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RESUMO 

 

Com a atual competitividade e exigência do mercado as empresas buscam, cada vez mais, um 

elevado grau de qualidade, garantindo, assim, sua permanência no mercado. Para isso 

procuram uma constante atualização de tecnologias, modelos de organização e gestão dentre 

outros. A cada dia surgem novos modelos e métodos de implantação de sistemas de gestão, 

onde a qualidade é um elemento não mais distintivo, mas absolutamente essencial. Neste 

enfoque, a logística se tornou ferramenta fundamental para redução de custos e melhoria da 

qualidade. Para o bom desempenho das atividades logísticas de uma organização é preciso 

avaliar o desempenho da mesma no mercado e uma das possibilidades de avaliação de 

desempenho logístico é o benchmarking. O presente estudo tem como objetivo aplicar a 

Teoria de Resposta ao Item, em particular, o Modelo de Escala Gradual, para analisar o grau 

de maturidade em relação às tecnologias de gestão, com base no construto do Sistema de 

Monitoramento de Arranjos Produtivos (SIMAP), que tem como finalidade atual o 

benchmarking competitivo. Os dados utilizados no trabalho são de natureza secundária, 

provenientes de 39 itens avaliados em 109 empresas cadastradas no SIMAP. Os resultados 

revelados no estudo apresentaram indicativo de que as tecnologias “Método de análise de 

investimento”, “Estudos de capabilidade”, “Programas participativos”, “Custeio ABC”, 

“Filosofias e Ferramentas JIT”, “Tempo de setup”, “ISO 14001” e “SA8000” oferecem uma 

maior contribuição para medir o grau de maturidade das empresas quanto às ferramentas de 

gestão. A empresa com maior grau de maturidade, 71,99 (na escala de (µ=50, σ=10)), é uma 

empresa de médio porte, pertence à cadeia produtiva de alimentos e bebidas, no elo dos 

fabricantes de laticínios/cevada/água e refrigerantes, que atua no mercado regional, com 

produção voltada para o abastecimento da região nordeste. O menor grau de maturidade, 

31,63, foi encontrado em uma empresa de pequeno porte, pertencente à cadeia produtiva da 

construção civil, no elo da cerâmica vermelha como varejista, também atuando no mercado 

regional. 

 

Palavras-chave: Tecnologias de Gestão. TRI. Modelo de Escala Gradual. Análise Fatorial. 

SIMAP. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The current competitive and demanding market make the companies look increasingly, a high 

degree of quality, thus ensuring their survival. To seek this constant updating of technologies, 

organizational models and management among others. Each day brings new models and 

methods of implementation of management systems, where quality is no longer a distinctive 

element, but absolutely essential. In this approach, logistics has become an essential tool for 

reducing costs and improving quality. For the good performance of the logistics activities of 

an organization is necessary to evaluate its performance in the market and the possibilities of 

an assessment of logistics performance is benchmarking. The present study aims to apply the 

Item Response Theory, in particular, the Scale Model of Gradual, and the multivariate 

technique of factor analysis to analyze the degree of maturity in relation to management 

technologies, based on the construct of the Monitoring System Productive Arrangements 

(SIMAP), which aims to present the competitive benchmarking. The data used in this work 

are of secondary nature, from 39 items valued at 109 companies registered in SIMAP. The 

results revealed in the study had indicated that the technology “method of investment 

analysis”, “capability studies”, “participatory programs”, “Costing ABC”, “Philosophies and 

Tools JIT”, “Time setup”, “ISO 14001” and “SA8000” provide a major contribution to 

measure the degree of maturity of the companies regarding the management tools. The 

company with the highest degree of maturity, 71.99 (in the range of (μ = 50, σ = 10)), is a 

midsize company, belongs to the productive chain of food and beverage manufacturers in the 

link of the dairy / barley / water and soft drinks, which operates in the regional market, with 

production geared to supply the Northeast. The lesser degree of maturity, 31.63, was found in 

a small business, belonging to the productive chain of construction, the link in the red ceramic 

as a retailer, also serving the regional market. 

 

Keywords: Management technologies. TRI. Scale Model of Gradual. Factor analysis. 

SIMAP. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

As empresas evoluíram em suas formas de administração no decorrer da história 

que modificaram a forma de atuação. A partir das necessidades de mercado foram surgindo 

teorias para a administração, o conhecimento passou a ser uma necessidade. Até então as 

empresas eram administradas de forma precária, sem conhecimento científico sobre suas 

práticas. O surgimento de teorias como a Teoria Geral de Sistemas (TGS), lançada por 

Kenneth Boulding e Ludwig Von Bertalanffy, incluiu uma nova abordagem criada a partir do 

que havia de melhor nas teorias anteriores, propõe que as organizações são um sistema aberto 

que está em constante interação com o ambiente. Ela é composta por elementos que se 

interagem e são interdependentes, são eles: entradas, processos e saídas (FRANCO; 

RODRIGUES; CAZELA, 2009). 

A gestão organizacional passou por mudanças ao longo do tempo e as exigências 

do mercado são responsáveis por grande parte das mesmas. Antes, o foco era maximizar a 

produção e reduzir custos unitários, atualmente, os padrões de competitividade vão além da 

qualidade em serviços e produtos, pois os consumidores, cada vez mais, conhecedores de seus 

direitos, desejam que eles sejam satisfeitos. Há também uma nova exigência de que as 

empresas atuem de forma ética e socialmente responsável. Cabe ao gestor lidar com todas 

essas situações e definir a melhor tática de trabalho num mercado volátil e altamente 

competitivo (FRANCO; RODRIGUES; CAZELA, 2009). 

As ferramentas de gestão são técnicas que auxiliam os gestores empresariais para 

um melhor desempenho no mercado. Há várias tecnologias de gestão estudadas atualmente, 

entre elas podemos citar: terceirização (outsourcing); benchmarking; gerenciamento com o 

livro aberto (open-book management); reengenharia; empowerment; gestão e organização 

horizontal; aprendizagem organizacional entre outras. Cabe ao gestor a escolha e aplicação, 

de tais ferramentas, de acordo com as necessidades da organização. 

Essas ferramentas fazem parte do processo que compõe as chamadas Tecnologias 

de Gestão que podem ser conceituados da seguinte forma segundo Lombardi (2006, p. 28): 

 

[...] De acordo com a interpretação consensada no âmbito da TIB, as tecnologias de 

gestão incluem todo e qualquer processo estruturado e aplicado de forma continuada 

para a melhor administração do negócio de uma organização. São processos que 

lidam com a modernização gerencial, melhoria da qualidade, aumento da 

competitividade e busca pela autosustentação das organizações. As tecnologias de 
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gestão disponíveis para uso abrangem metodologias replicadas com sucesso no 

mercado, geralmente, originadas no exterior em escolas de administração de renome 

e utilizadas por organizações classe mundial. 

 

O conceito vem sendo ampliado e melhorado, com o intuito de assegurar às 

empresas padrões de desempenho e competitividade cada vez mais altos, assim como sua 

sobrevivência ao longo do tempo. 

O cenário mundial exige cada vez mais das empresas adaptação rápida e dinâmica 

às novas exigências dos seus consumidores e como satisfazê-los é um dos principais pontos a 

se responder. As informações sobre as empresas líderes de mercado e como elas obtiveram 

esse sucesso são de suma importância para que as demais também possam evoluir nas suas 

estratégias de gestão e assim alcançar também esse sucesso. 

A logística se tornou ferramenta fundamental para redução de custos e melhoria 

de nível de serviço. Avaliar constantemente o desempenho logístico da empresa em relação ao 

mercado é fundamental para o funcionamento eficiente das suas atividades logísticas, e nessa 

vertente o processo de benchmarking é uma ferramenta de suma importância para tal 

avaliação (ZAGO et al., 2008). 

Cada vez tem-se a procura pela excelência por parte das empresas e o 

benchmarking é uma importante ferramenta para que se eleve a organização ao nível superior 

dos demais concorrentes. É utilizado para corrigir problemas e melhorar os processos visando 

se tornar  “ o melhor dentre os melhores” (em japonês dantotsu) (ZAGO et al., 2008). 

O Sistema de Monitoramento de Arranjos Produtivos – SIMAP – é uma 

ferramenta dinâmica desenvolvida no Observatório Tecnológico do Centro de Tecnologia da 

Universidade Federal do Ceará. Esse sistema avalia as empresas sob a perspectiva de sete 

subsistemas, que englobam ferramentas de gestão, avaliando o grau de aplicação dessas 

ferramentas (MONTEIRO et al., 2010). 

As práticas de gestão selecionadas para a utilização no sistema foram definidas 

por uma equipe de especialistas através da técnica DELPHI. Atualmente, além do 

benchmarking, o mesmo fornece uma análise descritiva dos dados com tabelas e gráficos de 

frequência. Sendo de grande interesse de seus idealizadores a aplicação de técnicas estatísticas 

em análises mais complexas. 

A Teoria da Resposta ao Item  (TRI) - vem sendo utilizada em análises das mais 

diversas áreas atualmente, tendo seu início nas áreas educacionais, sendo sua primeira 

aplicação no Brasil em 1995, na análise dos dados do Sistema Nacional de Ensino Básico 

(SAEB) (ANDRADE; TAVARES; VALLE, 2000). 
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Alexandre et al. (2001), Alexandre et al. (2002a) e Alexandre et al. (2002b) 

utilizou e propusera aplicações da TRI em Gestão pela Qualidade Total (GQT). Trabalhos 

realizados por Bosi (2010) e Oliveira (2010) utilizam a TRI na avaliação do grau de 

maturidade de empresas em relação às práticas de GQT. 

A técnica multivariada de Análise Fatorial (AF) tem como objetivo geral 

encontrar uma maneira de condensar (resumir) a informação contida em diversas variáveis 

originais, em um conjunto menor de novas dimensões compostas, ou variáveis latentes, 

chamadas Fatores, com uma perda mínima de informação (HAIR JR et al., 2007). 

A técnica foi utilizada por Rodrigues (2010) a fim de investigar os principais 

aspectos da percepção das indústrias de transformação, de médio e grande porte, do Estado do 

Ceará, no que diz respeito à implantação das práticas da Gestão da Qualidade Total. 

Neste estudo pretende-se aplicar a Teoria da Resposta ao Item em particular o 

Modelo de Escala Gradual para identificar, através das informações contidas no SIMAP, as 

empresas que apresentam um maior grau de maturidade em relação à aplicação das 

tecnologias de gestão analisadas no sistema, além de identificar as ferramentas que 

apresentam um maior poder de discriminação. Também se pretende aplicar a técnica de AF a 

fim de verificar a dimensionalidade do Modelo de Escala Gradual e confirmar os resultados 

encontrados através da TRI, já que a mesma é uma ferramenta bastante difundida na 

literatura. 

 

1.2 Justificativa 

 

As tecnologias estão, cada vez mais, auxiliando à tomada de decisão, e as 

ferramentas estatísticas, com a evolução da informática, são cada vez mais complexas e de 

grande contribuição às diversas áreas do conhecimento humano. O presente estudo irá utilizar 

uma ferramenta da estatística moderna, a Teoria de Resposta ao Item, em particular o Modelo 

de Escala Gradual na análise de informações obtidas a partir do SIMAP que tem como 

finalidade atual o benchmarking competitivo. A motivação para este estudo foi a ausência de 

trabalhos com aplicação da TRI, em particular o Modelo de Escala Gradual, na área de 

Tecnologias de Gestão. O sistema SIMAP é uma ferramenta que atualmente conta com 

aproximadamente 300 empresas cadastradas, e que conta com análises estatísticas de caráter 

descritivo. A utilização da TRI fornecerá uma nova maneira de interpretação das informações 

obtidas, como uma proposta para a elaboração de uma escala de maturidade das empresas em 
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relação às tecnologias de gestão, como uma tentativa de identificação das ferramentas de 

gestão características das melhores empresas. 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral aplicar a técnica da Teoria de 

Resposta ao Item, em particular o Modelo de Escala Gradual, na análise de um formulário de 

pesquisa, para medir o grau de maturidade das empresas participantes, em relação às 

tecnologias de gestão. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos tem-se: 

a) Avaliar a consistência do construto apresentado; 

b) Verificar a dimensionalidade dos dados através da técnica de Análise 

Fatorial; 

c) Estimar os parâmetros do modelo apresentado na TRI; 

d) Identificar os itens com maior poder de discriminação; 

e) Propor uma escala de maturidade das empresas com base no Modelo de 

Escala Gradual; 

f) Analisar, as empresas participantes do SIMAP, quanto ao seu grau de 

maturidade em relação às ferramentas de gestão apresentados, através da TRI. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

O presente estudo terá a seguinte estrutura: 

 No capítulo 1 constará a parte introdutória do trabalho, onde será feita uma 

apresentação das tecnologias de gestão avaliadas no sistema SIMAP, 

contextualizando o instrumental utilizado, a justificativa e objetivos. 

 No capítulo 2 será apresentado o Sistema de Monitoramento de Arranjos 

Produtivos (SIMAP), com suas particularidades, objetivos e informações 

sobre o formulário de pesquisa utilizado, com as definições sobre as 

tecnologias de gestão consideradas no mesmo; 
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 O capítulo 3 é dedicado à ferramenta de análise estatística da Teoria da 

Resposta ao Item, no qual serão apresentadas as particularidades de técnica 

além da apresentação do modelo a ser utilizado, assim como a Análise 

Fatorial; 

 No capítulo 4 será apresentada a metodologia utilizada neste trabalho; 

 No capítulo 5 têm-se os resultados e discussões; 

 O capítulo 6 contém as conclusões e considerações finais do trabalho e, em 

seguida serão apresentadas as referências e apêndices. 
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2 SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS  (SIMAP) 

 

O Sistema de Monitoramento de Arranjos Produtivos foi criado em 2009 como 

uma ferramenta que auxilia as empresas quanto ao seu posicionamento em relação a algumas 

ferramentas de gestão, podendo-se compará-las por elos e cadeias produtivas regionais, de 

forma individual ou coletiva. O sistema possui um portal de livre acesso, por parte das 

empresas cadastradas, onde são respondidas algumas questões relacionadas às práticas de 

gestão.  Para melhor compreensão serão feitas algumas considerações sobre o sistema neste 

capítulo. 

 

2.1 Considerações iniciais 

 

Após ampla pesquisa foram selecionadas as principais tecnologias de gestão a 

serem consideradas no SIMAP, com base em entrevistas com profissionais atuantes no setor, 

com professores e pesquisa bibliográfica, resultando-se nas seguintes tecnologias de gestão: 

1) Sistemas Integrados de Gestão; 

2) Gestão de Produção; 

3) Gestão de Produtos; 

4) Gestão Estratégica; 

5) Gestão Logística; 

6) Gestão de recursos Humanos; 

7) Gestão Financeira. 

O questionário de pesquisa do sistema conta com perguntas relacionadas a cada 

tecnologia de gestão citada anteriormente, onde as mesmas devem ser respondidas de acordo 

com uma escala que varia de 0 a 100 dividida em cinco categorias: 0, 25, 50, 75 e 100, onde 

para atingir o estágio 100, a empresa precisa atender o estágio 75, e para estar no estágio 75 

precisa atender o estágio 50, e assim sucessivamente. Esse modelo de avaliação de empresas 

se baseia no nível de aplicação das ferramentas para monitorar o desempenho das empresas 



20 

pesquisadas sob a ótica de gestão.  Na Figura 1 estão apresentadas as tecnologias de gestão 

pesquisadas e suas respectivas ferramentas disponibilizadas no SIMAP: 

 

 

 

 

Figura 1 – Sistemas de Gestão analisados pelo SIMAP (CARMO et al., 2009) 

 

Fonte: SIMAP (CARMO et al., 2009) 

 

2.2 Metodologia de aplicação do sistema 

 

O foco do sistema é formar uma sólida base de dados com informações sobre 

empresas visando o benchmarking competitivo, onde as empresas cadastradas possam ver de 

imediato o seu posicionamento em relação às demais. Chama-se de Arranjos Produtivos (AP) 

as formas de aglomerações incluindo Supply Chain, Filiére, Redes e Alianças (ALBERTIN, 
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2003). O SIMAP tem como foco o benchmarking dentro de Arranjos Produtivos, para isso é 

necessário que haja o mapeamento das empresas cadastradas e verificando-se a qual arranjo 

pertence. Na Figura 2 estão apresentadas as etapas do processo de mapeamento. 

 

 

Figura 2 – Etapas do processo de mapeamento (CARMO et al. 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carmo et al., 2009. 

 

Este mapeamento inicial é feito por análises realizadas com especialistas do setor 

até que seja feito o desenho final da estrutura dos APs, utilizando-se a técnica DELPHI 

(CARMO et al., 2009). 

O cadastro de uma empresa pode ser feito de três maneiras: através de solicitação 

de cadastro pela homepage; visita pessoal com cadastro feito internamente, após o qual é 

validado por uma equipe técnica e colocado no sistema e convite direto, que exige que a 

empresa tenha sido previamente comunicada. 

Algumas características relacionadas ao sistema devem ser consideradas: as 

empresas podem atualizar suas informações depois de cadastradas, sendo este o pré-requisito 

para a visualização dos resultados; podem ser solicitadas remoções de suas informações do 

banco de dados; as perguntas são sujeitas a alterações a qualquer momento. 

Atualmente, encontram-se mapeadas as seguintes cadeias produtivas: asfalto, 

biodiesel, gás natural, lubrificantes, metal-mecânica (linha-branca, naval, indústria química) e 
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metal-mecânica (automotiva e componentes). É utilizado, como critério de desempenho, a 

avaliação através da aplicação de boas práticas de gestão, as melhores, dentro de cada área de 

interesse. 

O sistema conta com uma análise estatística básica, podendo-se gerar gráficos de 

barras, linhas e radar sobre os resultados do questionário, podendo até serem feitas 

exportações dos dados para outros softwares estatísticos. A empresa cadastrada poderá 

também verificar se atende aos níveis mínimos, de práticas de gestão, para as empresas 

pertencentes a determinada cadeia. Além do mais, após o preenchimento do questionário, a 

empresa pode verificar sua situação em relação às demais empresas, permitindo-se assim 

visualizar as empresas de excelência e os problemas chaves de cada elo no arranjo produtivo. 

 

2.3 Ferramentas de Gestão 

 

O SIMAP utiliza ferramentas de gestão para avaliar as empresas sobre o foco da 

gestão. As ferramentas utilizadas estão distribuídas entre subsistemas de gestão gerais, 

conforme citado na Seção 2.1: Sistemas Integrados de Gestão (SIG); Gestão da Produção; 

Gestão de Produtos; Gestão Estratégica; Gestão de Logística; Gestão de Recursos Humanos e 

Gestão Financeira.  

A seguir serão apresentadas as ferramentas analisada em casa subsistema: 

 

2.3.1  Sistemas Integrados de Gestão  

 

 ISO 9001: Composta por um conjunto de normas técnicas estabelecendo um 

modelo de gestão da qualidade para as organizações, independentemente de 

sua natureza. Visa a otimização de recursos e a satisfação dos clientes 

(OBSERVATÓRIO TECNOLÓGICO, 2010). 

Os níveis de avaliação utilizados pelo sistema são: 

 0 – Procedimentos informais: descrições dos processos informais ou na 

memória de operadores. 

 25 – Procedimentos documentados: quando a empresa apresenta 

instruções de trabalho, procedimentos operacionais e possui fluxogramas 

que indicam as etapas dos processos principais da empresa. Atende aos 

critérios da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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 50 – Programa formal de implantação: o sistema já está em processo de 

execução, os representantes da direção estão definidos pela empresa, a 

administração deve estar orientada e os funcionários devem possuir 

conhecimento da norma ISO 9001. 

 75 – Realiza auditorias internas: os critérios da norma estão sendo 

auditados sistematicamente para monitoramento de processos de 

produção, de medição, de análise e de melhoria do Sistema de Gestão 

pela Qualidade. 

 100 – Certificação: auditorias externas concluídas, e a empresa já é 

certificada pela norma ISO 9001. 

 ISO 14001: visa analisar e controlar os impactos das ações das organizações 

no meio ambiente. É uma norma aceita no meio internacional que define os 

requisitos para se estabelecer e operar um Sistema de Gestão Ambiental 

(OBSERVATÓRIO TECNOLÓGICO, 2010). 

Os níveis de avaliação utilizados pelo sistema são: 

 0 – Procedimentos informais: descrições dos processos informais ou na 

memória de operadores. 

 25 – Procedimentos documentados: ver ISO 9001, a empresa controla 

seus resíduos e possui destinação final para os mesmos. Atende aos 

critérios da NBR.  

 50 – Programa formal de implantação: O sistema já está em processo de 

execução, os representantes da direção são definidos pela empresa, a 

administração deve estar orientada e os funcionários devem possuir 

conhecimento da norma ISO 14001. 

 75 – Realiza auditorias internas: a norma está sendo executada, e já 

foram implantadas auditorias internas para monitoramento e fiscalização 

que garantirá a manutenção do princípio da gestão ambiental de melhoria 

contínua. 

 100 – Certificação: auditorias externas concluídas e a empresa já é 

certificada pela norma ISO 14001. 

 5S: basicamente é um método utilizado para manter e estabelecer a qualidade 

no ambiente das organizações, através de procedimentos efetivos. Os 5S são: 

Seiri: Senso de utilização; Seiton: Senso de organização; Seoso: Senso de 
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limpeza; Seiketsu: Senso de padronização; Shitsuke: Senso de autodisciplina 

(BERTAGLIA, 2009). 

Os níveis avaliados pelo sistema são: 

 0 – Procedimentos informais: falta de sistemática na organização de 

materiais e equipamentos. 

 25 – Procedimentos documentados: quando a empresa apresenta 

identificação e sinalização dos locais para ferramentas, matérias primas, 

equipamentos, entre outros.                                                                                       

 50 – Programa formal de implantação: já houve o anuncio oficial do 

programa 5S para todos os integrantes da organização, tendo sido 

definido quem irá  promovê-lo, gestor ou comitê central, e começados os 

devidos treinamentos. 

 75 – Realiza auditorias internas: o método está sendo executado, ou seja, 

todos os treinamentos estão concluídos, os comitês locais orientando, 

conduzindo e, se assim definido pelo plano-diretor, fiscalizando os 

colegas de trabalho, fazendo o programa funcionar de fato na empresa. 

 100 – Certificação: como não há certificação via auditorias externa, as 

auditorias internas devem mostrar que a implantação do programa 5S 

está funcionando plenamente, dando maior eficiência ao ambiente de 

trabalho. 

 SA 8000: código internacional de responsabilidade social que inicialmente 

verifica questões essenciais de direitos humanos e questões associadas à 

saúde, segurança e oportunidades iguais e sua abrangência é de caráter bem 

maior analisando-se questões associadas a: Trabalho infantil; Trabalho 

forçado; Saúde e segurança; Liberdade de negociação e o direito de 

negociação coletiva; Discriminação; Práticas disciplinares; Horário de 

trabalho; Remuneração; Sistema de Gestão da responsabilidade social 

(OBSERVATÓRIO TECNOLÓGICO, 2010). 

Os níveis avaliados pelo sistema são: 

 0 – Procedimentos informais: descrições dos processos informais ou na 

memória de operadores. 

 25 – Procedimentos documentados: a empresa apresenta instruções de 

trabalho, procedimentos operacionais e possui fluxogramas que mostram 
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as etapas relacionadas à norma, como remuneração, horário de trabalho, 

discriminação, etc. Atende aos critérios da NBR. 

 50 – Programa formal de implantação: o sistema já está em processo de 

execução, os representantes da direção estão definidos pela empresa, e os 

funcionários devem ter conhecimento dos direitos que lhe assistem. 

 75 – Realiza auditorias internas: a norma está sendo executada, e a 

empresa, através de auditorias, esta sendo monitorada e fiscalizada.  

 100 – Certificação: auditorias externas concluídas, e a empresa já é 

certificada pela norma SA 8000. 

 OSHAS 18000 ou similar: conjunto de normas que visam a saúde e segurança 

ocupacional, permitindo o acompanhamento contínuo do nível do 

desempenho da organização nesse setor, consequentemente a redução de 

acidentes e doenças de trabalho assim como os custos relacionados 

(OBSERVATÓRIO TECNOLÓGICO, 2010). 

Os níveis avaliados pelo sistema são: 

 0 – Procedimentos informais: descrições dos processos informais ou na 

memória de operadores. 

 25 – Procedimentos documentados: a empresa apresenta instruções de 

trabalho, procedimentos operacionais e possui fluxogramas que mostram 

as etapas relacionadas à política de higiene e segurança da empresa. 

Atende aos critérios da NBR. 

 50 – Programa formal de implantação: o sistema já está em processo de 

implantação, os representantes da direção estão definidos pela empresa e 

os riscos já foram identificados e avaliados.  

 75 – Realiza auditorias internas: a norma está sendo executada, os riscos 

foram controlados e já foram implantadas auditorias internas, para 

monitoramento e fiscalização da norma OHSAS 18000, mantendo-se 

apropriada a organização e levando a uma melhoria contínua, com o 

envolvimento da direção. 

 100 – Certificação: auditorias externas concluídas, e a empresa já é 

certificada pela norma OHSAS 18000. 

 

2.3.2  Gestão da Produção 
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 Tempo de setup: é o tempo decorrido na troca do processo de uma atividade 

para outra ou ainda, o tempo em que a produção é interrompida e os 

equipamentos ajustados. Deve ser programado de forma a maximizar os 

lucros (ARNOLD, RIMOLI e ESTEVES, 1999). 

Níveis avaliados pelo sistema: 

 0 – Procedimentos informais: descrições, da paralisação, informais ou na 

memória de operadores. 

 25 – Procedimentos documentados: a empresa possui documentação, 

como fluxogramas que mostram algo relacionado ao período de 

interrupção, porém esse tempo ainda e maior do que 60 min. 

 50 – Tempo < 60 min: a empresa possui documentação, como 

fluxogramas que mostram algo relacionado ao período de interrupção e o 

mesmo esta entre 40 min e 60 min, ou seja, ainda há problemas para 

serem resolvidos, pois as condições de setup interno e externo ainda não 

se distinguem. Neste caso, o interno e o externo se confundem, 

acontecendo do externo ser executado como o interno, o que provoca 

tempo desperdiçado de máquina parada. 

 75 – Tempo < 40 min: a empresa possui documentação, como 

fluxogramas que mostram algo relacionado ao período de interrupção, 

porém esse tempo esta entre 10 e 40 min. Isso implica que é importante 

diferenciar o setup interno do externo, pois as atividades, como 

preparação de componentes, não devem ser realizadas estando as 

máquinas paradas. Desta forma, o tempo de setup pode ser reduzido em 

até 50%. 

 100 – Tempo < 10 min: a empresa possui documentação, como 

fluxogramas que mostram algo relacionado ao período de interrupção, 

porém esse tempo e menor do que 10 min, ou seja, já há a conversão de 

setup interno em externo. 

 Planejamento e controle da Produção (PCP): é interpretada como á área da 

administração que planeja, dirige e controla o suprimento de material e 

atividades de processamento de uma indústria. Envolve, na maioria das 

vezes, a organização e o planejamento dos processos de fabricação. 
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Especificamente, se constitui no planejamento da seqüência de operações, da 

programação da movimentação e da coordenação da inspeção, e no controle 

de materiais, métodos, ferramental e tempos operacionais. 

(OBSERVATÓRIO TECNOLÓGICO, 2010). 

Níveis avaliados pelo sistema: 

 

 0 – Procedimentos informais: descrições do Planejamento e Controle da 

Produção(PCP) informais ou na memória de operadores. 

 25 – Planilhas Excel: a empresa possui documentação em formas de 

planilhas do Excel, ou seja, apresenta um guia para implantação do PCP. 

 50 – Software: a empresa possui algum software, como o Ecalc ou o 

APS, que é responsável pelas atividades do PCP. A Gerência Industrial 

está definida e é responsável pela manutenção do Software. 

 75 – MRP: segundo Slack et al. (2006), o MRP é um sistema 

computadorizado de controle de inventário e produção que assiste a 

otimização da gestão de forma a minimizar os custos, mas mantendo os 

níveis de materiais adequados e necessários para os processos produtivos 

da empresa. O MRP permite que as empresas calculem quantos materiais 

de determinado tipo são necessários e em que momento. Em outras 

palavras, o MRP é essencialmente voltado para o planejamento e controle 

da produção e estoques.  

 100 – MRP II: a empresa apresenta o MRP II, que consiste em um 

método para o efetivo planejamento de todos os recursos de manufatura 

de uma companhia industrial. Diferentemente do MRP, o MRP II, além 

de cuidar do planejamento e do controle da produção e estoques, seus 

conceitos também são estendidos para outras áreas da empresa: 

marketing, manufatura, finanças e engenharia. O MRP II é baseado em 

um sistema integrado, contendo uma base de dados que é acessada e 

utilizada em toda a empresa. 

 Estudos de capabilidade: capabilidade do processo é a medida da 

aceitabilidade do produto em relação a características relacionadas a 

qualidade (ARNOLD, RIMOLI e ESTEVES, 1999). Os estudos de 

capabilidade é a análise do processo produtivo de determinado produto 
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verificando se o mesmo atende as especificações exigidas no projeto 

utilizando os recursos disponíveis.  

Níveis avaliados pelo sistema: 

 0 – Informal: descrições do estudo da capabilidade informais, ou na 

memória de operadores. 

 25 – Processos Instáveis: a empresa possui documentação, como 

fluxogramas e gráficos que mostram que o processo não esta sob controle 

estatístico, ou seja, o processo apresenta falhas consideráveis, fora das 

margens padrão. 

 50 – Processos Estáveis: a empresa possui documentação, como 

fluxogramas e gráficos que mostram que o processo esta sob controle 

estatístico. 

 75 – CEP: a empresa utiliza a ferramenta CEP, cuja sigla significa 

Controle Estatístico de Processo. O CEP é uma ferramenta com base 

estatística, de auxílio ao controle da qualidade, nas etapas do processo, 

particularmente no caso de processo de produção repetitivo. Em outras 

palavras, existe um procedimento formal de controle de processo, o que 

não acontece no nível 50. 

 100 – Cpk > 2: a empresa possui gráficos e o Cpk (índice que leva em 

conta a centralização do processo) maior que 2. Ele relaciona a distância 

entre a média do processo e o limite de especificação mais próximo, com 

a metade da dispersão total do processo. Sendo maior que 2, a analise de 

capabilidade do processo é considerada satisfatória. 

 Custos da Qualidade: são classificados como: i) custos de prevenção: aqueles 

decorrentes da prevenção de problemas, falhas e erros. ii) custos de avaliação: 

associados ao controle de qualidade verificando se houve problemas ou erros 

durante e após a criação do produto ou serviço. iii) custos de falha interna: 

associados aos erros de operação interna. iv) custos de falhas externas: 

detectados pelo consumidor, ou seja, fora das operações internas de produção. 

