do preço médio 

unitário, conforme In 2 de 
2017 da PROPLAD da UTFPR   

no último ano  
Fórmula de cálculo: % de 
orçamentos recebidos com as 

solicitações de compras em 

que  todos os preços  estavam 
com diferença entre 60% a 

130% do preço médio 

unitário/total de orçamentos * 
100    

% de orçamentos recebidos com 
as solicitações de compras em 

que  todos os preços  estavam 

com diferença entre 60% a 130% 
do preço médio unitário, 

conforme In 2 de 2017 da 

PROPLAD da UTFPR   no 
último ano  
Fórmula de cálculo: % de 

orçamentos recebidos com as 
solicitações de compras em que  

todos os preços  estavam com 

diferença entre 60% a 130% do 
preço médio unitário/total de 

orçamentos * 100    
Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α α 

125 

100 

66 

0 

-133 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 

 25. Frete incluso nos orçamentos 

% de orçamentos 

recebidos que  tiveram  

frete incluso no último 
ano  
Fórmula de cálculo: 
Número de orçamentos 
recebidos que tiveram 

frete incluso/total de 

orçamentos  * 100 

Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α α 

125 

100 

66 

0 

-133 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 

% de orçamentos 

recebidos que  tiveram  

frete incluso no último 
ano  
Fórmula de cálculo: 
Número de orçamentos 
recebidos que tiveram 

frete incluso/total de 

orçamentos  * 100 
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 26. Solicitações de compras entregues no prazo 

% de solicitações de 

compras, por áreas, 

entregues no prazo 
estipulado no último ano  
Fórmula de cálculo: 

Número de solicitações 
entregues no prazo/ N. 

total de solicitações 

entregues * 100 

Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α α 

130 

100 

69 

0 

-138 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 

% de solicitações de 
compras, por áreas, 

entregues no prazo 
estipulado no último ano  
Fórmula de cálculo: 

Número de solicitações 
entregues no prazo/ N. 

total de solicitações 

entregues * 100 

 27. Solicitações entregues com todas as documentações 

% de solicitações 
entregues com todas as 

documentações 

pertinentes, conforme 
item 10 do Manual do 

Requisitante no último 

ano  
Fórmula de cálculo: 
Número de solicitações 

entregues no prazo/total 

de solicitações * 100 

Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α α 

130 

100 

69 

0 

-138 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 

% de solicitações 

entregues com todas as 
documentações 

pertinentes, conforme 

item 10 do Manual do 
Requisitante no último 

ano  
Fórmula de cálculo: 
Número de solicitações 

entregues no prazo/total 

de solicitações * 100 
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 28. Prazo para realização de licitações - SRP - Pregão por Registro de 

Preços 

% de licitações realizadas no 

prazo, no pregão por registro 

de preços a partir da entrega 
de toda a documentação 

correta, pelo Serv. 

Requisitante conforme item 
11 do manual Requisitante no 

último ano 
Fórmula de cálculo 
Número de licitações na 

modalidade SRP realizadas 

no prazo de até 37 dias 
úteis/Número total de 

licitações na modalidade SRP 
* 100 

Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α 
α 

122 

100 

66 

0 

-133 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 

% de licitações realizadas no 
prazo, no pregão por registro 

de preços a partir da entrega 

de toda a documentação 
correta, pelo Serv. 

Requisitante conforme item 

11 do manual Requisitante no 
último ano 
Fórmula de cálculo 
Número de licitações na 
modalidade SRP realizadas 

no prazo de até 37 dias 

úteis/Número total de 
licitações na modalidade SRP 

* 100 

 
29. Prazo para realização de Pregão Tradicional 

% de licitações na 

modalidade pregão eletrônico 
realizadas no prazo de 37 

dias úteis,  a partir da entrega 

de toda a documentação 
correta pelo Servidor 

Requisitante, no último ano 
Fórmula de cálculo: Número 
de licitações na modalidade 

pregão eletrônico realizadas 

no prazo de até 37 dias 
úteis/Número total de 

licitações na modalidade 

pregão eletrônico * 100 Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α 
α 

