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Resumo - O âmbito público necessita da associação de recursos administrativos e estatísticos para fundamentar 

decisões importantes como o direcionamento do orçamento. Com isso esse estudo objetiva realizar uma análise 

dinâmica do comportamento da produção científica em organização de ensino, pesquisa e extensão, usando as 

ferramentas do Controle Estatístico do Processo, a fim de conhecer seu comportamento nos últimos cinco anos. 

A análise dinâmica se mostrou aplicável e possibilitou a visualização de forma objetiva do comportamento da 

produção científica da instituição estudada.  
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Abstract - The public sphere requires the combination of administrative and statistical support for important 

decisions such as the direction of the budget. Thus this study aims to conduct a dynamic analysis of behavior in 

organization of scientific education, research and extension, using the tools of Statistical Process Control in order 

to know its behavior in the last five years. Dynamic analysis proved applicable and allowed objectively the 

visualization of the behavior of the production scientific of the institution studied. 
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INTRODUÇÃO 
 

Organizações em geral, há tempos, buscam métodos para medir o desempenho de suas 

atividades, por isso nos últimos anos, técnicas administrativas como Balanced ScoreCard 

(BSC) e Business Intelligence (BI) têm sido implantadas, mas, carecem de interpretação dos 

dados obtidos transformando-os em informações úteis para tomada de decisão. Segundo [1], 

esse problema é devido à otimização de processos de negócios ser uma tarefa difícil e exigir 

um bom conhecimento desses processos dentro da organização.  

No que diz respeito à Estatística, é indicado que a prática organizacional conte com uma 

ciência de dados, uma vez que a compreensão desses é também uma habilidade chave nesse 

âmbito. Dessa forma, o objetivo da estatística aqui é possibilitar que os dados disponíveis 

gerem informações que favoreçam o aparato gerencial e, por isso mesmo é entendida como 

um ramo da teoria da decisão.  

O âmbito público necessita da associação de recursos administrativos e estatísticos para 

fundamentar decisões que envolvem direcionamento do orçamento público voltado para a 

satisfação dos interesses sociais. É o caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito Santo (IFES) que, preocupado com a nova missão de promover 

pesquisa científica, deve conhecer mais sobre aspectos intrínsecos à organização. Dessa 

forma, a pesquisa adota como objetivo geral criar uma estrutura de implantação da gestão do 

desempenho científico propondo realizar uma análise dinâmica do comportamento da 



 

 

produção científica do IFES usando as ferramentas do Controle Estatístico do Processo 

(CEP). 

 

METODOLOGIA 
 

 Essa pesquisa, segundo [2], classifica-se quanto aos fins como uma pesquisa 

exploratória e quanto aos meios como uma pesquisa bibliográfica. O estudo é uma 

investigação exploratória classificação pelo fato de não se ter registro de outras pesquisas que 

tratem sobre o controle da produção científica de uma instituição, como citado anteriormente, 

e também por ajudar a clarificar e aplicar conceitos como a análise dinâmica. Além disso, o 

estudo classifica-se como bibliográfico pelo fato de fazer uso de materiais já tornado público 

em relação ao assunto estudado. 

O universo da pesquisa restringe-se na produção científica de mestres e doutores de 

todos os campi do IFES, e dentro desse universo foi escolhida uma amostra representativa que 

consiste nas produções dos últimos cinco anos (2006 a 2010).  

Os dados para análise foram obtidos por meio de um extrator que, segundo [3] capturou 

dados da base de dados do Currículo Lattes por meio do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) 

disponibilizados no Q-ACADÊMICO, sistema que gerencia os diversos setores e 

departamentos da instituição, dos professores com turmas ativas e que conste no Lattes o 

IFES como local de trabalho.  

A natureza da presente pesquisa é definida como quantitativa, pois se fez uso de 

recursos e técnicas estatísticas para tratamento e análise dos dados. O recurso estatístico usado 

foi o Controle Estatístico do Processo (CEP) cuja principal ferramenta para monitorar 

processos, segundo [4], são os gráficos de controle que monitoram processos cuja 

característica de interesse é uma grandeza mensurável. No caso desse estudo, o gráfico de 

controle usado é o por atributos que será feito através das médias aritméticas de produções por 

professor. 

Os gráficos de controle possuem limites de controle, que são o Limite Superior de 

Controle (LSC) e o Limite Inferior de Controle (LIC), além da Linha Média (LM), que é a 

média dos valores dos LSC e LIC [4]. Como LIC adotar-se-á o valor zero, pois, segundo [4], 

quando os valores das variáveis não podem ser um valor negativo, como é o caso da produção 

científica, adota-se LIC = 0. O LSC adotado será o valor dois, pois, segundo [5], para, por 

exemplo, abrir-se um curso de mestrado em uma instituição é usual ter-se um mínimo de duas 

produções por professor da área que se pretende implantar o mestrado, dentre os seguintes 

tipos: artigos em periódicos, número de trabalhos em eventos, número de livros e capítulos de 

livros. Com isso, arbitramos o LSC = 2 e a linha média, como é o valor médio dos dois 

limites, o valor de LM = 1. 