A medida que existe uma maior preocupação com a qualidade os custos, 

envolvidos nesse processo, aumentam, procura-se então um ponto de 

equilíbrio para minimizar o custo total da qualidade, tornando essa uma 

vantagem competitiva (ARNOLD; RIMOLI; ESTEVES, 1999). 
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Níveis avaliados pelo sistema: 

 0 – Desconhecidos: não há estudos e quantificação dos custos causados 

pela falta de qualidade dos produtos ou serviços da empresa. 

 25 – Monitoria: os custos da qualidade são observados de maneira 

informal, onde há noção de quanto esses custos representam para 

empresa, mas não se sabe com exatidão. Já há uma preocupação com 

esses custos, mas não existe nada documentado. 

 50 – Entre 1-10% do Faturamento: os custos da qualidade representam 

entre 1 e 10% do faturamento total da empresa, são, a partir desse nível, 

quantificados e documentados para uma formalização, procurando a sua 

redução por meio de metas. 

 75 – Menor que 1% do Faturamento: os custos da qualidade representam 

menos que 1% do faturamento total da empresa. Nesse nível há uma 

formalização total desses custos, e as metas para redução dos mesmos 

são bem traçadas.        

 100 – Menor que 0,5% do Faturamento: Os custos da qualidade 

representam menos de 0,5% do faturamento total da empresa.  

 Controle de processos: tem como objetivo evitar defeitos excessivos na 

produção, analisando o ponto onde poderá haver um causa atribuível de 

variação. Há variação em todo processo havendo a necessidade do mesmo ser 

projetado para que a dispersão seja pequena produzindo um número mínimo 

de defeitos. São estabelecidos limites de variação padrão, a partir da análise 

dos processos, que servem como orientação para a produção futura. Há 

técnicas específicas para realizar o controle de processos (SLACK; 

CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). 

Níveis de avaliados pelo sistema: 

 0 – Parâmetros Informais: a empresa não utiliza o controle de processos 

em suas operações, ou seja, não existem parâmetros formais de estudo. 

 25 – Parâmetros Formais: a empresa já tem alguma ideia, e já formalizou, 

em algum tipo de documentação o controle de processos, porem, não há 

controle, ou ate mesmo identificação das falhas de um determinado 

produto.   
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 50 – Parâmetros Controlados: além de formalizado, a empresa já 

identifica e busca o controle dos processos, de modo a estar cada vez 

mais se aprimorando. 

 75 – Instrumentos Calibrados: observa-se, neste ponto,  um controle 

estatístico bastante eficaz e há identificação e controle das falhas dos 

processos, porem softwares mais específicos, como o CEP, ainda não são 

usados. 

 100 – Estudos de Capabilidade: a empresa realiza todo o estudo da 

capabilidade, usa softwares como o CEP e busca manter o Cpk > 2, que 

garante um controle estatístico satisfatório. 

 Defeitos – PPM: uma unidade de medida que significa defeitos por milhão de 

oportunidades. Está relacionada à ferramenta Seis Sigma que segundo 

GALBINSKI (2004) é definida, em sua interpretação puramente matemática, 

como um processo que apresenta 3,4 defeitos em um milhão de 

oportunidades, todavia, num contexto mais amplo deve ser entendido como 

uma estratégia de negócios que busca a melhoria contínua. 

Níveis avaliados pelo sistema: 

 0 – Desconhecidos: desconhece o quanto representa os seu defeitos na 

produção da empresa.  

 25 – Conhecidos: a empresa já formalizou, tem algum tipo de 

documentação dos defeitos, porem, não há controle das falhas de um 

determinado produto. 

 50 –  Entre 1-10%: além de formalizado, a empresa já identifica e busca 

o controle defeitos, de modo a estar cada vez mais se aprimorando. Esses 

defeitos estão presentes em cerca de 1 a 10% dos produtos. 

 75 – Menos que 1000 PPM: há todo um conhecimento da filosofia seis 

sigma, a empresa realiza estudos da capabilidade, para minimização dos 

defeitos. Alcançado menos de 1000 PPM 

 100 – Menor que 500 PPM: a empresa realiza todo o estudo da 

capabilidade, usa softwares como o CEP e busca manter o Cpk > 2, que 

garante um controle estatístico satisfatório, usa plenamente as 

ferramentas do seis sigma, minimizando ao máximo seus defeitos, 

chegando a menos de 500 PPM. 
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 Manutenção Corretiva-Preventiva (TPM): manutenção é uma forma de evitar 

falhas monitorando suas instalações físicas. Basicamente são utilizadas três 

abordagens: i) Manutenção corretiva – a manutenção só é realizada após a 

falha. ii) Manutenção preventiva – visa minimizar ou excluir a possibilidade 

de falha através da manutenção regular das instalações. iii) Manutenção 

Produtiva Total (MTP ou TPM, do inglês total productive maintenance) é 

realizada por todos os empregados através de atividades de pequenos grupos, 

vê manutenção como assunto de toda a empresa tendo a contribuição de todos 

os membros da mesma (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). 

Níveis avaliados pelo sistema: 

 0 – Informal: a empresa não possui um controle acerca de seus 

fornecedores. 

 25 – Formal: tem controle sobre quem são os seus fornecedores, mas não 

procuram melhorias. 

 50 – Monitoria de desempenho: possui um controle acerca de seus 

fornecedores e os monitora para valer-se de sua confiabilidade. 

 75 – Programas de capacitação: a empresa busca fornecedores que 

queiram relacionar-se em uma base mais sólida de planejamento, sendo 

mantidos como fornecedores enquanto provarem ser confiáveis, há uma 

capacitação dos fornecedores por parte da empresa com treinamentos 

acerca de seus produtos ou serviços. 

 100 – Estabelece parcerias: a empresa estabelece parcerias com seus 

fornecedores, de modo que seus produtos ou serviços sejam fornecidos 

aos clientes a um menor valor de custo tornando-se mais competitivos. 

Há um conhecimento acerca dos fornecedores havendo uma relação 

direta entre cliente-fornecedor para que haja sempre a busca de 

melhorias. 

 Filosofia e Ferramentas Just in Time (JIT): é tanto uma filosofia como um 

método. Significa produzir exatamente no momento da necessidade, não 

permitindo a formação de estoque e nem a espera dos clientes, há também a 

necessidade de qualidade e eficiência (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 

2009). 

Os níveis de avaliação utilizados pelo sistema são: 
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 0 – Não utiliza ferramentas: não há o conhecimento da filosofia e 

ferramentas JIT. 

 25 – Uma ferramenta: a partir desse nível há um breve conhecimento da 

filosofia e ferramentas JIT, sendo que foi implantada apenas uma 

ferramenta. 

 50 – Duas ferramentas: quando a empresa apresenta algo documentado e 

fluxogramas que mostrem os procedimentos de implantação das 

ferramentas JIT. Foram implantadas duas ferramentas. 

 75 – Três ferramentas: quando há um envolvimento total das pessoas, os 

funcionários treinados e conscientes a respeito das responsabilidades sob 

todos os aspectos de seu trabalho. Nesse nível são usadas três 

ferramentas JIT. 

 100 – Muitas ferramentas: há um total conhecimento acerca da filosofia e 

das ferramentas JIT, onde a empresa procura implantar o máximo de 

ferramentas que cabem aos seus processos.    

 Desenvolvimento de fornecedores: a relação cliente-fornecedor está 

extremamente associada com a qualidade, quantidade, preço e prazo. A partir 

dessa relação pretende-se maximizar a cadeia produtiva e transferir para o 

cliente final esses ganhos. Historicamente, as relações de Compras com os 

fornecedores são baseadas na lei do mais forte, sendo as exigências ditadas 

pelo elo mais forte. Atualmente as empresas buscam por fornecedores que 

queiram relacionar-se de maneira mais planejada, sendo mantidos como 

fornecedores enquanto provarem ser confiáveis (TUBINO, 2006). 

Os níveis de avaliação utilizados pelo sistema são: 

 0 – Informal: a empresa não possui um controle acerca de seus 

fornecedores. 

 25 – Formal: tem controle sobre quem são os seus fornecedores, mas não 

procuram melhorias. 

 50 – Monitoria de desempenho: possui um controle acerca de seus 

fornecedores e os monitora para valer-se de sua confiabilidade. 

 75 – Programas de capacitação: a empresa busca fornecedores que 

queiram relacionar-se em uma base mais sólida de planejamento, sendo 

mantidos como fornecedores enquanto provarem ser confiáveis, há uma 
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capacitação dos fornecedores por parte da empresa com treinamentos 

acerca de seus produtos ou serviços. 

 100 – Estabelece parcerias: a empresa estabelece parcerias com seus 

fornecedores, de modo que seus produtos ou serviços sejam fornecidos 

aos clientes a um menor valor de custo tornando-se mais competitivos. 

Há um conhecimento acerca dos fornecedores havendo uma relação 

direta entre cliente-fornecedor para que haja sempre a busca de 

melhorias. 

 Idade média dos equipamentos: no processo produtivo de uma indústria a 

evolução tecnológica é de suma importância, para que haja uma boa 

eficiência. Com o passar da idade de alguns equipamentos específicos, tem-se 

um aumento nas ocorrências de manutenção corretiva, gerando o aumento do 

tempo para o atendimento da manutenção, assim como o custo. Os novos 

equipamentos, de uma maneira geral, têm um custo inicial maior, porém 

oferecem uma maior eficiência em alguns processos. Máquinas com idades de 

uso maiores representam uma maior probabilidade de falha, acarretando a 

parada do equipamento no fluxo de produção, gerando prejuízo. As 

ferramentas atualizadas,também, representam uma maior competitividade no 

mercado (OBSERVATÓRIO TECNOLÓGICO, 2010). 

Os níveis de avaliação utilizados pelo sistema são: 

 0 – desconhecida: a empresa desconhece, tanto a idade dos 

equipamentos, como a idade media, ou seja, não ha nada formalizado. 

 25 – Maior 20 anos: a idade dos seus equipamentos e superior  a 20 anos, 

porem a uma certa documentação. 

 50 – Entre 10 e 20 anos: a idade dos seus equipamentos esta entre 10 e 20 

anos, o que e considerado, de certo modo, aceitável. 

 75 – Entre 5 e 10 anos: a idade dos seus equipamentos esta entre 5 e 10 

anos, o que e considerado bom, uma vez que ha uma certa preocupação 

da empresa em se atualizar. 

 100 – Menor que 5 anos: a idade dos seus equipamentos e menor que 5 

anos, o que e considerado excelente, pois mostra que a empresa esta 

interessada em manter suas ferramentas novas e em dia. 
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2.3.3 Gestão de Produtos 

 

 Domínio e uso de normas técnicas: tem como finalidade bastante importante 

a proteção do consumidor, especificando os critérios e requisitos que 

interferem no desempenho do produto/serviço oferecido. Como um 

instrumento contribuem nos seguintes aspectos: 

i) Qualidade: fixando padrões que levam em conta as necessidades e 

desejos dos usuários; 

ii) Produtividade: padronizando produtos, processos e procedimentos; 

iii) Tecnologia: consolidando, difundindo e estabelecendo parâmetros 

consensuais entre produtores, consumidores e especialistas, colocando os 

resultados à disposição da sociedade; 

iv) Marketing: regulando de forma equilibrada as relações de compra e 

venda. 

Os níveis de avaliação utilizados pelo sistema são: 

 0 – Desconhece: não há o conhecimento da existência das normas 

técnicas e a sua serventia para a padronização dos produtos. 

 25 – Conhece e utiliza parcialmente: há um conhecimento pela empresa a 

respeito das normas técnicas e há pouca padronização de produtos, sendo 

que estas normas ou são utilizadas em parte ou a empresa só utiliza 

algumas normas para auxílio ao seu sistema de produção. 

 50 – Utiliza as principais: quando a empresa já possui um entendimento a 

respeito das normas e suas padronizações e devido à falta de domínio da 

mesma, só beneficia-se das principais normas em seu processo produtivo. 

 75 – Utiliza-se sempre: a empresa se utiliza das normas para a melhoria 

de sua manufatura, mas não se exige uma total aplicabilidade para 

aperfeiçoamento de seus produtos. Nem todos os funcionários da 

empresa são preparados funcionários para lidar com estas normas. 

 100 – Utiliza 100% e atualiza: todo o processo de manufatura da empresa 

é padronizado de acordo com as normas técnicas e a empresa exige de si 

mesma a necessidade de atualização destas normas devido a melhoria 
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que estas trazem ao seu processo produtivo. A empresa realiza 

treinamento de seus funcionários para que os mesmos supervisionar o 

cumprimento destas normas durante todo o processo produtivo. 

 Computer-Aided Design (CAD) – Computer Aided Engineering (CAE) – 

Computer Integraded Manufacturing (CIM): O Sistema de Manufatura 

Integrada por computador (CIM) tem como finalidade principal integrar o 

planejamento e controle das atividades de um sistema de produção através de 

sistemas computacionais interligados compostos de computadores, softwares, 

banco de dados e controles programáveis (OBSERVATÓRIO 

TECNOLÓGICO, 2010). 

CAD (Computer-Aided Design) Projeto auxiliado por computador: são 

programas computacionais que auxiliam na criação e modificação de 

produtos, assim podem ser armazenados e utilizados posteriormente sendo 

essa uma de suas grandes vantagens, pois as modificações podem ser feitas 

mais rapidamente (ARNOLD; RIMOLI; ESTEVES, 1999). 

CAE (Computer Aided Engineering) Engenharia auxiliada por computador: 

como o próprio nome indica, consiste em empregar um sistema 

computacional para desenvolver e avaliar as especificações funcionais de 

produtos, peças componentes e processos de fabricação (REHG, 1994). 

Para avaliar a forma como é tratado a Gestão de Produtos em relação a 

processos computacionais de manufatura pela empresa foram definidos 5 

níveis: 

 0 – Desconhece: não há o conhecimento do sistema de manufatura 

computacional empregado pelo sistema CAD-CAE-CIM. 

 25 – Conhece: há um conhecimento deste sistema de manufatura pela 

empresa, mas não há a empregabilidade deste sistema por parte da 

empresa. 

 50 – Utiliza CAD: quando a empresa conhece o sistema de manufatura, 

mas só utiliza-se do projeto assistido por computador como auxilio a sua 

produção. 

 75 – Utiliza CAD e CAE: a empresa se utiliza de dois sistemas 

computacionais de auxílio à manufatura visando a melhoraria de sua 

produção. 
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 100 – Utiliza CAD, CAE e CIM: a empresa se utiliza das ferramentas 

computacionais que podem coordenar suas atividades operacionais de 

produção, garantindo a otimização de seus processos devido a 

tecnologias presentes nestes programas. 

 Uso de Engenharia Simultânea e equipamentos multifuncionais: O processo 

de projeto envolve um conjunto de etapas que são pré-determinadas 

individualmente. A abordagem sequencial é a forma tradicional de 

desenvolvimento de produtos/serviços, tendo como principal desvantagem o 

tempo envolvido. Se houver um problema em alguma etapa poderá exigir que 

o processo fique parado aguardando sua solução. Na engenharia simultânea 

há um rearranjo na elaboração do processo de forma que uma etapa possa 

começar antes que a anterior esteja concluída, havendo trabalho simultâneo 

ou concorrente nas etapas (ARNOLD; RIMOLI; ESTEVES, 1999). Para 

alcançar tal objetivo é necessária uma equipe multifuncional envolvendo as 

diversas áreas que devem trabalhar de maneira simultânea. 

Níveis de avaliação utilizados pelo sistema: 

 0 – Não utiliza; 

 25 – Utiliza informalmente; 

 50 – Procedimentos documentados; 

 75 – Implementando; 

 100 – Utiliza sempre. 

 Lead time do desenvolvimento de produtos e serviços: lead time está 

associado ao tempo para se fazer algo, na produção está ligado ao tempo 

utilizado desde a criação do produto, passando pelo processo de produção até 

chegar ao cliente final (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007). O plano de 

produção é um conjunto de ações que orientam a produção sobre as 

necessidades da demanda, as principais atividades em sua elaboração são: 

analisar as necessidades da produção, analisar recursos de produção, 

equilibrar recursos de produção com as necessidades de produção, elaborar 

plano de produção. A empresa que obtiver um menor lead time conseguirá 

satisfazer melhor seus clientes, sendo uma vantagem competitiva 

(BERTAGLIA,2009). 

Níveis de avaliação utilizados pelo sistema 
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 0 – Não controla: a empresa não tem controle de lead time de produtos 

ou serviços. 

 25 – Controle informal: há controle de lead time, porém este é feito de 

maneira não planejada ou informalmente.  

 50 – Monitora: o tempo de lead time é monitorado e usado em benefício 

da produção na empresa. 

 75 – Competitivo: a empresa dá ênfase ao controle de lead time e está 

num patamar competitivo no mercado no aspecto do uso desta ferramenta 

na produção. 

 100 – É Benchmark: a empresa é referência em sua área de atuação no 

mercado em controle de lead time de produtos e serviços. 

 Usa metodologia para desenvolvimento de novos produtos: o lançamento de 

novos produtos faz parte do processo de resposta eficiente às necessidades 

dos clientes, verificam-se algumas falhas que ocorrem nesse processo de 

inovação, pois nem sempre se considera as alterações que podem ocorrer na 

cadeia de demanda/abastecimento. Os fatores mais relevantes são: 

entendimento de mercado e desenvolvimento de um processo de divulgação e 

distribuição efetivos (BERTAGLIA, 2009). 

Níveis de avaliação utilizados pelo sistema: 

 0 – Desconhece: a empresa desconhece qualquer tipo de metodologia de 

desenvolvimento de novos produtos. 

 25 – Informal: há o desenvolvimento de novos produtos na empresa, mas 

este é realizado de maneira informal e não documentada. 

 50 – Documentado: a metodologia para o desenvolvimento de novos  

produtos na empresa é  presente  e amplamente documentada. 

 75 – Melhora continuamente: a empresa, além de documentar,  também 

realiza processo de melhoria contínua em sua metodologia de 

desenvolvimento de novos produtos. 

 100 – Usa conceito lessons learn: ou seja, a empresa, além de buscar a 

melhoria contínua, desenvolve sua metodologia levando também em 

consideração as experiências positivas e negativas já vivenciadas no 

desenvolvimento de novos produtos, com o intuito de melhorar o 

desempenho da organização no futuro. 
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 Parcerias com fornecedores/clientes: relacionamentos de parcerias são 

definidos como: 

convênios cooperativos entre empresas que envolvem fluxos e ligações e que 

usam os recursos e/ou estruturas de governança de organizações autônomas, 

para realizar de maneira conjunta as metas individuais associadas à missão 

corporativa de cada empresa patrocinadora (SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2009). Com isso espera-se que a atuação em parceria, 

compartilhando recursos e habilidades, possa trazer benefícios superiores ao 

trabalho individual. Os principais fatores que influenciam a relação são: 

compartilhar sucesso, expectativas de longo prazo, múltiplos pontos de 

contato, aprendizagem conjunta, poucos relacionamentos, coordenação 

conjunta das atividades, transparência de informações, resolução conjunta de 

problemas e confiança. A parceria com os clientes é uma técnica utilizada 

baseada no entendimento das suas necessidades e comportamentos afim de 

obter relacionamentos mais fortes. É realizada através do fornecimento de 

serviços e produtos que são exatamente o que os consumidores desejam, 

retenção de consumidores existentes e descobrimento de novos 

consumidores, oferecimento de um serviço melhor ao consumidor, venda 

cruzada de produtos de forma mais eficaz (ARNOLD; RIMOLI; ESTEVES, 

1999). 

Níveis de avaliação utilizados pelo sistema: 

 0 – Não realiza: a empresa não mantém relacionamento de parceria com 

fornecedores e clientes. 

 25 – Informal: há parceria com clientes fornecedores, mas esta é feita de 

maneira informal. 

 50 – Formal: há certo grau de formalização na relação de parceria com 

clientes e fornecedores. 

 75 – Fornecedores: na empresa existe política bem definida de relação de 

parceria com fornecedores e isto é de grande relevância para a mesma. 

 100 – Fornecedores e Clientes: a empresa tem política bem definida e 

implementada de parceria com fornecedores e clientes e isso ocupa um 

lugar de destaque na política de relacionamento da mesma. 
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2.3.4 Gestão Estratégica  

 

 Realiza planejamento estratégico: é um processo decisório sobre ações a 

serem tomadas para se atingir um determinado fim, é formada por um 

conjunto de medidas a serem adotadas pelo gestor durante todas as etapas do 

processo (OBSERVATÓRIO TECNOLÓGICO, 2010). 

Níveis de avaliação utilizados: 

 0 – Informal: descrição do planejamento estratégico informal ou na 

memória de operadores. 

 25 – Formal: quando a empresa apresenta planos que visam melhorar a 

eficiência da empresa. Já existe um levantamento do questionamento, 

porem nada muito aprofundado, ou seja ainda não e monitorado 

rigorosamente. 

 50 – Monitora periodicamente: além de uma formalização, a presença de 

monitorias é de extrema importância neste nível, pois existe uma certa 

preocupação, por parte da empresa, em adotar uma estratégia de 

planejamento. 

 75 – Informa a todos: além de todo o nível 50, todos os membros da 

empresa estão bem informados sobre as estratégias adotadas pela 

empresa nos próximos anos. 

 100 – Desdobra missão, visão e indicadores: a empresa é uma referência 

na produção, acompanhamento e divulgação de informação de natureza 

estatística, financeira e estratégica. 

 Estratégia de produção: são decisões e ações estratégicas que definem o 

papel, os objetivos e as atividades da produção. Não existe um consenso 

universal a respeito de como a estratégia de produção deve ser realizada, 

dentre as definições sobre o assunto, quatro perspectivas relacionadas ao 

assunto aparecem: i) estratégia de produção é um reflexo “de cima para 

baixo” do que o grupo ou negócio todo deseja fazer, ii) estratégia de gestão é 

uma atividade “de baixo para cima” em que as melhorias da produção 

cumulativamente constroem a estratégia, iii) estratégia de produção envolve a 

tradução dos requisitos do mercado em decisões da produção, iv) a estratégia 

da produção envolve a exploração das capacidades dos recursos da produção 



40 

em mercados eleitos. Nenhuma delas sozinha fornece uma visão geral sobre o 

tema (ARNOLD; RIMOLI; ESTEVES, 1999). 

Níveis de avaliação utilizados: 

 0 – Informal: a estratégia de produção da empresa acontece de forma 

informal, está na memória de operadores. 

 25 – Definida: quando a empresa possui todo um conhecimento da sua 

estratégia de produção documentado, visando o melhoramento da própria 

produção. Nesse nível a implantação dessa estratégia ainda não é 

formalizada. 

 50 – Monitora: além de uma formalização, a presença de monitorias é de 

extrema importância neste nível, pois existe uma certa preocupação, por 

parte da empresa, em adotar uma estratégia de produção. 

 75 – Informa: além de todo o nível 50, todos os membros da empresa 

estão bem informados sobre as estratégias adotadas pela empresa nos 

próximos anos. 

 100 – Plano de ação: o detalhamento de um plano de ação foi 

documentado pela empresa, sendo esse plano implementado, e os 

funcionários comprometidos com os mesmos. 

 Estilo de liderança e envolvimento dos empregados: A motivação é de suma 

importância no atual mercado, com o intuito de alcançar seus objetivos as 

empresas sentem a necessidade de contratar pessoas lideres que gerem 

motivação nos demais empregados. O estilo de liderança utilizado está 

relacionado com o sucesso do líder e seus seguidores. O envolvimento dos 

empregados depende de sua motivação, e essa motivação depende da maneira 

como o líder com eles (OBSERVATÓRIO TECNOLÓGICO, 2010). 

Níveis de avaliação utilizados: 

 0 – Controlador: é aquele que comunica aos seus subordinados o que é 

que eles tem a fazer e espera ser obedecido sem problemas. Esse líder é 

focado apenas nas tarefas. 

 25 – Centralizado: o líder que concentra todas as operações que são se 

sua responsabilidade apenas em suas decisões, limita a expansão da 

criatividade e desenvolve uma equipe sem opinião e voz que expresse as 

ideias, diminuindo assim as suas possibilidades de crescimento e seu 
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tempo. Geralmente o líder controlador tem extremo conhecimento das 

atividades que são por ele delegadas. 

 50 – Descentralizado: neste tipo de liderança o grupo atingiu a 

maturidade e não mais precisa de supervisão extrema de seu líder, os 

liderados ficam livres para por seus projetos em prática sendo delegado 

pelo líder liberal. 

 75 – Participativo: o líder participativo é o que envolve os subordinados 

na preparação da tomada de decisões, mas retém a autoridade final, isto 

é, tem sempre a última palavra. 

 100 – Ambiente para melhoria: é a liderança onde o líder tem o total 

respeito e confiança do grupo liderado, envolve seus subordinados, 

tornando-os mais proativos. Isso faz com que o líder tenha a ajuda dos 

empregados nas suas tomadas de decisões e os prepara para líderes 

futuros. Esse líder tem características distintas dos lideres citados acima, 

costuma ser extrovertido, autoconfiante e mostra bastante segurança aos 

subordinados. 

 Uso do benchmarking: benchmarking é um processo onde as empresas que 

detém as melhores práticas, em determinado setor, são identificadas e a partir 

daí são fixadas metas a serem atingidas, de maneira continuada, para também 

se obter sucesso (CAMP, 1998). 

Níveis de avaliação utilizados: 

 0 – Não utiliza: não utiliza o benchmarking de forma consciente, utiliza-o 

em suas operações, pois também observa o concorrente e quando percebe 

que o mesmo é bem sucedido procura imitá-lo. 

 25 – Benchmarking local: conhece os produtos de seus concorrentes 

locais, conhece as empresas da sua cidade que atuam no seu setor e tenta 

compreender seus processos de produção desde a compra da matéria-

prima até a entrega do produto ou serviço ao cliente, visando diminuir 

custos e otimizar sua produção. 

 50 – Benchmarking regional: com o estudo e conhecimento do mercado 

regional, procura a melhoria no seu processo de produção, a diminuição 

dos custos e a liderança entre as empresas de mesmo setor. 
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 75 – Benchmarking nacional: com o estudo e conhecimento do mercado 

nacional, procura a melhoria no seu processo de produção, a diminuição 

dos custos e a liderança entre as empresas de mesmo setor. 

 100 – Benchmarking internacional: procura a excelência em seus 

produtos e serviços, tendo sempre como base as empresas líderes no 

mercado mundial, estudando e aperfeiçoando seus processos de 

produção. 

 Orientação ao cliente: a logística tem papel fundamental para o sucesso de 

uma organização ao atender as exigências e expectativas dos clientes quanto a 

fatores como o tempo de espera e qualidade do serviço prestado. O serviço ao 

cliente deve identificar e em seguida priorizar as exigências de seus clientes e 

analisar as táticas utilizadas por seus concorrentes na relação com a clientela. 

Esse serviço, quando desenvolvido e maneira eficiente, agrega valor por toda 

a cadeia de suprimentos (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007). 

Níveis de avaliação utilizados:  

 0 – Informal: descrição das opiniões e reclamações de clientes informal 

ou na memória de operadores. 

 25 – Monitora insatisfação: existe uma preocupação formal em receber as 

reclamações dos clientes. 

 50 –  Pesquisa de satisfação: as reclamações são tratadas e enviadas aos 

setores da empresa responsáveis pelos problemas.  

 75 – Monitora a satisfação: a empresa monitora frequentemente a avalia a 

evolução da satisfação. 

 100 – Clientes: empresa orientada para a percepção das necessidades dos 

clientes. 

 Uso de indicadores: os indicadores vem suprir a necessidade de mensurar a 

qualidade de produtos e serviços numa organização além de avaliar a parte 

financeira, a qualidade entre outros aspectos. Também é utilizado como uma 

forma de avaliação da empresa em termos de competitividade no mercado. 

Há diversos indicadores para diferentes áreas, de acordo com muitas 

tecnologias: indicadores financeiros, operacionais, de mercado, de tempo, de 

custos, de processos e outros (OBSERVATÓRIO TECNOLÓGICO, 2010). 

Níveis de avaliação utilizados:  
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 0 – Informal: descrição dos indicadores informal ou na memória de 

operadores. 

 25 – Financeiros: a empresa utiliza indicadores financeiros, tais como 

Indicadores de Rentabilidade, Liquidez Corrente, Margem Líquida, 

Margem Operacional, dentre outros. 

 50 – Qualidade: além de financeiros, a empresa apresenta indicadores de 

qualidade, que são aqueles que medem diretamente os desempenhos 

relacionados às necessidades dos clientes. Dizem respeito a: Satisfação 

dos clientes;Medem a eficácia dos processos; Tem foco nos resultados; 

Indicam o que fazer; 

 75 – Processos: além de financeiros e de qualidade, a empresa apresenta 

indicadores de processos, que visam monitorar a acerácea da 

programação, eficiência e eficácia do processo de realização do produto.  

 100 – Plan do Check Act (PDCA) – Metas definidas: a empresa aplica o 

PDCA, que e um um ciclo de desenvolvimento. 

 

2.3.5 Gestão de Logística 

 

 Controle de estoques: o nível de estoque necessário em uma empresa está 

diretamente relacionado ao grau de qualidade do serviço ao cliente desejado. 

A estratégia logística básica é reduzir os custos que envolvem o processo de 

estoque sem reduzir a satisfação do cliente. A busca por esse equilíbrio deve 

ser realizada de forma continuada (OBSERVATÓRIO TECNOLÓGICO, 

2010). 

Níveis avaliados pelo sistema: 

 0 – Baixo controle, sem uso de sistemas específicos ou de planilhas: não 

utilização de um sistema de controle dos estoques, sem controle 

especifico. 

 25 – Controle documentado, apenas, do produto acabado, com emprego 

de planilhas: existe um certo controle de estoque, para controlar a entrada 

e saída de itens, mas apenas do produto acabado. Nesse caso, planilhas, 

como o Excel, são utilizadas. Como exemplo, o produto acabado de uma 

manufatura de televisor seria o próprio televisor. 
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 50 – Controle documentado do produto acabado e de estoques 

intermediários: o controle através de planilhas, como o Excel, e utilizado, 

mas, nesse caso, os estoques intermediários e os de produtos acabados 

são monitorados. Como exemplo, em uma empresa de metais preciosos, 

o material precisando ser processado e o material refinado são exemplos 

de estoques acabados e intermediários. 

  75 – Uso de sistemas interdependentes de controle de estoques: há o uso 

de sistemas de controle de estoques, como o de registro de estoques, 

geração de pedidos e previsão de demanda. Nesse caso, existe um 

controle total dentro da empresa dos estoques. 

 100 – Sistema integrado de gerenciamento de estoque (integrado aos 

fornecedores): a empresa realiza, junto com os fornecedores, um controle 

de estoques rigoroso. Isso implica que a empresa faz o gerenciamento de 

estoques, ou seja, o que necessitar ela já contata o fornecedor, de modo 

que o controle fique mantido e haja agilidade no processo. 