122 

100 

66 

0 

-133 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 

% de licitações na 

modalidade pregão eletrônico 

realizadas no prazo de 37 
dias úteis,  a partir da entrega 

de toda a documentação 

correta pelo Servidor 
Requisitante, no último ano 
Fórmula de cálculo: Número 

de licitações na modalidade 
pregão eletrônico realizadas 

no prazo de até 37 dias 

úteis/Número total de 
licitações na modalidade 

pregão eletrônico * 100 
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 30. Termo de referência para realização de pregão para contratação de 

serviços 

% de termos de referência 

enviados com todas as 
informações  necessárias, 

conforme item 11 do 

Manual do Requisitante da 
UTFPR - Câmpus Pato 

Branco no último  ano 
Fórmula de cálculo: 
Termos de referências 

enviados com todas as 

documentações/total de 
termos de referências 

enviados * 100 
Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α α 

130 

100 

69 

0 

-138 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 

% de termos de referência 

enviados com todas as 

informações  necessárias, 
conforme item 11 do 

Manual do Requisitante da 

UTFPR - Câmpus Pato 
Branco no último  ano 
Fórmula de cálculo: 

Termos de referências 
enviados com todas as 

documentações/total de 

termos de referências 

enviados * 100 

 
31. Serviço descrito com todas as características necessárias 

% de solicitações de 

realização de serviços 

enviados com  as 
características 

necessárias na descrição , 

conforme item 6 do 
Manual do Requisitante 

nos últimos 2 anos 
Fórmula de cálculo: 
Número de sol. serviços 

com as caract. 

necessárias/total de sol. 

serviços * 100 Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α α 

130 

100 

69 

0 

-138 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 

% de solicitações de 

realização de serviços 

enviados com  as 

características necessárias 
na descrição , conforme 

item 6 do Manual do 

Requisitante nos últimos 2 
anos 
Fórmula de cálculo: 

Número de sol. serviços 
com as caract. 

necessárias/total de sol. 

serviços * 100 
 



139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32.  Serviços para manutenção do Câmpus 

% de solicitações de 
serviços de manutenção 

do Câmpus  enviadas até 

o último dia do mês de 
julho no último ano 
Fórmula de cálculo: % de 

solicitações de serviços 
de manutenção do 

Câmpus  enviadas até o 

último dia do mês de 
julho no último ano/total 

de serv. manutenção * 

100 
Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α α 

150 

100 

50 

0 

-50 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 

% de solicitações de 

serviços de manutenção 
do Câmpus  enviadas até o 

último dia do mês de julho 

no último ano 
Fórmula de cálculo: % de 

solicitações de serviços de 

manutenção do Câmpus  
enviadas até o último dia 

do mês de julho no último 

ano/total de serv. 

manutenção * 100 

33. Demandas de obras e serviços de engenharia 

% de solicitações de 

contratação  de obras e 
serviços de engenharia 

enviadas até o último dia do 

mês de julho no último ano 
Fórmula de cálculo: Número 

de solicitações de obras e 

serv. engenharia enviadas até 
o último dia do mês de 

julho/total de sol. obras e 

serv.  engenharia * 100 

Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α 
α 

130 

100 

69 

0 

-138 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 

% de solicitações de 

contratação  de obras e 

serviços de engenharia 
enviadas até o último dia do 

mês de julho no último ano 
Fórmula de cálculo: Número 
de solicitações de obras e 

serv. engenharia enviadas até 

o último dia do mês de 
julho/total de sol. obras e 

serv.  engenharia * 100 
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34. Prazo para envio das documentações necessárias 

% Percentual de projetos, 

memoriais descritivos e 

planilhas de preços, 
conforme item 7 da Lei 

8666/93 enviadas até o 

último dia do mês de 
agosto no último ano 
Fórmula de cálculo: 