 

RESULTADOS 
 

A regra de decisão quanto à análise dos gráficos de controle, como disse [4], é simples: 

quando um ponto amostral se encontra dentro dos limites de controle não se deve intervir no 

processo, mas quando pelo menos um ponto estiver fora desses limites significa que se deve 

intervir em busca das causas desse efeito. Porém, os mesmos autores também dizem que após 

a criação do gráfico de controle surge um grande número de novas regras de decisão que são 

apenas definidas para o gráfico das médias. 

Apoiando-se nesse fato, foi estabelecida uma nova regra de decisão: como o objeto que 

está sendo controlado é a produção científica dos mestres e doutores do IFES, o desejo é que 

o número dessas produções seja cada vez maior, pois o IFES, como uma instituição, também 

de ensino superior, tem como papel a promoção de pesquisa. Deste modo, como o LSC = 2, é 

importante que os pontos do gráfico estejam pelo menos acima da LM e o ideal é que esses 



 

 

pontos ultrapassem o LSC, indo de encontro à regra básica de decisão dos gráficos de 

controle. Essa adaptação é possível, pois a estatística permite que sejam realizados ajustes em 

suas ferramentas a fim de atender às especificidades de pesquisas.  

Foram construídos os gráficos de controle para as nove áreas de conhecimento da 

CAPES, porém segue abaixo os gráficos das áreas onde o IFES oferece o maior número de 

cursos: 

 

 
Figura 1 - Gráficos de controle da área Engenharias 

 

 
Figura 2: Gráficos de controle da área Ciências Exatas e da Terra 

 

 
Figura 3: Gráficos de controle da área Ciências Agrárias 

 

Em todas as áreas analisadas percebeu-se que a média de produção sempre eram 

maiores nos gráficos de doutores. Provavelmente isso ocorre pelos doutores possuírem 

volume maior de produção em relação aos mestres e, pelo fato de existirem menos doutores 

que mestres, assim a média de produção realmente se eleva. 



 

 

As áreas de Ciências Agrárias, Engenharias e Ciências Exatas e da Terra são as que 

estão inseridas todos os cursos ofertados pelo IFES. Por isso há a expectativa por altas 

produções nessas áreas. No entanto, tal previsão só foi atingida com os doutores da área 

Engenharias.  

Analisando o levantamento histórico das produções científicas do IFES realizado por 

[3], percebe-se que a produção total dos mestres ao longo de todos os anos de suas carreiras é 

elevada, sendo um total de 1631 produções na área de Ciências Agrárias, 1693 em 

Engenharias e 1038 em Ciências Exatas e da Terra. A produção dos doutores também ao 

longo de todos os anos é elevada, apresentando um total de 1327 nas Ciências Agrárias, 1360 

em Engenharias e 739 em Ciências Exatas e da Terra. 

A baixa produção média nessas áreas, apesar de uma boa produção total, pode ser por 

vários motivos. Um deles pode ser a queda de produção nos últimos cinco anos, que é o 

período aqui estudado, fazendo assim com que a média de produção em relação à produção 

total ao longo dos demais anos seja pequena. Outra razão pode ser o fato de poucos docentes 

apresentarem alto volume de produção, enquanto a maioria produz pouco ou quase nada. 

Assim, quando se divide a produção total pelo número de professores obtém-se uma média 

bem abaixo do esperado. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

Por meio da análise dinâmica dos dados usando a ferramenta CEP pode-se perceber 

como as produções científicas no IFES se comportaram nos últimos 5 (cinco) anos. Percebeu-

se que em relação à produção dos mestres todas as áreas ficaram abaixo do LSC, exceto no 

ano de 2009 quando a produção da área de Ciências da Saúde superou esse limite. Já no 

gráfico da produção de doutores 5 (cinco) das 9 (nove) áreas do conhecimento não superaram 

esse limite, e nas áreas que ultrapassaram esse limite não de percebe uma constância nas 

produções, ou seja, o comportamento é irregular, e o ideal seria que as produções 

apresentassem uma tendência de crescimento. 

Assim, a análise dinâmica se mostrou bastante aplicável e possibilitou a visualização de 

forma clara e objetiva do comportamento da produção científica da instituição estudada. E 

devido a sua aplicabilidade pode ser usada em vários aspectos para ajudar no controle 

gerencial auxiliando na tomada de decisão de forma rápida e precisa.  
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