 Rotatividade de estoques: estoque existe porque há uma diferença de ritmo 

entre o fornecimento e a demanda. A procura por um resultado satisfatório em 

termos de qualidade e custo torna esse fator decisivo para a concorrência 

entre as empresas. O giro de estoque é um indicador que mede a atividade dos 

estoques da empresa. É significativo quando comparado ao de outras 

empresas do mesmo setor (ARNOLD; RIMOLI; ESTEVES, 1999). 

Níveis avaliados pelo sistema: 

 0 – Baixo giro sem monitoramento: a empresa não tem um controle 

especifico em relação a rotatividade de estoques, ou seja, não sabe 

quantas vezes ao ano seu estoque é renovado. 

 25 – Monitoramento parcial: existe uma certa preocupação por parte da 

empresa em conhecer o seu giro de estoque, provavelmente é maior que 1 

vez ao ano, porem esse é variável tornando-o  de difícil conhecimento. 

 50 – Giro de estoques de 1 a 12 vezes por ano: a empresa registra e 

calcula o seu giro de estoque, tem o conhecimento de quantas vezes esse 

giro acontece, e este está em um intervalo de 1 a 12 vezes ao ano. Com 

esse conhecimento a empresa tem uma maior capacidade de calcular os 

custos da empresa 
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 75 – Giro de estoques de 12 a 24 vezes ao ano: a empresa registra e 

calcula o seu giro de estoque, tem o conhecimento de quantas vezes esse 

giro acontece, e este está em um intervalo de 12 a 24 vezes ao ano. Com 

esse conhecimento a empresa tem uma maior capacidade de calcular os 

custos da empresa 

 100 – Giro de estoque maior que 24 vezes ao ano: a empresa registra e 

calcula o seu giro de estoque, tem o conhecimento de quantas vezes esse 

giro acontece, e este acontece mais de 24 vezes ao ano. Com esse 

conhecimento a empresa tem uma maior capacidade de calcular os custos 

da empresa. 

 Prestadores e operadores logísticos: é uma empresa prestadora de serviços 

que executa atividades logísticas, em parte ou em todo, de empresas nas suas 

várias fases de abastecimento. As atividades básicas desenvolvidas são: 

controle de estoque, armazenagem e gestão de transporte. 

Níveis avaliados pelo sistema: 

 0 – Não considera importante e tem frota própria: a empresa utiliza a sua 

própria frota, e não contrata nenhum serviço terceirizado para seu 

controle logístico. 

 25 – Utiliza apenas transportador terceirizado: o único serviço logístico 

que a empresa utiliza é de transporte dos produtos. 

 50 – Utiliza transporte terceirizado e outro serviço: a empresa contrata 

uma transportadora terceirizada, e contrata outra empresa para se 

encarregar de algum serviço logístico como: 

 Controle de estoque e responsabilidade por quantidades, localização 

e valores do estoque físico do cliente. 

 Pesquisa periódica dos valores de fretes nas praças desejadas. 

 Controle e responsabilidade pelas avarias de seus produtos. 

 75 – Usa operador logístico com, pelo monos, três funções: a empresa 

utiliza operador logístico, contratando empresas terceirizadas que se 

encarreguem de pelo menos três funções, inclusas nas atividades básicas: 

controle de estoque, armazenagem, gestão de transportes. 

 100 – Usa operador com vistas ao integrador logístico: a empresa 

contrata serviços logísticos em diversas áreas. Integrador Logístico 
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permite à empresa contratante criar diferenciais em níveis de serviços e 

soluções customizadas a seus clientes, propiciando maior eficiência em 

seus processos.  

 Manuseio: é uma atividade logística fundamental, os processos e tecnologias 

de manuseio têm impacto na produtividade influenciando a mão-de-obra, 

espaço e equipamentos necessários. Podem ser classificados como 

mecanizados, semi-automatizados, automatizados e orientados pela 

informação. A principal função é facilitar o fluxo de mercadorias de modo 

ordenado e eficiente desde o fabricante até o ponto de venda (BOWERSOX; 

CLOSS; COOPER, 2007). 

Níveis avaliados pelo sistema: 

 0 – Não usa máquinas: a empresa não utiliza maquinas especificas nem 

maquinas do tipo padrão, ou seja, somente o trabalho humano e utilizado. 

 25 – Usa poucas máquinas, do tipo padrão, com muita interferência 

humana (manual): máquinas especificas não são utilizadas, mas algumas 

maquinas do tipo padrão, como empilhadeiras e paleteiras, já começam a 

ser utilizadas, apesar de a interferência humana ainda ser bastante grande. 

 50 – Usa máquinas-padrão e poucas máquinas específicas, com muita 

interferência humana (manual): máquinas-padrão são utilizadas em maior 

quantidade, como carrossel e esteiras transportadores e algumas 

maquinas especificas já começam a ser utilizadas, mas ainda existe uma 

interferência humana em peso. 

 75 – Sistema semi-automatizado, com pouca interferência humana; 

ferramentas customizadas de manuseio: máquinas-padrão e maquinas-

especificas são utilizadas, como o sistema de estantes dinâmicas, que 

consiste em sistemas de armazenagem onde a reposição de carga ocorre 

automaticamente por ação da gravidade, através de estantes com 

prateleiras inclinadas, e sistemas robóticos, que consiste em robôs pré-

programados para realizar atividades de manuseio valendo-se do uso da 

lógica decisória para realizar atividades de consolidação e 

desconsolidação de carga de forma rápida e eficiente, mas já ha uma 

menor participação a atividade humana, ou seja, o sistema e semi-

automatizado.  
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 100 – Maquinário específico: uso de sistemas completamente 

automatizados e de robótica. O sistema de maquinas e bem especifico. 

 Unitização: processo de agrupar caixas em uma unidade física afim de 

facilitar o transporte. Tem como objetivo básico melhorar a eficiência no 

manuseio e transporte, assim como reduzir os custos logísticos 

(BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007). 

Níveis avaliados pelo sistema: 

 0 – Não usa nenhum tipo: a empresa embala seus produtos de forma 

individual, não se preocupa em   

 25 – Usa paletes de qualquer tipo: o transporte de mercadorias da 

empresa é padronizado com o uso de paletes, por exemplo: Latas 

costumam ser embaladas em caixas de 24 unidades, jornais e revistas são 

empacotados e bebidas em lata são agrupadas com plástico 

termocontrátil. 

 50 – Usa paletes específico, estantes e outros: além de paletes, existe 

também na empresa o uso de estantes com tamanhos padronizados, para 

a acomodação de paletes também padronizados, com dimensões 

designadas pela empresa. 

 75 – Usa paletes específicos: usa também contenedores maiores: a 

empresa utiliza paletes específicos para seus produtos, e já existe um alto 

volume nos transportes sendo usados para esse transporte, containers. 

 100 – Usa vários tipos de contenedores, com padronização voltada ao 

transporte final: a unitização de seus produtos é toda voltada para o 

transportes por containers, tornado maior e mais rápida a chegada de seu 

produtos ao consumidor final. 

 

2.3.6 Gestão de Recursos Humanos 

 

 Plano de treinamento: constitui uma ferramenta de suma importância para o 

desenvolvimento de uma organização. Está associado ao treinamento seja de 

novatos ou veteranos, que devem se adaptar a mudanças, é elemento chave 

para obtenção de sucesso na produção ou prestação de serviços. O 

planejamento do treinamento do funcionário deve conter informações as 
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características pessoais de cada funcionário, para que seja adotado o plano 

mais eficaz possível e para que alcance os resultados esperados. Após o 

planejamento deve-se colocar em prática o treinamento realizando os devidos 

ajustes, caso necessário, e avaliando se o objetivo fora alcançado, ou seja, os 

investimentos geraram resultados positivos (OBSERVATÓRIO 

TECNOLÓGICO, 2010). 

Níveis de avaliação utilizados: 

 0 – Informal: o plano de treinamento e os próprios treinamentos são 

realizados de maneira informal.  

 25 – Procedimento documentado: a empresa dispõe de plano de 

treinamento totalmente documentado.  

 50 – Monitora horas de treinamento ano/funcionário: à medida que a 

empresa avança na implantação de planos de treinamento, ela também 

monitora a quantidade total de horas nas quais seus funcionários são 

treinados a cada ano. 

 75 –  Menos que 20 Horas: os funcionários recebem treinamento que 

somam um total de até 20h anualmente. 

 100 – Maior que 20 Horas: a empresa utiliza com bastante frequência 

planos de treinamento em sua gestão de recursos humanos. O total de 

horas de treinamento ano/ funcionário ultrapassa as 20h.  

 Descrição de cargos e competências: é a descrição detalhada das atribuições e 

que devem ser exercidas na realização de uma tarefa. Através da mesma 

pode-se fazer uma análise e adequação de função, recrutamento e seleção ou 

planejamento de cargos e salários. Quando aplicada, implica que o setor 

Gestão de Recursos Humanos está sendo utilizado em sua forma ampliada e 

sistêmica gerando uma série de benefícios (OBSERVATÓRIO 

TECNOLÓGICO, 2010). 

Níveis de avaliação utilizados: 

 0 – Informal: a descrição de cargos e competências é realizada na 

empresa de maneira totalmente informal. 

 25 – Descrição de responsabilidade/ autoridade: as relações de 

responsabilidade e autoridade entre os colaboradores são as utilizadas 
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pela empresa quando a mesma atribui aos funcionários a descrição de 

seus cargos e competências.  

 50 – Descrição de Competências: a descrição por competências ocupa 

um lugar de destaque na organização interna da empresa e é utilizada 

como ferramenta fundamental na gestão de recursos humanos. 

 75 – Programa de multifuncionalidade: baseada na afirmação de que 

modernamente os setores responsáveis pelos recursos humanos estão 

atentos não apenas à experiência técnica dos colaboradores, mas às suas 

competências comportamentais e às suas características de desempenhar 

funções múltiplas, a empresa desenvolve e executa um programa de 

multifuncionalidade. 

 100 – Avaliação de competências: além do programa de 

multifuncionalidade a empresa desenvolve e aplica m completo sistema 

de avaliação de competências. 

 Programas participativos: são programas que visam a integração entre os 

membros das empresas nas decisões além de promover o envolvimento dos 

funcionários em ações que aprimoram o ambiente de trabalho, contribuindo 

para o desenvolvimento pessoal e profissional de mesmos 

(OBSERVATÓRIO TECNOLÓGICO, 2010). 

Níveis de avaliação utilizados: 

 0 – Informal: os programas participativos só existem de maneira informal 

na empresa. 

 25 – Formal: a empresa tem programa participativo documentado e 

estabelecido formalmente.  

 50 – Mais de um Programa: a empresa valoriza os programas 

participativos, à medida que já implantou mais de um destes como 

política clara de sua gestão de recursos humanos.  

 75 – Vários Programas: os programas participativos têm destaque na 

empresa e somam uma boa quantidade já implementada e executada 

pelos funcionários, gozando da participação efetiva destes. 

 100 – Avaliação de competências: a empresa avançou muito na 

ferramenta de gestão participativa e em seus respectivos programas, 

sendo que até já implementou um sistema de participação em resultados.  
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2.3.7 Gestão financeira 

 

 Enterprise Resource Planning (ERP): tem como principal objetivo fornecer 

controle e suporte, de maneira integrada, para os processos operacionais, 

permitindo uma evolução no universo dos negócios implementando 

ferramentas inteligentes que efetuam simulações de negócios, otimizando 

produção e distribuição. Com a integração de informações há uma única base 

de dados, eliminando os conflitos existentes entre os diversos departamentos 

da organização (BERTAGLIA, 2009). 

Níveis de avaliação utilizados: 

 0 – Não utiliza formalmente: os programas de melhorias financeiras só 

existem de maneira informal na organização da empresa. 

 25 – Implementando: a empresa encontra-se em fase de desenvolvimento 

financeiro implementando métodos de análise e integração dos sistemas. 

 50 – Realiza parcialmente: a empresa implementou parcialmente este 

sistema de melhoria financeiras valoriza os programas participativos, à 

medida que já implantou mais de um destes como política clara de sua 

gestão de recursos humanos.  

 75 – Fase final de implantação: a empresa encontra-se finalizando a 

implantação em todos os seus setores, com essa integralização ela 

consegue um melhor gerenciamento das suas atividades. 

 100 – Utiliza para tomada de decisão: a empresa avançou muito na 

ferramenta de gestão financeira e para suas decisões é tomada como base 

para análise dos custeios e também dos resultados dos sistemas 

integrados. 

 Custeio direto: as técnicas de custeio contribuem para orientação dos gestores 

quanto à solução de problemas em casos de resultados não esperados, daí a 

necessidade de atribuir os custos a produtos ou outros objetos. Custos diretos 

envolvem gastos específicos ou identificáveis diretamente a um centro de 

custos, atividades ou objeto específico. Há os custos diretos fixos e variáveis 

(FARIA; COSTA, 2005). 

Níveis de avaliação utilizados: 
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 0 – Não utiliza formalmente: os programas de melhorias financeiras só 

existem de maneira informal na organização da empresa. 

 25 – Implementando: a empresa encontra-se em fase de desenvolvimento 

financeiro implementando métodos de análise e integração dos sistemas. 

 50 – Realiza parcialmente: a empresa implementou parcialmente este 

sistema de melhoria financeiras valoriza os programas participativos, à 

medida que já implantou mais de um destes como política clara de sua 

gestão de recursos humanos.  

 75 – Fase final de implantação: a empresa encontra-se finalizando a 

implantação em todos os seus setores, com essa integralização ela 

consegue um melhor gerenciamento das suas atividades. 

 100 – Utiliza para tomada de decisão: a empresa avançou muito na 

ferramenta de gestão financeira e para suas decisões é tomada como base 

para análise dos custeios e também dos resultados dos sistemas 

integrados. 

 Activity Based Costing (ABC): analisa a rentabilidade de determinado cliente, 

produto ou serviço através do confrontamento das receitas com os respectivos 

custos. As principais vantagens da utilização do ABC são: fornecer 

introspecção sobre os direcionadores de custos do processo logístico; 

identificar mudanças em potencial para tornar os custos mais eficientes; 

determinar a rentabilidade do cliente; aumentar mais efetivamente a utilização 

de recursos; fornecer um desenvolvimento na avaliação das atividades; 

fornecer uma base para um programa de melhoria contínua; fornecer dados de 

apoio à decisão e apurar a rentabilidade por cliente (BERTAGLIA, 2009). 

Níveis de avaliação utilizados: 

 0 – Não realiza formalmente: ver sistemas ERP integrado. 0 – Não utiliza 

formalmente: os programas de melhorias financeiras só existem de 

maneira informal na organização da empresa. 

 25 – Implementando: a empresa encontra-se em fase de desenvolvimento 

financeiro implementando métodos de análise e integração dos sistemas. 

 50 – Realiza parcialmente: a empresa implementou parcialmente este 

sistema de melhoria financeiras valoriza os programas participativos, à 
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medida que já implantou mais de um destes como política clara de sua 

gestão de recursos humanos.  

 75 – Fase final de implantação: a empresa encontra-se finalizando a 

implantação em todos os seus setores, com essa integralização ela 

consegue um melhor gerenciamento das suas atividades. 

 100 – Utiliza para tomada de decisão: a empresa avançou muito na 

ferramenta de gestão financeira e para suas decisões é tomada como base 

para análise dos custeios e também dos resultados dos sistemas 

integrados. 

 Método de análise de investimento: a avaliação de projetos de investimentos 

comumente envolve um conjunto de técnicas que buscam determinar sua 

viabilidade econômica e financeira, considerando uma determinada Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA) que representa o mínimo que um investidor 

se propõe a ganhar quando faz um investimento, ou o máximo que um 

tomador de dinheiro se propõe a pagar quando faz um financiamento. 

Normalmente esses parâmetros são medidos pelo Payback (prazo de retorno 

do investimento inicial), pela TIR (Taxa Interna de Retorno) e/ou pelo VPL 

(Valor Presente Líquido) (OBSERVATÓRIO TECNOLÓGICO, 2010). 

Níveis de avaliação utilizados: 

 0 – Não utiliza formalmente: os programas de melhorias financeiras só 

existem de maneira informal na organização da empresa. 

 25 – Implementando: a empresa encontra-se em fase de desenvolvimento 

financeiro implementando métodos de análise e integração dos sistemas. 

 50 – Realiza parcialmente: a empresa implementou parcialmente este 

sistema de melhoria financeiras valoriza os programas participativos, à 

medida que já implantou mais de um destes como política clara de sua 

gestão de recursos humanos.  

 75 – Fase final de implantação: a empresa encontra-se finalizando a 

implantação em todos os seus setores, com essa integralização ela 

consegue um melhor gerenciamento das suas atividades. 

 100 – Utiliza para tomada de decisão: a empresa avançou muito na 

ferramenta de gestão financeira e para suas decisões é tomada como base 
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para análise dos custeios e também dos resultados dos sistemas 

integrados. 

 

2.4 Benchmarking competitivo 

 

A ideia de aplicação do benchmarking data de 500 a. C. quando Sun Tzu (1999) 

em seu livro a Arte da Guerra, reflete que uma vez conhecido seu inimigo e a si mesmo, você 

não deverá temer o resultado. A empresa Xerox foi a pioneira mundial na utilização, 

aplicando o chamado benchmarking competitivo em suas operações de manufatura, para 

examinar seus custos unitários de fabricação. Antes do benchmarking as metas eram fixadas 

internamente, havendo pouca utilização das metas estabelecidas pelo mercado ou empresas 

líderes com práticas superiores (CAMP, 1998). 

Benchmarking é o processo contínuo e sistemático para avaliar produtos e 

processos de trabalho de organizações que são reconhecidas como representantes das 

melhores práticas, com finalidade de melhoria organizacional (SPENDOLINI, 1992).  

Pode-se citar quatro principais tipos de benchmarking: benchmarking com 

operações internas; benchmarking com concorrentes diretos externos; benchmarking com as 

melhores operações funcionais externas ou os líderes na indústria e benchmarking de 

processos genéricos.  

No Benchmarking Interno tem-se a comparação entre funções semelhantes em 

diferentes unidades operacionais de uma empresa, essas comparações podem ajudar a definir 

o escopo de investigações externas. O Benchmarking Competitivo é a comparação entre os 

concorrentes diretos, constitui-se como uma prática que enfrenta certa dificuldade para a 

obtenção de informações porque muitas vezes estão baseadas na vantagem competitiva da 

concorrente. Benchmarking Funcional é aquele desenvolvido com os parceiros, porém 

direcionando para a análise de um processo específico. As operações utilizadas precisam ser 

comparáveis, do ponto de vista logístico, com as outras empresas envolvidas. O 

Benchmarking Generalizado ocorre entre funções ou processos empresariais iguais, 

independente das diferenças entre as indústrias, sendo umas das práticas de aceitação e uso 

mais difíceis, pois exige uma conceituação ampla e cuidadosa do processo genérico (CAMP, 

1998). 

O objeto de estudo do benchmarking pode ser o produto/serviço da organização 

ou algum processo cuja necessidade de melhoria tenha sido identificada. Existem atualmente 

vários modelos de aplicação da técnica para que o processo possa se adaptar às diversas 
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culturas das organizações envolvidas. De modo geral pode-se citar, as cinco etapas básicas 

(SHETTY, 1993 apud MELO, 2000): 

i) Determinar do que fazer benchmarking; 

ii) Identificar processos; 

iii) Coletar e analisar dados; 

iv) Estabelecer metas; 

v) Implementar ações e monitorar progresso 

Atualmente várias associações fornecem serviços de benchmarking em várias 

áreas de atuação industrial. Muitas dessas estão reunidas na The Benchmarking Network 

(www.benchmarkingnetwork.com) que é uma organização formada por especialistas na área 

dedicados ao uso do benchmarking para o desenvolvimento de oportunidades para 

companhias em todo mundo. 

 

2.5 Maturidade 

 

A maturidade é uma qualidade ou estado de amadurecimento. Para se aplicar o 

conceito de maturidade em uma organização, pode-se relacionar a maturidade com o estado 

no qual a empresa está em perfeitas condições para alcançar seus objetivos (ANDERSEN; 

JESSEN, 2003 apud OLIVEIRA, 2010). 

Na Figura 3 são apresentados os passos a serem seguidos para a utilização do 

benchmarking na avaliação do desempenho de atividades logísticas até atingida a maturidade. 

Segundo Camp (1998) a maturidade é alcançada quando há a incorporação por 

parte da empresa das melhores práticas do mercado, assegurando a superioridade. Ainda 

segundo o autor, ela é alcançada quando o benchmarking se torna permanente e essencial ao 

processo gerencial, feito em todos os níveis apropriados da organização e não apenas por 

especialistas.  

Figura 3 – Passos do processo de benchmarking (CAMP 1998, p. 16) 
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Fonte: (CAMP 1998, p. 16). 

 

Segundo Camp (1998) a maturidade é alcançada quando há a incorporação por 

parte da empresa das melhores práticas do mercado, assegurando a superioridade. Ainda 

segundo o autor ela é alcançada quando o benchmarking se torna permanente e essencial ao 

processo gerencial, feito em todos os níveis apropriados da organização e não apenas por 

especialistas.  
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3 TEORIA DA RESPOSTA AO ITEM E ANÁLISE FATORIAL 

 

Neste capítulo serão apresentadas as técnicas da Teoria da Resposta ao Item (TRI) 

em particular do Modelo de Escala Gradual e a técnica de Análise Fatorial (AF) utilizadas no 

presente trabalho. 

 

3.1 Análise fatorial 

 

É cada vez mais comum a utilização de técnicas de análise multivariada de dados 

e a medida que se cresce o número de variáveis trabalhadas é exigido o conhecimento sobre o 

comportamento das mesmas. Seu formulador foi Charles Spearman que em 1904 a utilizou 

para descrever a inteligência através de um único fator e inicialmente teve sua aplicação quase 

que exclusiva na área de psicologia, atualmente é utilizada nas mais diversas áreas do 

conhecimento humano. 

De modo geral, através dessa técnica, pode-se verificar quais variáveis podem 

atuar juntas e quantas variáveis tem um impacto significativo na análise. Neste estudo em 

particular, tem-se um conjunto de itens que serão utilizados para medir a maturidade de 

empresas com base nas ferramentas de gestão utilizadas e pretende-se através da aplicação da 

técnica verificar que ferramentas têm um maior poder de explicação na relação entre as 

variáveis. 

Segundo Hair a Análise Fatorial (AF) é uma técnica multivariada de análise de 

dados afim de analisar a estrutura das inter-relações (correlações) entre um grande número de 

variáveis, definindo um conjunto de dimensões latentes comuns, chamadas de fatores. 

Corrar (2007, p. 74) define 

 

[...] A Análise Fatorial é uma técnica estatística que busca, através da avaliação de 

um conjunto de variáveis, a identificação de dimensões de variabilidade comuns 

existentes em um conjunto de fenômenos; o intuito é desvendar estruturas existentes, 

mas que não observáveis diretamente. Cada uma dessas dimensões de variabilidade 

comum recebe o nome de fator. 

 

A AF pressupõe que as correlações entre as variáveis surgem por elas 

compartilharem o mesmo fator (CORRAR; PAULO; FILHO, 2007). Tendo como objetivo 

identificar fatores não diretamente observáveis, a partir da correlação entre um conjunto de 

variáveis observáveis. 
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Portanto na AF tem-se a explicação através de fatores (variáveis latentes) de um 

conjunto com inúmeras variáveis, ilustração na Figura 4: 

 

Figura 4 – Variáveis latentes e a formação de fatores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CORRAR (2007) 

 

3.1.1 Modelo Matemático 

 

Nessa técnica tem-se a avaliação da correlação existente entre um grande número 

de variáveis identificando a possibilidade de agrupamento das mesmas em um número menor 

de fatores com a possibilidade de identificar o significado desses grupos encontrados. Cada 

fator representa a parcela da variação total dos dados que pode ser explicada de forma 

conjunta para todas as variáveis que os compõem. Essa conclusão foi observada por 

Spearman em função da razão quase constante entre duas linhas na matriz de correlação 

(CORRAR; PAULO; FILHO, 2007). 

No modelo de Análise Fatorial, cada uma das n variáveis representa uma 

combinação linear de m Fatores comuns e de um Fator específico. Para o i-ésimo indicador 

tem-se, HAIR, 2007: 

 Xi = αi1F1 + αi2 F2 + αi3 F 3 + ...+ αim F m+ ei ,                                      

sendo: 

Xi : variáveis observadas, i = 1, 2,..., p; 

αij : cargas fatoriais associadas ao j-ésimo fator na i-ésima variável; 

F j: fatores comuns, j = 1, 2,..., m; 

ei: erro que capta a variação não explicada pela combinação linear, específica da 

variável Xi, 
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As cargas fatoriais são valores que medem o grau de correlação entre a variável 

original e os fatores e seu quadrado representa o quanto do percentual da variação de uma 

variável é explicado pelo fator. Ele é o resultado do relacionamento linear entre as variáveis e 

que consegue explicar uma parcela de variação das variáveis originais (CORRAR; PAULO; 

FILHO, 2007). 

Os fatores podem ser estimados por uma combinação linear das variáveis 

ortogonais: 

com,  

Fj = Wj1X1 + Wj2X2 + Wj3X3 + ...+ WjpXp ,                                                                           

sendo: 

Fj: estimativa (escore) do j-ésimo Fator comum; 

Wj: peso ou coeficiente do escore Fatorial; 

Xi: i-ésima variável de decisão (variável independente); 

p: número de variáveis de decisão (variáveis independentes). 

A Análise Fatorial pode ser do tipo Exploratória e Confirmatória. No primeiro 

caso o pesquisador não necessita ter conhecimento prévio sobre a relação de dependência 

entre as variáveis. Na Análise Confirmatória o pesquisador parte de pressupostos de relação 

entre algumas variáveis e fatores latentes. Nesse estudo trabalharemos com a AF do tipo 

Exploratória.  

Para a aplicação da técnica é necessário o estabelecimento de algumas escolhas: 

qual o método de extração dos fatores; o tipo de análise; como será a escolha dos fatores; 

como aumentar o poder de explicação da AF.  

 

3.1.2 Comunalidades e Total da Variância Explicada 

 

Antes da identificação dos fatores é necessário observar as comunalidades 

(communalities). Segundo Corrar, Paulo e Filho (2007) as comunalidades representam o 

percentual de explicação que uma variável obteve pela AF, ou seja, quanto todos os fatores 

juntos são capazes de explicar uma variável. Deve-se analisar o valor de cada variável para 

verificar se ela atende aos níveis de aceitação estipulados. No pressente estudo foi fixado a 

aceitação de variáveis com comunalidades superiores ou iguais a 0,50, explicando, assim, 

pelo menos metade de cada da variância de cada variável. 
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Utilizando o critério da raiz latente pode-se identificar o número de fatores que 

deve-se trabalhar. O mesmo considera que fatores com autovalor abaixo de 1 são menos 

significativos que uma variável original (CORRAR; PAULO; FILHO, 2007). 

3.1.3 Método de extração dos fatores 

 

Os métodos de extração mais utilizados são: Análise de Componentes Principais, 

(ACP) onde se leva em conta a variância total dos dados e Análise Fatorial Comum (AFC), 

onde os fatores são estimados com base na variância comum. 

Neste estudo será trabalhado a Análise de Componentes Principais por melhor 

adequação ao estudo proposto e pelos problemas envolvendo a aplicação da análise Fatorial 

Comum. Segundo Hair (2007), o modelo é adequado quando tem-se como objetivo principal 

a previsão ou o número mínimo de fatores necessários para explicação da parte máxima da 

variância representada no conjunto original de variáveis. 

Há vários tipos de análise de variáveis em uma AF, sendo os mais comuns: R-

mode factor analysis e o Q-mode factor analysis. No primeiro caso, R-mode factor analysis, é 

aplicado quando o interesse do pesquisador é identificar relações, não observáveis 

diretamente, utilizando apenas as variáveis em estudo. Já o modelo Q-mode factor analysis é 

utilizada quando há o interesse de agrupamento entre os casos. O modelo aplicado neste 

estudo é o: R-mode factor analysis. 

 

3.1.4 Pressupostos para a aplicação da AF 

 

Alguns pressupostos precisam ser atendidos para a aplicação da técnica. 

Inicialmente deve-se decidir sobre qual tipo de análise será realizada. Nesse estudo será 

trabalhada a Análise Fatorial do tipo Exploratória, pois não tem-se certeza sobre o tipo de 

relação de dependência entre as variáveis. Será utilizado a estrutura do tipo R-mode factor 

analysis. 

Os pressupostos para a aplicação da AF, segundo Hair et.al (2005), são mais 

conceituais do que estatísticos, são eles: normalidade multivariada e multicolinearidade dos 

dados. No presente estudo, como o método de extração dos fatores utilizado é análise de 

componentes principais, não será exigida a normalidade (CORRAR: PAULO; FILHO, 2007). 
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3.1.5 Ajuste ao modelo: Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e teste de Esfericidade de 

Bartlett  

 

Através do teste KMO e de Esfericidade de Bartlett verifica-se a adequação dos 

dados a uma AF de maneira satisfatória. 

Segundo Corrar, Paulo e Filho (2007) um grau de explicação da medida de KMO 

superior a 0,50, indica uma adequação satisfatória ao uso da técnica. O teste de Esfericidade 

de Bartlett, realizado na matriz de correlação, avalia o grau de afastamento da mesma, em 

relação à uma matriz de dispersão do tipo diagonal, indicando se há uma relação suficiente 

entre as variáveis para a aplicação da AF. Segundo Corrar, Paulo e Filho (2007) quando o 

nível descritivo do teste for p < 0,05, pode-se considerar a existência de uma relação 

satisfatória entre as variáveis para a aplicação da técnica. 

 

3.1.6 Matriz Anti-imagem 

 

Através da matriz anti-imagem tem-se o poder de explicação dos fatores em cada 

uma das variáveis analisada. Utilizando-se os valores da diagonal principal da matriz Anti-

imagem Correlation, denominados por Measure of Sampling Adequacy (MSA), serão 

descartadas da análise, as variáveis que apresentarem  os valores de MAS inferiores a 0,5 

(HAIR et al., 2007). 

 

3.2 Teoria da Resposta ao Item (TRI) 

 

3.2.1 Origens e aplicações 

 

Umas das formas de se avaliar uma determinada característica de uma população 

é a aplicação de questionário. O que se deseja mensurar pode ser algo abstrato, necessitando-

se, assim, de um planejamento do trabalho e avaliação dos resultados com maior rigor e 

complexidade. 

Muitas vezes, a fim de mensurar, por exemplo, o grau de satisfação de um cliente 

com determinado serviço prestado por algumas empresas, utiliza-se formulários cujas 

perguntas têm respostas expressas em escalas graduais onde o entrevistado marca a opção que 

melhor se adéqua ao seu sentimento. Uma forma de apresentar o resultado obtido poderia ser 

aquela que obtivesse a maior pontuação indicando a empresa com maior grau de satisfação. 
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Contudo, a mesma poderia apresentar resultados de maior valor em questões de relevância 

não tão importante perante os clientes, podendo o segundo colocado ter resultados mais altos 

em quesitos bem mais complexos e de maior relevância. Se a Teoria Clássica da Medida 

(TCM) fosse utilizada para avaliar a situação anterior, a melhor empresa seria simplesmente a 

que apresentasse o maior resultado, porém nem sempre é esse o resultado esperado. 