Número de projetos, 
memoriais e planilhas 

entregues até o último dia 

do mês de agosto/total de 
projetos, memorias e 

planilhas * 100 Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α 
α 

130 

100 

69 

0 

-138 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 

% Percentual de projetos, 
memoriais descritivos e 

planilhas de preços, 

conforme item 7 da Lei 
8666/93 enviadas até o 

último dia do mês de agosto 

no último ano 
Fórmula de cálculo: Número 

de projetos, memoriais e 

planilhas entregues até o 
último dia do mês de 

agosto/total de projetos, 

memorias e planilhas * 100 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

 
35. Servidores que participam da Comissão de Licitação 

N° de Servidores da 

Divisão que participaram 

da Comissão Permanente 
de Licitação, conforme 

Portaria emitida pelo 

Diretor Geral do Câmpus, 

no último ano 

Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 
 menos 

80% 

60% 

40% 

α 
α 

130 

100 

69 

0 

- 138 

V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 

N° de Servidores da 

Divisão que 
participaram da 

Comissão Permanente 

de Licitação, conforme 
Portaria emitida pelo 

Diretor Geral do 

Câmpus, no último ano 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%
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36. Prazo para realização das dispensas de licitação 

N°  de dias úteis para 
realização das dispensas 

a partir da entrega de 

toda a documentação 
necessária conforme item 

4.4 Documentos para 

dispensa de licitação do 
Manual do Requisitante, 

no último ano 

Matriz de julgamento de valor 

2 dias 
úteis 

ou 

menos 

10 dias 

úteis ou 

mais 

4 dias 

úteis 

6 dias 
úteis 

8 dias 

úteis 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

10 dias úteis

ou mais

8 dias úteis 6 dias úteis 4 dias úteis 2 dias úteis ou

menos

N°  de dias úteis para 

realização das dispensas 

a partir da entrega de 
toda a documentação 

necessária conforme 

item 4.4 Documentos 
para dispensa de 

licitação do Manual do 

Requisitante, no último 

ano 

2 dias 

úteis ou 

menos 

4 dias 

úteis 
6 dias 
úteis 

8 dias 

úteis 
10 dias 
úteis ou 

mais 

125 

100 

66 

0 

-133 

 37. Número de dispensas de licitação realizadas 

% de dispensas de 

licitação realizadas no 

último ano, com relação a 
todos os processos de 

pregão eletrônico e por 

registro de preços 
realizados 
Fórmula de cálculo: 
N. de dispensas 
realizadas/(todos os 

processos  de compras 

realizados) * 100 

Matriz de julgamento de valor 

50% ou 

menos 

70% ou 

mais 

55% 

60% 

65% 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

50% ou menos 

55% 

60% 

65% 

70% ou mais 

% de dispensas de 
licitação realizadas no 

último ano, com relação 

a todos os processos de 
pregão eletrônico e por 

registro de preços 

realizados 
Fórmula de cálculo: 
N. de dispensas 

realizadas/(todos os 
processos  de compras 

realizados) * 100 

125 

100 

66 

0 

-133 -140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

70% ou mais 65% 60% 55% 50% ou menos
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38. Dispensas de licitação enquadradas como cotação eletrônica 

% de dispensas que são 

enquadradas como 

cotações eletrônicas, 
conforme Portaria  n 

306 de 2001 do MPOG 

que foram realizadas no 
último ano 
Fórmula de cálculo: n. 

cotações  realizadas/n. 
total de dispensas que 

se enquadram na 

Portaria n. 306 do 

MPOG * 100 
Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 

menos 

80% 

60% 

40% 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% ou menos 

% de dispensas que são 
enquadradas como 

cotações eletrônicas, 

conforme Portaria  n 
306 de 2001 do MPOG 

que foram realizadas no 

último ano 
Fórmula de cálculo: n. 

cotações  realizadas/n. 

total de dispensas que 
se enquadram na 

Portaria n. 306 do 

MPOG * 100 

125 

100 

66 

0 

-133 -140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

 39. Prazo para cadastro de fornecedores 

Tempo  em horas para 

atendimento da 

solicitação de cadastro 

de fornecedores, a partir 
da entrega de toda a 

documentação, 

conforme In 02 de 2010 
, Manual do Fornecedor 

do MPOG no último 

ano 

Matriz de julgamento de valor 

6h 
úteis 

ou 

menos 

30h úteis 

12h 

úteis 

18h 
úteis 

24h úteis 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 

-150

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

150

30h úteis 24h úteis 18h úteis 12h úteis 6h úteis ou

menos

Tempo  em horas para 

atendimento da 

solicitação de cadastro 
de fornecedores, a partir 

da entrega de toda a 

documentação, 
conforme In 02 de 2010 

, Manual do Fornecedor 

do MPOG no último 

ano 

6h 
úteis 

ou 

menos 
12h 

úteis 

18h 
úteis 

24h úteis 

30h úteis 

133 

100 

50 

0 

-150 
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40. Prazo para cadastro de itens 

