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Resumo - A gestão do desempenho se faz necessária para a construção de resultados que direcionem o olhar do 

gestor às áreas que necessitem de maior atenção. É assim com o IFES, que possui a necessidade de 

direcionamento de recursos à pesquisa e, para tanto, precisa medir e conhecer sua produção científica. O presente 

artigo teve como objetivo, por meio do uso do Balanced Scorecard e da geração de indicadores, medir e analisar 

o desempenho da produção científica do IFES. Por meio da geração de indicadores e gráficos, pôde-se conhecer 

a evolução das publicações dos últimos cinco anos e identificar as áreas que devem receber mais incentivo e 

atenção, não só à produção como à atualização dos mesmos pelos professores. Os resultados encontrados acusam 

índices de publicações e de classificação Qualis abaixo do comumente esperado, principalmente no grupo dos 

mestres.  
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Abstract – Performance management is necessary for the construction of outcomes that drive the 

manager to look at areas that need further attention. So it is with IFES, which has the need to direct resources to 

research and, therefore, need to measure and meet its scientific production. This article aims, through the use of 

the Balanced Scorecard and the generation of indicators to measure performance and analyze the scientific 

production of IFES. Through the generation of indicators and charts, it was about the evolution of the 

publications of the last five years and identify areas that should receive more encouragement and attention, not 

only the production and update them by teachers. The findings accuse indexes publications 

and Qualis classification below the commonly expected, especially in the group of teachers. 
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INTRODUÇÃO 

Há gerações, organizações buscam maneiras de medir seu desempenho, abrangendo 

suas várias atividades. Por isso, nos últimos anos, técnicas como Balanced ScoreCard (BSC), 

Business Intelligence (BI) e Business Activity Monitoring (BAM) vêm sendo testadas, mas, na 

maioria das vezes, necessitam de adequada interpretação associada a resultados fornecidos 

por essas ferramentas para que se transformem em conhecimento útil. O desejo de os diretores 

guiarem-se por meio de ferramentas computacionais, como as citadas, de tal forma que 

possam tomar decisões baseadas em dados on line atualizados, parece, de fato, um problema.  

Com relação à Estatística, Freedman, Pisani, e Purves (2007) apontam que é indicado 

que a prática conte com uma ciência de dados, uma vez que a compreensão desses é, também, 

uma habilidade-chave. Algumas práticas estatísticas incluem, por exemplo, o planejamento, a 

sumarização e a interpretação de observações que fornecerá a situação atual da organização 

com relação ao que se quer saber e suas tendências.  

Dessa forma, a presente pesquisa procurou gerar indicadores e analisá-los 

estatisticamente, a fim de que auxiliassem a visão e o controle da produção científica, de cada 



 

 

área de conhecimento do IFES, segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

nível Superior (CAPES), para criar uma estrutura de implantação da gestão do desempenho 

científico a ser utilizada em futuras análises dinâmicas do IFES como uma organização, 

visando aumentar a chance de sucesso das implantações de ações gerenciais com esse 

propósito.     

É assim que se propõe, a partir dos dados levantados por Meirelles (2011) sobre essa 

Instituição, a geração de indicadores para o controle da produção científica de mestres e 

doutores do IFES. 

METODOLOGIA 

 Esta pesquisa, segundo Marconi e Lakatos (2005), pode ser considerada como 

bibliográfica, pois recupera o conhecimento científico acumulado sobre a produção científica 

no IFES, para embasamento. Além disso, exploratória, pois por meio de estudo de caso, 

proporcionará maior familiaridade com o problema e gerará indicadores não somente 

específicos para a instituição estudada, mas válidos para organizações similares em todo o 

mundo.  

Quanto à forma de abordagem, a pesquisa se caracteriza como quantitativa que, por 

meio de técnicas estatísticas, pretende traduzir em números as informações coletadas para 

serem classificadas e analisadas. 

A pesquisa foi iniciada recuperando-se o conhecimento acerca da produção científica 

no IFES por meio do artigo de Meirelles (2011). Em seguida, foi necessária uma 

complementação desse, utilizando um extrator aplicado ao banco de dados do IFES e do 

curriculum lattes, parte integrante do conjunto de sistemas computacionais do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), dos profissionais.  

A base dados foi dividida em áreas comuns do conhecimento sob a perspectiva do 

BSC. Com isso, foi possível delinear o cenário da produção científica da perspectiva dos 

processos internos. Após essa análise, os dados foram reagrupados em indicadores 

qualitativos e quantitativos.  