Na Teoria Clássica de Medida – TCM o escore obtido por cada empresa é um 

valor verdadeiro adicionado a um erro na medida (ALEXANDRE, 2002a). A equação 

conhecida como o modelo clássico (HAYES, 1992) é composta pelo escore observado (X), 

escore verdadeiro (T) e erro de medida (E), cuja medida é dada por: 

X = T + E 

Quanto menores os valores do erro mais aproximados estarão os valores 

observados e os valores reais. Segundo Alexandre (2002a) são três os fatores que podem estar 

associados ao erro: impossibilidade de incluir um número infinito de perguntas e 

impossibilidade de aplicar o questionário infinitas vezes . 

Uma grande dificuldade de aplicação da TCM, é a limitação de sua aplicação, pois 

permite apenas que sejam comparados grupos submetidos a um mesmo teste. Essa e outras 

dificuldades foram superadas a partir do surgimento da Teoria da Resposta ao Item (TRI) 

(ANDRADE, 2001). 

A partir da TRI é possível analisar, usando-se modelos estatísticos, alguma 

característica que não pode ser observada diretamente através dos traços latentes, gerando 

uma relação entre a probabilidade de um indivíduo fornecer determinada resposta a um item e 

seus traços latentes (ANDRADE, 2000). 

Para Pasquali (2003,p.102) 

 

[...] a Teoria de Resposta ao Item é uma teoria do traço latente aplicada 

primeiramente a testes de habilidade ou de desempenho. O termo teoria do traço 

latente se refere a uma família de modelos matemáticos que relaciona variáveis 

observáveis(itens de um teste, por exemplo) e traços hipotéticos não observáveis ou 

aptidões, responsáveis pelo aparecimento das respostas indicadas pelo respondente. 

 

O surgimento de suas primeiras aplicações deu-se na década de 50, sendo Lord 

(1952) o primeiro a desenvolver o modelo unidimensional de dois parâmetros (certo ou 

errado). Nas primeiras aplicações foi utilizada a distribuição normal acumulada, após alguns 

anos Birnbaum (1968) aplicou a função logística que auxiliou na solução de alguns problemas 

matemáticos. 
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Cada vez mais observam-se aplicações dessa teoria nos trabalhos relacionados a 

testes educacionais. No Brasil pode-se citar a análise dos dados do Sistema Nacional de 

Ensino Básico (SAEB), como primeira aplicação ocorrida no ano de 1995. Sendo o SAEB um 

dos mais importantes sistemas de avaliação do Brasil, o uso da TRI possibilitou a construção 

de uma escala de habilidades comum entre séries e entre anos que permite o acompanhamento 

da evolução do sistema educacional brasileiro. 

Aplicações na engenharia de produção, em particular na Gestão pela Qualidade 

Total já vem sendo realizadas. Alexandre et al. (2002a), propôs um construto para avaliar os 

fatores críticos para medir a Gestão pela Qualidade através de um modelo dicotômico. Este 

autor também trabalhou com um modelo de Escala Gradual aplicado a Gestão pela Qualidade 

(Alexandre et al., 2002b). Também nesta área de Gestão pela Qualidade, pode-se destacar 

trabalhos desenvolvidos por Bosi (2010) e Oliveira (2010). 

 

3.2.2 Entendendo a TRI 

 

A seguir tem-se a definição segundo Andrade, Valle e Tavares (2000 p.7): 

 

[...] a TRI é um conjunto de modelos matemáticos que procuraram representar a 

probabilidade de um indivíduo dar certa resposta a um item como função dos 

parâmetros do item e da habilidade (ou habilidades) do respondente. Essa relação é 

sempre expressa de tal forma que quanto maior a habilidade, maior a probabilidade 

de acerto no item.  

 

Ainda conforme os autores pode-se fundamentar os modelos propostos na 

literatura de acordo com três aspectos: 

i) da natureza do item – dicotômicos ou não dicotômicos (politômicos); 

ii) do número de populações envolvidas – apenas uma ou mais de uma; 

iii) e da quantidade de traços latentes que está sendo medida – apenas um 

(unidimensional) ou mais de um (multidimensionais). 

Há diversos tipos de modelos a serem utilizados de acordo com o interesse de 

cada trabalho.No presente estudo trabalha-se o modelo para itens não dicotômicos 

(politômicos), mas especificamente o Modelo de Escala Gradual (Rating Scale Model), uma 

particularidade do Modelo de Resposta Gradual (Graded Response Model). A seguir serão 

apresentadas suas principais características. 

 

3.2.2.1 Modelos Logísticos 
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A TRI é baseada em modelos que são utilizados de acordo com o objetivo do 

estudo. Nesse trabalho serão usados os modelos logísticos que avaliam apenas um traço 

latente/proficiência, os chamados Modelos Unidimensionais.  

 

 

3.2.2.1.1 Modelo dicotômico  

 

O modelo dicotômico é o mais utilizado. Sua aplicação é feita quando a variável 

resposta é do tipo certo-errado (dicotômica), ou ainda, na análise de itens de múltipla escolha 

corrigidos como certo ou errado e também para itens abertos avaliados na forma dicotômica. 

(ANDRADE; VALLE; TAVARES, 2000) 

Os modelos logísticos são os mais utilizados para respostas de natureza 

dicotômica. Há três tipos de modelos, dependendo do número de parâmetros utilizados para 

descrever o item, que consideram as seguintes características: 

1) somente a dificuldade do item (1 parâmetro); 

2) a dificuldade e a discriminação do item (2 parâmetros); 

3) a dificuldade, a discriminação e a probabilidade de resposta correta dada por 

indivíduos de baixa habilidade (3 parâmetros). 

O terceiro modelo é conhecido como modelo logístico de 3 parâmetros, e pode ser 

considerado como sendo o mais complexo. 

A definição do modelo logístico unidimensional de 3 parâmetros (ML3) é: 

,
1

1
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)( iji baiijij
e
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com i= 1,2,..., I (itens) e j = 1, 2,..., n (respondentes), sendo: 

ijU : uma variável dicotômica que assume o valor 1 quando o indivíduo j responde 

corretamente o item i, ou 0 no caso contrário; 

j : um parâmetro que representa a habilidade (traço latente) do j-ésimo 

indivíduo; 

)/1( jijUP  : probabilidade de um indivíduo j com habilidade j  responder 

corretamente o item i chamada de Função Resposta do Item (TRI); 

ib : parâmetro de dificuldade, ou de posição, do item i; 
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ia : parâmetro de discriminação, ou inclinação, do item i, com valor proporcional 

à inclinação da Curva Característica do Item (CCI) no ponto ib ; 

ic : parâmetro que representa a probabilidade de indivíduos com baixa habilidade 

responderem corretamente o item i (referido como probabilidade de acerto casual); 

A probabilidade )/1( jijUP   pode ser vista como a proporção de respostas 

corretas ao item i, dentre todos os indivíduos da população com habilidade j . Essa relação é 

mostrada através da Curva Característica do Item (CCI) (Figura 5). 

 

Figura 5 – Exemplo de Curva Característica do Item para o Modelo Logístico de 3 parâmetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Andrade, Tavares e Valle (2000, p. 11) 

 

A partir do modelo acima, é possível encontrar dois outros modelos:  

1) Considerando que não há possibilidade de acerto ao acaso, c=0,  tem-se o 

modelo logístico unidimensional de 2 parâmetros (ML2): 
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com i=1,2,..., I e j=1,2,...,n. 

2) Considerando-se que além da situação anterior o itens tivessem o mesmo 

poder de discriminação, tem-se o modelo logístico unidimensional de 1 

parâmetro (ML1), conhecido como modelo de Rasch, dado por: 
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com i=1,2,..., I e j=1,2,...,n. 

 

3.2.2.1.2 Modelo logístico 
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O modelo politômico é utilizado quando o interesse não consiste apenas no fato 

do item respondido está correto ou errado, leva-se em consideração a resposta dada de forma 

graduada. O uso desse modelo depende da natureza da resposta, se as respostas ao item não 

são ordenadas chamam-se então de modelo nominal, já quando os itens possuem uma 

ordenação temos o modelo ordinal.  

 

3.2.2.1.2.1 Modelo Politômico de Resposta Nominal (Nominal Categories Model)  

 

Esse modelo foi desenvolvido por Bock (1972) baseado no modelo logístico de 

dois parâmetros, tendo como objetivo aumentar a precisão na estimação da habilidade (traço 

latente) utilizando-se não apenas o fato dos itens terem sido respondidos corretamente ou não. 

O modelo assume que não há nenhuma ordenação a priori das opções de resposta. A 

representação deste modelo é dada por: 
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com i=1,2,...,I, j=1,2,...,n e k=1,2,...,mi, onde )(, jkiP   é a probabilidade com que 

um indivíduo j selecionaria uma particular opção k do item i. 

 

3.2.2.1.2.2 Modelo Politômico de Resposta Gradual (Graded Response Model) 

 

Conhecido como o modelo de Samejima (1969), considera que as categorias de 

resposta do item são ordenadas entre si. Supõe-se que as categorias são representadas por 

escores que são arranjados em uma escala do menor para o maior, k=0,1,...,mi com (mi+1) 

número de categorias do i-ésimo item. O modelo será representado por: 
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com i=1,2,..., I; j=1,2,...,n e k=0,1,...,mi, sendo bi,k o parâmetro de dificuldade da k-

ésima categoria do item i. 


kiP ,  é a probabilidade do indivíduo j escolher uma particular 

categoria k ou outra mais alta do item i. 

A existência de uma ordenação entre os níveis de dificuldade das categorias de 

determinado item é necessária, ou seja, bi,1 bi,2 ... bi,mi.  

A probabilidade do indivíduo j receber um escore k no item i é dada por: 
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Samejima (1969), define também 1)(0, jiP  e 0)(1, 

 jmi i
P  , de modo que:            
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Portanto, tem-se que: 
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Neste modelo, além do parâmetro de inclinação (ai), em um item com (mi+1) 

categorias, é necessário estimar mi valores de dificuldade. 

 

3.2.2.1.2.3 Modelo Politômico de Escala Gradual (Rating Scale Model) 

 

O Modelo de Escala Gradual é uma particularidade do Modelo de Resposta 

Gradual de Samejima (1969). Esse modelo também é utilizado quando se tem itens com 

respostas categorizadas e ordenadas, porém assume-se que os escores das categorias são 

igualmente espaçados. Tal proposta foi apresentada por Andrich (1978) e é dada por: 
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com i=1,2,..., I; j=1,2,...,n e k=0,1,...,m ; bi é o parâmetro de locação do item i; dk 

é o parâmetro de categoria. 

Como )()( 1,, jkijki PP  



   0, tem-se dk - dk+1  0, ou seja, d1 d2 ... dm. 

A grande diferenciação entre o Modelo de Resposta Gradual e o Modelo de Escala 

Gradual é o fato das categorias serem equidistantes no último modelo. Portanto, o parâmetro 

bi,k é decomposto em um parâmetro bi de locação do item e um dk de categoria, ou seja: 

 bi,k = bi - dk  .                                                                                           

O parâmetro dk não depende do item i, ou seja, é comum a todos os itens do teste. 

O número de parâmetros estimados quando trabalha-se com I itens será [2I+m]. 

Alexandre (2002) e Oliveira (2010) propuseram uma aplicação do modelo de 

escala gradual na gestão pela qualidade total (GQT), dentro de uma escala de Likert. Neste 

estudo serão feitas as devidas adequações ao modelo e aplicação para medir o Grau de 

Maturidade das empresas com relação às Tecnologias de Gestão. A seguir tem-se o modelo 

utilizado: 



67 

Supondo que as categorias de um item i sejam arranjadas em ordem da menor 

para a maior e definidas por ki, e considerando os dados deste estudo, tem-se a seguinte 

expressão:  

 

onde, 

i = 1,2,3,...,39  (número de itens-práticas que medem o grau de maturidade das 

empresas com relação às Tecnologias de Gestão); 

 j = 1, 2, 3, ..., 109  (tamanho da amostra = número de empresas pesquisadas); 

ki = 0,1,..,4  representando as mi + 1 categorias de respostas do i-ésimo item; 

      representando o grau de maturidade da j-ésima empresa. Define-se como 

maturidade o nível de implantação  das Ferramentas das Tecnologias de Gestão na empresa; 

                é a probabilidade da j-ésima empresa com o grau de maturidade      na 

implantação das Tecnologias de Gestão, estar em uma particular categoria ki , ou outra mais 

alta da i-ésima tecnologia; 

ai : parâmetro de discriminação do item i (representa o poder de discriminação das 

organizações na i-ésima  Tecnologia de Gestão, com valor proporcional à inclinação da curva 

no ponto bi);  

bi,ki : parâmetro que representa a dificuldade de estar na k-ésima categoria da i-

ésima tecnologia, medida na mesma escala da maturidade. 

dk: é o parâmetro de categoria do i-ésimo item de modo que bi, k = bi - dk . A 

diferença (bi, k+1 - bi, k = dk - dk+1) é o quanto a mais de maturidade (incremento) que uma 

empresa precisa para sair da categoria k e atingir a categoria k+1. 

A partir desse modelo conclui-se que a empresa que obtiver o maior grau de 

maturidade, ou seja, o maior valor de j , terá maior valor de )(, jki i
P 


.  

 Consequentemente quanto maior o grau de maturidade da empresa na 

implantação das ferramentas de gestão maior será a probabilidade dela estar em uma 

particular categoria ki , ou outra mais alta da i-ésima tecnologia. 

A CCI para esse modelo tem forma apresentada na Figura 6. Será utilizado o item 

15, escolhido de maneira aleatória, para a representação.  
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Figura 6 – Exemplo de CCI para o Modelo Politômico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A primeira curva (em forma de S ao contrário) (preta) representa a probabilidade 

de a empresa estar na categoria 0 e aplicar a ferramenta de gestão descrita pelo item, nesse 

caso, empresas com menor maturidade tem maior chance de estar nessa categoria. Já as 

curvas centrais (em forma de sino) representam as probabilidades de a empresa aplicar a 

prática mas não como um todo, mas gradualmente. A curva em forma de S (azul claro), 

representa a probabilidade de aplicação total da prática pela empresa. Ela possui um formato 

inverso ao apresentado para a categoria 0, sendo encontradas altas probabilidades de aplicação 

nas empresas com alto grau de maturidade e baixas probabilidades de aplicação para empresas 

que apresentam baixo grau de maturidade. 

 

3.2.3 Função de Informação do Item 

 

A Função de Informação do Item é usada para verificar quanto um item (ou teste) 

contém de informação para a medida de habilidade, sendo definida pela seguinte função: 
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Curva Característica do Item: Item 15

a15 = 1,299; b15,0 = 0,016; b15,1 = -1,189; b15 ,2 =  -0,326; b15,3 = 0,467; b15,4 = 1,113
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onde, 

)(iI  é a “informação” fornecida pelo item i no nível de habilidade  ; 

)1()( ,   jii XPP  . 

Quando trabalha-se com o modelo logístico de 3 parâmetros tem-se a seguinte 

função: 
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Através dessa função verifica-se a importância dos três parâmetros sobre o total 

de informação do item, ou seja, a informação será maior: 

i) quando bi se aproxima de  ; 

ii) quanto maior for ai; 

iii) quanto mais ci se aproximar de 0.  

 

3.2.4 Função de Informação do Teste 

 

É dada através da soma das informações fornecidas por cada item que compõe o 

teste; 
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O erro padrão de  )(I também pode ser utilizado na TRI e é chamado de erro 

padrão de estimação, como forma de representação da função: 
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1
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EP                                                                 

Vale ressaltar que as medidas de informação dependem do valor de  , portanto a 

amplitude do intervalo de confiança para   também dependerá de seu valor. 

 

3.2.5 Escala de Habilidade 

 

Segundo Andrade, Tavares e Valle (2000) na TRI a habilidade ou parâmetro   

pode assumir qualquer valor entre -∞ e +∞, necessitando o estabelecimento de uma origem e 

uma unidade de medida para definir uma escala. É bastante comum a utilização da escala 

)1;0(   , porém, na prática, não há diferença entre utilizar esse valor ou outro qualquer, 

sendo importante a relação de ordem entre os pontos. Os valores escolhidos devem 
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representar o valor médio e o desvio-padrão das habilidades dos indivíduos estudados. No 

caso da escala (0,1) um indivíduos com habilidade 1,2 está 1,2 desvios-padrão acima da 

habilidade média )0(  . 

 

3.2.6 Estimação dos parâmetros e habilidades 

 

Através dos parâmetros dos itens e a habilidade é possível calcular a 

probabilidade de determinada resposta a um item qualquer, apesar de ambos serem 

desconhecidos. Assim, existe a necessidade de estimar os parâmetros dos itens e as 

habilidades, gerando, teoricamente, três tipos de situações: i) conhecidos os parâmetros do 

itens devem-se estimar apenas as habilidades; ii) tendo as habilidades, deseja-se estimar os 

parâmetros dos itens; iii) é necessário estimar tanto os parâmetros dos itens quanto as 

habilidades. A etapa de estimação dos parâmetros e habilidades é considerada umas das 

etapas mais importantes da TRI. O método de estimação mais utilizado é o Método da 

Máxima Verossimilhança através de algum processo interativo, como o algoritmo Newton-

Raphson ou “Scoring” de Fisher também são utilizados procedimentos bayesianos 

(ANDRADE; TAVARES; VALLE, 2000). 

Neste estudo será necessário estimar tanto os parâmetros do itens quanto as 

habilidades das empresas. Para isso será utilizado o programa Parscale® (MURAKI; BOCK, 

1995), onde serão considerados 39 itens que foram pesquisados em 109 empresa (n) distintas. 

O processo de calibração utilizado pelo programa Parscale®  é método de estimação pela 

Máxima Verossimilhança Marginal. 

 

3.2.7 Equalização 

 

Segundo Andrade, Tavares e Valle (2000, p. 80):  

 

Equalizar significa equiparar, tornar comparável, o que no caso da TRI significa 

colocar parâmetros de itens vindos de provas distintas ou habilidades de 

respondentes de diferentes grupos, na mesma métrica, isto é, numa escala comum, 

tornando os itens e/ou as habilidades comparáveis. 

 

Há diferentes tipos de equalização na TRI, adequados de acordo com a natureza 

do estudo. Podem ser citadas:  

 Situação1: Um único grupo fazendo uma única prova; 
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 Situação 2: Um único grupo, dividido em dois subgrupos, fazendo duas 

provas, totalmente distintas (nenhum item comum); 

 Situação 3: Um único grupo, dividido em dois subgrupos, fazendo duas 

provas, apenas parcialmente distintas, ou seja, com alguns itens comuns; 

 Situação 4: Dois grupos fazendo uma única prova; 

 Situação 5: Dois grupos fazendo duas provas, totalmente distintas (nenhum 

item comum; 

 Situação 6: Dois grupos fazendo duas provas, apenas parcialmente distintas, 

ou seja, com alguns itens comuns. 

No presente trabalho, o estudo investiga uma única população pesquisada 

(qualquer empresa que tenha interesse em verificar seu posicionamento em relação as outras 

de acordo com a aplicação de ferramentas de gestão, identificando-se a empresa 

benchmarking)  através da aplicação de um único formulário de pesquisa. Pela natureza do 

problema não se faz necessária equalização. 

 

3.2.8 Escala do Grau de Maturidade 

 

Apesar de frequentemente utilizar-se a escala (0,1) pode-se utilizar outros valores. 

A construção da escala visa auxiliar a interpretação dos valores encontrados de  . Caso não 

haja interesse em utilizar a escala (0,1) é possível fazer a transformação da mesma para outra 

qualquer através das seguintes expressões: 

 

i)   )(**                                                                                                         

ii)   )(** bb                                                                                                         

iii) aa *                                                                                                                   

iv)  
)1()1( *  ii UPUP

     

                                                                                 

onde; 

 

a : parâmetro de discriminação resultante da escala (0,1); 

a : parâmetro de discriminação resultante da escala ( ; ); 

b: parâmetro de dificuldade resultante da escala (0,1); 
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b*: parâmetro de dificuldade resultante da escala (  ; ); 

 : média na escala prática transformada; 

 : desvio na escala prática transformada; 

 : grau de maturidade na escala (0; 1); 

* : grau de maturidade na escala (  ; ). 

Será construída uma escala interpretável. As escalas são definidas através de 

níveis âncoras que são compostos por itens chamados itens âncoras. Os itens âncoras são 

definidos, segundo Andrade, Tavares e Valle (2000), da seguinte forma: dados dois níveis 

âncoras consecutivos X e Y com X < Y, pode-se afirmar que determinado item Y é âncora 

para o nível Z da escala, se, e somente se, forem satisfeitas as seguintes condições: 

1. 65,0)1(  YUP  e                                                                                                

2. )1( XUP   <0,50 e                                                                                               

3. 30,0)1()1(  XUPYUP  .                                                                

Não se pode estipular ou ainda saber, a priori, quantos itens âncoras irão constar 

em cada nível âncora. É importante, e fundamental, que os níveis âncoras sejam um pouco 

distantes uns dos outros, assim como o número de itens aplicados seja grande, facilitando a 

construção e interpretação da escala. 

 

3.2.9 Pressupostos 

 

Para a aplicação da técnica é necessário que os dados, a serem analisados, 

atendam a algumas exigências gerando boa adequação ao modelo utilizado e fornecendo 

resultados confiáveis. 

 

3.2.9.1 Unidimensionalidade e independência local  

 

Para a aplicação desse tipo de modelo da TRI faz-se necessário que a 

unidimensionalidade seja atendida, ou seja, que esteja sendo medido um único traço latente ou 

habilidade. Na prática, quando trata-se com um conjunto de informações elas geralmente 

estão associadas a mais de uma habilidade, necessitando admitir a existência de uma 

habilidade dominante para que seja satisfeita a condição de unidimensionalidade. 

Frequentemente utiliza-se a Análise Fatorial (HAIR, 2007) para verificar esse quesito. 
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Segundo Reckase (1979), se o primeiro fator corresponder pelo menos 20% da variância total 

confirma-se a unidimensionalidade. 

Outra suposição importante é a chamada independência local ou independência 

condicional, onde considera-se que para dada habilidade as respostas aos diferentes itens de 

prova sejam independentes. Esse pressuposto é fundamental para a estimação dos parâmetros 

do modelo. Vale ressaltar que a unidimensionalidade implica independência local para o uso 

de um modelo unidimensional (ANDRADE; TAVARES; VALLE, 2000). 

 

3.3 Análise dos itens 

 

Os itens através do Alfa de Cronbach e da Correlação polisserial serão medidas 

utilizadas para avaliar os itens contidos no SIMAP associados a aplicação das ferramentas de 

gestão. 

 

3.3.1 Alfa de Cronbach 

 

Inicialmente será feita a análise da consistência interna do formulário de pesquisa 

utilizado. Para tanto utilizou-se do Alfa de Cronbach. Litwin (1995) afirma que o teste de 

confiabilidade é imperativo e mede o desempenho de um instrumento em uma dada população 

evitando o  agrupamento de questões aparentemente relevantes. A fórmula é dada por: 
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é a variância dos totais da escala, i = 

1,..., n. A fórmula é uma aplicação particular do coeficiente de correlação interclasses de R.A. 

Fisher, popularizado por ele na década de 40. Na prática utiliza-se o α de Cronbach 

Standardizado para corrigir problemas de subestimar a verdadeira consistência. É calculado a 

partir da correlação média (r) dos k(k-1)/2 coeficientes de correlação não redundantes inter-

itens. É dado por: 
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O valor de α deve variar entre 0 e 1, podendo encontrar valores inferiores a 0 que 

ocorrem quando a correlação média entre os itens é negativa. Há na literatura algumas 

descrições de leitura para os valores de α, avaliando quanto a interpretação do grau de 

consistência. Para Murphy e Davidsholder (1988), uma confiabilidade é considerada elevada 

quando o valor de α for superior a 0,9. 

 

 

3.3.2 Correlação polisserial 

 

Segundo Soares (2005, p. 87) pode-se definir correlação polisserial a partir do 

conceito de correlação ponto bisserial, utilizada em itens dicotômicos: 

 

são medidas estatísticas que medem a correlação do resultado de um item em 

particular do teste, com o resultado do teste (isto é, o escore bruto total), sendo, 

portanto, uma medida da capacidade de discriminação do item em relação ao 

resultado do teste. 

 

Pode-se estender esse conceito para o caso de itens politômicos, que apresentam 

mais de duas categorias de resposta. Ainda segundo Soares (2005), ela pode ser definida 

como a correlação de Pearson entre o escore bruto do teste e o escore do item, sendo medida a 

partir de uma escala ordenada de inteiros cuja diferença entre dois valores sucessivos seja 

sempre a mesma. 

Neste estudo obteve-se os resultados da correlação polisserial no passo 1 (PH1) do 

programa PARSCALE®. Através do mesmos verifica-se se existe a necessidade ou não de 

exclusão de algum item na análise, por o mesmo não apresentar uma boa correlação com o 

escore bruto produzido pelo conjunto de itens, não apresentando uma boa discriminação para 

a métrica  que se deseja produzir. Para Soares (2005) valores de correlação acima de 0,3 

podem ser considerados satisfatórios. 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Neste capítulo será descrita a metodologia adotada para o estudo, sendo 

apresentado como foi realizado o processo de pesquisa, o tipo de pesquisa desenvolvida, a 

delimitação do tema, a caracterização dos participantes da pesquisa, o instrumento de coleta 

de dados, as limitações do estudo e o programa computacional utilizado. 

 

4.1 Processo de pesquisa 

 

A pesquisa realizada neste trabalho teve uma abordagem quantitativa, através de 

revisão bibliográfica e análise de dados reais. O objetivo é analisar o Grau de Maturidade das 

Empresas com relação às Tecnologias de Gestão, os dados analisados foram obtidos através 

do SIMAP, pertencente ao Observatório Tecnológico da Universidade Federal do Ceará.  

 

4.2 Pesquisa desenvolvida 

 

Inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica como recomenda Lakatos e 

Marconi (1999), utilizando-se de livros, artigos científicos publicados em periódicos e outras 

ferramentas sobre o Sistema de Monitoramento de Arranjos Produtivos – SIMAP, como 

objeto de estudo, observando seu objetivo, forma de aplicação e suas particularidades. Em 

seguida foi feito um estudo sobre a Teoria da Resposta ao Item e Análise Fatorial, 

posteriormente utilizadas na análise dos dados. 

 

4.3 Delimitação do tema 

 

Para avaliar o Grau de Maturidade das empresas com relação às Tecnologias de 

Gestão utilizou-se a Teoria da Resposta ao Item através do Modelo de Escala Gradual, por 

apresentar uma melhor adequação aos dados. Os parâmetros foram estimados e analisados e 

em seguida feita uma ordenação das empresas de acordo com o grau de maturidade na 
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aplicação das Tecnologias de Gestão, também foram analisados os itens com relação ao grau 

de dificuldade do mesmo. 

 

 

 

 

4.4 Participantes da pesquisa    

 

 O SIMAP atualmente conta com aproximadamente 300 empresas cadastradas. 

O sistema é dinâmico, onde os resultados obtidos podem ser observados online. A coleta da 

amostra foi realizada através de acesso em julho de 2011 no próprio site do sistema. Foi 

obtido um banco de resposta contendo 271 empresas, porém, neste estudo foram analisadas 

109 empresas, devido ao fato de algumas ferramentas de gestão analisadas não serem 

aplicadas a todas as pesquisas gerando missing, contrariando assim, um critério da AF que 

exige a presença de todos os itens para a sua aplicação.  

 

4.5 Instrumento para coleta de dados    

 

O instrumento de coleta utilizado é um formulário eletrônico, pertencente ao 

SIMAP, contendo perguntas de identificação e caracterização e, em seguida, apresentadas as 

questões sobre as ferramentas de gestão, onde os respondentes tem que marcar em qual nível 

de implantação das ferramentas as empresas se encontram. As opções de resposta são 

apresentadas de maneira gradual contendo as seguintes opções: NA = não se aplica; 0 = 

Aplica-se 0%; 25 = Aplica-se 25%; 50 = Aplica-se 50%; 75 = Aplica-se 75% e 100 = Aplica-

se 100%. Tendo por princípio que para ser 100% a empresa precisa atender 75%, para ser 

75% precisa atender 50% e assim por diante. O objetivo do formulário é identificar quais 

ferramentas de gestão são utilizadas pelas empresas participantes e verificar qual a 

benchmarking de cada setor. 

Foram analisadas as ferramentas de gestão relacionadas ao Sistema Integrado de 

Gestão; Gestão da Produção; Gestão de Produtos; Gestão Estratégica; Gestão de Logística; 

Gestão de Recursos Humanos e Gestão Financeira. Conforme descrito no Capítulo 2 dentro 

de cada ferramenta a escala 0, 25, 50, 75, 100 recebe significados diferentes. 

 

4.6 Limitações do estudo 
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Foram recebidos resultados de 271 empresas, dentre essas foram utilizadas 109. 

As empresas selecionadas satisfaziam a uma particularidade da Análise Fatorial que exige a 

presença de todos os itens no banco de dados. Todas as perguntas foram respondidas no 

sistema, porém uma particularidade do formulário de pesquisa contribuiu para tal situação, há 

ferramentas de gestão que não se aplicam a determinados tipos de empresa, portanto não há 

como se responder. Como as duas técnicas serão utilizadas, optou-se por excluir aquelas que 

tivessem alguma item não respondido. As ferramentas de gestão logística: fluxo de materiais, 

fluxo de informação, fluxo financeiro, transações comerciais, controle de armazém, sistema 

de transportes e relacionamento na cadeia de suprimentos foram excluídas do banco por terem 

sido inclusas a partir de 2009, gerando missing’s o que é inviável para aplicação da técnica de 

Análise Fatorial. 

 

4.7 Programas computacionais utilizados 

 

Na calibração do modelo foi utilizado o software Parscale
®

 (MURAKI e BOCK, 

1995) onde pode-se trabalhar com os modelos de Resposta Gradual, em particular o modelo 

de Escala Gradual. A saída do programa é apresentada em 4 fases: a Fase 0 composta pelos 

comandos de entrada, apresentação dos parâmetros especificados pelo pesquisado e a leitura 

dos dados; Fase 1 com as estatísticas dos itens e distribuições de frequências; Fase 2 apresenta 

os resultados da TRI as estimativas para os parâmetros do modelo; Fase 3 composta pela 

estimativa para a habilidade estudada. 

A Análise Fatorial foi realizada através do programa SPSS v 18.0. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos através da análise dos 

dados. Foi realizado um diagnóstico inicial sobre o formulário utilizado no sistema SIMAP, 

para verificar sua consistência. Em seguida aplicou-se a técnica da TRI, calculando-se todos 

os parâmetros do modelo. A Análise Fatorial também foi aplicada para verificar a 

dimensionalidade dos dados. 