Tempo de 12h úteis ou 
menos para 

atendimento do pedido 

de cadastro de itens, a 
partir da solicitação, 

no último ano 

Matriz de julgamento de valor 

6h 

úteis 
ou 

menos 

30h úteis 

12h 

úteis 

18h 

úteis 

24h úteis 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 
-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

30h úteis 24h úteis 18h úteis 12h úteis 6h úteis ou

menos

Tempo de 12h úteis ou 

menos para 

atendimento do pedido 
de cadastro de itens, a 

partir da solicitação, 

no último ano 

6h 
úteis 

ou 

menos 

30h úteis 

12h 

úteis 

18h 

úteis 

24h úteis 

125 

100 

66 

0 

-133 

 
41. Itens de acordo com as normas 

Percentual de itens que 

estavam de acordo com 

as normas legais, 
conforme item 6 do 

Manual do Requisitante 

do Câmpus Pato Branco 
da UTFPR no último 

ano 
Fórmula de cálculo: 
Itens que estavam de 

acordo com as normas 

legais/total de itens que 
foram cadastrados pelo 

Câmpus * 100 Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 

menos 

80%is 

60% 

40% 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 
-150

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

150

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

Percentual de itens que 

estavam de acordo com 

as normas legais, 

conforme item 6 do 
Manual do Requisitante 

do Câmpus Pato 

Branco da UTFPR no 
último ano 
Fórmula de cálculo: 

Itens que estavam de 
acordo com as normas 

legais/total de itens que 

foram cadastrados pelo 
Câmpus * 100 

100% 

20% ou 

menos 

80% 

60% 

40% 

139 

100 

50 

0 

-150 
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42.  Itens cadastrados que foi solicitado novo cadastro 

Percentual de itens que 
já estavam cadastrados e 

foi solicitado novo 
cadastro  no últim o ano 
Fórmula de cálculo: 

Itens que foi solicitado 
cadastro mas já estavam 

cadastrados/total de 

itens cadastrados pelo 

Câmpus * 100 

Matriz de julgamento de valor 

5% ou 

menos 

25% ou 

mais 

10% 

15% 

20% 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 
-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

25% ou mais 20% 15% 10% 5% ou menos

Percentual de itens que 

já estavam cadastrados 
e foi solicitado novo 

cadastro  no últim o ano 
Fórmula de cálculo: 
Itens que foi solicitado 

cadastro mas já 

estavam 
cadastrados/total de 

itens cadastrados pelo 

Câmpus * 100 

5% ou 

menos 

10% 

15% 

20% 

25% ou 

mais 

125 

100 

66 

0 

-133 

43. Requisições que precisaram ser devolvidas por descrição incompleta do 

item 

Percentual de 
requisições que 

precisaram ser 

devolvidas para 
acréscimo de mais 

informações, na 

descrição dos itens, no 
último ano 
Fórmula de cálculo: 

requisições 
devolvidas/total de 

requisições enviadas * 

100 
Matriz de julgamento de valor 

5% ou 

menos 

25% ou 

mais 

10% 

15% 

20% 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala 

cardinal 

-150

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

150

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

Percentual de 
requisições que 

precisaram ser 

devolvidas para 
acréscimo de mais 

informações, na 

descrição dos itens, no 
último ano 
Fórmula de cálculo: 

requisições 
devolvidas/total de 

requisições enviadas * 

100 

5% ou 

menos 

25% ou 

mais 

10% 

15% 

20% 

139 

100 

50 

0 

-150 
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44. Recursos em licitações 