Uma vez devidamente catalogados, foram extraídas a média de produção por 

professor, em cada um dos cinco anos, e dos indicadores, que terão suas fórmulas explicitadas 

adiante. Além disso, foram construídos gráficos de qualidade e produtividade comparando os 

resultados para cada ano. Por meio da análise dos resultados quantitativos e gráficos e do 

cruzamento entre qualidade e produtividade, espera-se ter uma visão do real desempenho da 

produção científica no IFES. 

RESULTADOS 

Na tabela 11 e na figura 9 observa-se que o ano de 2008 foi o de maior qualidade de 

produção (média aritmética de 55,78%), em oposição ao ano de 2009 (média de 33,40%). 

Mas, como há grande dispersão nos dados (amplitude total chegando a 142,86%), vale se 

apoiar na mediana, que, por sua vez, confirma a afirmação sobre a maior qualidade estar em 

2008, com mediana igual a 58,57%, enquanto em 2009 é de 29,57%. Também em 2008 houve 

maior equilíbrio de qualidade de produção entre as áreas com um desvio-padrão de 20,62%, 

em detrimento de 2007 que apresentou desvio-padrão de 48,97%.  

 Em termos gráficos (figura 9), há que se destacar que a área com os maiores picos foi a 

de ciências da saúde, sendo responsável pela geração de grandes amplitudes entre os dados e 

altos desvios-padrão. Desse fato, conclui-se ser esta a área mais instável, com diferenças que 

chegam a quase 93% e desvio-padrão de 43,49%. Em contraposto, a área de maior 

estabilidade de qualidade, foi a de engenharias, tendo 8,16% de desvio-padrão, seguida pelas 

ciências exatas e da terra, com 11,08% da mesma medida e cerca de 28% de discrepância. 



 

 

Tabela 11: Resultados dos indicadores de qualidade (em %) para os mestres e doutores de 

todas as áreas. 

Ano 
Indicadores de Qualidade por Áreas (em %) 

Eng. Soc. Saúde Agr. Hum. Exat. Ling. Mult. 

2006 75,76 60,00 50,00 57,69 0,00 54,17 22,22 100,00 

2007 61,29 0,00 142,86 42,50 0,00 74,19 0,00 50,00 

2008 71,43 57,14 60,00 64,29 33,33 46,15 25,00 88,89 

2009 60,61 14,29 70,00 30,56 0,00 63,16 0,00 28,57 

2010 78,26 0,00 133,33 55,26 0,00 67,74 50,00 0,00 

 

 

Figura 9 – Gráfico de percentual (eixo vertical) de artigos Qualis A e B publicados em 

periódicos por mestres e doutores de todas as áreas, no período de 2006 a 2010 (eixo 

horizontal). 

Tabela 12: Resultados das medidas da qualidade (em %) para os mestres e doutores de todas 

as áreas por ano. 

Ano 

Medidas de Qualidade por Ano (em %) 

Desvio 

Padrão 
Mediana Média Amplitude 

2006 30,62 55,93 52,48 100,00 

2007 48,97 46,25 46,36 142,86 

2008 20,62 58,57 55,78 88,89 

2009 28,27 29,57 33,40 70,00 

2010 47,14 52,63 48,07 133,33 

Tabela 13: Resultados das medidas da qualidade (em %) para os mestres e doutores por área. 

Medidas Medidas de Qualidade por Áreas (em %) 

Eng. Soc. Saúde Agr. Hum. Exat. Ling. Mult. 

Desv. Pad. 8,16 30,06 43,49 13,46 14,91 11,08 20,79 41,57 

Mediana 71,43 14,29 70,00 55,26 0,00 63,16 22,22 50,00 



 

 

Média 69,47 26,29 91,24 50,06 6,67 61,08 19,44 53,49 

Amplitude 17,65 60,00 92,86 33,73 33,33 28,04 50,00 100,00 

 

 

Figura 10 – Gráfico de resultados das medidas estatísticas (eixo vertical) aplicadas aos 

valores do indicador de qualidade de publicações de  mestres e doutores de todas as áreas, no 

período de 2006 a 2010 (eixo horizontal). 

 

 

Figura 11 – Gráfico de resultados das medidas estatísticas (eixo vertical) aplicadas aos 

valores do indicador de qualidade de publicações de  mestres e doutores em cada área (eixo 

horizontal). 