 

5.1 Caracterização da amostra 

 

A amostra estudada é composta por 109 empresas, dentre as quais, a grande 

maioria tem sede no Brasil (96,3%). Há duas empresas com sede na Espanha, uma na 

Alemanha e uma nos Estados Unidos. Dentre as empresas brasileiras a maioria tem o estado 

do Ceará como origem (70,6%) em seguida tem-se o estado do Rio Grande do Norte (16,5%), 

seguido pelo Rio Grande do Sul (3,7%), Paraíba (2,8%) e Minas Gerais, Pernambuco e Piauí 

(todas com 0,9%) quatro empresas não informaram o estado de origem (3,7%). 

A maior parte das empresas pesquisadas pertence à cadeia produtiva Metal-

mecânica (Naval, Linha Branca, Indústria Química) com 17,07%, seguida da cadeia da 

Construção-Civil com 15,17%, a cadeia de Refratários e Calçados obteve o menor percentual 

pesquisado, ambas com 1,42% entre as empresas participantes. Na Figura 7 tem-se o 

percentual de empresas de acordo com a cadeia produtiva que pertencem. 

 

Figura 7 – Distribuição das empresas pesquisadas de acordo com a cadeia produtiva a qual 

pertencem 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

5.2 Análise fatorial 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados relacionados a técnica multivariada 

de Análise Fatorial, a mesma foi utilizada afim de confirmar, através de uma técnica bastante 

consistente na literatura, os resultados obtidos através da aplicação da TRI. 

 

5.2.1  Pressupostos para a aplicação da AF 

 

Neste trabalho foi utilizada uma amostra de 109 empresas cuja análise fatorial foi 

feita usando-se o software SPSS. Utilizou-se o método de extração dos fatores via 

componentes principais, aplicado à matriz de correlação de Spearman para verificar a 

multicolinearidade das variáveis estudadas. Verificou-se que a grande maioria das variáveis 

apresentou correlação superior a 0,3, que é o valor exigido pela literatura para considerar. No 

Apêndice 3 estão apresentadas as medidas de correlação entre os 39 itens do instrumento.  

 

5.2.1.1 Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (Measure of Sampling Adequacy-MAS)e teste de 

Esfericidade de Bartlett 

 

O teste KMO e de Esfericidade de Bartlett apresentaram resultados satisfatórios 

para a aplicação da Análise Fatorial nos dados, conforme mostrado na Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Teste KMO e Teste de Esfericidade de Bartlett 

Teste KMO e Bartlett's 

Kaiser-Meyer-Olkin de adequação da amostra 0,891 

Teste Bartlett’s de 

esfericidade 

Aprox. Qui-quadrado 3488,748 

gl 741 

p-valor < 0,001 

 

O teste KMO apresentou valor superior a 0,50, exigido pela literatura, como 

sendo indicativo de boa adequação para a aplicação da técnica.  
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O teste de Esfericidade de Bartlett, apresentou uma significância de p<0,01, 

indicando a existência de associação suficiente entre os itens (variáveis) para uma boa 

adequação da técnica. 

 

5.2.2 Matriz Anti-imagem 

 

Através dos valores da diagonal do Apêndice 4 pode-se verificar que todas as 

variáveis tiveram valores superiores a 0,50, sendo o menor valor 0,735, relacionado a variável 

rotatividade de estoques e o maior valor 0,962, relativo a variável estilo de liderança e 

envolvimento dos empregados. Esses resultados, todos superiores ao ponto de corte 0,50, 

mostram que todos os 39 itens poderiam ser caracterizados na análise Fatorial, pois 

contribuem para a explicação dos fatores a serem identificados. 

 

5.2.3 Comunalidades e Total da Variância Explicada 

 

No presente trabalho foi especificada que pelo menos metade da variância de cada 

variável fosse levada em conta, ou seja, utilizou-se as variáveis cujos valores das 

comunalidades foram superiores a 0,50, conforme citado no item 3.1.2. Os itens relacionados 

as ferramentas: manutenção corretiva-preventiva-TPM, filosofia e uso de ferramentas JIT, 

PCP - planejamento e controle da produção, OSHAS 18000 ou similar, desenvolvimento de 

fornecedores, uso de eng. simultânea e  equipes multifuncionais, parcerias com fornecedores e 

clientes, domínio e uso de normas técnicas, tempo de setup, uso do benchmarking, 5S, 

prestadores e operadores logísticos, CAD – CAE, defeitos – PPM (partes por milhão), 

defeitos – PPM (partes por milhão ), custeio direto, unitização, manuseio, idade média dos 

equipamentos  e rotatividade de estoques apresentaram comunalidades inferiores a 0,50, 

indicando uma menor relação dessas variáveis com os fatores, porém como o objetivo da 

aplicação desta técnica é a analise do construto, utilizado pelo SIMAP, considerando-se todos 

os itens esses itens não serão descartados. As comunalidades obtidas para os itens estão 

apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Comunalidades encontradas para cada ferramenta de gestão 

Item / Descrição Comunalidade 

39.Método de análise de investimento 0,686 

35.Programas participativos 0,676 

33.Plano de Treinamento 0,665 
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34.Descrição de cargos e competências 0,650 

20.Usa metodologia para desenvolvimento de novos produtos 0,635 

27.Uso de Indicadores 0,633 

19.Lead Time de desenvolvimento de produtos (Time to market) 0,626 

10.Controle de processos 0,606 

23.Estratégia de produção 0,601 

22.Realiza planejamento estratégico 0,587 

Tabela 1 – Comunalidades encontradas para cada ferramenta de gestão (cont.) 

Item / Descrição Comunalidade 

38.Custeio ABC 0,576 

8.Estudos de capabilidade – Cpk 0,561 

1.ISO 9001 0,556 

2.ISO 14001 0,523 

36.ERP Integrado 0,518 

26.Orientação ao cliente 0,514 

4.SA 8000 0,512 

24.Estilo de liderança e envolvimento dos empregados 0,509 

9.Custos da Qualidade 0,501 

12.Manutenção Corretiva-Preventiva – TPM 0,498 

13.Filosofia e Uso de Ferramentas JIT 0,475 

7.PCP - Planejamento e Controle da Produção 0,474 

5.OSHAS 18000 or similar 0,469 

28.Controle de estoques 0,460 

14.Desenvolvimento de Fornecedores 0,458 

18.Uso de Eng. Simultânea e  Equipes Multifuncionais  0,448 

21.Parcerias com Fornecedores e Clientes 0,444 

16.Domínio e uso de normas técnicas 0,435 

6.Tempo de Setup 0,419 

25.Uso do benchmarking 0,415 

3.5S 0,397 

30.Prestadores e operadores logísticos 0,394 

17.CAD - CAE  0,375 

11.Defeitos - PPM (Partes por milhão) 0,353 

37.Custeio Direto 0,315 

32.Unitização 0,224 

31.Manuseio 0,135 

15.Idade média dos equipamentos 0,104 

29.Rotatividade de estoques 0,097 

 

Utilizando o critério da raiz latente identificou-se o número de fatores que deve-se 

trabalhar. Os fatores com autovalor abaixo de 1 foram menos significativos e então 

desconsiderados da análise. O percentual da variabilidade explicada pelos 7 (sete) primeiros 

fatores foi de 70,28% (Tabela 2), sendo o primeiro fator responsável pela explicação de 

aproximadamente 48% da variância total da amostra, caracterizando assim, a forte 

unidimensionalidade do instrumento, que é exigida pelo Modelo de Escala Gradual. 
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Tabela 2 – Total da variância explicada utilizando-se 7 (sete) fatores 

Fatores 

 

Autovalores iniciais 

Autovalor % da Variância Variância Acumulada % 

1 18,523 47,494 47,494 

2 1,878 4,814 52,308 

3 1,782 4,569 56,877 

4 1,552 3,98 60,857 

5 1,323 3,391 64,249 

6 1,289 3,305 67,554 

7 1,062 2,724 70,278 

 

Após verificar-se o percentual explicado por cada fator decidiu-se por caracterizar 

o Fator 1, dado o pressuposto de unidimensionalidade sugerido para a TRI. Essa 

caracterização foi realizada com o propósito de identificar-se quais ferramentas de gestão 

(variáveis) possuem uma maior contribuição para o fator. Na Tabela 3 estão apresentadas as 

cargas fatoriais relacionadas a cada ferramenta de gestão. 

 

Tabela 3 – Valores das cargas fatoriais, para os itens do instrumento 

Variável / Item 
Cargas 

fatoriais 

39. Método de análise de investimento 0,828 

35. Programas participativos 0,822 

33. Plano de treinamento 0,816 

34. Descrição de cargos e competências 0,806 

20. Usa metodologia para desenvolvimento de novos produtos 0,797 

27. Uso de indicadores 0,795 

19. Lead time do desenvolvimento de produtos e serviços 0,791 

10. Controle de Processos 0,778 

23. Estratégia de produção 0,775 

22. Realiza planejamento estratégico 0,766 

38. Custeio ABC 0,759 

8. Estudos de capabilidade 0,749 

1. ISO 9001 0,745 

2. ISO 14001 0,723 

36. ERP Integrado 0,720 
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26. Orientação ao cliente 0,717 

4. SA8000 0,715 

24. Estilo de liderança e envolvimento dos empregados 0,713 

9. Custos da qualidade 0,708 

12. Manutenção corretiva-preventiva – TPM 0,706 

13. Filosofias e Ferramentas JIT 0,689 

Tabela 3 – Valores das cargas fatoriais, para os itens do instrumento (cont.) 

Variável / Item 
Cargas 

fatoriais 

7. PCP 0,689 

5. OSHAS 18000 ou similar 0,685 

28. Controle de estoques 0,678 

14. Desenvolvimento de fornecedores 0,677 

18. Uso de Eng. Simultânea e equipes multifuncionais 0,669 

21. Parcerias com fornecedores/clientes 0,666 

16. Domínio e uso de normas técnicas 0,659 

6. Tempo de setup 0,647 

25. Uso do benchmarking 0,644 

3. 5S 0,630 

30. Prestadores e operadores logísticos 0,627 

17. CAD-CAE 0,612 

11. Defeitos - PPM 0,594 

37. Custeio direto 0,562 

 

Ao analisar a Tabela 3 observa-se que as ferramentas que apresentaram um maior 

poder de explicação, em ordem decrescente, considerando-se um único fator são: método de 

análise de investimento, programas participativos, plano de treinamento, descrição de cargos e 

competências, usa metodologia para desenvolvimento de novos produtos, uso de indicadores 

e Lead time do desenvolvimento de produtos e serviços, todos com cargas fatoriais superiores 

a 0,79. 

 

5.3 Resultados Teoria da Resposta ao Item 

 

Inicialmente serão apresentados os resultados referentes a TRI. As análises serão 

feitas na seguinte ordem: unidimensionalidade, correlação polisserial, estimação dos 

parâmetros: ai e bi,k’s; estimação dos  ’s. 

 

5.3.1 Unidimensionalidade  
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Para  verificar a dimensionalidade foi utilizada a Análise Fatorial, que conforme 

citado na Seção 3.2.10, considera-se a existência de um fator dominante quando o primeiro 

fator da AF explicar pelo menos 20% da variância total. Utilizou-se o software SPSS  18.0 

para realizar a análise e, através do mesmo, observou-se que o primeiro fator é responsável 

por 47,5% da variação total e o segundo fator explica 4,8% da variação. Portanto, pode-se 

considerar a existência da unidimensionalidade, sendo justificada a utilização da TRI com 

modelo unidimensional. Conforme citado anteriormente após a confirmação da 

unidimensionalidade pode-se, também,  justificar o pressuposto de  independência local. 

 

5.3.2 Estimação dos parâmetros: ai e bi,k’s  

 

O modelo utilizado neste estudo é o Modelo de Escala Gradual, adaptando o 

mesmo à uma aplicação para analisar o Grau de Maturidade das Empresas com relação às 

Ferramentas de Gestão. Considerando o modelo descrito na Seção 3.2.2.1.2.3 obteve-se os 

resultados a seguir apresentados. 

Os resultados do parâmetro ai, que está relacionado à capacidade do item i  

diferenciar empresas j que apresentam um baixo grau de maturidade   e as que apresentam 

um alto grau de maturidade na aplicação da categoria ki, serão analisados inicialmente. Quanto 

maior o valor desse parâmetro maior o poder de discriminação desse item. 

A Tabela 4 apresenta as estimativas dos parâmetros dos itens. Neste estudo o 

parâmetro ai representa o poder de discriminação das organizações na i-ésima Tecnologia de 

Gestão. Os itens com valores do parâmetro a  1 têm bom poder de discriminação 

(HAMBLETON e SWAMINATHAN,1985), o que ocorreu em todos os 39 itens do construto. 

Os itens que apresentaram o maior poder de descriminação foram: 

 Item 34 relativo à ferramenta: “Descrição de cargos e competências” 

(a=2,630); 

 Item 19 relativo à ferramenta: “Lead time do desenvolvimento de produtos e 

serviços” (a=2,496); 

 Item 10 relativo à ferramenta: “Controle de Processos” (a=2,296); 

 Item 9 relativo à ferramenta: “Custos da qualidade” (a=2,270); 

 Item 8 relativo à ferramenta: “Estudos de capabilidade” (a=2,255). 

Os itens com menor poder de discriminação foram: 
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 Item 29 relativo à ferramenta: “Rotatividade de estoques” (a=1,195); 

 Item 1 relativo à ferramenta: “ISO 9001” (a=1,203); 

 Item 15 relativo à ferramenta: “Idade média dos equipamentos” (a=1,299). 

 

 

Tabela 4 – Estimativas dos parâmetros dos itens 

Item / Descrição ai location bi,1 bi,2 bi,3 bi,4 

34. Descrição de cargos e competências 2,630 0,422 -0,783 0,08 0,873 1,519 

19. Lead time do desenvolvimento de produtos e serviços 2,496 0,631 -0,574 0,289 1,082 1,728 

10. Controle de Processos 2,296 0,419 -0,786 0,077 0,87 1,516 

9. Custos da qualidade 2,270 0,738 -0,467 0,396 1,189 1,835 

8. Estudos de capabilidade 2,255 1,035 -0,17 0,693 1,486 2,132 

20. Usa metodologia para desenvolvimento de novos produtos 2,214 0,413 -0,792 0,071 0,864 1,51 

4. SA8000 2,167 1,607 0,402 1,265 2,058 2,704 

28. Controle de estoques 2,153 0,214 -0,991 -0,128 0,665 1,311 

23. Estratégia de produção 2,120 0,472 -0,733 0,13 0,923 1,569 

24. Estilo de liderança e envolvimento dos empregados 2,048 0,199 -1,006 -0,143 0,65 1,296 

7. PCP 2,041 0,304 -0,901 -0,038 0,755 1,401 

27. Uso de indicadores 1,975 0,354 -0,851 0,012 0,805 1,451 

33. Plano de treinamento 1,963 0,595 -0,61 0,253 1,046 1,692 

12. Manutenção corretiva-preventiva - TPM 1,926 0,416 -0,789 0,074 0,867 1,513 

2. ISO 14001 1,894 1,402 0,197 1,06 1,853 2,499 

35. Programas participativos 1,888 0,956 -0,249 0,614 1,407 2,053 

39. Método de análise de investimento 1,882 0,676 -0,529 0,334 1,127 1,773 

22. Realiza planejamento estratégico 1,877 0,455 -0,75 0,113 0,906 1,552 

30. Prestadores e operadores logísticos 1,754 0,682 -0,523 0,34 1,133 1,779 

16. Domínio e uso de normas técnicas 1,743 -0,288 -1,493 -0,63 0,163 0,809 

6. Tempo de setup 1,716 1,251 0,046 0,909 1,702 2,348 

38. Custeio ABC 1,714 0,99 -0,215 0,648 1,441 2,087 

18. Uso de eng. Simultânea e equipes multifuncionais 1,709 0,89 -0,315 0,548 1,341 1,987 

26. Orientação ao cliente 1,695 0,426 -0,779 0,084 0,877 1,523 

14. Desenvolvimento de fornecedores 1,680 0,592 -0,613 0,25 1,043 1,689 

13. Filosofias e Ferramentas JIT 1,678 1,179 -0,026 0,837 1,63 2,276 

11. Defeitos - PPM 1,648 0,795 -0,41 0,453 1,246 1,892 

17. CAD-CAE 1,648 0,668 -0,537 0,326 1,119 1,765 

5. OSHAS 18000 ou similar 1,634 1,582 0,377 1,24 2,033 2,679 

25. Uso do benchmarking 1,626 0,19 -1,015 -0,152 0,641 1,287 

31. Manuseio 1,563 0,265 -0,94 -0,077 0,716 1,362 

21. Parcerias com fornecedores/clientes 1,555 -0,227 -1,432 -0,569 0,224 0,87 

36. ERP Integrado 1,513 0,865 -0,34 0,523 1,316 1,962 

32. Unitização 1,471 0,641 -0,564 0,299 1,092 1,738 

3. 5S 1,442 0,442 -0,763 0,1 0,893 1,539 

37. Custeio direto 1,408 0,406 -0,799 0,064 0,857 1,503 

15. Idade média dos equipamentos 1,299 0,016 -1,189 -0,326 0,467 1,113 

1. ISO 9001 1,203 0,615 -0,59 0,273 1,066 1,712 

29. Rotatividade de estoques 1,195 0,114 -1,091 -0,228 0,565 1,211 
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Vale ressaltar que embora esses últimos itens apresentam menores valores no 

parâmetro a, os mesmo possuem um bom poder de discriminação, ou seja, devem ser 

mantidos para a análise dos dados, pois foram superiores ao ponto de corte (a 1). 

É importante observar que os resultados na Tabela 4 não apresentam nenhum 

valor negativo para o parâmetro a, demonstrando consistência nos dados já que esse resultado 

significaria que empresas com menor grau de maturidade apresentariam uma maior 

probabilidade de implantação de determinada ferramenta de gestão, ou vice-versa, sendo 

bastante incoerente.  

O Modelo de Escala Gradual diferencia do Modelo de Resposta Gradual 

principalmente pelo fato de que no primeiro modelo os escores das categorias de resposta 

devem ser equidistantes. Logo, no Modelo de Escala Gradual o parâmetro bi,k será formado 

por um parâmetro bi de localização do item e um dk de categoria. Para os cálculos deste 

parâmetros foram utilizados os resultados apresentados no passo 2 (PH2) do programa 

PARSCALE®, onde são apresentados também, os valores dos dk’s e o location (relativo ao 

bi,k da primeira categoria, sendo d0=0 e bik = bi - dk). A partir destes  foram então calculados os 

valores de cada bi,k.. Os valores de dk, para cada categoria, respectivamente, são d0 = 0,00, d1 = 

1,205,  d2 =0,342, d3 = - 0,451 e d4= - 1,097 (o valor d0= 0,00 é uma restrição utilizada no 

programa para estimar os demais parâmetros).   

O parâmetro bi,k é apresentado na mesma escala do grau de maturidade   e está 

relacionado ao grau de maturidade necessário para que a j-ésima empresa atinja a k-ésima 

categoria da i-ésima prática. Para mostrar esse parâmetro será feita a análise da CCI dos itens 

34 e 29 que foram, respectivamente, aqueles com maior e menor poder de discriminação. A 

Curva de Informação do Item que apresenta quanto um item contém de informação para a 

medida da habilidade também será utilizada para a análise desses itens. 

A Figura 8 apresenta os gráficos da CCI e da Curva de Informação do Item 

relativos ao item 34, que apresentou o maior valor no parâmetro a.   

Figura 8 – Curva Característica e Curva de Informação referentes ao item 34: “Descrição de 

cargos e competências” 
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Item Characteristic Curve: Item 34 

a34 = 2,630; b34,0 = 0,422; b34,1 = -0,783;  b34,2 = 0,080; b34,3 = 0,873; b34,4 = 1,519

                                (a)                                                                              (b) 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Analisando a CCI apresentada na Figura 8a, à esquerda, observa-se que a primeira 

curva (preta) apresenta a probabilidade da empresa estar no nível 0 (zero) da ferramenta de 

gestão estudada, no caso relacionado ao item 34 tem-se a ferramenta descrição de cargos e 

competências. Empresas com menor grau de maturidade têm maior probabilidade de aplicar 

de maneira informal essa ferramenta. As curvas 2 (azul), 3 (rosa) e 4 (verde) demonstram que 

de forma gradual a probabilidade de utilização da ferramenta cresce a medida que a 

maturidade das mesmas também cresce. A linha 5 (azul claro) representa a probabilidade de 

uma empresa estar no nível 100 da ferramenta analisada. Verifica-se que as empresas com 

maior grau de maturidade possuem uma maior probabilidade de aplicação. No segundo 

gráfico, a direita, apresenta-se a curva de informação do item, representando o quanto de 

informação que um item contém em todos os pontos ao longo da escala de medida do grau de 

maturidade na aplicação da ferramentas de gestão. Através dela pode-se verificar o grau de 

maturidade onde o item possui máxima informação. O item  que possuir um maior poder de 

informação entre os demais, terá uma forte contribuição para medida da maturidade. 

Na Figura 9 estão apresentados a CCI e a Curva de Informação do Item, do item 

29 que apresentou menor valor estimado para o parâmetro ai.  

 

Figura 9 – Curva Característica do Item e Curva de Informação do Item referentes ao item 29: 

“Rotatividade de estoques” 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A análise do item 29 é similar à anterior, porém na Figura 09 (a) verifica-se que as 

linhas 1(preta) e 5 (azul claro) são menos inclinadas e as curvas 2 (azul), 3 (rosa) e 4 (verde) 

apresentam-se mais achatadas. Essa característica está relacionada ao parâmetro a, que possui 

valor proporcional à inclinação da CCI no ponto bi,k, que é menor que a do item anterior 34 

(Figura 8 (a)). A curva de informação do teste da Figura 9 (b), à direita, possui formato bem 

mais achatado que a do item 34 (Figura 08 (b)), indicando que o item 29 fornece assim uma 

menor contribuição para medida da maturidade, isso é devido ao fato do menor valor do 

parâmetro a no item em questão.  

Na Figura 10 estão apresentadas as CCI’s para todos os itens analisados. Os 

gráficos destacados em vermelho apresentaram os menores valores de ai, as ferramentas 

relacionadas são: rotatividade de estoque (item 29), ISO 9001 (item 1), idade média dos 

equipamentos (item 15), custeio direto (item 37) e 5S (Item 3). Em azul tem-se destacadas as 

ferramentas com maiores valores no parâmetro a, discriminação, são elas: descrição de cargos 

e competências (item 34), lead time do desenvolvimento de produtos e serviços (item 19),  

controle de processos (item 10), custos da qualidade (item 9) e estudos de capabilidade (item 

8). 
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1 - 7

8 - 14

15 - 21

22 - 28

29 - 35

36 - 39

Figura 10 – Matriz de gráficos para as Curvas Características do Itens analisados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A análise desses gráficos parte do princípio de que o parâmetro bi,k, estando na 

mesma escala do grau de maturidade   torna-se possível a comparação entre empresas dentro 

da escala de maturidade. Assim sendo, verifica-se que as empresas que não aplicam por 

completo as ferramenta de gestão serão aquelas com menor grau de maturidade, fato esse que 

poderá estar associado a um desempenho inferior em relação às demais empresas. 

 

5.3.3 Curva de Informação do Teste 

 

A Função de Informação do Teste é a soma das informações fornecidas por cada 

item do teste. Através do gráfico da Curva de Informação do Teste, apresentada na Figura 11 

representada pela linha contínua (azul), é possível verificar para qual grau de maturidade o 

formulário de pesquisa é mais indicado. O gráfico também apresenta o erro padrão de medida, 

associado à precisão do instrumento de pesquisa, tendo um comportamento inverso ao da 
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curva de informação do teste, ou seja, atinge seu valor mínimo, no ponto onde a curva de 

informação atinge o valor máximo estabelecendo a seguinte relação: quanto maior a 

quantidade de informação menor é o erro e maior a precisão. Assim o formulário é indicado 

para avaliar as empresas cuja curva de informação é maior que o erro padrão. Os resultados na 

Figura 11 mostram que o instrumento apresenta uma melhor informação no intervalo -1,3 a 

2,3 da maturidade, onde a Curva de Informação do Teste se apresentou com valores 

superiores ao erro padrão. 

 

Figura 11 – Curva de Informação do Teste e Erro Padrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

5.3.4 Construção da Escala do Grau de Maturidade e Parâmetro   

 

Como citado as Seção 3.2.7 o grau de maturidade pode assumir qualquer valor 

entre -∞ e +∞, sendo necessária a criação de uma escala, estabelecendo uma origem. O grau 

de maturidade na implantação das Ferramentas de Gestão, foi transformada linearmente para a 

escala ( )10;50   , com o intuito de facilitar a interpretação. A transformação foi feita 

através da seguinte função: 

                                   50)(10*    

Em sequência à transformação ordenou-se as empresas de acordo com o seu grau 

de maturidade * , conforme apresentado na Tabela 5: 
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Tabela 5 – Valores ordenados da habilidade * , escala (50,10) 

Empresa *  Empresa *  Empresa *  Empresa *  Empresa *  Empresa *  

461 71,99 241 58,18 565 52,85 406 48,35 508 42,49 527 35,40 

330 70,52 561 58,17 390 52,38 416 47,56 283 42,38 219 35,23 

233 69,73 274 57,17 397 52,27 205 47,46 408 42,28 529 34,77 

324 68,08 381 57,15 421 52,14 211 47,13 462 42,03 525 33,77 

455 67,70 343 56,86 362 52,13 256 46,96 562 41,12 530 33,53 

445 67,66 535 56,83 544 52,12 278 46,81 326 41,07 449 33,25 

413 67,07 264 56,61 538 51,66 240 46,05 318 41,03 524 33,18 

474 66,82 469 56,46 301 51,10 239 45,72 424 40,99 534 31,67 

331 65,00 225 56,18 251 51,05 372 45,69 235 40,82 520 31,63 

489 64,96 209 55,60 295 51,04 260 45,00 236 40,61 
  

263 63,04 248 55,52 255 50,75 259 44,91 528 40,34 
  

414 62,67 423 55,05 222 50,57 555 44,89 526 40,06 
  

368 62,32 427 54,91 224 50,42 258 44,47 228 39,34 
  

539 62,04 502 54,72 399 50,34 415 44,47 521 39,15 
  

275 62,01 503 53,75 493 49,99 213 44,38 522 37,93 
  

429 61,40 452 53,70 217 49,66 553 44,29 207 37,49 
  

467 59,59 250 53,62 434 48,86 470 44,21 531 36,82 
  

546 59,50 422 53,59 286 48,84 563 43,89 425 36,48 
  

471 59,15 536 53,56 412 48,72 431 42,95 226 36,27 
  

465 58,61 291 52,97 559 48,69 282 42,55 214 35,85     

 

As empresas com maior e menor grau de maturidade serão caracterizadas. A 

empresa com maior grau de maturidade, * =71,99,  é uma empresa de médio porte (101 a 

400 funcionários), pertence à cadeia produtiva de alimentos e bebidas, pertencendo ao elo dos 

fabricantes de laticínios, cevada, água e refrigerantes, distribuição,  comércio e mercado. Esta 

empresa atua no mercado regional, com a produção voltada para o abastecimento da região 

nordeste. A segunda empresa com maior grau de maturidade, * =70,52, pertence à cadeia 

produtiva têxtil-confecções e exportação-importação, pertencendo aos elos dos fornecedores 

de matérias primas (vegetais, animais, sintéticas, etc) e fiação. Com relação a cadeia de 

importação e exportação pertence ao elo de fornecedor, exportador/trade, importação/trade e 

operadores logísticos e portuários. É uma empresa de grande porte (acima de 400 

funcionários), fornecedora de comodities (produto standard) e fornecedor estratégico 

(parceria em pesquisa e investimento). 

O menor grau de maturidade, * =31,63, foi encontrado em uma empresa 

pertencente à cadeia produtiva da construção civil, no elo da cerâmica vermelha como 
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varejista, atuando no mercado regional, classificada como uma empresa de pequeno porte (até 

100 funcionário), e se enquadra como uma empresa fornecedora de comodities (produto 

standard). 

 

5.3.4.1 Escala de Maturidade 

 

Conforme citado na Seção 3.2.7, foi realizada uma transformação para a escala 

( )10;50    nos valores estimados para os parâmetros da maturidade (Tabela 5). Para a 

construção da escala de maturidade foi realizada a seguinte transformação nos parâmetros b e 

a:  

i) 50)(*10*  bb ;   

ii) 10* aa  ; 

iii) )1()1( **   ii UPUP .  

Vale ressaltar que no caso do Modelo de Escala Gradual haverá a transformação 

dos bi,k’s.  

Após os devidos ajustes são calculadas as probabilidades para cada item 

analisado. O processo de criação da escala foi feita através de níveis âncoras que são 

caracterizados por itens chamados itens-âncoras. Neste estudo também serão trabalhados  

itens quase âncoras.  

Um item será considerado âncora quando satisfazer os seguintes critérios: dados 

dois níveis âncoras consecutivos X e Y com X < Y, pode-se afirmar que determinado item é 

âncora para o nível Y se ,e somente se, forem satisfeitas as seguintes condições: 

1. 65,0)1( *  YUP  e 

2. )1( * XUP   <0,50 e 

3. 30,0)1()1( **  XUPYUP   

Os itens quase âncoras serão divididos em grupos da seguinte forma, de acordo 

com os requisitos apresentados acima: 

 Grupo 1 : Atende aos requisitos 1 e 2; 

 Grupo 2: Atende aos requisitos 1 e 3; 

 Grupo 3: Atende aos requisitos 2 e 3. 
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Mais uma vez, ressaltando a particularidade do Modelo de Escala Gradual é 

preciso lembrar que haverá uma escala para cada categoria k analisada. Para o cálculo das 

probabilidades foram utilizadas as seguintes expressões: 

Categoria 0: 
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Categoria 4: 
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com i = 1, ...39 e j = 1,...109. 

Os valores das probabilidades obtidas através de bi,0 representam a probabilidade 

de uma empresa com grau de maturidade *  na implantação da Tecnologia de Gestão i, estar 

na categoria 0. Em bi,1 tem-se probabilidade de uma empresa com determinado grau de 

maturidade * encontrar-se na categoria 1 equivalente a aplicação no estágio 25 da ferramenta 

i ou em outra posterior. As demais categorias possuem interpretações equivalentes. 

