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AVALIAÇÃO DE RESULTADOS EM PROJETOS DE P&D EM EMPRESAS – ESTUDO DE CASO AÇOS 
FINOS PIRATINI. Simone K. Amoretti, Josiane T. Mora, Maria A. B. Lima, Edi M. Fracasso (orientadora). 
(Núcleo de Gestão de Inovação Tecnológica-NITEC, Escola de Administração, UFRGS). 
O subprojeto Avaliação de Resultados em Projetos de P&D em Empresas faz parte do Projeto Integrado Gerência de 

Tecnologia 2000-2002 que objetiva suprir a carência de instrumentos de análise que meçam os resultados de projetos de P&D e 
C&T vinculados a instituições de fomento à pesquisa e a empresas do Rio Grande do Sul. Devido o mercado caracterizar-se por 
rápidas transformações as empresas deparam-se com a necessidade de novas tecnologias e inovações de processos e produtos. No 
entanto, segundo MCT (1996) a participação das empresas no total dos gastos nacionais em C&T foi de 30,91% em 1996. Além 
de ser restrito o volume de recursos empregados por empresas em projetos de P&D no Brasil, também são poucos os estudos que 
evidenciam os impactos dos investimentos realizados nestes projetos. Sendo assim, o presente estudo de caso objetiva desenvolver 
um instrumento, que a partir de indicadores, avalie os resultados obtidos pela implementação de projetos de P&D na Empresa 
Aços Finos Piratini. O método utilizado consiste de duas etapas: a primeira diz respeito ao levantamento sobre o estado da arte 
quanto a indicadores de resultados de projetos de P&D por meio da revisão de periódicos e consultas a sites nacionais e 
internacionais da Internet; a segunda etapa será constituída pelo estudo de caso na Empresa, na qual se realizará a identificação e 
caracterização dos projetos de P&D, o desenvolvimento dos instrumentos de coleta de dados, sua aplicação, análise e elaboração 
das conclusões. Como resultado pretende-se desenvolver um sistema que permita à Empresa avaliar o impacto dos investimentos 
e a eficiência de seus projetos de P&D. (CNPq-PIBIC/UFRGS). 
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