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RESUMO 

 

O crescimento acentuado das micro e pequenas empresas no Brasil nos últimos anos 

permite um estudo para o entendimento das questões relacionadas à sua estrutura, 

gerenciamento e controle. A necessidade de utilização de instrumentos gerenciais, 

técnicas e métodos para tomada de decisões são fundamentais para a competitividade 

das empresas e impõe aos empresários uma nova dinâmica. As empresas necessitam de 

uma área de controladoria e de ferramentas que possa dar suporte a controladoria no 

gerenciamento eficaz. A literatura tem evidenciado os indicadores de desempenho como 

um dos instrumentos apropriados para auxiliar na definição do planejamento estratégico 

e na consequente determinação das estratégias empresariais. Esta pesquisa tem como 

base avaliar o uso de indicadores de desempenho nas micro e pequenas empresas da 

cidade de Volta Redonda ligadas ao polo metal mecânico. 

 

 

Palavras-chave: Micro e Pequenas empresas; Indicadores de desempenho; 

Controladoria; Gerenciamento; Planejamento Estratégico. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Camila et al (2008), o grande desafio para as empresas na 

atualidade é a sua sobrevivência no mercado competitivo e globalizado utilizando a 

tecnologia como aliada na busca de crescimento social e econômico.  

O sucesso empresarial depende de ações relacionadas à estratégia competitiva 

adotada. Muitas empresas de vários portes e segmentos estão adotando como estratégia 

a inovação na educação corporativa visando aumentar a competitividade e passaram a 

investir cada vez mais em programas de treinamento para capacitação seus funcionários. 

A globalização direciona os países para abertura ao fluxo internacional de bens, 

serviços e capitais e exigem das nações muito trabalho e uma vantagem competitiva 

como estratégia, continua os especialistas Camila et al (2008). 

Conforme o artigo acadêmico de Jerônimo Mendes, "Quais são as vantagens 

competitivas de seus negócios?", as empresas precisam se posicionar em sua estratégia 

no projeto, na produção, no marketing, na entrega e no suporte de seu produto ou 

serviço. Precisa evidenciar seus pontos fortes e minimizar os pontos fracos em 

comparação com as concorrentes. A sua sobrevivência depende de baixo custo e 

diferenciação, combinados com o escopo de atividades para alcançar um desempenho 

acima da média do setor.  

Ainda para Jerônimo, uma empresa estrategicamente posicionada deve realizar 

atividades diferentes das de suas rivais ou atividades similares de maneiras diferentes, 

com mais eficiência, se quiser se perpetuar no mercado.  

Seguindo o pensamento que a empresa garanta notoriedade no mercado, 

Adalberto Fischmann e Moises Zilber descrevem no artigo acadêmico 

“Competitividade e a Importância de desempenho: utilização de um modelo de 

tendência” a importância da competitividade. Para eles, este é fator que impõe aos seus 

administradores a utilização de instrumentos gerenciais, técnicas e métodos para tomada 

de decisões e avaliações consequentes em termos de sua monitoração e controle.  A 

necessidade de competitividade da empresa impõe aos empresários e aos executivos, a 

utilização de instrumentos gerenciais, técnicas e métodos para tomada de decisões e 

avaliações consequentes em termos de sua monitoração e controle.  
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Os indicadores de desempenho despontam como um dos instrumentos capazes de 

auxiliar na definição do planejamento estratégico e na consequente determinação das 

estratégias empresariais. Na sequência permitem verificar a propriedade com que as 

decisões foram tomadas e, eventualmente, corrigir e readequar o processo vigente de 

gestão (FISCHMANN et al., 1999). 

A definição dos indicadores de desempenho se torna ponto crucial para o sucesso 

de uma empresa, já que eles podem ser usados como ferramentas de trajetória 

estratégica em todos os níveis e departamentos (FISCHMANN et al., 1999). 

Para sobreviver ao ambiente de negócios turbulento e dinâmico e à competição 

global acirrada do mercado, as empresas precisam de reações imediatas e sempre 

direcionando suas ações de forma a manterem-se firmes aos seus objetivos estratégicos. 

No entanto, pode-se observar a grande dificuldade que as micro e pequenas 

empresas encontram no gerenciamento dos seus negócios, que se não sanados podem 

contribuir para mortalidade destas. 

As MPE são empresas com menor potencial econômico e enfrentam algumas 

limitações e problemas como crises na liderança, utilização de técnicas e métodos 

obsoletos, e a falta de um controle gerencial, pelo difícil acesso a novas tecnologias. 

Tudo isso dificulta suas tomadas de decisão (SEBRAE, 2005). 

As empresas que se enquadram neste patamar são vulneráveis a mudanças tanto 

internas quanto externas do ambiente e sem estruturas de controles bem definidas 

terminam por demorar a reagir às mudanças de mercado e consequentemente podem 

perder a competitividade e serem absorvidas pelos concorrentes. 