Percentual de recursos 

em licitações que o 

responsável pela 
Divisão auxiliou os 

pregoeiros na resolução 

(discutiu com o 
pregoeiro, pesquisou e 

revisou a resposta do 

recurso), no último ano 

Matriz de julgamento de valor 

100% 

60% ou 

menos 

90%is 

80% 

70% 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 
-150

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

150

60% ou menos 70% 80% 90% 100%

Percentual de recursos 
em licitações que o 

responsável pela 

Divisão auxiliou os 
pregoeiros na resolução 

(discutiu com o 

pregoeiro, pesquisou e 
revisou a resposta do 

recurso), no último ano 

100% 

60% ou 

menos 

90% 

80% 

70% 

140 

100 

50 

0 

-150 

 
45. Impugnação de edital 

Percentual de 

impugnação de edital de 
licitação que o 

responsável pela 

Divisão auxiliou os 
Pregoeiros na resolução 

(discutiu com o 

pregoeiro, pesquisou e 
revisou a resposta da 

impugnação) no último 

ano 

Matriz de julgamento de valor 

100% 

60% ou 

menos 

90%is 

80% 

70% 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala cardinal 
-150

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

150

60% ou menos 70% 80% 90% 100%

Percentual de 
impugnação de edital 

de licitação que o 

responsável pela 
Divisão auxiliou os 

Pregoeiros na resolução 

(discutiu com o 
pregoeiro, pesquisou e 

revisou a resposta da 

impugnação) no último 

ano 

100% 

60% ou 

menos 

90% 

80% 

70% 

140 

100 

50 

0 

-150 
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46. Divisão das atividades 

Percentual de trabalhos 

operacionais que 

puderam ser repassados 
aos Servidores da 

Divisão, no último ano 

Matriz de julgamento de valor 

90% 

ou 

mais 

82% ou 

menos 

88% 

86% 

84% 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala 

cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

82% ou menos 84% 86% 88% 90% ou mais

Percentual de trabalhos 
operacionais que 

puderam ser repassados 

aos Servidores da 

Divisão, no último ano 

90% ou 

mais 

82% ou 

menos 

88% 

86% 

84% 

130 

100 

69 

0 

-138 

 
47. Enquadramento das despesas 

Percentual de despesas 

enquadradas como 

dispensa de licitação que 

poderiam ser 
enquadradas em outras 

modalidades de 

licitação, devido a 
agentes externos, no 

último ano 
Fórmula de cálculo: N. 
de dispensas que 

poderiam ser 

enquadradas em outras 
modalidades/total de 

dispensas * 100 
Matriz de julgamento de valor 

0% 

40% ou 

mais 

10% 

20% 

30% 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala 

cardinal 

-150

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

150

40% ou mais 30% 20% 10% 0%

Percentual de despesas 

enquadradas como 

dispensa de licitação que 
poderiam ser 

enquadradas em outras 

modalidades de 
licitação, devido a 

agentes externos, no 

último ano 
Fórmula de cálculo: N. 

de dispensas que 

poderiam ser 
enquadradas em outras 

modalidades/total de 

dispensas * 100 

0% 

40% ou 

mais 

10% 

20% 

30% 

130 

100 

69 

0 

-138 
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 48. Obras e serviços de engenharia 

Percentual de obras e 

serviços de engenharia 
que foram contratadas 

com critérios 

sustentáveis, de acordo 
com a Lei n. 12346 de 

2010 no último ano 

Matriz de julgamento de valor 

100% 

20% ou 

menos 

80% 

60% 

40% 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala 

cardinal 

-150

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

150

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

Percentual de obras e 
serviços de engenharia 

que foram contratadas 

com critérios 
sustentáveis, de acordo 

com a Lei n. 12346 de 

2010 no último ano 

100% 

20% ou 

menos 

80% 

60% 

40% 

140 

100 

50 

0 

-150 

 49. Itens sustentáveis 

Percentual de itens que 
foram contratados com 

critérios sustentáveis, de 

acordo com a Lei n. 
12346 de 2010 do 

Governo Federal, no 

último ano 

Matriz de julgamento de valor 

50% ou 

mais 

10% ou 

menos 

40% 

30% 

20% 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala 

cardinal 

-150

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

150

10% ou menos 20% 30% 40% 50% ou mais

Percentual de itens que 

foram contratados com 
critérios sustentáveis, de 

acordo com a Lei n. 