Na Tabela 6 estão apresentadas as probabilidades de aplicação das ferramentas de 

gestão, as estimativas dos parâmetros do modelo, na escala ( )10;50   para todos os 

itens do instrumento, e seus respectivos valores do grau de maturidade nas cinco categorias 

consideradas no Modelo de Escala Gradual: 
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Tabela 6 – Estimativas dos parâmetros sia '
*  e 

*

'sib  e probabilidades de aplicação da ferramenta de gestão i , escala ( )10;50    

Item / Descrição 

Estimativa dos parâmetros Grau de maturidade, escala (50,10) 

sia '
*

 
*

'sib  
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1. ISO 9001 0,12 
b1,0 0,9837 0,9478 0,8450 0,6209 0,3296 0,1287 0,0425 0,0131 0,0040 0,0012 

b1,1 0,0104 0,0331 0,0940 0,2013 0,2517 0,1656 0,0688 0,0231 0,0072 0,0022 

b1,2 0,0036 0,0117 0,0366 0,1009 0,2015 0,2255 0,1340 0,0527 0,0173 0,0053 

b1,3 0,0012 0,0040 0,0003 0,0400 0,1040 0,1821 0,1689 0,0862 0,0315 0,0188 

b1,4 0,0010 0,0034 0,9995 0,0146 0,1131 0,2981 0,5858 0,8248 0,9401 0,9812 

2. ISO 14001 0,19 
b2,0 0,9996 0,9977 0,9846 0,9061 0,5922 0,1793 0,0318 0,0049 0,0007 0,0001 

b2,1 0,0003 0,0019 0,0123 0,0741 0,2894 0,3490 0,1124 0,0198 0,0031 0,0005 

b2,2 0,0001 0,0004 0,0024 0,0153 0,0894 0,3058 0,2866 0,0775 0,0130 0,0020 

b2,3 0,0000 0,0001 0,0006 0,0032 0,0203 0,1106 0,2893 0,1769 0,0382 0,0087 

b2,4 0,0000 0,0000 0,9946 0,0013 0,0087 0,0552 0,2799 0,7209 0,9450 0,9913 

3. 5S 0,14 
b3,0 0,9907 0,9618 0,8562 0,5846 0,5705 0,0729 0,0183 0,0044 0,0010 0,0002 

b3,1 0,0066 0,0269 0,0977 0,2455 0,2863 0,1416 0,0424 0,0107 0,0026 0,0006 

b3,2 0,0018 0,0077 0,0310 0,1087 0,2478 0,2470 0,1078 0,0307 0,0076 0,0018 

b3,3 0,0005 0,0022 0,0014 0,0362 0,1182 0,2236 0,1712 0,0627 0,0168 0,0068 

b3,4 0,0003 0,0014 0,9838 0,0251 0,0980 0,3149 0,6603 0,8916 0,9720 0,9932 

4. SA8000 0,22 
b4,0 0,9999 0,9994 0,9945 0,9543 0,7050 0,2149 0,0304 0,0036 0,0004 0,0000 

b4,1 0,0001 0,0005 0,0046 0,0384 0,2344 0,4249 0,1386 0,0192 0,0022 0,0003 

b4,2 0,0000 0,0001 0,0007 0,0060 0,0491 0,2685 0,3624 0,0922 0,0120 0,0014 

b4,3 0,0000 0,0000 0,0004 0,0010 0,0086 0,0674 0,2900 0,2300 0,0422 0,0069 

b4,4 0,0000 0,0000 0,9973 0,0003 0,0028 0,0243 0,1786 0,6551 0,9431 0,9931 

 

9
3
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Tabela 6 – Estimativas dos parâmetros sia '
*  e 

*

'sib  e probabilidades de aplicação da ferramenta de gestão i , escala ( )10;50   . (cont.) 

Item / Descrição 
Estimativa dos parâmetros Grau de maturidade, escala (50,10) 

sia '
*

 
*

'sib  
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

5. OSHAS 18000 ou similar 0,16 
b5,0 0,9992 0,9960 0,9798 0,9047 0,6493 0,2654 0,0659 0,0136 0,0027 0,0005 

b5,1 0,0006 0,0030 0,0152 0,0703 0,2342 0,3314 0,1582 0,0398 0,0082 0,0016 

b5,2 0,0001 0,0007 0,0036 0,0181 0,0817 0,2471 0,2894 0,1174 0,0278 0,0056 

b5,3 0,0000 0,0002 0,0011 0,0045 0,0224 0,0956 0,2386 0,2010 0,0649 0,0220 

b5,4 0,0000 0,0001 0,9886 0,0024 0,0124 0,0605 0,2480 0,6282 0,8965 0,9780 

6. Tempo de setup 0,17 
b6,0 0,9990 0,9947 0,9710 0,8575 0,5197 0,1629 0,0338 0,0062 0,0011 0,0002 

b6,1 0,0007 0,0041 0,0223 0,1061 0,3066 0,2982 0,0995 0,0207 0,0038 0,0007 

b6,2 0,0002 0,0009 0,0050 0,0268 0,1225 0,3083 0,2416 0,0704 0,0141 0,0026 

b6,3 0,0000 0,0002 0,0009 0,0064 0,0337 0,1406 0,2701 0,1489 0,0365 0,0104 

b6,4 0,0000 0,0001 0,9914 0,0032 0,0175 0,0900 0,3550 0,7538 0,9445 0,9896 

7. PCP 0,2 
b7,0 0,9982 0,9864 0,9041 0,5503 0,1372 0,0202 0,0027 0,0003 0,0000 0,0000 

b7,1 0,0015 0,0112 0,0780 0,3266 0,3434 0,0871 0,0127 0,0017 0,0002 0,0000 

b7,2 0,0002 0,0019 0,0143 0,0960 0,3430 0,2702 0,0577 0,0081 0,0011 0,0001 

b7,3 0,0000 0,0003 0,0004 0,0197 0,1222 0,3164 0,1545 0,0267 0,0036 0,0006 

b7,4 0,0000 0,0001 0,9971 0,0074 0,0542 0,3061 0,7725 0,9632 0,9951 0,9994 

8. Estudos de capabilidade 0,23 
b8,0 0,9998 0,9983 0,9841 0,8666 0,4053 0,0667 0,0074 0,0008 0,0001 0,0000 

b8,1 0,0002 0,0014 0,0136 0,1118 0,4214 0,2668 0,0424 0,0047 0,0005 0,0001 

b8,2 0,0000 0,0002 0,0019 0,0178 0,1394 0,4160 0,1890 0,0264 0,0029 0,0003 

b8,3 0,0000 0,0000 0,0003 0,0028 0,0258 0,1783 0,3350 0,0919 0,0112 0,0016 

b8,4 0,0000 0,0000 0,9981 0,0009 0,0081 0,0722 0,4261 0,8762 0,9854 0,9984 

 

 

 

9
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Tabela 6 – Estimativas dos parâmetros sia '
*  e 

*

'sib  e probabilidades de aplicação da ferramenta de gestão i , escala ( )10;50   . (cont.) 

Item / Descrição 

Estimativa dos parâmetros Grau de maturidade, escala (50,10) 

sia '
*

 
*

'sib  
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

9. Custos da qualidade 0,23 
b9,0 0,9997 0,9968 0,9701 0,7703 0,2573 0,0346 0,0037 0,0004 0,0000 0,0000 

b9,1 0,0003 0,0027 0,0256 0,1894 0,4534 0,1679 0,0219 0,0023 0,0002 0,0000 

b9,2 0,0000 0,0004 0,0036 0,0335 0,2262 0,4032 0,1114 0,0134 0,0014 0,0001 

b9,3 0,0000 0,0001 0,0002 0,0053 0,0477 0,2637 0,2705 0,0502 0,0056 0,0008 

b9,4 0,0000 0,0000 0,9983 0,0016 0,0153 0,1306 0,5926 0,9337 0,9927 0,9992 

10. Controle de Processos 0,23 
b10,0 0,9994 0,9938 0,9420 0,6204 0,1413 0,0163 0,0017 0,0002 0,0000 0,0000 

b10,1 0,0005 0,0053 0,0496 0,3018 0,4028 0,0910 0,0103 0,0010 0,0001 0,0000 

b10,2 0,0001 0,0007 0,0070 0,0643 0,3365 0,3187 0,0575 0,0062 0,0006 0,0001 

b10,3 0,0000 0,0001 0,0002 0,0104 0,0896 0,3399 0,1781 0,0246 0,0026 0,0003 

b10,4 0,0000 0,0000 0,9986 0,0031 0,0299 0,2342 0,7524 0,9679 0,9967 0,9997 

11. Defeitos - PPM 0,16 
b11,0 0,9973 0,9862 0,9322 0,7256 0,3372 0,0892 0,0185 0,0036 0,0007 0,0001 

b11,1 0,0020 0,0104 0,0506 0,1908 0,3412 0,1996 0,0540 0,0112 0,0022 0,0004 

b11,2 0,0005 0,0025 0,0125 0,0595 0,2079 0,3112 0,1515 0,0378 0,0077 0,0015 

b11,3 0,0001 0,0006 0,0010 0,0157 0,0713 0,2131 0,2316 0,0861 0,0195 0,0059 

b11,4 0,0001 0,0003 0,9904 0,0084 0,0424 0,1869 0,5444 0,8613 0,9699 0,9941 

12. Manutenção corretiva-preventiva - TPM 0,19 
b12,0 0,9979 0,9861 0,9115 0,6002 0,1795 0,0309 0,0046 0,0007 0,0001 0,0000 

b12,1 0,0017 0,0113 0,0704 0,2876 0,3561 0,1130 0,0193 0,0029 0,0004 0,0001 

b12,2 0,0003 0,0021 0,0141 0,0855 0,3060 0,2924 0,0775 0,0126 0,0019 0,0003 

b12,3 0,0001 0,0004 0,0005 0,0189 0,1070 0,2924 0,1799 0,0378 0,0059 0,0012 

b12,4 0,0000 0,0002 0,9959 0,0078 0,0515 0,2713 0,7187 0,9460 0,9918 0,9988 

9
5
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Tabela 6 – Estimativas dos parâmetros sia '
*  e 

*

'sib  e probabilidades de aplicação da ferramenta de gestão i , escala ( )10;50   . (cont.) 

Item / Descrição 
Estimativa dos parâmetros Grau de maturidade, escala (50,10) 

sia '
*

 
*

'sib  
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

13. Filosofias e Ferramentas JIT 0,17 
b13,0 0,9987 0,9932 0,9649 0,8368 0,4891 0,1517 0,0323 0,0062 0,0012 0,0002 

b13,1 0,0010 0,0052 0,0267 0,1194 0,3138 0,2804 0,0921 0,0196 0,0038 0,0007 

b13,2 0,0002 0,0012 0,0062 0,0319 0,1362 0,3101 0,2252 0,0654 0,0135 0,0026 

b13,3 0,0001 0,0003 0,0010 0,0079 0,0395 0,1527 0,2642 0,1376 0,0341 0,0002 

b13,4 0,0000 0,0001 0,9905 0,0041 0,0215 0,1052 0,3862 0,7712 0,9475 0,9898 

14. Desenvolvimento de fornecedores 0,17 
b14,0 0,9966 0,9822 0,9113 0,6570 0,2631 0,0624 0,0123 0,0023 0,0004 0,0001 

b14,1 0,0026 0,0136 0,0663 0,1859 0,3404 0,1586 0,0380 0,0075 0,0014 0,0003 

b14,2 0,0006 0,0031 0,0163 0,0778 0,2488 0,2971 0,1167 0,0262 0,0051 0,0010 

b14,3 0,0001 0,0007 0,0021 0,0205 0,0924 0,2428 0,2054 0,0635 0,0133 0,0038 

b14,4 0,0001 0,0004 0,9915 0,0108 0,0553 0,2391 0,6277 0,9005 0,9798 0,9962 

15. Idade média dos equipamentos 0,13 
b15,0 0,9747 0,9131 0,7414 0,4389 0,1759 0,0550 0,0156 0,0043 0,0012 0,0003 

b15,1 0,0169 0,0568 0,1565 0,2670 0,2198 0,0965 0,0308 0,0088 0,0024 0,0007 

b15,2 0,0054 0,0191 0,0631 0,1646 0,2515 0,1820 0,0736 0,0228 0,0064 0,0018 

b15,3 0,0017 0,0062 0,0018 0,0691 0,1622 0,2031 0,1200 0,0434 0,0129 0,0064 

b15,4 0,0013 0,0048 0,9771 0,0604 0,1907 0,4634 0,7599 0,9207 0,9770 0,9936 

16. Domínio e uso de normas técnicas 0,17 
b16,0 0,9875 0,9326 0,7076 0,8511 0,0690 0,0128 0,0023 0,0004 0,0001 0,0000 

b16,1 0,0097 0,0516 0,2083 0,3584 0,1811 0,0423 0,0078 0,0014 0,0002 0,0000 

b16,2 0,0021 0,0118 0,0616 0,2278 0,0706 0,1335 0,0290 0,0053 0,0009 0,0002 

b16,3 0,0005 0,0027 0,0006 0,0754 0,2332 0,2289 0,0724 0,0144 0,0026 0,0007 

b16,4 0,0002 0,0013 0,9939 0,0410 0,1962 0,5825 0,8885 0,9785 0,9962 0,9993 

 

 

 9
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Tabela 6 – Estimativas dos parâmetros sia '
*  e 

*

'sib  e probabilidades de aplicação da ferramenta de gestão i , escala ( )10;50   . (cont.) 

Item / Descrição 

Estimativa dos parâmetros Grau de maturidade, escala (50,10) 

sia '
*

 
*

'sib  
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

17. CAD-CAE 0,16 
b17,0 0,9967 0,9830 0,9177 0,6820 0,2921 0,0736 0,0151 0,0029 0,0006 0,0001 

b17,1 0,0025 0,0128 0,0612 0,2169 0,2079 0,1742 0,0445 0,0091 0,0018 0,0003 

b17,2 0,0006 0,0030 0,0154 0,0715 0,2323 0,3011 0,1301 0,0311 0,0063 0,0012 

b17,3 0,0001 0,0007 0,0009 0,0192 0,0848 0,2303 0,2147 0,0724 0,0159 0,0048 

b17,4 0,0001 0,0004 0,9906 0,0104 0,0517 0,2208 0,5956 0,8845 0,9755 0,9952 

18. Uso de eng. Simultânea e equipes multifuncionais 0,17 
b18,0 0,9982 0,9899 0,9468 0,7633 0,3686 0,0956 0,0188 0,0035 0,0006 0,0001 

b18,1 0,0014 0,0077 0,0405 0,1705 0,3498 0,2204 0,0584 0,0115 0,0021 0,0004 

b18,2 0,0003 0,0017 0,0094 0,0483 0,1898 0,3258 0,1677 0,0405 0,0078 0,0014 

b18,3 0,0001 0,0004 0,0000 0,0119 0,0594 0,2021 0,2496 0,0950 0,0205 0,0058 

b18,4 0,0000 0,0002 1,0000 0,0060 0,0324 0,1562 0,5056 0,8496 0,9689 0,9942 

19. Lead time do desenvolvimento de produtos e serviços 0,25 
b19,0 0,9998 0,9977 0,9723 0,7433 0,1927 0,0193 0,0016 0,0001 0,0000 0,0000 

b19,1 0,0002 0,0021 0,0244 0,2182 0,4802 0,1257 0,0122 0,0010 0,0001 0,0000 

b19,2 0,0000 0,0002 0,0028 0,0330 0,2642 0,4060 0,0781 0,0071 0,0006 0,0000 

b19,3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0044 0,0497 0,3092 0,2447 0,0319 0,0027 0,0003 

b19,4 0,0000 0,0000 1,0000 0,0011 0,0132 0,1398 0,6635 0,9599 0,9966 0,9997 

20. Usa metodologia para desenvolvimento de novos produtos 0,22 
b20,0 0,9992 0,9925 0,9355 0,6131 0,1476 0,0186 0,0021 0,0002 0,0000 0,0000 

b20,1 0,0007 0,0064 0,0544 0,3015 0,3916 0,0948 0,0117 0,0013 0,0001 0,0000 

b20,2 0,0001 0,0009 0,0083 0,0695 0,3321 0,3119 0,0610 0,0072 0,0008 0,0001 

b20,3 0,0000 0,0001 0,0000 0,0120 0,0945 0,3304 0,1778 0,0269 0,0031 0,0004 

b20,4 0,0000 0,0000 1,0000 0,0038 0,0341 0,2443 0,7474 0,9644 0,9960 0,9996 

 

 

 9
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Tabela 6 – Estimativas dos parâmetros sia '
*  e 

*

'sib  e probabilidades de aplicação da ferramenta de gestão i , escala ( )10;50   . (cont.) 

Item / Descrição 

Estimativa dos parâmetros Grau de maturidade, escala (50,10) 

sia '
*

 
*

'sib  
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

21. Parcerias com fornecedores/clientes 0,16 
b21,0 0,9819 0,9197 0,7075 0,3381 0,0974 0,0223 0,0048 0,0010 0,0002 0,0000 

b21,1 0,0133 0,0580 0,1950 0,3234 0,1948 0,0579 0,0133 0,0029 0,0006 0,0001 

b21,2 0,0034 0,0157 0,0670 0,2087 0,2940 0,1501 0,0414 0,0093 0,0020 0,0004 

b21,3 0,0009 0,0042 0,0000 0,0780 0,2084 0,2193 0,0877 0,0220 0,0048 0,0016 

b21,4 0,0005 0,0024 1,0000 0,0518 0,2054 0,5504 0,8529 0,9648 0,9924 0,9984 

22. Realiza planejamento estratégico 0,19 
b22,0 0,9978 0,9856 0,9126 0,6152 0,1966 0,0361 0,0057 0,0009 0,0001 0,0000 

b22,1 0,0018 0,0115 0,0688 0,2746 0,3562 0,1230 0,0224 0,0035 0,0005 0,0001 

b22,2 0,0003 0,0022 0,0143 0,0830 0,2928 0,2969 0,0856 0,0148 0,0023 0,0004 

b22,3 0,0001 0,0005 0,0000 0,0189 0,1029 0,2821 0,1876 0,0427 0,0070 0,0015 

b22,4 0,0000 0,0002 1,0000 0,0082 0,0515 0,2619 0,6987 0,9381 0,9900 0,9985 

23. Estratégia de produção 0,21 
b23,0 0,9990 0,9919 0,9362 0,6378 0,1745 0,0247 0,0030 0,0004 0,0000 0,0000 

b23,1 0,0008 0,0068 0,0530 0,2786 0,3940 0,1118 0,0156 0,0019 0,0002 0,0000 

b23,2 0,0001 0,0011 0,0088 0,0668 0,3077 0,3227 0,0739 0,0098 0,0012 0,0001 

b23,3 0,0000 0,0002 0,0000 0,0124 0,0891 0,3104 0,1937 0,0338 0,0043 0,0007 

b23,4 0,0000 0,0001 1,0000 0,0043 0,0347 0,2304 0,7138 0,9541 0,9943 0,9993 

24. Estilo de liderança e envolvimento dos empregados 0,2 
b24,0 0,9978 0,9834 0,8845 0,4969 0,1130 0,0162 0,0021 0,0003 0,0000 0,0000 

b24,1 0,0018 0,0137 0,0937 0,3557 0,3143 0,0716 0,0101 0,0013 0,0002 0,0000 

b24,2 0,0003 0,0023 0,0174 0,1144 0,3637 0,2403 0,0470 0,0065 0,0008 0,0001 

b24,3 0,0001 0,0004 0,0000 0,0240 0,1432 0,3190 0,1320 0,0215 0,0029 0,0005 

b24,4 0,0000 0,0002 1,0000 0,0090 0,0657 0,3529 0,8087 0,9704 0,9961 0,9995 
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Tabela 6 – Estimativas dos parâmetros sia '
*  e 

*

'sib  e probabilidades de aplicação da ferramenta de gestão i , escala ( )10;50   . (cont. 

Item / Descrição 

Estimativa dos parâmetros Grau de maturidade, escala (50,10) 

sia '
*

  
*

'sib  
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

25. Uso do benchmarking 0,16 
b25,0 0,9923 0,9619 0,8322 0,4939 0,1611 0,0364 0,0074 0,0015 0,0003 0,0001 

b25,1 0,0058 0,0285 0,1205 0,3049 0,2775 0,0968 0,0220 0,0045 0,0009 0,0002 

b25,2 0,0014 0,0070 0,0337 0,1363 0,3008 0,2249 0,0695 0,0152 0,0031 0,0006 

b25,3 0,0003 0,0017 0,0000 0,0412 0,1509 0,2565 0,1399 0,0370 0,0078 0,0024 

b25,4 0,0002 0,0009 1,0000 0,0237 0,1098 0,3854 0,7612 0,9419 0,9880 0,9976 

26. Orientação ao cliente 0,17 
b26,0 0,9958 0,9773 0,8879 0,5926 0,2108 0,0467 0,0089 0,0016 0,0003 0,0001 

b26,1 0,0033 0,0173 0,0837 0,2701 0,3248 0,1280 0,0285 0,0054 0,0010 0,0002 

b26,2 0,0007 0,0039 0,0208 0,0975 0,2800 0,2734 0,0923 0,0196 0,0037 0,0007 

b26,3 0,0002 0,0009 0,0000 0,0262 0,1141 0,2601 0,1785 0,0490 0,0098 0,0027 

b26,4 0,0001 0,0005 1,0000 0,0137 0,0703 0,2918 0,6918 0,9244 0,9852 0,9973 

27. Uso de indicadores 0,2 
b27,0 0,9980 0,9859 0,9063 0,5730 0,1570 0,0252 0,0036 0,0005 0,0001 0,0000 

b27,1 0,0016 0,0115 0,0752 0,3076 0,3489 0,0992 0,0158 0,0022 0,0003 0,0000 

b27,2 0,0003 0,0021 0,0145 0,0918 0,3247 0,2805 0,0669 0,0102 0,0014 0,0002 

b27,3 0,0001 0,0004 0,0000 0,0197 0,1155 0,3041 0,1664 0,0319 0,0047 0,0009 

b27,4 0,0000 0,0002 1,0000 0,0078 0,0539 0,2910 0,7473 0,9552 0,9935 0,9991 

28. Controle de estoques 0,22 
b28,0 0,9985 0,9869 0,8977 0,5048 0,1059 0,0136 0,0016 0,0002 0,0000 0,0000 

b28,1 0,0013 0,0110 0,0848 0,3625 0,3257 0,0675 0,0085 0,0010 0,0001 0,0000 

b28,2 0,0002 0,0017 0,0142 0,1057 0,3756 0,2461 0,0433 0,0053 0,0006 0,0001 

b28,3 0,0000 0,0003 0,0000 0,0201 0,1367 0,3343 0,1315 0,0192 0,0023 0,0004 

b28,4 0,0000 0,0001 1,0000 0,0069 0,0561 0,3386 0,8151 0,9743 0,9969 0,9996 

9
9
 



101 

Tabela 6 – Estimativas dos parâmetros sia '
*  e 

*

'sib  e probabilidades de aplicação da ferramenta de gestão i , escala ( )10;50   . (cont.) 

Item / Descrição 
Estimativa dos parâmetros Grau de maturidade, escala (50,10) 

sia '
*

  
*

'sib  
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

29. Rotatividade de estoques 0,12 
b29,0 0,9700 0,9073 0,7477 0,4728 0,2135 0,0759 0,0243 0,0075 0,0023 0,0007 

b29,1 0,0191 0,0575 0,1449 0,2427 0,2188 0,1114 0,0410 0,0132 0,0041 0,0012 

b29,2 0,0066 0,0212 0,0628 0,1509 0,2304 0,1856 0,0873 0,0310 0,0099 0,0030 

b29,3 0,0023 0,0074 0,0002 0,0670 0,1469 0,1898 0,1278 0,0538 0,0182 0,0107 

b29,4 0,0020 0,0065 0,9997 0,0665 0,1904 0,4373 0,7197 0,8945 0,9655 0,9893 

30. Prestadores e operadores logísticos 0,18 
b30,0 0,9978 0,9872 0,9303 0,6978 0,2855 0,0647 0,0118 0,0021 0,0004 0,0001 

b30,1 0,0017 0,0100 0,0535 0,2152 0,3593 0,1744 0,0398 0,0073 0,0013 0,0002 

b30,2 0,0004 0,0021 0,0121 0,0639 0,2346 0,3190 0,1278 0,0271 0,0049 0,0008 

b30,3 0,0001 0,0005 0,0000 0,0156 0,0783 0,2387 0,2249 0,0687 0,0134 0,0035 

b30,4 0,0000 0,0002 1,0000 0,0076 0,0423 0,2032 0,5957 0,8949 0,9801 0,9965 

31. Manuseio 0,16 
b31,0 0,9917 0,9616 0,8398 0,5234 0,1871 0,0460 0,0100 0,0021 0,0004 0,0001 

b31,1 0,0061 0,0282 0,1130 0,2854 0,2829 0,1107 0,0275 0,0060 0,0013 0,0003 

b31,2 0,0015 0,0073 0,0330 0,1271 0,2839 0,2342 0,0810 0,0193 0,0042 0,0009 

b31,3 0,0004 0,0019 0,0000 0,0397 0,1398 0,2470 0,1510 0,0444 0,0101 0,0034 

b31,4 0,0002 0,0011 1,0000 0,0243 0,1063 0,3622 0,7305 0,9283 0,9841 0,9966 

32. Unitização 0,15 
b32,0 0,9937 0,9730 0,8921 0,6551 0,3037 0,0911 0,0225 0,0053 0,0012 0,0003 

b32,1 0,0046 0,0193 0,0750 0,2161 0,3045 0,1718 0,0532 0,0132 0,0031 0,0007 

b32,2 0,0012 0,0053 0,0224 0,0848 0,2247 0,2709 0,1325 0,0385 0,0094 0,0022 

b32,3 0,0003 0,0015 0,0001 0,0265 0,0951 0,2138 0,1966 0,0782 0,0210 0,0082 

b32,4 0,0002 0,0009 0,9999 0,0175 0,0720 0,2524 0,5952 0,8649 0,9654 0,9918 

 

 

 1
0
0
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Tabela 6 – Estimativas dos parâmetros sia '
*  e 

*

'sib  e probabilidades de aplicação da ferramenta de gestão i, escala ( )10;50   . (cont.) 

Item / Descrição 

Estimativa dos parâmetros Grau de maturidade, escala (50,10) 

sia '
*

 
*

'sib  
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

33. Plano de treinamento 0,2 
b33,0 0,9987 0,9909 0,9387 0,6826 0,2319 0,0407 0,0059 0,0008 0,0001 0,0000 

b33,1 0,0010 0,0074 0,0494 0,2387 0,3897 0,1468 0,0255 0,0037 0,0005 0,0001 

b33,2 0,0002 0,0013 0,0093 0,0610 0,2646 0,3351 0,1139 0,0166 0,0024 0,0003 

b33,3 0,0000 0,0003 0,0000 0,0127 0,0789 0,2729 0,2201 0,0501 0,0076 0,0015 

b33,4 0,0000 0,0001 1,0000 0,0050 0,0348 0,2045 0,6467 0,9287 0,9893 0,9985 

34. Descrição de cargos e competências 0,26 
b34,0 0,9998 0,9971 0,9609 0,6389 0,1131 0,0091 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 

b34,1 0,0002 0,0026 0,0349 0,3059 0,4393 0,0726 0,0057 0,0004 0,0000 0,0000 

b34,2 0,0000 0,0003 0,0037 0,0480 0,3561 0,3356 0,0427 0,0032 0,0002 0,0000 

b34,3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0059 0,0734 0,3793 0,1710 0,0162 0,0012 0,0001 

b34,4 0,0000 0,0000 1,0000 0,0013 0,0181 0,2034 0,7799 0,9801 0,9985 0,9999 

35. Programas participativos 0,19 
b35,0 0,9992 0,9945 0,9646 0,8050 0,3846 0,0864 0,0141 0,0022 0,0003 0,0000 

b35,1 0,0007 0,0044 0,0282 0,1497 0,3766 0,2390 0,0539 0,0088 0,0013 0,0002 

b35,2 0,0001 0,0008 0,0055 0,0348 0,1732 0,3577 0,1780 0,0361 0,0058 0,0009 

b35,3 0,0000 0,0002 0,0000 0,0074 0,0453 0,1964 0,2789 0,0962 0,0173 0,0038 

b35,4 0,0000 0,0001 1,0000 0,0031 0,0203 0,8685 0,4750 0,8567 0,9753 0,9962 

36. ERP Integrado 0,15 
b36,0 0,9961 0,9824 0,9249 0,7308 0,3742 0,1164 0,0282 0,0063 0,0014 0,0003 

b36,1 0,0029 0,0127 0,0535 0,1785 0,3140 0,2107 0,0685 0,0167 0,0000 0,0008 

b36,2 0,0007 0,0034 0,0149 0,0616 0,1918 0,2903 0,1655 0,0495 0,0118 0,0026 

b36,3 0,0002 0,0009 0,0001 0,0180 0,0713 0,1935 0,2235 0,0996 0,0269 0,0100 

b36,4 0,0001 0,0005 0,9999 0,0112 0,0489 0,1892 0,5144 0,8279 0,9562 0,9900 

 

 

 

1
0
1
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Tabela 6 – Estimativas dos parâmetros sia '
*  e 

*

'sib  e probabilidades de aplicação da ferramenta de gestão i, escala ( )10;50   . (cont.) 