As MPE representam um papel socioeconômico muito importante. Segundo o 

SEBRAE (2000), essas empresas representam 95% do total dos estabelecimentos 

industriais, 98% dos comerciais e 99% dos estabelecimentos do setor de serviços.  

O controle financeiro das MPE é fundamentalmente diferente do gerenciamento 

das outras empresas, simplesmente porque seu tamanho exige agilidade, competência e 

dinâmica gerencial. Como exemplo de indicador, temos o BSC (Balanced Scorecard), 

criado por Kaplan e Norton, que nada mais é que um indicador de desempenho 

financeiro com o objetivo de controlar e acompanhar o desempenho das estratégias nas 

empresas levando em consideração as perspectivas financeiras, dos clientes, dos 

processos internos, e de aprendizado e crescimento (GONÇALVES, 2009). 

Uma preocupação dos empresários de pequeno porte é o processo de geração de 

informações internas e externas de suas organizações que possam auxiliar no propósito 



12 

 

de facilitar a tomada de decisões rápidas e seguras objetivando verticalizar os negócios 

de suas empresas. (BOMTEMPO et al). 

As medidas de desempenho são extremamente fundamentais no controle da 

administração. Elas refletem a filosofia e cultura organizacional e descreve o quanto o 

trabalho é bem feito em termos de custo, tempo e qualidade. Para serem efetivas, as 

medidas de desempenho necessitam refletir variações ocorridas na competitividade de 

forma efetiva e monitorada em toda a sua extensão, nos mínimos detalhes e em todo o 

tempo (TATIKONDA E TATIKONDA, 1998). 

Para avaliar as medidas de desempenho das micro e pequenas empresas, a 

pesquisa está estruturada na ordem dos tópicos aqui listados: a) definição de micro e 

pequena empresa; b) abordagem geral sobre micro e pequena empresa; c) definição de 

indicadores de desempenho, sua finalidade, os principais tipos de indicadores de 

desempenho para a gestão empresarial (apontando principalmente o BSC, os 

indicadores do Prêmio Nacional de Qualidade, indicadores financeiros e indicadores 

sociais); d) análise e interpretação dos resultados; e) conclusão; e f) referências 

bibliográficas. 

 

 

1.1 Descrição do problema 

 

A implantação de um indicador de desempenho em uma empresa é de suma 

importância para a mesma (CHANG; MORGAN, 2000). 

De acordo com INGEPRO – Inovação, Gestão e Produção Novembro de 2010, 

vol. 02, no. 11, 

A avaliação de desempenho é realizada por meio de indicadores de 

desempenho podendo determinar ações de melhoria, dando suporte aos 

processos de tomada de decisões e acompanhando a melhoria das atividades 

críticas das empresas. A medição de desempenho é um processo para 

quantificar a eficiência e eficácia de uma empresa, por meio de métricas ou 

indicadores de desempenho, dos processos de negócio ou das atividades 

realizadas. 

 

Apesar dos obstáculos e falta de incentivo do governo, as pequenas e médias 

empresas proporcionam um grande número de empregos e perspectivas de crescimento 

em diversos países (SEBRAE, 2011). 
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O grande problema é que a realidade das MPE dificulta a implantação desse tipo 

de indicador, por conta de certos problemas e dificuldades que enfrentam, tais como: 

falta de dados, falta de sistema de informação, falta de pessoal e planejamento 

estratégico, entre outros. 

Este trabalho vem então, estudar e pesquisar de maneira empírica, o uso de 

indicadores de desempenho para avaliação das micro e pequenas empresas da cidade de 

Volta Redonda.  

 

 

1.2 Objetivos 

 

Identificar os métodos de avaliação de desempenho que as MPE utilizam para 

auxiliá-las no processo de gestão empresarial. 

 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

a) Definir o que são indicadores de desempenho; 

b) Abordar de maneira geral suas finalidades; 

c) Discutir a importância desses indicadores; e 

d) Apresentar os principais tipos de indicadores de desempenho. 

 

1.3 Metodologia da pesquisa 

 

A pesquisa é uma atividade para investigação de problemas teóricos ou práticos 

por meio do emprego de processos científicos. 

O presente estudo será direcionado a micro e pequenas empresas da cidade de 

Volta Redonda. Segundo dados do SEBRAE (2010), Volta Redonda possui em média 

10.000 (dez mil) micro e pequenas empresas. 

Para realizar a pesquisa proposta, será utilizado o método de pesquisa empírica. A 

escolha do método se deu por conta da experiência que se adquire. Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica seguida de ação. Este método se adapta bem ao tema da pesquisa 
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porque inclui a formulação de uma boa base teórica, diagnósticos e planos confiáveis de 

melhoria organizacional. A pesquisa ação permite que o investigador conheça a 

realidade investigada por dentro, levando em conta as ações e interpretações dos autores 

acerca do que é investigado (MORIN, 2004). 