12346 de 2010 do 
Governo Federal, no 

último ano 

50% 

ou 

mais 

10% ou 

menos 

40% 

30% 

20% 

140 

100 

50 

0 

-150 
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50. Conscientização dos Diretores de Área, Chefes de Departamento e 

Coordenadores 

Percentual de ações de 

conscientização 

(reuniões, e-mails 
enviados pelo e-mail da 

Divisão, do Comunica, 

realizadas com os 
Chefes de Departamento 

e Coordenadores, sobre 

planejamento das 

compras,  no último  ano 

Matriz de julgamento de valor 

80% 

ou 

mais 

40% ou 

menos 

70% 

60% 

50% 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala 

cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

40% ou menos 50% 60% 70% 80% ou mais

Percentual de ações de 

conscientização 

(reuniões, e-mails 
enviados pelo e-mail da 

Divisão, do Comunica, 

realizadas com os 
Chefes de Departamento 

e Coordenadores, sobre 

planejamento das 

compras,  no último  ano 

80% ou 

mais 

40% ou 

menos 

70% 

60% 

50% 

130 

100 

69 

0 

-138 

 

51. Conscientização dos Servidores Requisitantes 

Percentual de ações de 

conscientização 

(reuniões, e-mails 
enviados pelo e-mail da 

Divisão, do 

Comunica)realizadas 
com os Servidores 

Requisitantes, sobre 

planejamento das 

compras,  no último ano 

Matriz de julgamento de valor 

80% 

ou 

mais 

40% ou 

menos 

70% 

60% 

50% 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala 

cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

40% ou menos 50% 60% 70% 80% ou mais

Percentual de ações de 
conscientização 

(reuniões, e-mails 

enviados pelo e-mail da 
Divisão, do 

Comunica)realizadas 

com os Servidores 
Requisitantes, sobre 

planejamento das 

compras,  no último ano 

80% ou 

mais 

40% ou 

menos 

70% 

60% 

50% 

130 

100 

69 

0 

-138 
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52. Levantamento dos Departamentos Administrativos 

Percentual de ações 

realizadas (reuniões, e-

mails enviados pelo e-
mail da Divisão, do 

Comunica) com os 

Departamentos 
Administrativos, sobre 

planejamento das 

compras, no último ano 

Matriz de julgamento de valor 

80% 

ou 

mais 

40% ou 

menos 

70% 

60% 

50% 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala 

cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

40% ou menos 50% 60% 70% 80% ou mais

Percentual de ações 
realizadas (reuniões, e-

mails enviados pelo e-

mail da Divisão, do 
Comunica) com os 

Departamentos 

Administrativos, sobre 
planejamento das 

compras, no último ano 

80% ou 

mais 

40% ou 

menos 

70% 

60% 

50% 

130 

100 

69 

0 

-138 

 
53. Levantamento manutenção do Câmpus 

Percentual de ações 
(reuniões, e-mails 

enviados pelo e-mail da 

Divisão, do Comunica) 
realizadas com os 

responsáveis pela 

manutenção e 
funcionamento do 

Câmpus, sobre 

planejamento das  

com pras,  no último ano 

Matriz de julgamento de valor 

80% 
ou 

mais 

40% ou 

menos 

70% 

60% 

50% 

α 
α V (α) 

Descritor escala ordinal Gráfico da função de valor Descritor escala 

cardinal 

-140

-110

-80

-50

-20
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40
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40% ou menos 50% 60% 70% 80% ou mais

Percentual de ações 

(reuniões, e-mails 

enviados pelo e-mail da 
Divisão, do Comunica) 

realizadas com os 

responsáveis pela 
manutenção e 

funcionamento do 

Câmpus, sobre 
planejamento das 

compras, no último ano 

80% ou 

mais 

40% ou 

menos 

70% 

60% 

50% 

130 

100 

69 

0 

-138 
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APÊNDICE H - TAXAS DE SUBSTITUIÇÃO DO MODELO 

 