Item / Descrição 
Estimativa dos parâmetros Grau de maturidade, escala (50,10) 

sia '
*

  
*

'sib  
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

37. Custeio direto 0,14 
b37,0 0,9891 0,9569 0,8444 0,5703 0,2451 0,0736 0,0191 0,0047 0,0012 0,0003 

b37,1 0,0076 0,0299 0,1038 0,2470 0,2774 0,1376 0,0424 0,0110 0,0000 0,0007 

b37,2 0,0022 0,0088 0,0343 0,1145 0,2472 0,2387 0,1052 0,0309 0,0079 0,0020 

b37,3 0,0006 0,0026 0,0001 0,0396 0,1228 0,2202 0,1652 0,0617 0,0170 0,0072 

b37,4 0,0004 0,0018 0,9999 0,0286 0,1075 0,3300 0,6681 0,8917 0,9711 0,9928 

38. Custeio ABC 0,17 
b38,0 0,9985 0,9916 0,9552 0,7934 0,4089 0,1108 0,0220 0,0040 0,0007 0,0001 

b38,1 0,0012 0,0065 0,0342 0,1506 0,3434 0,2428 0,0677 0,0134 0,0000 0,0004 

b38,2 0,0003 0,0014 0,0078 0,0410 0,1697 0,3269 0,1876 0,0472 0,0091 0,0017 

b38,3 0,0001 0,0003 0,0000 0,0100 0,0508 0,1852 0,2600 0,1083 0,0240 0,0067 

b38,4 0,0000 0,0002 1,0000 0,0050 0,0272 0,1343 0,4628 0,8271 0,9637 0,9998 

39. Método de análise de investimento 

  

0,19 
b39,0 0,9985 0,9905 0,9409 0,7082 0,2698 0,0533 0,0085 0,0013 0,0002 0,0001 

b39,1 0,0012 0,0076 0,0468 0,2167 0,3824 0,1688 0,0332 0,0053 0,0000 0,0001 

b39,2 0,0002 0,0015 0,0094 0,0572 0,2408 0,3374 0,1204 0,0220 0,0035 0,0005 

b39,3 0,0000 0,0003 0,0000 0,0125 0,0727 0,2513 0,2327 0,0618 0,0104 0,0023 

b39,4 0,0000 0,0001 1,0000 0,0054 0,0343 0,1893 0,6052 0,9096 0,9851 0,9977 

 

 

 

 

 

 1
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Tabela 7 – Níveis âncora, estimativas dos parâmetros ai e bi4’s e probabilidades de aplicação da ferramenta de gestão i , escala ( )10;50    

Item / Descrição 

Estimativas Escala (50,10) e probabilidades de implantação das ferramentas i 

ai  b i,4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

21. Parcerias com fornecedores/clientes 0,16 b21,4 0,0005 0,0024 1,0000 0,0518 0,2054 0,5504 0,8529 0,9648 0,9924 0,9984 

28. Controle de estoques 0,22 b28,4 0,0000 0,0001 1,0000 0,0069 0,0561 0,3386 0,8151 0,9743 0,9969 0,9996 

24. Estilo de liderança e envolvimento dos empregados 0,20 b24,4 0,0000 0,0002 1,0000 0,0090 0,0657 0,3529 0,8087 0,9704 0,9961 0,9995 

34. Descrição de cargos e competências 0,26 b34,4 0,0000 0,0000 1,0000 0,0013 0,0181 0,2034 0,7799 0,9801 0,9985 0,9999 

7. PCP 0,20 b7,4 0,0000 0,0001 0,9971 0,0074 0,0542 0,3061 0,7725 0,9632 0,9951 0,9994 

25. Uso do benchmarking 0,16 b25,4 0,0002 0,0009 1,0000 0,0237 0,1098 0,3854 0,7612 0,9419 0,9880 0,9976 

15. Idade média dos equipamentos 0,13 b15,4 0,0013 0,0048 0,9771 0,0604 0,1907 0,4634 0,7599 0,9207 0,9770 0,9936 

10. Controle de Processos 0,23 b10,4 0,0000 0,0000 0,9986 0,0031 0,0299 0,2342 0,7524 0,9679 0,9967 0,9997 

20. Usa metodologia para desenvolvimento de novos produtos 0,22 b20,4 0,0000 0,0000 1,0000 0,0038 0,0341 0,2443 0,7474 0,9644 0,9960 0,9996 

27. Uso de indicadores 0,20 b27,4 0,0000 0,0002 1,0000 0,0078 0,0539 0,2910 0,7473 0,9552 0,9935 0,9991 

31. Manuseio 0,16 b31,4 0,0002 0,0011 1,0000 0,0243 0,1063 0,3622 0,7305 0,9283 0,9841 0,9966 

12. Manutenção corretiva-preventiva - TPM 0,19 b12,4 0,0000 0,0002 0,9959 0,0078 0,0515 0,2713 0,7187 0,9460 0,9918 0,9988 

23. Estratégia de produção 0,21 b23,4 0,0000 0,0001 1,0000 0,0043 0,0347 0,2304 0,7138 0,9541 0,9943 0,9993 

22. Realiza planejamento estratégico 0,19 b22,4 0,0000 0,0002 1,0000 0,0082 0,0515 0,2619 0,6987 0,9381 0,9900 0,9985 

26. Orientação ao cliente 0,17 b26,4 0,0001 0,0005 1,0000 0,0137 0,0703 0,2918 0,6918 0,9244 0,9852 0,9973 

37. Custeio direto 0,14 b37,4 0,0004 0,0018 0,9999 0,0286 0,1075 0,3300 0,6681 0,8917 0,9711 0,9928 

19. Lead time do desenvolvimento de produtos e serviços 0,25 b19,4 0,0000 0,0000 1,0000 0,0011 0,0132 0,1398 0,6635 0,9599 0,9966 0,9997 

3. 5S 0,14 b3,4 0,0003 0,0014 0,9838 0,0251 0,0980 0,3149 0,6603 0,8916 0,972 0,9932 

39. Método de análise de investimento 0,19 b39,4 0,0000 0,0001 1,0000 0,0054 0,0343 0,1893 0,6052 0,9096 0,9851 0,9977 

8. Estudos de capabilidade 0,23 b8,4 0,0000 0,0000 0,9981 0,0009 0,0081 0,0722 0,4261 0,8762 0,9854 0,9984 

35. Programas participativos 0,19 b35,4 0,0000 0,0001 1,0000 0,0031 0,0203 0,8685 0,4750 0,8567 0,9753 0,9962 

38. Custeio ABC 0,17 b38,4 0,0000 0,0002 1,0000 0,0050 0,0272 0,1343 0,4628 0,8271 0,9637 0,9998 

13. Filosofias e Ferramentas JIT 0,17 b13,4 0,0000 0,0001 0,9905 0,0041 0,0215 0,1052 0,3862 0,7712 0,9475 0,9898 

6. Tempo de setup 0,17 b6,4 0,0000 0,0001 0,9914 0,0032 0,0175 0,0900 0,3550 0,7538 0,9445 0,9896 

2. ISO 14001 0,19 b2,4 0,0000 0,0000 0,9946 0,0013 0,0087 0,0552 0,2799 0,7209 0,9450 0,9913 

4. SA8000 0,22 b4,4 0,0000 0,0000 0,9973 0,0003 0,0028 0,0243 0,1786 0,6551 0,9431 0,9931 

1
0
3
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Para a construção da escala com seus respectivos níveis âncoras  e itens âncoras, 

ou quase âncoras, os resultados das probabilidades relacionadas a cada b i,k 
*
 foram analisados 

separadamente, ou seja, foram criadas níveis âncoras e seus respectivos itens âncoras e quase 

âncoras para cada bi,k
*
 . Na Tabela 7 são apresentados esses resultados. Somente foram 

encontrados itens-âncoras na categoria bi,4. 

Observa-se dois níveis âncoras. O nível 70 com 18 itens âncoras e o nível 80 com 

8 itens âncoras. Com base nesses itens pode-se caracterizar os níveis âncoras da seguinte 

forma: 

Nível 70: Neste nível as empresas encontram-se com aplicação no estágio 100  

das seguintes ferramentas analisadas serão apresentadas em ordem crescente de probabilidade 

de implantação são: parcerias com fornecedores/clientes (a empresa tem política bem definida 

e implementada de parceria com fornecedores e clientes e isso ocupa um lugar de destaque na 

política de relacionamento da mesma); controle de estoques (a empresa realiza, junto com os 

fornecedores, um controle de estoques rigoroso, isto implica que a empresa faz o 

gerenciamento de estoques, ou seja, o que necessitar ela já contata o fornecedor, de modo que 

o controle fique mantido e haja agilidade no processo); estilo de liderança e envolvimento dos 

empregados (é a liderança onde o líder tem o total respeito e confiança do grupo liderado, 

envolve seus subordinados, tornando-os mais proativos); descrição de cargos e competências 

(além do programa de multifuncionalidade a empresa desenvolve e aplica m completo sistema 

de avaliação de competências); PCP (a empresa apresenta o MRP II, que consiste em um 

método para o efetivo planejamento de todos os recursos de manufatura de uma companhia 

industrial); uso do benchmarking (procura a excelência em seus produtos e serviços, tendo 

sempre como base as empresas líderes no mercado mundial, estudando e aperfeiçoando seus 

processos de produção); idade média dos equipamentos (a idade dos seus equipamentos e 

menor que 5 anos, o que e considerado excelente, pois mostra que a empresa está interessada 

em manter suas ferramentas novas e em dia); controle de processos (a empresa realiza todo o 

estudo da capabilidade, usa softwares como o CEP e busca manter o Cpk > 2, que garante um 

controle estatístico satisfatório); usa metodologia para desenvolvimento de novos produtos (a 

empresa, além de buscar a melhoria contínua, desenvolve sua metodologia levando também 

em consideração as experiências positivas e negativas já vivenciadas no desenvolvimento de 

novos produtos, com o intuito de melhorar o desempenho da organização no futuro); uso de 

indicadores (a empresa aplica o PDCA, que e um um ciclo de desenvolvimento); manuseio 

(uso de sistemas completamente automatizados e de robótica: o sistema de maquinas e bem 

especifico); manutenção corretiva-preventiva – TPM (a empresa estabelece parcerias com 
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seus fornecedores, de modo que seus produtos ou serviços sejam fornecidos aos clientes a um 

menor valor de custo tornando-se mais competitivos); estratégia de produção (o detalhamento 

de um plano de ação foi documentado pela empresa, sendo esse plano implementado, e os 

funcionários comprometidos com os mesmos); realização de planejamento estratégico (a 

empresa é uma referência na produção, acompanhamento e divulgação de informação de 

natureza estatística, financeira e estratégica); orientação ao cliente (empresa orientada para a 

percepção das necessidades dos clientes); custeio direto (Utiliza para tomada de decisões); 

lead time do desenvolvimento de produtos e serviços (a empresa é referência em sua área de 

atuação no mercado em controle de lead time de produtos e serviços) e 5S (como não há 

certificação via auditorias externa, as auditorias internas devem mostrar que a implantação do 

programa 5S está funcionando plenamente, dando maior eficiência ao ambiente de trabalho). 

Nível 80: Caracterizado por empresas que aplicam no estágio 100 as seguintes 

ferramentas de gestão que serão apresentadas em ordem crescente de probabilidade de 

implantação: método de análise de investimento (utiliza para tomada de decisões); estudos de 

capabilidade (a empresa possui gráficos, e o Cpk, que é o índice que leva em conta a 

centralização do processo, maior que 2); programas participativos (a empresa avançou muito 

na ferramenta de gestão participativa e em seus respectivos programas, sendo que até já 

implementou um sistema de participação em resultados); custeio ABC (utiliza para tomada de 

decisões); filosofias e ferramentas JIT (há um total conhecimento acerca da filosofia e das 

ferramentas JIT, onde a empresa procura implantar o máximo de ferramentas que cabem aos 

seus processos); tempo de setup (a empresa possui documentação, como fluxogramas que 

mostram algo relacionado ao período de interrupção, porém esse tempo e menor do que 10 

min, ou seja, já há a conversão de setup interno em externo); ISO 14001 (auditorias externas 

concluídas e a empresa já é certificada pela norma ISO 14001); SA 8000 (auditorias externas 

concluídas, e a empresa já é certificada pela norma SA 8000). 

O formulário de pesquisa possui uma característica particular em apresentar altas 

probabilidades na categoria k=4, relacionada à aplicação no estágio 100 da ferramenta i, e 

baixas probabilidades para as categorias k=0, k=1, k=2 e k=3. O fato pode estar relacionado a 

particulares do formulário de pesquisa que apresentam ferramentas características de 

empresas com altos graus de maturidade, faltando assim itens que caracterizem baixos níveis 

de maturidade. 

Após a identificação dos itens âncoras para cada nível âncora apresentado na 

Tabela 05, foi realizada consulta a um especialista na área de gestão. Solicitou-se que este 

especialista organizasse as ferramentas de gestão, identificadas nos itens âncoras, de acordo 
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com o grau de complexidade de implantação. As ferramentas foram organizadas na forma de 

árvore de dificuldade composta por três grupos organizados pela sequencia natural de 

implantação, que aumenta as possibilidades de sucesso: 

Grupo1: é o mais usual de ser realizado nas empresas, composto pelas 

ferramentas: controle de estoque, manuseio, custeio direto, estudos de capabilidade, PCP, 

tempo de setup, lead time de desenvolvimento de produtos e serviços, idade média dos 

equipamentos, métodos de análise de investimento, custeio ABC, utilização de metodologia 

para desenvolver novos produtos, manutenção corretiva-preventiva TPM e filosofias e 

ferramentas JIT. 

Grupo 2: é realizado por empresas que já estão numa fase de organização maior. 

Neste grupo foram identificadas as ferramentas: realização de planejamento estratégico, 

estratégia de produção, controle de processos, parcerias com fornecedores, uso de indicadores 

e uso de benchmarking. 

Grupo 3: é implantado paralelamente ao grupo 2, composto pelas ferramentas: 5S, 

orientação ao cliente, ISO 9001, ISO 14001 e SA 8000. 

Ao confrontar as ferramentas identificadas em cada grupo, com as ferramentas 

características da escala de maturidade, observa-se que há algumas ferramentas com um 

menor grau de complexidade que estão identificadas em níveis mais altos de maturidade.  

Esse fato poderá ser melhor explorado em trabalhos futuros através de uma análise qualitativa 

dos resultados encontrados neste estudo. 

Para uma melhor caracterização da escala de maturidade serão considerados os 

itens quase âncoras, conforme citado no início desta seção. Somente foram encontrados itens 

quase âncoras que se enquadravam no grupo 3 atendendo aos requisitos: 2. 

)1( XUP   <0,50 e 3. 30,0)1()1(  XUPYUP  . Com o intuito de obter 

uma melhor caracterização das categorias foi estabelecido um “relaxamento” com relação ao 

requesito 3, sendo o mesmo definido da seguinte forma: 3. 

25,0)1()1(  XUPYUP  . 

Após a verificação dos pressupostos, analisando a adequação ou não aos mesmos, 

foram encontrados itens quase âncoras nas categorias 1,2,3 e 4. As análises serão realizadas 

de maneira individual para cada categoria k. 

i. Categoria 0 (nessa categoria a empresa aplica no estágio 0 a ferramenta i): não  

foram encontrados níveis quase âncoras para essa categoria. As probabilidades 

de aplicação das ferramentas de gestão nessa categoria são baixas (inferiores a 
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0,27) para os níveis de maturidades altos (60 – 100). E altas para níveis de 

maturidades inferiores, chegando próximo a 1 (um) no nível 10. 

ii. Categoria 1 (nessa categoria a empresa aplica no estágio 25 a ferramenta i): foi 

identificado dois níveis quase âncora que pertencem a essa categoria, o nível 

40 e o nível 50. Na Tabela 8 estão apresentados os níveis quase âncoras 

identificados para esta categoria. 
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Tabela 8 – Níveis quase âncora, estimativas dos parâmetros ai e bi,1’s e probabilidades de aplicação da ferramenta de gestão i , escala 

( )10;50    

Item/ Descrição 
Estimativas Escala (50,10) e probabilidades de implantação das ferramentas i 

ai  bi,1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

7. PCP 0,20 b7,1 0,0015 0,0112 0,0780 0,3266 0,3434 0,0871 0,0127 0,0017 0,0002 0,0000 

10. Controle de Processos 0,23 b10,1 0,0005 0,0053 0,0496 0,3018 0,4028 0,0910 0,0103 0,0010 0,0001 0,0000 

20. Usa metodologia para desenvolvimento de novos produtos 0,22 b20,1 0,0007 0,0064 0,0544 0,3015 0,3916 0,0948 0,0117 0,0013 0,0001 0,0000 

24. Estilo de liderança e envolvimento dos empregados 0,20 b24,1 0,0018 0,0137 0,0937 0,3557 0,3143 0,0716 0,0101 0,0013 0,0002 0,0000 

28. Controle de estoques 0,22 b28,1 0,0013 0,0110 0,0848 0,3625 0,3257 0,0675 0,0085 0,0010 0,0001 0,0000 

34. Descrição de cargos e competências 0,26 b34,1 0,0002 0,0026 0,0349 0,3059 0,4393 0,0726 0,0057 0,0004 0,0000 0,0000 

8. Estudos de capabilidade 0,23 b8,1 0,0002 0,0014 0,0136 0,1118 0,4214 0,2668 0,0424 0,0047 0,0005 0,0001 

9. Custos da qualidade 0,23 b9,1 0,0003 0,0027 0,0256 0,1894 0,4534 0,1679 0,0219 0,0023 0,0002 0,0000 

19. Lead time do desenvolvimento de produtos e serviços 0,25 b19,1 0,0002 0,0021 0,0244 0,2182 0,4802 0,1257 0,0122 0,0010 0,0001 0,0000 
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Nível 40: foram identificadas empresas que aplicam  no estágio 25 as ferramentas: 

PCP (a empresa possui documentação em formas de planilhas do Excel, ou seja, apresenta um 

guia para implantação do PCP); controle de processos (a empresa já tem alguma ideia, e já 

formalizou, em algum tipo de documentação o controle de processos, porem, não há controle, 

ou ate mesmo identificação das falhas de um determinado produto); utilização da metodologia 

para desenvolvimento de novos produtos (há o desenvolvimento de novos produtos na 

empresa, mas este é realizado de maneira informal e não documentada); estilo de liderança e 

envolvimento de empregados (o líder que concentra todas as operações que são se sua 

responsabilidade apenas em suas decisões, limita a expansão da criatividade e desenvolve 

uma equipe sem opinião e voz que expresse as ideias, diminuindo assim as suas 

possibilidades de crescimento e seu tempo); controle de estoques (controle documentado, 

apenas, do produto acabado, com emprego de planilhas) e descrição de cargos e competências 

(as relações de responsabilidade e autoridade entre os colaboradores são as utilizadas pela 

empresa quando a mesma atribui aos funcionários a descrição de seus cargos e competências). 

Nível 50: foram identificadas empresas que aplicam  no estágio 25 as seguintes 

ferramentas: estudos de capabilidade (a empresa possui documentação, como fluxogramas e 

gráficos que mostram que o processo não esta sob controle estatístico, ou seja, o processo 

apresenta falhas consideráveis, fora das margens padrão); custos da qualidade (os custos da 

qualidade são observados de maneira informal, onde há noção de quanto esses custos 

representam para empresa, mas não se sabe com exatidão. Já há uma preocupação com esses 

custos, mas não existe nada documentado) e lead time do desenvolvimento de produtos e 

serviços (há controle de lead time, porém este é feito de maneira não planejada ou 

informalmente). 

iii. Categoria 2 (nessa categoria a empresa aplica  no estágio 50 a ferramentas i ): 

identificou-se dois níveis quase âncoras, o nível 50 e o nível 60 que serão 

apresentadas na Tabela 9.      
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Tabela 9 – Níveis quase âncora, estimativas dos parâmetros a e bi,2’s e probabilidades de aplicação da ferramenta de gestão i , escala 

( )10;50    

Item/ Descrição 

Estimativas Escala (50,10) e probabilidades de implantação das ferramentas i 

ai bi,2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

7. PCP 0,20 b7,2 0,0002 0,0019 0,0143 0,0960 0,3430 0,2702 0,0577 0,0081 0,0011 0,0001 

10. Controle de Processos 0,23 b10,2 0,0001 0,0007 0,0070 0,0643 0,3365 0,3187 0,0575 0,0062 0,0006 0,0001 

20. Usa metodologia para desenvolvimento de novos produtos 0,22 b20,2 0,0001 0,0009 0,0083 0,0695 0,3321 0,3119 0,0610 0,0072 0,0008 0,0001 

23. Estratégia de produção 0,21 b23,2 0,0001 0,0011 0,0088 0,0668 0,3077 0,3227 0,0739 0,0098 0,0012 0,0001 

24. Estilo de liderança e envolvimento dos empregados 0,20 b24,2 0,0003 0,0023 0,0174 0,1144 0,3637 0,2403 0,0470 0,0065 0,0008 0,0001 

28. Controle de estoques 0,22 b28,2 0,0002 0,0017 0,0142 0,1057 0,3756 0,2461 0,0433 0,0053 0,0006 0,0001 

34. Descrição de cargos e competências 0,26 b34,2 0,0000 0,0003 0,0037 0,0480 0,3561 0,3356 0,0427 0,0032 0,0002 0,0000 

8. Estudos de capabilidade 0,23 b8,2 0,0000 0,0002 0,0019 0,0178 0,1394 0,4160 0,1890 0,0264 0,0029 0,0003 
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Nível 50: caracterizado por empresas que aplicam  no nível 50 as seguintes 

ferramentas: PCP (a empresa possui algum software, como o Ecalc ou o APS, que é 

responsável pelas atividades do PCP, a Gerência Industrial está definida e é responsável pela 

manutenção do Software); controle de processos (alem de formalizado, a empresa já identifica 

e busca o controle dos processos, de modo a estar cada vez mais se aprimorando); utilização 

da metodologia para desenvolvimento de novos produtos (a metodologia para o 

desenvolvimento de novos  produtos na empresa é  presente  e amplamente documentada); 

estratégia de produção (além de uma formalização, a presença de monitorias é de extrema 

importância neste nível, pois existe uma certa preocupação, por parte da empresa, em adotar 

uma estratégia de produção); estilo de liderança e envolvimento de empregados (neste tipo de 

liderança o grupo atingiu a maturidade e não mais precisa de supervisão extrema de seu líder, 

os liderados ficam livres para por seus projetos em prática sendo delegado pelo líder liberal); 

controle de estoques (o controle através de planilhas, como o Excel, e utilizado, mas, nesse 

caso, os estoques intermediários e os de produtos acabados são monitorados); descrição de 

cargos e competências (a descrição por competências ocupa um lugar de destaque na 

organização interna da empresa e é utilizada como ferramenta fundamental na gestão de 

recursos humanos). 

Nível 60: caracterizado por empresas que aplicam  no estágio 50 a seguinte 

ferramenta: estudos de capabilidade (a empresa possui documentação, como fluxogramas e 

gráficos que mostram que o processo esta sob controle estatístico). 

iv. Categoria 3 ( nessa categoria a empresa aplica no estágio 75 a ferramenta i): 

nessa categoria obteve-se um nível quase âncora o nível 60 apresentado na 

Tabela 10.   
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Tabela 10 – Níveis quase âncora, estimativas dos parâmetros a e bi,3’s e probabilidades de aplicação da ferramenta de gestão i , escala 

( )10;50    

Item/ Descrição 

Estimativas Escala (50,10) e probabilidades de implantação das ferramentas i 

ai bi,3 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

10. Controle de Processos 0,23 b10,3 0,0000 0,0001 0,0002 0,0104 0,0896 0,3399 0,1781 0,0246 0,0026 0,0003 

19. Lead time do desenvolvimento de produtos e serviços 0,25 b19,3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0044 0,0497 0,3092 0,2447 0,0319 0,0027 0,0003 

34. Descrição de cargos e competências 0,26 b34,3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0059 0,0734 0,3793 0,1710 0,0162 0,0012 0,0001 
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Nível 60: nível são encontradas empresas que aplicam no estágio 75 as 

ferramentas: controle de processos e serviços (observa-se, neste ponto,  um controle 

estatístico bastante eficaz e há identificação e controle das falhas dos processos, porem 

softwares mais específicos, como o CEP, ainda não são usados); lead time do 

desenvolvimento de produtos (a empresa dá ênfase ao controle de lead time e está num 

patamar competitivo no mercado no aspecto do uso desta ferramenta na produção) e descrição 

de cargos e competências (baseada na afirmação de que modernamente os setores 

responsáveis pelos recursos humanos estão atentos não apenas à experiência técnica dos 

colaboradores, mas às suas competências comportamentais e às suas características de 

desempenhar funções múltiplas, a empresa desenvolve e executa um programa de 

multifuncionalidade).  

v. Categoria 4 ( nessa categoria a empresa aplica no estágio 100 a ferramenta i): 

foram identificados 3 níveis quase âncoras: o nível 60, o nível 70 e o nível 80. 

Os resultados relacionados a esta categoria são apresentados na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Níveis quase âncora, estimativas dos parâmetros a e bi,4’s e probabilidades de aplicação da ferramenta de gestão i , escala 

( )10;50    

Item/ Descrição 
Estimativas Escala (50,10) e probabilidades de implantação das ferramentas i 

ai bi,4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

16. Domínio e uso de normas técnicas 0,17 b16,4 0,0002 0,0013 0,9939 0,0410 0,1962 0,5825 0,8885 0,9785 0,9962 0,9993 

1. ISO 9001 0,12 b1,4 0,0010 0,0034 0,9647 0,0146 0,1131 0,2981 0,5858 0,8248 0,9401 0,9812 

9. Custos da qualidade 0,23 b9,4 0,0000 0,0000 0,9983 0,0016 0,0153 0,1306 0,5926 0,9337 0,9927 0,9992 

11. Defeitos - PPM 0,16 b11,4 0,0001 0,0003 0,9904 0,0084 0,0424 0,1869 0,5444 0,8613 0,9699 0,9941 

14. Desenvolvimento de fornecedores 0,17 b14,4 0,0001 0,0004 0,9915 0,0108 0,0553 0,2391 0,6277 0,9005 0,9798 0,9962 

17. CAD-CAE 0,16 b17,4 0,0001 0,0004 0,9906 0,0104 0,0517 0,2208 0,5956 0,8845 0,9755 0,9952 

18. Uso de eng. Simultânea e equipes 

multifuncionais 
0,17 b18,4 0,0000 0,0002 1,0000 0,0060 0,0324 0,1562 0,5056 0,8496 0,9689 0,9942 

29. Rotatividade de estoques 0,12 b29,4 0,0020 0,0065 0,9997 0,0665 0,1904 0,4373 0,7197 0,8945 0,9655 0,9893 

30. Prestadores e operadores logísticos 0,18 b30,4 0,0000 0,0002 1,0000 0,0076 0,0423 0,2032 0,5957 0,8949 0,9801 0,9965 

32. Unitização 0,15 b32,4 0,0002 0,0009 0,9999 0,0175 0,0720 0,2524 0,5952 0,8649 0,9654 0,9918 

33. Plano de treinamento 0,20 b33,4 0,0000 0,0001 1,0000 0,0050 0,0348 0,2045 0,6467 0,9287 0,9893 0,9985 

36. ERP Integrado 0,15 b36,4 0,0001 0,0005 0,9999 0,0112 0,0489 0,1892 0,5144 0,8279 0,9562 0,9900 

5. OSHAS 18000 ou similar 0,16 b5,4 0,0000 0,0001 0,9886 0,0024 0,0124 0,0605 0,2480 0,6282 0,8965 0,9780 
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Nível 60: nesse nível são encontradas empresas que aplicam no estágio 100 a 

ferramenta: domínio e uso de normas técnicas (todo o processo de manufatura da empresa é 

padronizado de acordo com as normas técnicas e a empresa exige de si mesma a necessidade 

de atualização destas normas devido a melhoria que estas trazem ao seu processo produtivo, é 

realizado treinamento dos funcionários para que os mesmos supervisionar o cumprimento 

destas normas durante todo o processo produtivo) . 

Nível 70: nesse nível as empresas aplicam no estágio 100 as seguintes 

ferramentas: ISO 9001 (auditorias externas concluídas, e a empresa já é certificada pela 

norma ISO 9001); custos da qualidade (os custos da qualidade representam menos de 0,5% do 

faturamento total da empresa); defeitos – PPM (a empresa realiza todo o estudo da 

capabilidade, usa softwares como o CEP e busca manter o Cpk > 2, que garante um controle 

estatístico satisfatório, usa plenamente as ferramentas do seis sigma, minimizando ao máximo 

seus defeitos, chegando a menos de 500 PPM); desenvolvimento de fornecedores (a empresa 

estabelece parcerias com seus fornecedores, de modo que seus produtos ou serviços sejam 

fornecidos aos clientes a um menor valor de custo tornando-se mais competitivos, há um 

conhecimento acerca dos fornecedores havendo uma relação direta entre cliente-fornecedor 

para que haja sempre a busca de melhorias); CAD-CAE (utiliza CAD, CAE e CIM: a empresa 

se utiliza das ferramentas computacionais que podem coordenar suas atividades operacionais 

de produção, garantindo a otimização de seus processos devido a tecnologias presentes nestes 

programas); uso de eng. simultânea e equipes multifuncionais (utiliza sempre); rotatividade de 

estoques (a empresa registra e calcula o seu giro de estoque, tem o conhecimento de quantas 

vezes esse giro acontece, e este acontece mais de 24 vezes ao ano); prestadores e operadores 

logísticos (usa operador com vistas ao integrador logístico: a empresa contrata serviços 

logísticos em diversas áreas); unitização (a unitização de seus produtos é toda voltada para o 

transportes por containers, tornado maior e mais rápida a chegada de seu produtos ao 

consumidor final); plano de treinamento (a empresa utiliza com bastante frequência planos de 

treinamento em sua gestão de recursos humanos, o total de horas de treinamento ano/ 

funcionário ultrapassa as 20h) e ERP Integrado (a empresa avançou muito na ferramenta de 

gestão financeira e para suas decisões é tomada como base para análise dos custeios e também 

dos resultados dos sistemas integrados). 

Nível 80: caracterizado por empresas que aplicam no estágio 100 a ferramenta: 

OSHAS 18000 ou similar (auditorias externas concluídas, e a empresa já é certificada pela 

norma OHSAS 18000). 
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Nos Quadros 2 e 3 estão apresentados um resumo sobre a distribuição dos itens 

âncoras e quase âncoras em cada nível de maturidade da escala ( )10;50   . Através 

destes pode-se verificar um comportamento bem particular para o caso estudado. Níveis 

âncoras encontrados apenas para a categoria 4, relacionada a aplicação em estágio 100 das 

ferramentas analisadas. Os níveis quase âncoras foram encontrados nas categorias 1, 2, 3  e 4 . 

 

Quadro 2 – Distribuição dos itens âncoras de acordo com as categorias k’s 

Categoria 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

bi,4             

21, 28, 24, 34, 7, 25, 15, 10, 20, 27, 31, 12, 23, 22, 

26, 37, 19, 3 

39, 8, 35, 

38, 

13,6,2,4     

 

Quadro 3 – Distribuição dos itens quase âncoras de acordo com as categorias k’s 

Categoria 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 b i,1 

  

    7, 10, 20, 24, 

28, 34 

8, 9, 19           

 b i,2 

  

      7, 10, 20, 23, 24, 

28, 34 

8         

b i,3           10, 19, 34         

b i,4 

  

        16 1, 9, 11, 14, 17, 18, 

29, 30, 32, 33, 36  

5     

 

Vale observar que as probabilidades dos itens quase âncoras nas categorias 1, 2 e 

3 são inferiores aos valores encontrados na categoria 4, esse fato deve-se à característica do 

formulário de pesquisa utilizado, já que o mesmo tem como objetivo identificar as boas 

ferramentas de gestão, ou seja, as ferramentas utilizadas pelas empresas líderes, e estas estão 

em graus de maturidades mais altos do que as demais. 

 

5.3.4.2 Localização das empresas na Escala do Grau de Maturidade 

 

Após a criação da escala é feita a identificação, ou ainda, caracterização das 

empresas pertencentes a cada nível âncora ou quase âncora encontrado. O parâmetro *  será 

utilizado para essa caracterização. A Figura 12 mostra a distribuição das empresas dentro dos 

níveis encontrados. 
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Figura 12 – Distribuição das empresas entre os níveis da escala de maturidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Através da Figura 12 pode-se verificar que a maior parte das empresas (47,7%)  

está localizada dentro dos níveis 40 e 50 da escala de maturidade. No nível 30 da escala de 

maturidade encontram-se localizadas 15,6% das empresas. O nível 60 tem localizadas 12,8% 

das empresas analisadas. Já o nível 70, o mais alto que uma empresa alcançou, possui apenas 

1,8% das empresas estudadas. Assim, temos que a maior parte das empresas encontra-se em 

um nível de maturidade intermediário entre 40 e 50, enquanto que uma pequena minoria, 

apenas 1,8% está localizada num nível de maturidade superior.  