Para coleta de dados foi elaborado e aplicado um questionário com 16 (dezesseis) 

questões a 30 (trinta) micro e pequenas empresas do polo metal mecânico da cidade de 

Volta Redonda, num período de tempo de 3 (três) meses. 

Por questões de sigilo, os nomes dessas empresas serão resguardados. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O ambiente das Micro e Pequenas Empresas 

 

No Brasil e no mundo, a classificação de uma empresa de acordo com o seu porte 

ainda é objeto de grandes discussões. Muitos autores advertem que não existe uma 

definição universalmente aceita sobre micro e pequenas empresas. Cada país utiliza 

critérios diferentes, de acordo com suas particularidades (CASTELAR, 2009). 

O Brasil está passando por momentos de prosperidade econômica bastante visível, 

entre outros aspectos, destacam-se as micro e pequenas empresas ou simplesmente MPE 

que fazem, movimentar a economia interna e externa do país. (SEBRAE, 2000). 

É considerada micro empresa quando esta possui um faturamento anual de no 

máximo 240 mil reais. As pequenas empresas devem faturar entre 240.000,01 a 2,4 

milhões de reais anualmente para serem enquadradas. No Brasil o enquadramento de 

empresas no conceito de micro e pequena empresa depende dos critérios operacionais 

ou até mesmo financeiros relacionados a cada empresa, seja ela número de empregados, 

faturamento ou itens operacionais  (CALIL, 2001). Outra definição vem do SEBRAE 

(Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas). A entidade limita às 

micro empresas as que empregam até 9 pessoas no caso de comércio e serviço ou até 19 

no caso dos setores industriais ou de construção, já as pequenas empresas são definidas 

como as que empregam de 10 a 19 pessoas no caso de comércio e serviço e 20 a 99 no 

caso de indústrias e empresas de construção. 
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De acordo com o SEBRAE (2013), no Brasil, houve um forte aumento nos 

últimos anos na criação de novas empresas e de optantes pelo Simples Nacional, regime 

fiscal diferenciado e favorável aos pequenos negócios. Em dezembro de 2012, havia 7,1 

milhões de empresas registradas nesse regime. Este número ficou 26% acima do 

verificado em dezembro do ano anterior. Em 2011, a expansão já havia sido de quase 

30%. 

As micro e pequenas empresas respondem por 98% do mercado empresarial 

brasileiro e com isso, a sua análise se faz necessária para compreensão de seu 

significado e importância para o desenvolvimento econômico nacional (PINHEIRO et 

al., 2011). 

As MPE predominam em todos os setores privados da economia, estando presente 

em diferentes áreas. Sendo assim sua importância para o sistema econômico difere 

dependendo da estrutura de produção e do mercado a qual está inserida (PINHEIRO et 

al., 2011). 

Profundas transformações de natureza econômica, social e tecnológica têm sido as 

marcas da evolução da economia mundial. As mudanças tecnológicas, com a 

consequente aceleração da obsolescência econômica e técnica dos produtos e meios de 

produção; a internacionalização da economia, com a decorrente diluição de fronteiras; 

as flutuações do mercado de forma crescente e o aumento das condições de risco e 

incerteza são as transformações mais relevantes. 

A inserção das empresas de pequeno porte neste contexto depende dos recursos 

disponíveis, das competências, de sua flexibilidade e capacidade de adaptação às 

situações de mudança. Em face de sua relevância econômica e social, as empresas de 

pequeno porte têm merecido a atenção especial dos estudiosos, nas diferentes partes do 

mundo.  

No plano microeconômico, segundo o SEBRAE (2005) algumas características 

dessas empresas merecem destaque: são notadamente mais flexíveis e menos 

burocratizadas, o que lhes permitem respostas mais rápidas e mais adequadas ao 

ambiente; são inovadoras e ágeis; são provedoras de empregos e constituem um elo vital 

na cadeia de suprimentos das grandes empresas. Ademais, com a tendência à 

desverticalização das grandes empresas em direção a unidades menores, o processo de 

subcontratação tem sido fortemente utilizado. Também, tem-se verificado a valorização 

da atuação conjunta de pequenas empresas, através de redes, obtendo-se os efeitos 

sinérgicos de tais associações (CORDEIRO, p. 2, 2007). 
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As MPE experimentam vinculações com as grandes empresas, principalmente 

através da subcontratação e fabricação de componentes. MENENDEZ (1982, p.53) 

acentua que 

a grande empresa não poderia cumprir seus objetivos sem a ajuda das 

pequenas e médias empresas. Ambas se completam 

. 

O desemprego é um dos grandes problemas sociais da atualidade. Qualquer país 

quer controlar a taxa de desempregados, para isso tentam criar o maior número de vagas 

possíveis no mercado de trabalho. As MPE tem uma função importantíssima nessa área, 

“De fato parece que as Micro e Pequenas Empresas criam novos empregos enquanto 

as grandes corporações estão achatando e demitindo funcionários” (LONGNECKER 

et al,1997). 