NÍVEL I DO MODELO 



151 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade 

entre as alternativas 

 

 

 

Avaliação de desempenho 

da Divisão de Compras 

Gestão Planejamento 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A0 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 

 



152 

 

NÍVEL II DO MODELO 

 



153 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 A2 A3 Total Ordem 

A1  1 1 2 1° 

A2 0  1 1 2° 

A3 0 0  0 3° 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade 

entre as alternativas 

 

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível “neutro” para o 

“bom” em cada ponto de vista considerado 

Gestão 

Pessoas Comunicação Solicitações 

de compras 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A3 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 



154 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade 

 entre as alternativas 

 A1 A2 A3 Total Ordem 

A1  1 0 1 2° 

A2 0  0 0 3° 

A3 1 1  2 1° 

Planejamento 

Licitações Demais 

atividades 

Demandas 

de compras 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A3 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 

 

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível “neutro” para o 

“bom” em cada ponto de vista considerado 



155 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 A2 A3 Total Ordem 

A1  1 1 2 1° 

A2 0  0 0 3° 

A3 0 1  1 2° 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade entre as 

alternativas 

 

Pessoas 

Capacitação 

Serv. Divisão 

Motivação Serv. 

Divisão 

Capacitação 

Serv. 

Requisitantes 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A3 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 

 



156 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 A2 A3 Total Ordem 

A1  1 1 2 1° 

A2 0  0 0 3° 

A3 0 1  1 2° 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade entre as 

alternativas 

 

Comunicação 

Comunicação 

Câmpus 

Comunicação 

Câmous 

Sudoeste 

Administração 

de conflitos 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A3 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 

 



157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 A2 A3 A4 Total Ordem 

A1  1 1 1 3 1° 

A2 0  0 0 0 4° 

A3 0 1  0 1 3° 

A4 0 1 1  2 2° 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade 

entre as alternativas 

Demais atividades 

Cadastro de 

fornecedores 

Cadastro de 

itens 

Normas legais 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A3 

 
Bom 

Neutro 

A4 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 

 

Gestão das 

atividades 

 



158 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade entre as 

alternativas 

 

 

Demandas de compras 

Diretorias de 

Área 

Departamentos 

Administrativos 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A0 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 

 



159 

 

NÍVEL IV DO MODELO 



160 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 A2 A3 Total Ordem 

A1  0 0 0 3° 

A2 1  1 2 1° 

A3 0 1  1 2° 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade entre as 

alternativas 

 

 

 

 Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível “neutro” para o 

“bom” em cada ponto de vista considerado 

Capacitação Servidores da 

Divisão 

Demandas 

identificadas 

Capacitações 

realizadas 

Recursos 

financeiros 

 
Bom 

Neutro 
A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 
A3 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 



161 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade entre as 

alternativas 

 

Motivação dos Servidores 

da Divisão 

Retorno aos 

Servidores 

Permanência 

na Divisão 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A0 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 

 



162 

 

 



163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade entre as 

alternativas 

 

 

  

Comunicação no Câmpus 

Chefes de 

Departamento e 

Coordenadores 

Servidores 

Requisitantes 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A0 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 

 



164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade entre as 

alternativas 

Comunicação Câmpus do 

Sudoeste 

Licitações 

conjuntas 

Dispensas de 

licitação 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A0 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 



165 

 

 

 



166 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 A2 A3 Total Ordem 

A1  1 1 2 1° 

A2 0  1 1 2° 

A3 0 0  0 3° 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade entre as 

alternativas 

 

 

 Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível “neutro” para o 

“bom” em cada ponto de vista considerado 

Orçamentos e solicitações 

Mínimo 3 

orçamentos 

Descrições 

compatíveis 

Unidade de 

medida 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A3 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 



167 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade entre as 

alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

Cumprimento de prazos 

Sol. entregues 

no prazo 

Todas as 

documentações 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A0 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 



168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 A2 A3 Total Ordem 

A1  0 1 1 2° 

A2 1  1 2 1° 

A3 0 0  0 3° 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade entre as 

alternativas 

 

 Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível “neutro” para o 

“bom” em cada ponto de vista considerado 

Pregão 

Sistema de Registro 

de Preços 

Tradicional Para Serviços 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A3 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 

 



169 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 A2 A3 Total Ordem 

A1  1 1 2 1° 

A2 0  1 1 2° 

A3 0 0  0 3° 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade  

entre as alternativas 

 

 Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível “neutro” para o 

“bom” em cada ponto de vista considerado 

Concorrência-Tomada de 

preços-Convite 

Demandas de obras 

e serv. engenharia 

Envio de 

documentação 

Redução de 

Servidores 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A3 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 



170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade 

 entre as alternativas 

 

 

Dispensas de licitação 

Demandas Cotações 

eletrônicas 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A0 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 

 



171 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade  

entre as alternativas 

 

 

 

 

Cadastro de itens 

Prazo Item 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A0 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 

 



172 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 A2 A3 Total Ordem 

A1  0 0 0 3° 

A2 1  0 1 2° 

A3 1 1  2 1° 

 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade 

entre as alternativas 

 Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível “neutro” para o 

“bom” em cada ponto de vista considerado 

Gestão das atividades 

Recursos Impugnação Divisão das 

atividades 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A3 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 



173 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade  

entre as alternativas 

 

 

Normas legais 

Enquadramento 

das despesas 

Contratação 

sustentável 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A0 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 

 



174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade  

entre as alternativas 

 

 

 

 

 

 

Diretorias de Área 

Conscientização 

Diretores, Chefes e 

Coordenadores 

Conscientização 

Servidores 

Requisitantes 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A0 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 



175 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade 

 entre as alternativas 

 

Departamentos 

Administrativos 

Levantamento Departamentos 

Administrativos 

Levantamento manutenção do 

Câmpus 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A0 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 

 



176 

 

NÍVEL V DO MODELO 



177 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 A2 A3 Total Ordem 

A1  0 1 1 2° 

A2 1  1 2 1° 

A3 0 0  0 3° 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade 

 entre as alternativas 

 

 

 

 Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível “neutro” para o 

“bom” em cada ponto de vista considerado 

Aperfeiçoamento 

Instruções sobre 

o item 

Instruções sobre 

orçamento 

Instruções sobre 

prazo 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A3 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 



178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade 

 entre as alternativas 

 

Chefes de Departamento e 

Coordenadores 

Divulgação Reuniões 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A0 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 

 



179 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade  

entre as alternativas 

 

 

 

 

Servidores Requisitantes 

Página Comunicados 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A0 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 

 



180 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 A2 A3 Total Ordem 

A1  1 1 2 1° 

A2 0  1 1 2° 

A3 0 0  0 3° 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade 

 entre as alternativas 

 

 Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível “neutro” para o 

“bom” em cada ponto de vista considerado 

Orçamentos e solicitações 

Mínimo 3 

orçamentos 

Descrições 

compatíveis 

Unidade de 

medida 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A3 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 



181 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 A2 A3 Total Ordem 

A1  1 0 1 2° 

A2 0  0 0 3° 

A3 1 1  2 1° 

 

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível “neutro” para o “bom” 

 em cada ponto de vista considerado 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade  

entre as alternativas 

 

 

Pregão para serviços 

Termo de 

referência 

Características Manutenção do 

Câmpus 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A3 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 



182 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade 

 entre as alternativas 

 

 

 

 

Demandas 

Prazos Número de 

dispensas 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A0 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 



183 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 A2 A3 Total Ordem 

A1  1 1 2 1° 

A2 0  0 0 3° 

A3 0 1  1 2° 

 

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível “neutro” para o “bom”  

em cada ponto de vista considerado 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade 

 entre as alternativas 

 

 

Item 

Características de acordo 

com a normativa 

Item cadastrado Descrição completa 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A3 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 

 



184 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade  

entre as alternativas 

 

 

 

Contratação sustentável 

Obras e serviços de 

engenharia 

Itens sustentáveis 

 
Bom 

Neutro 

A1 

 
Bom 

Neutro 

A2 

 
Bom 

Neutro 

A0 

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com 

a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro” 