  

5.4 Análise dos itens 

 

5.4.1 Alfa de Cronbach 

 

A análise da consistência interna do formulário de pesquisa utilizado foi realizada 

utilizando-se o Alfa de Cronbach. Conforme dito na Seção 3.3.1, valores superiores a 0,9 

podem ser considerados com uma confiabilidade elevada. O valor de medida do construto foi 

de 0,969, tanto para o α de Cronbach quanto para o α de Cronbach Standardizado.  

 

5.4.2 Correlação polisserial 

 

Neste estudo obteve-se os resultados da correlação polisserial no passo 1 (PH1) do 

programa Parscale
®

. Conforme citado na Seção 3.3.2 valores de correlação acima de 0,3 
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podem ser considerados satisfatórios. Nos resultados encontrados, apresentados na Tabela 12, 

verifica-se que todos os itens devem ser mantidos, pois apresentam uma correlação 

satisfatória. 

 

Tabela 12 – Valores da correlação polisserial calculados para cada item 

Item Correlação polisserial Item Correlação polisserial 

1 0,845 21 0,727 

2 0,857 22 0,833 

3 0,678 23 0,846 

4 0,865 24 0,760 

5 0,831 25 0,684 

6 0,747 26 0,784 

7 0,727 27 0,866 

8 0,832 28 0,722 

9 0,764 29 0,357 

10 0,835 30 0,670 

11 0,645 31 0,400 

12 0,752 32 0,515 

13 0,792 33 0,904 

14 0,740 34 0,861 

15 0,364 35 0,943 

16 0,701 36 0,812 

17 0,655 37 0,607 

18 0,750 38 0,861 

19 0,843 39 0,925 

20 0,861 
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aplicação da Teoria da Resposta ao Item na área de Engenharia de Produção 

ainda é pouco difundida e este trabalho vem colaborar para a ampliação do campo de 

aplicação da  técnica, em particular o Modelo de Escala Gradual. 

A utilização da TRI, veio através deste trabalho, contribuir para uma maior análise 

das informações contidas no sistema SIMAP, fornecendo uma nova e diferenciada maneira de 

apresentar resultados. 

 

6.1 Conclusões 

 

O objetivo principal desta dissertação foi avaliar os dados 

 do SIMAP através da TRI, propondo uma escala para identificar o grau de 

maturidade das empresas, participantes do sistema, com relação às Tecnologias de Gestão. 

Foi, também, realizada a análise da consistência do formulário de pesquisa utilizado, cujos 

resultados obtidos apontaram uma alta consistência, validando a qualidade do construto. 

 

6.1.1 Aplicação da Análise Fatorial 

 

A Análise Fatorial foi utilizada com o propósito de verificar a dimensionalidade 

dos dados. Através da aplicação desta técnica pode-se constatar a unidimensionalidade dos 

dados, tornando-se adequada a utilização do Modelo de Escala Gradual. 

 

6.1.2 Aplicação da TRI 

 

Através dos resultados criou-se uma escala de maturidade com relação as 

Tecnologias de Gestão, identificando-se as empresas de acordo com seu grau de maturidade, 

parâmetro  . A escala tem como principal característica e vantagem o fato dos graus de 

maturidade das empresas serem analisados numa mesma métrica, permitindo a comparação 

entre diferentes empresas. Dessa maneira é possível afirmar que uma empresa com um grau 

de maturidade   maior do que outra empresa qualquer com um grau de maturidade  menor, 

possui um maior grau de maturidade com relação as tecnologias de gestão analisadas, sendo 

possível, ordenar as empresas analisadas. 
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Cada categoria de resposta foi analisada de maneira individual, com o objetivo de 

melhorar a compreensão dos resultados, sendo identificado, para cada categoria k, seus 

respectivos níveis âncoras. Após a identificação dos níveis âncoras foi feita sua caracterização 

através dos itens âncoras que correspondem as tecnologias de gestão. Também utilizou-se de 

níveis quase âncoras para uma maior caracterização. A utilização desses itens âncoras permite 

que sejam identificadas as tecnologias utilizadas pelas empresas que pertencem aos níveis de 

maturidade mais altos. 

Somente foram identificados itens âncoras na categoria k mais alta do formulário, 

essa particularidade deve-se ao fato de serem analisadas no sistema apenas as boas práticas de 

gestão, que caracterizam as empresas com altos graus de maturidade. 

 

6.2 Considerações finais 

 

Através deste trabalho pode-se avaliar a consistência do construto utilizado no 

SIMAP, cujos resultados apresentaram uma forte consistência. Foi verificada a 

dimensionalidade dos dados através da Análise Fatorial, os resultados obtidos pela aplicação 

desta técnica indicaram a unidimensionalidade dos dados, atendendo um dos pressupostos 

para a aplicação do modelo utilizado na TRI. A Teoria da Resposta ao Item foi aplicada aos 

dados do SIMAP com objetivo a aplicar o Modelo de Escala Gradual para medir o grau de 

maturidade das empresas analisadas , em relação as Tecnologias de Gestão. Os parâmetros do 

modelo estudado foram estimados utilizando-se o software Parscale
®

 . Este estudo também 

propôs uma escala de maturidade para as empresas com base no Modelo de Escala Gradual, 

verificando-se também, o grau de maturidade das empresas com relação as Ferramentas de 

Gestão. Para trabalhos futuros sugere-se  a verificação da equivalência entre as técnicas de 

Análise Fatorial e a TRI e que as análises através da TRI sejam mais uma das ferramentas 

para análise das informações contidas no SIMAP. 
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APÊNDICE 1 - Questionário Utilizado – versão 7 
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APÊNDICE 2 – PROGRAMA PARA ESTIMAÇÃO DOS PARAMENTROS  NO 

PARSCALE® 

 

>COMMENTS 

E NECESSARIO COLOCAR ALGUM COMENTARIO E DEIXAR UMA LINHA 

EM BRANCO 

 

>FILE   DFNAME='DADOS_S.DAT', SAVE ; 

>SAVE   PARM='GRS.PAR', SCORE='GRS.SCO' ; 

>INPUT  NIDCH=3, NTOTAL=39, NTEST=1, LENGTH=39 ; 

(3A1,39A1) 

>TEST  TNAME=TESTE, ITEM=(1(1)39), NBLOCK=1 ; 

>BLOCK1 BNAME='Bloco1', NITEMS=39, NCAT=5,ORIGINAL=(1,2,3,4,5); 

>CALIB  GRADED, LOGISTIC, NQPTS=21, SCALE=1.0,  

        CYCLE=(100,1,1,1,1), NEWTON=0, CRIT=0.001; 

>SCORE  EAP, NAME=SAIDA ; 
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APÊNDICE 3 – Matriz de correlação 

item 1 item 

2

item 

3

item 

4

item 

5

item 

6

item 

7

item 

8

item 

9

item 

10

item 

11

item 

12

item 

13

item 

14

item 

15

item 

16

item 

17

item 

18

item 

19

item 

20

item 

21

item 

22

item 

23

item 

24

item 

25

item 

26

item 

27

item 

28

item 

29

item 

30

item 

31

item 

32

item 

33

item 

34

item 

35

item 

36

item 

37

item 

38

item 

39

item 1 1,000

item 2 ,633 1,000

item 3 ,566 ,450 1,000

item 4 ,531 ,744 ,507 1,000

item 5 ,484 ,743 ,468 ,822 1,000

item 6 ,538 ,390 ,389 ,321 ,251 1,000

item 7 ,507 ,449 ,478 ,425 ,310 ,443 1,000

item 8 ,532 ,636 ,478 ,645 ,499 ,467 ,580 1,000

item 9 ,503 ,548 ,441 ,595 ,460 ,371 ,497 ,665 1,000

item 10 ,591 ,509 ,464 ,466 ,476 ,516 ,547 ,551 ,693 1,000

item 11 ,429 ,502 ,243 ,484 ,437 ,462 ,294 ,483 ,486 ,501 1,000

item 12 ,519 ,474 ,464 ,444 ,417 ,391 ,456 ,535 ,652 ,679 ,507 1,000

item 13 ,513 ,482 ,416 ,546 ,530 ,369 ,387 ,424 ,517 ,564 ,303 ,546 1,000

item 14 ,412 ,398 ,298 ,430 ,475 ,369 ,402 ,432 ,464 ,496 ,367 ,535 ,515 1,000

item 15 ,135 ,142 ,124 ,178 ,233 ,200 ,184 ,129 ,218 ,354 ,226 ,272 ,306 ,404 1,000

item 16 ,533 ,418 ,354 ,368 ,400 ,380 ,468 ,468 ,480 ,568 ,174 ,458 ,418 ,533 ,219 1,000

item 17 ,482 ,491 ,406 ,537 ,539 ,372 ,425 ,409 ,352 ,370 ,288 ,219 ,399 ,442 ,187 ,555 1,000

item 18 ,527 ,578 ,342 ,513 ,431 ,424 ,398 ,494 ,364 ,465 ,402 ,401 ,359 ,409 ,218 ,510 ,582 1,000

item 19 ,564 ,554 ,583 ,598 ,482 ,530 ,634 ,756 ,485 ,485 ,417 ,426 ,524 ,480 ,195 ,457 ,546 ,568 1,000

item 20 ,523 ,579 ,371 ,554 ,555 ,539 ,478 ,580 ,468 ,600 ,511 ,429 ,584 ,550 ,360 ,514 ,573 ,620 ,722 1,000

item 21 ,452 ,349 ,348 ,396 ,370 ,573 ,441 ,434 ,430 ,467 ,329 ,412 ,363 ,648 ,282 ,523 ,453 ,491 ,515 ,536 1,000

item 22 ,614 ,461 ,574 ,412 ,400 ,534 ,579 ,519 ,433 ,531 ,415 ,481 ,474 ,400 ,123 ,457 ,397 ,536 ,630 ,571 ,516 1,000

item 23 ,484 ,450 ,496 ,443 ,419 ,578 ,548 ,519 ,489 ,613 ,546 ,506 ,392 ,586 ,271 ,480 ,375 ,499 ,599 ,570 ,616 ,730 1,000

item 24 ,461 ,417 ,422 ,381 ,364 ,464 ,538 ,465 ,450 ,544 ,332 ,471 ,432 ,538 ,284 ,459 ,326 ,442 ,563 ,600 ,577 ,619 ,687 1,000

item 25 ,371 ,486 ,450 ,522 ,491 ,375 ,413 ,505 ,359 ,347 ,333 ,383 ,479 ,411 ,149 ,322 ,435 ,399 ,593 ,558 ,430 ,477 ,431 ,454 1,000

item 26 ,630 ,418 ,329 ,379 ,412 ,479 ,437 ,423 ,480 ,567 ,445 ,397 ,489 ,513 ,271 ,487 ,370 ,491 ,468 ,637 ,654 ,620 ,643 ,651 ,332 1,000

item 27 ,731 ,490 ,530 ,471 ,451 ,499 ,536 ,574 ,485 ,685 ,440 ,536 ,545 ,442 ,195 ,552 ,406 ,545 ,619 ,620 ,488 ,736 ,636 ,631 ,489 ,714 1,000

item 28 ,477 ,402 ,355 ,349 ,345 ,454 ,579 ,442 ,357 ,482 ,372 ,444 ,405 ,395 ,280 ,473 ,374 ,423 ,519 ,465 ,556 ,573 ,547 ,457 ,554 ,521 ,600 1,000

item 29 ,223 ,218 -,006 ,127 ,135 ,289 ,192 ,218 ,187 ,196 ,364 ,384 ,243 ,140 ,227 ,058 -,083 ,123 ,173 ,229 ,088 ,225 ,225 ,278 ,233 ,212 ,237 ,332 1,000

item 30 ,374 ,422 ,251 ,519 ,466 ,341 ,367 ,470 ,395 ,327 ,338 ,345 ,476 ,509 ,119 ,389 ,382 ,400 ,497 ,559 ,379 ,434 ,475 ,479 ,537 ,491 ,442 ,378 ,298 1,000

item 31 ,348 ,370 ,207 ,240 ,297 ,141 ,211 ,357 ,311 ,433 ,187 ,279 ,206 ,202 ,162 ,285 ,178 ,172 ,221 ,273 ,165 ,169 ,244 ,320 ,223 ,261 ,322 ,229 ,214 ,172 1,000

item 32 ,415 ,399 ,179 ,338 ,371 ,274 ,229 ,314 ,345 ,529 ,522 ,301 ,269 ,309 ,199 ,246 ,313 ,366 ,324 ,452 ,217 ,193 ,367 ,286 ,204 ,361 ,413 ,298 ,246 ,236 ,505 1,000

item 33 ,561 ,491 ,509 ,473 ,459 ,582 ,551 ,572 ,566 ,640 ,409 ,658 ,556 ,589 ,216 ,591 ,448 ,523 ,590 ,624 ,531 ,673 ,653 ,575 ,484 ,566 ,597 ,549 ,316 ,434 ,251 ,338 1,000

item 34 ,600 ,564 ,520 ,484 ,541 ,557 ,536 ,504 ,592 ,684 ,468 ,611 ,628 ,561 ,299 ,597 ,522 ,599 ,542 ,638 ,535 ,595 ,590 ,538 ,395 ,596 ,625 ,539 ,212 ,399 ,261 ,357 ,786 1,000

item 35 ,541 ,575 ,579 ,648 ,592 ,564 ,516 ,546 ,539 ,590 ,461 ,603 ,595 ,538 ,140 ,451 ,471 ,465 ,635 ,583 ,493 ,641 ,708 ,600 ,544 ,564 ,600 ,466 ,231 ,553 ,204 ,300 ,765 ,653 1,000

item 36 ,536 ,541 ,471 ,507 ,525 ,417 ,562 ,549 ,426 ,448 ,379 ,480 ,504 ,467 ,210 ,427 ,461 ,444 ,630 ,567 ,346 ,587 ,452 ,395 ,524 ,359 ,530 ,582 ,291 ,444 ,162 ,207 ,566 ,542 ,586 1,000

item 37 ,257 ,348 ,390 ,374 ,377 ,306 ,521 ,459 ,425 ,482 ,186 ,391 ,338 ,314 ,185 ,387 ,325 ,274 ,401 ,373 ,361 ,375 ,387 ,352 ,361 ,274 ,309 ,473 ,084 ,412 ,129 ,161 ,493 ,400 ,514 ,468 1,000

item 38 ,485 ,543 ,461 ,561 ,585 ,482 ,468 ,581 ,601 ,567 ,402 ,563 ,521 ,453 ,149 ,474 ,396 ,403 ,600 ,556 ,364 ,564 ,521 ,454 ,514 ,420 ,543 ,513 ,271 ,536 ,206 ,284 ,571 ,560 ,675 ,699 ,613 1,000

item 39 ,582 ,504 ,547 ,553 ,553 ,473 ,549 ,552 ,578 ,643 ,482 ,653 ,586 ,553 ,153 ,458 ,426 ,457 ,650 ,595 ,466 ,698 ,656 ,575 ,512 ,556 ,653 ,521 ,229 ,594 ,200 ,350 ,686 ,612 ,785 ,674 ,571 ,789 1,000

1
2
8
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APÊNDICE 4 – Matriz Anti-imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

item 

1

item 

2

item 

3

item 

4

item 

5

item 

6

item 

7

item 

8

item 

9

item 

10

item 

11

item 

12

item 

13

item 

14

item 

15

item 

16

item 

17

item 

18

item 

19

item 

20

item 

21

item 

22

item 

23

item 

24

item 

25

item 

26

item 

27

item 

28

item 

29

item 

30

item 

31

item 

32

item 

33

item 

34

item 

35

item 

36

item 

37

item 

38

item 

39

item 1 ,903 -,366 -,223 -,220 ,195 -,305 ,024 ,160 ,088 -,034 ,051 -,163 ,034 -,082 ,092 -,185 -,144 ,092 -,140 ,243 ,089 -,118 ,205 ,143 ,053 -,405 -,222 ,114 -,089 ,032 -,091 -,131 ,010 -,001 ,211 -,176 ,024 ,105 -,113

item 2 -,366 ,921 ,086 ,005 -,406 -,060 -,088 -,172 -,176 ,091 -,041 ,020 -,021 -,045 ,148 ,017 ,144 -,313 ,104 -,177 ,162 -,025 -,029 -,105 -,060 ,116 ,190 -,131 -,002 ,116 -,119 ,028 ,166 -,042 -,173 ,004 -,046 ,060 ,108

item 3 -,223 ,086 ,900 -,140 -,071 -,090 ,094 ,096 -,049 ,049 ,212 -,251 ,146 ,106 -,074 ,062 -,048 ,187 -,285 ,162 ,105 -,190 -,166 -,024 -,248 ,010 -,027 ,156 ,177 ,124 -,011 -,052 ,101 -,258 -,007 -,077 -,218 ,143 ,022

item 4 -,220 ,005 -,140 ,826 -,626 ,157 -,262 -,204 -,351 ,120 -,243 ,240 -,291 ,163 -,107 ,147 ,069 -,355 ,131 -,106 -,241 ,225 ,044 -,026 ,177 ,388 -,115 -,132 ,129 -,226 ,049 ,113 -,139 ,367 -,362 ,142 ,207 -,053 ,073

item 5 ,195 -,406 -,071 -,626 ,853 ,184 ,248 ,049 ,398 -,164 ,059 -,065 ,109 -,076 -,064 -,081 -,220 ,367 ,009 ,077 -,042 -,112 -,002 ,079 -,136 -,253 ,049 ,190 -,104 ,056 -,007 -,122 ,065 -,294 ,145 -,122 -,064 -,176 -,049

item 6 -,305 -,060 -,090 ,157 ,184 ,854 -,085 -,178 ,208 -,215 -,242 ,243 -,101 ,244 -,134 ,127 -,068 ,053 ,114 -,104 -,498 ,100 -,084 -,007 ,076 ,252 ,028 ,059 -,089 -,147 ,120 ,070 -,205 -,018 -,211 ,075 ,216 -,377 ,165

item 7 ,024 -,088 ,094 -,262 ,248 -,085 ,892 ,008 -,008 -,181 ,234 -,145 ,223 -,104 ,097 -,037 -,170 ,238 -,289 ,107 ,201 -,186 -,066 -,123 -,067 -,163 ,107 -,118 -,115 ,075 ,088 -,045 ,175 -,242 ,112 -,201 -,306 ,254 -,017

item 8 ,160 -,172 ,096 -,204 ,049 -,178 ,008 ,908 -,243 ,019 -,102 -,168 ,172 -,073 ,139 -,060 ,074 ,029 -,547 ,120 ,099 ,003 ,011 ,111 -,031 -,110 -,218 ,134 ,021 -,057 -,254 ,141 -,129 ,066 ,222 -,101 -,268 ,059 ,146

item 9 ,088 -,176 -,049 -,351 ,398 ,208 -,008 -,243 ,886 -,343 -,075 -,171 -,040 ,095 -,056 -,065 -,149 ,284 ,040 ,207 -,133 -,019 -,002 -,028 -,078 -,254 ,191 ,226 ,012 -,044 ,072 -,075 -,079 -,187 ,197 -,013 ,091 -,323 ,025

item 10 -,034 ,091 ,049 ,120 -,164 -,215 -,181 ,019 -,343 ,932 -,030 -,141 -,157 ,042 -,127 -,122 ,156 -,097 ,170 -,211 ,057 ,085 -,130 ,022 ,069 ,118 -,289 ,006 ,168 ,196 -,204 -,163 ,042 -,011 -,037 ,084 -,197 ,084 -,136

item 11 ,051 -,041 ,212 -,243 ,059 -,242 ,234 -,102 -,075 -,030 ,828 -,348 ,321 -,088 ,047 ,170 -,121 ,171 -,035 -,109 ,233 -,178 -,246 ,161 -,154 -,221 ,116 -,030 -,191 ,131 ,218 -,335 ,320 -,283 ,062 -,084 -,053 ,230 -,111

item 12 -,163 ,020 -,251 ,240 -,065 ,243 -,145 -,168 -,171 -,141 -,348 ,873 -,240 -,103 -,082 -,045 ,234 -,266 ,260 -,037 -,219 ,173 ,131 -,061 ,110 ,363 -,074 -,113 -,194 ,025 -,038 ,226 -,203 ,137 -,207 ,153 ,185 -,113 -,199

item 13 ,034 -,021 ,146 -,291 ,109 -,101 ,223 ,172 -,040 -,157 ,321 -,240 ,884 -,217 -,039 ,000 -,043 ,271 -,251 -,051 ,239 -,226 ,158 ,117 -,203 -,220 ,024 ,020 -,135 ,004 ,075 -,053 ,222 -,363 -,044 -,046 -,112 ,172 -,029

item 14 -,082 -,045 ,106 ,163 -,076 ,244 -,104 -,073 ,095 ,042 -,088 -,103 -,217 ,877 -,316 -,030 -,063 ,088 ,060 ,072 -,481 ,258 -,239 -,110 ,023 ,129 -,016 ,194 ,237 -,307 ,077 -,087 -,298 ,057 ,052 -,193 ,240 -,140 -,009

item 15 ,092 ,148 -,074 -,107 -,064 -,134 ,097 ,139 -,056 -,127 ,047 -,082 -,039 -,316 ,771 ,018 -,031 -,080 -,077 -,158 ,191 ,045 -,087 -,048 ,032 -,125 ,084 -,143 -,230 ,197 -,062 ,100 ,164 -,030 ,143 -,058 -,193 ,149 ,076

item 16 -,185 ,017 ,062 ,147 -,081 ,127 -,037 -,060 -,065 -,122 ,170 -,045 ,000 -,030 ,018 ,932 -,285 -,093 ,070 -,077 -,130 ,130 -,129 -,018 ,170 ,131 -,149 -,115 ,097 -,168 -,043 ,146 -,218 ,040 ,053 ,044 ,058 -,185 ,162

item 17 -,144 ,144 -,048 ,069 -,220 -,068 -,170 ,074 -,149 ,156 -,121 ,234 -,043 -,063 -,031 -,285 ,919 -,292 -,010 -,151 -,032 ,006 ,124 ,048 -,055 ,158 ,056 -,061 ,197 ,002 -,058 -,060 ,042 -,011 -,170 -,007 -,013 ,092 -,020

item 18 ,092 -,313 ,187 -,355 ,367 ,053 ,238 ,029 ,284 -,097 ,171 -,266 ,271 ,088 -,080 -,093 -,292 ,861 -,179 ,033 -,048 -,224 -,060 ,040 -,112 -,177 -,007 ,169 -,012 -,045 ,176 -,216 ,062 -,357 ,179 -,103 -,068 ,026 ,030

item 19 -,140 ,104 -,285 ,131 ,009 ,114 -,289 -,547 ,040 ,170 -,035 ,260 -,251 ,060 -,077 ,070 -,010 -,179 ,896 -,403 -,201 ,093 -,062 -,092 ,068 ,299 -,017 -,131 ,028 ,031 ,072 -,044 -,016 ,141 -,182 ,054 ,276 -,159 -,160

item 20 ,243 -,177 ,162 -,106 ,077 -,104 ,107 ,120 ,207 -,211 -,109 -,037 -,051 ,072 -,158 -,077 -,151 ,033 -,403 ,920 ,015 -,055 ,096 -,111 -,214 -,342 ,003 ,298 ,065 -,139 ,038 -,143 -,159 -,077 ,240 -,211 -,048 -,043 ,068

item 21 ,089 ,162 ,105 -,241 -,042 -,498 ,201 ,099 -,133 ,057 ,233 -,219 ,239 -,481 ,191 -,130 -,032 -,048 -,201 ,015 ,827 -,172 -,035 -,058 -,199 -,421 ,197 -,235 -,014 ,276 -,017 ,029 ,280 -,127 ,117 ,063 -,291 ,321 -,053

item 22 -,118 -,025 -,190 ,225 -,112 ,100 -,186 ,003 -,019 ,085 -,178 ,173 -,226 ,258 ,045 ,130 ,006 -,224 ,093 -,055 -,172 ,907 -,349 -,088 ,109 ,101 -,290 -,037 ,045 -,047 -,036 ,319 -,359 ,216 ,107 -,063 ,149 -,130 -,164

item 23 ,205 -,029 -,166 ,044 -,002 -,084 -,066 ,011 -,002 -,130 -,246 ,131 ,158 -,239 -,087 -,129 ,124 -,060 -,062 ,096 -,035 -,349 ,944 -,147 ,100 -,044 ,026 -,129 ,024 -,082 -,024 -,071 ,027 ,065 -,290 ,126 ,089 ,008 ,003

item 24 ,143 -,105 -,024 -,026 ,079 -,007 -,123 ,111 -,028 ,022 ,161 -,061 ,117 -,110 -,048 -,018 ,048 ,040 -,092 -,111 -,058 -,088 -,147 ,962 -,093 -,167 -,152 ,145 -,181 ,003 -,154 ,035 ,083 -,056 -,063 ,085 -,055 ,049 -,049

item 25 ,053 -,060 -,248 ,177 -,136 ,076 -,067 -,031 -,078 ,069 -,154 ,110 -,203 ,023 ,032 ,170 -,055 -,112 ,068 -,214 -,199 ,109 ,100 -,093 ,882 ,315 -,187 -,361 ,041 -,273 -,114 ,171 -,196 ,306 -,129 ,071 ,170 -,117 ,066

item 26 -,405 ,116 ,010 ,388 -,253 ,252 -,163 -,110 -,254 ,118 -,221 ,363 -,220 ,129 -,125 ,131 ,158 -,177 ,299 -,342 -,421 ,101 -,044 -,167 ,315 ,830 -,282 -,213 ,084 -,223 -,020 ,130 -,137 ,148 -,298 ,223 ,189 -,077 -,001

item 27 -,222 ,190 -,027 -,115 ,049 ,028 ,107 -,218 ,191 -,289 ,116 -,074 ,024 -,016 ,084 -,149 ,056 -,007 -,017 ,003 ,197 -,290 ,026 -,152 -,187 -,282 ,936 -,171 -,015 ,069 ,109 -,151 ,222 -,134 -,032 -,012 ,125 ,015 -,029

item 28 ,114 -,131 ,156 -,132 ,190 ,059 -,118 ,134 ,226 ,006 -,030 -,113 ,020 ,194 -,143 -,115 -,061 ,169 -,131 ,298 -,235 -,037 -,129 ,145 -,361 -,213 -,171 ,892 -,106 ,029 -,006 -,152 -,068 -,175 ,222 -,280 -,209 -,097 ,061

item 29 -,089 -,002 ,177 ,129 -,104 -,089 -,115 ,021 ,012 ,168 -,191 -,194 -,135 ,237 -,230 ,097 ,197 -,012 ,028 ,065 -,014 ,045 ,024 -,181 ,041 ,084 -,015 -,106 ,735 -,288 -,093 -,096 -,267 ,144 ,017 -,120 ,149 -,138 ,164

item 30 ,032 ,116 ,124 -,226 ,056 -,147 ,075 -,057 -,044 ,196 ,131 ,025 ,004 -,307 ,197 -,168 ,002 -,045 ,031 -,139 ,276 -,047 -,082 ,003 -,273 -,223 ,069 ,029 -,288 ,883 -,038 ,007 ,284 -,111 -,005 ,073 -,268 ,122 -,264

item 31 -,091 -,119 -,011 ,049 -,007 ,120 ,088 -,254 ,072 -,204 ,218 -,038 ,075 ,077 -,062 -,043 -,058 ,176 ,072 ,038 -,017 -,036 -,024 -,154 -,114 -,020 ,109 -,006 -,093 -,038 ,836 -,387 ,055 -,059 -,012 -,007 ,097 ,007 ,063

item 32 -,131 ,028 -,052 ,113 -,122 ,070 -,045 ,141 -,075 -,163 -,335 ,226 -,053 -,087 ,100 ,146 -,060 -,216 -,044 -,143 ,029 ,319 -,071 ,035 ,171 ,130 -,151 -,152 -,096 ,007 -,387 ,827 -,186 ,190 ,038 ,187 ,025 -,043 -,089

item 33 ,010 ,166 ,101 -,139 ,065 -,205 ,175 -,129 -,079 ,042 ,320 -,203 ,222 -,298 ,164 -,218 ,042 ,062 -,016 -,159 ,280 -,359 ,027 ,083 -,196 -,137 ,222 -,068 -,267 ,284 ,055 -,186 ,880 -,480 -,311 -,009 -,254 ,329 -,096

item 34 -,001 -,042 -,258 ,367 -,294 -,018 -,242 ,066 -,187 -,011 -,283 ,137 -,363 ,057 -,030 ,040 -,011 -,357 ,141 -,077 -,127 ,216 ,065 -,056 ,306 ,148 -,134 -,175 ,144 -,111 -,059 ,190 -,480 ,890 -,052 ,056 ,208 -,148 ,089

item 35 ,211 -,173 -,007 -,362 ,145 -,211 ,112 ,222 ,197 -,037 ,062 -,207 -,044 ,052 ,143 ,053 -,170 ,179 -,182 ,240 ,117 ,107 -,290 -,063 -,129 -,298 -,032 ,222 ,017 -,005 -,012 ,038 -,311 -,052 ,918 -,128 -,148 -,042 -,189

item 36 -,176 ,004 -,077 ,142 -,122 ,075 -,201 -,101 -,013 ,084 -,084 ,153 -,046 -,193 -,058 ,044 -,007 -,103 ,054 -,211 ,063 -,063 ,126 ,085 ,071 ,223 -,012 -,280 -,120 ,073 -,007 ,187 -,009 ,056 -,128 ,939 ,064 -,227 -,149

item 37 ,024 -,046 -,218 ,207 -,064 ,216 -,306 -,268 ,091 -,197 -,053 ,185 -,112 ,240 -,193 ,058 -,013 -,068 ,276 -,048 -,291 ,149 ,089 -,055 ,170 ,189 ,125 -,209 ,149 -,268 ,097 ,025 -,254 ,208 -,148 ,064 ,822 -,360 -,096

item 38 ,105 ,060 ,143 -,053 -,176 -,377 ,254 ,059 -,323 ,084 ,230 -,113 ,172 -,140 ,149 -,185 ,092 ,026 -,159 -,043 ,321 -,130 ,008 ,049 -,117 -,077 ,015 -,097 -,138 ,122 ,007 -,043 ,329 -,148 -,042 -,227 -,360 ,892 -,352

item 39 -,113 ,108 ,022 ,073 -,049 ,165 -,017 ,146 ,025 -,136 -,111 -,199 -,029 -,009 ,076 ,162 -,020 ,030 -,160 ,068 -,053 -,164 ,003 -,049 ,066 -,001 -,029 ,061 ,164 -,264 ,063 -,089 -,096 ,089 -,189 -,149 -,096 -,352 ,954 1
2
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APÊNDICE 5 – CURVA CARACTERÍSTICA DO ITEM E CURVA DE 

INFORMAÇÃO DO ITEM. PARSCALE® 
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