As empresas de pequeno porte, apesar de nem sempre exigirem de seus 

empregados níveis de especialização mais apurados, são as grandes receptoras da força-

trabalho. No Brasil, tais empresas empregam 16,8 milhões de trabalhadores, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE referentes ao ano de 

2001. 

Apesar da importância econômica dessas empresas, a sua taxa de mortalidade no 

Brasil ainda é muito elevada. As micro e pequenas empresas precisam de atenção 

especial em todos os quesitos. No entanto, não é isso que ocorre atualmente no Brasil, 

onde 75% das micro e pequenas empresas fecham em até cinco anos, conforme afirma 

Paulo Roberto Feldmann, presidente do Conselho da Pequena Empresa, da Fecomercio. 

As causas mais relevantes dessa mortalidade, segundo pesquisas realizadas pelo 

SEBRAE e FUBRA (2004), são: falhas gerenciais; problemas econômicos e 

conjunturais; logística operacional inadequada; o impacto das políticas públicas; e 

arcabouço legal. 

As causas de fracasso atribuídas às falhas gerenciais na condução dos negócios 

despontam como as mais relevantes e, dentre estas, foram identificados: o descontrole 

do fluxo de caixa, alto endividamento, falhas no planejamento inicial e falta de 

conhecimentos gerenciais. 

As pequenas empresas, em sua maioria, apresentam uma estrutura organizacional 

bastante reduzida, em virtude de seu pequeno contingente de pessoal, baixo volume de 

produção e de comercialização, mercado de produtos e raio de ação restritos; altamente 

centralizada, com escassa divisão de tarefas e de papéis e poucos níveis gerenciais; e 
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relativamente informal, com insuficiente explicitação dos objetivos, normas, sistema de 

sanções e recompensas e fraca observância às legislações sociais e trabalhistas 

(MONTAÑO, 1999). 

Verificou-se, ainda, na pesquisa SEBRAE/FUBRA realizada em 2004 que os 

próprios empresários têm conhecimento dos fatores que podem conduzi-los ao sucesso, 

classificando-os em três grandes categorias: habilidades gerenciais, capacidade 

empreendedora e logística operacional. De fato, este reconhecimento pode funcionar 

como um notável impulsor para a utilização de ferramentas gerenciais que lhes possam 

ajudar no bom gerenciamento de suas empresas e, com isso, reduzir a taxa de 

mortalidade (ENEG, 2007). 

As micro e pequenas empresas operam em todos os ramos. Segundo o IBGE 

(2001), 

elas vêm aumentando gradativamente sua participação no segmento de 

comércio e serviços, cuja representatividade passou de 95,5%, em 1985, para 

97,6%, em 2001. De forma geral, esse crescimento ocorreu com mais 

intensidade nas empresas comerciais, refletindo a maior viabilidade do 

pequeno investidor se estabelecer nessa atividade, em função da exigência de 

menor volume de investimento e de requisitos de qualificação profissional 

mais baixos. Por outro lado, este segmento empresarial, organizado na forma 

de mercearias, quitandas, pequenos mercados, sapatarias, lojas de roupas, 

bazares, armarinhos, etc., atende à demanda de necessidades básicas do 

consumidor, estando normalmente estabelecido próximo ao local de moradia, 

o que implica maior dispersão no Território Nacional. 

 

A Região Sudeste historicamente é responsável pela maior geração de riquezas do 

País, concentrando maior volume de produções industriais e comerciais. As micro e 

pequenas empresas acompanham a tendência das médias e grandes empresas, 

concentrando também suas atividades na Região Sudeste, onde beneficiam-se de 

maiores mercados, melhor infraestrutura urbana, mão-de-obra mais qualificada e um 

maior mercado consumidor, uma vez que concentram 42,6 % da população (SANTOS 

et al., p. 2). Em muitos casos as MPE são estabelecidas a partir de uma relação de 

complementaridade e dependência com as médias e grandes empresas, na medida em 

que ocupam espaços não explorados por elas, ou atuam como fornecedoras de matérias-

primas e/ou de serviços. 

As micro e pequenas empresas, assim como as grandes gestoras, estão 

preocupadas em produzir bens e serviços sem deixar de lado a responsabilidade social e 

ambiental. 

As empresas que adotam programas sociais têm em vista o bem estar das outras 

pessoas que estão diretamente ou indiretamente ligadas a elas. A maioria desses projetos 
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está direcionada às pessoas carentes ou instituições que beneficiem essas pessoas 

(CRUZ, 2006). 