Para a comparação de resultados da produtividade, utilizou-se a tabela 12 e a figura 10 

abaixo. Novamente a área de maiores discrepâncias nos resultados é a de ciências da saúde, 

com um desvio padrão de 64,32%  e amplitude de 136,37%., superando em muito a segunda 

área mais instável, multidisciplinar, que possui desvio padrão de 20,80% e amplitude de 



 

 

56,25%. No entanto as engenharias perdem seu posto de mais estáveis para as ciências exatas 

e da terra com desvio padrão de 3,14% e cai para a sexta área, em estabilidade, de oito. 

Apesar disso, as engenharias possuem valores média e mediana maior do que todas as áreas 

que possuem menos desvios do que esta, o que significa que, publicou mais, nos últimos 

cinco anos. 

Na tabela 15 e na figura 13 encontram-se explícitos os resultados das medidas 

aplicadas a todas as áreas em cada ano. Por meio de sua observação pode-se inferir que o ano 

de 2010, foi o que possuiu menor desvio padrão, ou seja, o ano em que as áreas tiveram 

produtividade mais similar, foi de 19,19%. Seguindo esta premissa, a sua amplitude, apesar de 

ter sido de 81,25%, também foi a menor. O ano anterior, foi o responsável pelos maiores 

picos. Em 2009 o desvio padrão foi de 46,70% e a amplitude 163,64%.  

O ano que resultou na maior quantidade de publicações foi o de 2009, tanto utilizando-

se a média, quanto a mediana. Para a determinação do ano que obteve o menor índice de 

produtividade, há que se escolher se a medida utilizada será a média ou a mediana. O ano que 

possuiu menor mediana foi o de 2008 e o de menor média foi o de 2006.  

Tabela 14: Resultados dos indicadores de produtividade (em %) para os mestres e doutores 

de todas as áreas. 

Ano 
Indicadores de Produtividade por Áreas (em %) 

Eng. Soc. Saúd Agr. Hum Exat. Ling. Mult 

2006 38,44 21,43 36,36 36,36 18,57 21,62 34,48 96,87 

2007 47,64 27,14 154,55 40,91 22,38 22,97 29,31 40,62 

2008 45,99 27,14 113,64 32,32 19,52 23,99 25,86 65,62 

2009 61,32 38,57 163,64 41,41 28,09 29,73 17,24 68,75 

2010 53,77 30,00 27,27 39,90 28,09 23,31 37,93 81,25 

 

 

Figura 12 – Gráfico de percentual de alcance de meta de publicações de todas as áreas, no 

período de 2006 a 2010 (eixo horizontal). 

Tabela 15: Resultados das medidas da produtividade (em %) para os mestres e doutores de 

todas as áreas por ano. 



 

 

Ano 

Medidas de Produtividade por Ano (em %) 

Desvio 

Padrão 
Mediana Média Amplitude 

2006 25,08 35,42 38,02 96,87 

2007 43,96 34,97 48,19 154,55 

2008 31,78 29,73 44,26 113,64 

2009 46,70 39,99 56,09 163,64 

2010 19,19 33,97 40,19 81,25 

Tabela 16: Resultados das medidas da produtividade (em %) para os mestres e doutores por 

área. 

Medida Medidas de Produtividade por Áreas (em %) 

Eng. Soc. Saúde Agr. Hum. Exat. Ling. Mult. 

Desv. Pad. 8,60 6,26 64,32 3,82 4,57 3,14 8,03 20,80 

Mediana 47,64 27,14 113,64 39,90 22,38 23,31 29,31 68,75 

Média 49,43 28,86 99,09 38,18 23,33 24,32 28,96 70,62 

Amplitude 22,88 17,14 136,37 9,09 9,52 8,11 20,69 56,25 

 

 

Figura 13 – Gráfico de resultados das medidas estatísticas (eixo vertical) aplicadas aos 

valores do indicador de produtividade de  mestres e doutores de todas as áreas, no período de 

2006 a 2010 (eixo horizontal). 

 



 

 

 

Figura 14 – Gráfico de resultados das medidas estatísticas (eixo vertical) aplicadas aos 

valores do indicador de produtividade de  mestres e doutores em cada área (eixo horizontal). 

Após a análise de cada área separadamente, vale observar o comportamento da 

produção científica do IFES como um todo, expressos na tabela 17 e figura 15, ou seja, a 

junção das publicações de todas as áreas, tanto de mestres quanto de doutores. 