As empresas que pretendem se manterem no mercado atual, buscando serem cada 

vez mais competitivas perante as concorrentes, necessitam verificar, acompanhar e 

gerenciar seu desempenho nas diversas áreas. Desta maneira, se faz necessário avaliar o 

desempenho e, para isso, são nomeados indicadores de desempenho, que dentro de um 

sistema de medição de desempenho avaliarão os resultados. Administrar uma 

organização dentro da realidade atual exige conhecimentos, habilidades, competências, 

visão estratégica e, principalmente, métodos que possibilitem o suporte ao processo de 

tomada de decisão (RADÜNZ, 2002). 

A essência da gestão do desempenho é estar apta a analisar corretamente os dados 

e usá-los para tomar decisões boas. O sistema de informação de gestão contorna 

possíveis diagnósticos, estratégias e decisões e também destaca a necessidade da 

informação preditiva para focalizar os fatores que irão conduzir ao desempenho futuro 

desejado e, dessa forma, será possível atingir a melhoria com maior êxito. 

Uma das ferramentas mais importantes na gestão de qualquer empresa é a 

utilização de indicadores de desempenho (HRONEC, 2001). Os indicadores são 

imprescindíveis na avaliação do desempenho atual de uma empresa e, também, no 

acompanhamento do progresso alcançado em relação à estratégia estabelecida. Além 

disso, o conhecimento do desempenho de uma empresa possibilita a comparação desta 

com outras do mesmo setor. 

Pode-se definir um indicador como uma ferramenta que permite a captação de 

informações sobre algo, tendo como característica principal o poder de unir diversas 

informações, retendo apenas o significado essencial dos aspectos analisados 

(MITCHELL, 2004). 

Sistemas de medidas de desempenho são uma parte integral do controle da 

administração. O sistema reflete a filosofia e cultura organizacionais e descreve o 

quanto o trabalho é bem feito em termos de custo, tempo e qualidade. Para serem 

efetivas, as medidas de desempenho necessitam refletir variações ocorridas na 

competitividade (TATIKONDA E TATIKONDA, 1998). 

Dentro deste contexto, pode-se dizer que os indicadores são ferramentas utilizadas 

para a organização monitorar determinados processos (geralmente os denominados 

críticos) quanto ao alcance ou não de uma meta ou padrão mínimo de desempenho 

estabelecido. Entende-se, portanto, como essencial, um método para identificar ações de 
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melhoria e mudança que realmente promova o aumento no desempenho dos negócios da 

organização. 

 

2.1 A importância dos indicadores de desempenho 

 

Os indicadores de desempenho podem ser números, percentagens ou razões que 

medem o aspecto de uma organização, programa ou ação, com o objetivo de comparar 

essa medida com a meta estabelecida pela empresa (Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento). 

A medição de desempenho é um processo para quantificar a eficiência e eficácia 

de uma empresa, por meio de métricas ou indicadores de desempenho, dos processos de 

negócio ou das atividades realizadas (OLIVEIRA et al., p. 49, 2010). 

Os indicadores de desempenho servem para medir o grau de sucesso da 

implantação de uma estratégia em relação ao alcance do objetivo estabelecido. 

Entretanto, é fundamental que seja observado o fato de que “... um indicador muito 

complexo ou de difícil mensuração não é adequado, pois o custo para sua obtenção pode 

inviabilizar a sua operacionalização” (CORAL, 2002, p.159). Tais indicadores 

possibilitam a análise minuciosa de informações que permitem a comparação e criam 

condições para melhorar o processo de administração estratégica. 

Para que um indicador seja considerado bom, segundo o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento , ele deve seguir requisitos do tipo:  facilidade de 

apuração; facilidade de compreensão; representatividade do fenômeno monitorado; 

possibilidade de mensurações periódicas; custo aceitável; coerência com os demais 

indicadores; basear-se em dados confiáveis e de fácil acesso; e periodicidade definida. 

Ainda de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os 

indicadores abrangem dimensões, como:  

- Economicidade: minimização dos custos utilizados na execução de uma 

atividade, sem comprometer os padrões de qualidade. 

- Eficiência: relação entre os produtos gerados e os custos dos insumos 

empregados, em um determinado período de tempo. 

- Eficácia: grau de alcance das metas programadas, em um determinado 

período de tempo, independentemente dos custos. 

- Efetividade: relação entre os resultados alcançados e os objetivos que 

motivaram a atuação institucional. 
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A quadro 1 apresenta o conjunto de indicadores globais e simplificados, para 

aplicação em pequenas empresas. 

 

Quadro 1 – Medidas e indicadores genéricos para critérios de avaliação de desempenho 

CONJUNTO DE INDICADORES GLOBAIS 

EFICÁCIA PRODUTIVIDADE 

Porcentagem de quotas de vendas preenchidas para 

vendedor 

Vendas por empregado 

Rotatividade de clientes por distrito e produto Taxa de produção por empregado 

Falhas nos cronogramas Tempo total de produção desde a matéria- prima 

até produto acabado 

Participação no mercado (porcentagem efetiva e 

potencial) 

QUALIDADE DE VIDA DE TRABALHO 

Nível de reputação com os clientes Absenteísmo de empregados e taxa de e 

Rotatividade 

Números planos executados/números total de 

planos 

Número de reivindicações de empregados 

Porcentagem de mercadorias enviadas 

pontualmente 

Número de acidentes 

Horas trabalhadas pelos empregados além dos 

níveis alvos 

EFICIÊNCIA INOVAÇÃO 

Nível alvo máximo, mínimo ou limite inferior Número de novos métodos de produção adotada 

Porcentagem de escassez de materiais programada 

para produção 

Economia de tempo e de custos pelo emprego de 

novos métodos e tecnologias 

Mudanças nos custos totais médios do tratamento 

de requisições 

 

Relatório de estoque de itens abaixo do ponto 

mínimo 

LUCRATIVIDADE 

Altas taxas de rejeitos Vendas efetivas de produtos comparadas às 

vendas previstas 

Tempo de máquina parada Variações no orçamento excedendo os níveis alvos 

Razões de mão de obra (direta e indireta) Lucros como porcentagem das vendas 

Razão da utilização das máquinas Lucro como porcentagem do capital 

Utilização de espaço Lucro por empregado 

 Porcentagem aumento dividendo 

QUALIDADE  

Razão da porcentagem de rejeitos nos itens 

recebidos 
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Índices de rejeição  

Qualidade de trabalho corretivo  

Índice de queixas de clientes  

 Fonte:BEUREN, Ilse M. (1996. p.55-57). 

 

 

A importância de um indicador de desempenho pode ser observada em qualquer 

área de uma organização. Se uma empresa não possuir indicador de venda, de custo, 

qualidade, prazo, entre outros, ela enfrentará graves problemas como, por exemplo, não 

poderá comparar seus resultados para avaliar se mudanças e medidas implementadas 

estão impactando positivamente nestes. Os indicadores auxiliam gestores em suas 

tomadas de decisão, visando sempre o progresso e driblando os fatores externos e 

internos que poderiam atrapalhar o desempenho da organização. Para sobreviver ao 

mundo dos negócios que é sempre bastante dinâmico e à competição do mercado, é 

necessário que as empresas reajam de maneira rápida, direcionando suas ações de forma 

a manterem-se firmes aos seus objetivos estratégicos (MCGEE; PRUSAK, 1994). 

Cada empresa escolhe o tipo de indicador de desempenho que lhe satisfaça 

melhor. Numa mesma empresa podem existir diversos tipos de indicadores que de 

alguma forma apontam resultados e apoiam diagnósticos. 

Melhorar a gestão das empresas é uma questão de sobrevivência considerando a 

alta competitividade do mercado. O processo de melhoria da gestão tem como ponto de 

partida a gestão estratégica do desempenho da empresa. 

Segundo Flores et al. (2002), 

as medições de desempenho têm sido mal entendidas e mal utilizadas por 

muitas empresas. A principal função dos indicadores de desempenho é 

indicar oportunidades de melhora dentro das organizações. Medidas de 

desempenho devem ser utilizadas para indicar pontos fracos, e analisá-los 

para identificar os possíveis problemas que estão causando resultados 

indesejados 

. 

Macedo e Silva (2004) destacam que os métodos que consideram aspectos 

financeiros e não financeiros tendem a assumir uma importância especial, já que o 

desempenho acaba por ser afetado por várias variáveis de ambas as naturezas. 

Walter et al. (2000) dizem que um grande desafio da gestão empresarial 

contemporânea é considerar valores não financeiros na avaliação do desempenho, pois 

estes historicamente foram baseados em dados financeiros e resultavam em percepções 
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de curto prazo da situação das organizações (ARCENILDO, 2008). Por sua vez 

BANKER et al. (2000) afirmam que as medidas não financeiras são melhores 

indicadores de medidas de desempenho futuro que as medidas financeiras, e auxiliam os 

administradores a focarem suas ações em perspectivas de longo prazo. 

 

2.2 Principais tipos de indicadores de desempenho para a gestão empresarial 

 

Diversos modelos de medição de desempenho foram propostos ao longo das 

últimas décadas. Em meados dos anos de 1980 os movimentos em prol da qualidade 

ganharam força no Brasil, trazendo à cena a importância das informações para a gestão 

de negócios. Definir indicadores para medir os resultados passou a ser de extrema 

importância para o sucesso empresarial, entretanto, é importante saber determinar o que 

medir, quais os indicadores são mais relevantes e quais fundamentos serão usados nessa 

mensuração (ARCENILDO, 2008). 

Entre os indicadores de desempenho mais conhecidos destaca-se o Balanced 

Scorecard (KAPLAN; NORTON, 1996), os indicadores financeiros, os indicadores do 

premio nacional de qualidade e os indicadores sociais. 