Nos três primeiros anos, conforme figura 15, a representação da qualidade, pouco 

variou, girando em torno de 60%. Em 2009, verifica-se queda considerável, possivelmente 

como representação às quedas sofridas no mesmo ano pelos mestres e doutores das 

engenharias, ciências sociais, ciências agrárias, ciências humanas, ciências exatas, linguística 

e multidiciplinar. Em 2010, recupera-se, ultrapassando os resultado anteriores. 

 Do lado da produtividade, as variações nos três primeiros anos foram estáveis girando 

em torno de 34%. Em 2009, houve aumento de produtividade, mas queda na qualidade. 

Alteração similar ocorre com as áreas de engenharias, ciências sociais, ciências da saúde, 

ciências agrárias, ciências humanas, ciências exatas, e doutores da multidisciplinar. 

 Conclui-se que o IFES, no geral, possui poucas alterações no resultados, que giram em 

torno de valores abaixo do objetivo que esta pesquisa sugeriu. Apesar de mudanças mais 

acentuadas encontradas em alguns dos gráficos anteriores, estas, provavelmente anularam-se 

ou, fazem parte de áreas de pouca expressão no IFES, ao considerar-se o número de 

publicações que possui e não os percentuais encontrados. 

Tabela 17: Resultados dos indicadores de qualidade e de produtividade (em %) para os 

mestres e doutores de todas as áreas em conjunto 

Ano Indicador de Qualidade (%) Indicador de Produtividade (%) 

2006 59,26 31,45 

2007 61,21 36,72 

2008 59,72 34,43 

2009 44,26 44,58 

2010 65,00 38,93 

 



 

 

 

Figura 15 – Gráfico de percentual (eixo vertical) de artigos Qualis A e B publicados em 

periódicos por mestres e doutores e percentual de alcance de meta de publicações de todas as 

áreas em conjunto, no período de 2006 a 2010 (eixo horizontal). 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A presente pesquisa estudou a produção científica no IFES e gerou indicadores de 

desempenho. Pela análise dos resultados pode-se concluir que os doutores possuem maior 

produtividade e qualidade nas publicações do que os mestres, salvo exceções como a 

produtividade de 2006 a 2009 das ciências exatas e da terra e da área de linguística.  

Na maioria dos gráficos, o comportamento do traçado é similar tanto para mestres 

quanto para doutores. No entanto, apesar dessa constatação, os professores que possuem 

somente o título de mestre estão produzindo menos do que os resultados encontrados, uma 

vez que os doutores são contados também como mestres, e assim o é com as respectivas 

produções.  

As áreas que atenderam, mais frequentemente, à meta, surpreendentemente, foram a 

multidisciplinar e ciências da saúde, seguidas das engenharias. Esse resultado não era 

esperado, sobretudo porque o IFES não possui como cultura investir em pesquisa nas duas 

primeiras áreas citadas. Além disso, esse resultado supera o das engenharias nos três 

primeiros anos da pesquisa que é a área de maior destaque do instituto, juntamente com as 

ciências exatas e da terra.  

Vale realçar que, mesmo assim, de maneira geral, os resultados estão abaixo do que se 

espera como volume de produção. Como os dados nos gráficos estão baseados em 

porcentagens, a quantidade de professores pode parecer pouco significativa, mas quando vista 

em termos absolutos, demonstra que uma pequena parte da instituição atende às expectativas 

de produção científica. 

Os resultados gerais da instituição não superam 65% do alvo estabelecido. Isto pode 

ser justificado pelo IFES ainda apresentar produção científica em estágio inicial de 

desenvolvimento, tanto qualitativa, quanto quantitativamente, juntamente com a recente 

inserção dessa instituição como desenvolvedora de pesquisas. Além disso, a contribuição 

percentual de áreas do conhecimento em que o IFES não possui alta representatividade, como 

ciências sociais, entre outras, influenciou negativamente.  

Todavia somente a análise de indicadores não é suficiente para determinar se os 

resultados são satisfatórios. É necessário um estudo de análise dinâmica e até mesmo buscas 

mais aprofundadas das causas de tais resultados, gerando melhorar a gestão do desempenho. 



 

 

Tal gestão pode influenciar significativamente a conceituação da instituição e de seus 

colaboradores e alunos no meio científico e no sentido de aumentar a chance de sucesso de 

implantações de novos cursos de graduação, mestrados e doutorados, além de aumento de 

investimentos em pesquisa no IFES, por organizações públicas e privadas, o que gera 

benefícios à sociedade. 
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