 

2.2.1 Balanced Scorecard 

 

O BSC foi desenvolvido em 1992 por Robert S. Norton, professor da universidade 

de Harvard Business School com sede em Boston, EUA e David P. Norton, presidente 

da Balanced Scorecard Collaborative com sede em Lincoln, Massachussetts, EUA. 

Uma das primeiras motivações para o desenvolvimento do BSC é que as empresas 

estavam sendo esmagadas pela quantidade de dados e estavam gastando muito tempo 

para analisá-los em vez de dedicar-se à tomada de decisão(ALMEIDA et al., Simpep, 

2006). 

De acordo com ROCHA et al., Simpep, 2006, 

Na administração de negócios, a abordagem matemática e quantitativa trouxe 

uma incrível variedade de instrumentos e ferramentas de mensuração: medir, 

estimar, avaliar, monitorar, controlar, supervisionar, acompanhar são os 

termos mais utilizados e, sem dúvida alguma, o balanço contábil e as 

demonstrações financeiras são, de longe, as medidas mais utilizadas nas 

organizações, sendo conhecidas, no entanto, suas restrições mais evidentes: 
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voltadas apenas para os ativos tangíveis, físicos e concretos, centradas na 

realidade passada, com foco quantitativo e tentativa de projeção do passado 

para o futuro, com base na extrapolação de dados históricos passados. 

 

Assim, devido à tímida abordagem dos instrumentos de medição quanto a dados 

de natureza qualitativa e, em muitas ocasiões, intangíveis, surge o Balanced Scorecard, 

que se traduz em um sistema de gestão que permite exprimir a estratégia da empresa em 

medidas de desempenho. Ele mantém os indicadores financeiros e inclui indicadores 

não financeiros, integrando também as perspectivas dos clientes/mercado, dos processos 

internos e do aprendizado e crescimento, que em conjunto, contribuirão para os 

resultados financeiros. Tal sistema permite que a estratégia passe a fazer parte da gestão 

do dia a dia da empresa, ampliando a visão para além do orçamento anual, introduzindo 

nos instrumentos de gestão a perspectiva de resultados presentes e o seu impacto futuro. 

Segundo Chiavenato e Cerqueira Neto (2003), em 1997 diversas empresas já 

haviam vivido experiências com o Balanced Scorecard e outras estavam desejando 

implementá-lo em seus negócios. Desde o lançamento do BSC, ele foi adotado por 

aproximadamente metade das organizações citadas na “Fortune 500” e seu uso continua 

crescendo (NIVEN, 2002). 

Conforme Norton e Kaplan (1997), o Balanced Scorecard deve refletir a estrutura 

da organização para qual a estratégia foi formulada. Assim sendo, o mesmo se prestaria 

também a estruturas não unitárias, como corporações, joint-ventures, departamentos de 

apoio em empresas e unidades de negócios, empresas públicas e instituições em fins 

lucrativos. 

Segundo Kanji & Moura e Sá (1999), apud Lourenço e Machado (2002), o 

Balanced Scorecard, tal como outras metodologias, apresenta pontos fortes e fracos. As 

forças do modelo BSC são:  

 

 Pôr junto, em um relatório único, muitos dos elementos aparentemente 

discrepantes da agenda competitiva das organizações;  

 Ter a habilidade de traduzir a visão e a estratégia da organização em objetivos 

tangíveis e medidas de desempenho;  

 Ser uma abordagem holística para a avaliação do desempenho organizacional;  

 Focar em num número limitado de medidas críticas;  

 Ter flexibilidade e adaptabilidade para atender a diversas organizações;  
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 Apresentar senso de interdependência entre as várias áreas organizacionais ao 

considerar em conjunto todas as medidas operacionais importantes;  

 Ter forte enfoque em clientes e mercado;  

 Desenvolver entre os gerentes uma visão mais clara e compartilhada do que 

eles estão tentando alcançar e quais são as alavancas críticas a serem acionadas 

para o alcance desses objetivos; e 

 Ser fácil de usar. 

 

Segundo os mesmos autores, os pontos fracos são: 

 

 Ser um modelo conceitual, o que dificulta a conversão para um modelo de 

medição;  

 Não mostrar claramente as interações entre critérios;  

 Não ser uma abordagem completa, uma vez que há ênfase em clientes e 

acionistas, desconsiderando outros importantes stakeholders (partes 

interessadas) como empregados, fornecedores e a comunidade;  

 Só enfocar resultado;  

 Enfocar, principalmente, medidas de desempenho tomadas a partir da cúpula 

diretora – medidas tomadas “de cima para baixo”;  

 Não monitorar a competição, tornando a abordagem mais estática do que 

dinâmica;  

 Criar primeiramente, devido à estratégia downstream, compromisso externo, o 

que pode ser problemático, uma vez que faz surgir a possibilidade dos 

empregados se fixarem somente no que é medido. 

 

O Balanced Scorecard não substitui o sistema de medições cotidiana da empresa: 

as medidas do scorecard são selecionadas de modo a direcionar a atenção dos 

funcionários para os fatores capazes de levar a empresa a grandes realizações. 

Conforme cresce a adoção do Balanced Scorecard, as empresas constatam que ele pode 

ser utilizado para: esclarecer e obter consenso em relação à estratégia; comunicar a 

estratégia a toda a empresa; alinhar as metas departamentais e pessoais à estratégia; 

associar os objetivos estratégicos com metas de longo prazo e orçamentos anuais; 

identificar e alinhar as iniciativas estratégicas; realizar revisões estratégicas periódicas e 
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sistemáticas; e obter feedback para aprofundar o conhecimento da estratégia e 

aperfeiçoá-la. 

O BSC auxilia as organizações a maximizarem seus resultados uma vez que atua 

em quatro vetores: perspectiva financeira (para sermos bem sucedidos financeiramente, 

como deveríamos ser vistos pelos nossos acionistas), perspectiva do cliente (para 

alcançarmos nossa visão, como deveríamos ser vistos pelos nossos clientes), perspectiva 

dos processos internos (para satisfazermos nossos acionistas e clientes, em que 

processos de negócios devemos alcançar a excelência) e perspectiva do aprendizado e 

crescimento (para sermos bem sucedidos financeiramente, como devemos ser vistos 

pelos nossos acionistas), interligando todos os processos para se adquirir uma vantagem 

competitiva em custos, qualidade, tempo e flexibilidade. 

 

I. Perspectiva financeira:  

 

Conforme Norton e Kaplan (1997), os objetivos financeiros podem diferir 

consideravelmente em cada fase do ciclo de vida de uma empresa. Os autores expõe as 

ações adequadas em cada uma das quatro fases principais: crescimento (ênfase no 

aumento de vendas – em novos mercados e para novos clientes – mantendo níveis de 

gastos adequados para o desenvolvimento de produtos e processos, sistemas, 

capacitação dos funcionários e criação de novos canais de marketing, vendas e 

distribuição), sustentação (ênfase em medidas financeiras tradicionais, como o retorno 

sobre o capital empregado, receita operacional e margem bruta, focados em redução de 

custos e melhoria de produtividade, de forma a reduzir os custos diretos e indiretos, 

inclusive compartilhando recursos com outras unidades de negócios),  colheita (a meta 

não é maximizar o retorno sobre o investimento, mas maximizar o fluxo de caixa da 

unidade, como consequência de todos os investimentos feitos no passado e seus 

objetivos financeiros seriam o fluxo de caixa operacional e a diminuição da necessidade 

de Capital de giro) e saída (avaliar estrategicamente o portfólio, de forma a definir quais 

unidades devem continuar a existir, através da venda ou um encerramento ordenado das 

atividades). 

 

 

II. Perspectiva do cliente:  
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Segundo Norton e Kaplan (1997), o Balanced Scorecard traduz as declarações da 

missão e estratégia em objetivos específicos, baseados no mercado e nos clientes. Ainda 

que muitas empresas tentem ativamente reduzir suas despesas gerais, administrativas e 

de vendas, conforme Norton e Kaplan (1997), estas devem ser contrabalançadas no 

scorecard com outras medidas, como a capacidade de atendimento aos clientes, 

qualidade e desempenho, de modo que a redução de custos não interfira na realização de 

objetivos importantes nas perspectivas do cliente e dos processos internos. As empresas 

geralmente selecionam dois conjuntos de medidas para a perspectiva dos clientes: as 

medidas essenciais (comum a maioria das empresas) e vetores de desempenho 

(diferenciadores dos resultados fornecidos aos clientes). As medidas essenciais aos 

clientes essenciais podem ser agrupadas em uma cadeia formal de relações de causa e 

efeito, conforme apresentado na figura 1: 

 

 

 

FIGURA 1: A Perspectiva do Cliente 

 

 

Já os vetores de desempenho, ou propostas de valor, conforme Norton e Kaplan 

(1997) são os atributos que os fornecedores oferecem, através de seus produtos e 

serviços, para gerar fidelidade e satisfação em segmentos-alvo. 

 

III. Perspectiva de processos internos:  

 

PARTICIPAÇÃO DE 

MERCADO 

LUCRATIVIDADE DE 

CLIENTES 

SATISFAÇÃO DOS 

CLIENTES 

RETENÇÃO DOS 

CLIENTES 

CAPTAÇÃO DE 

CLIENTES 

Fonte: Norton e Kaplan (1997) 
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As medidas dessa perspectiva estão voltadas para os processos internos que terão 

maior impacto na satisfação do cliente e na consecução dos objetivos internos da 

empresa. Como afirmado anteriormente, as medidas nas diversas perspectivas devem 

subordinar-se a perspectiva financeira, pois a simples imposição de medidas de 

desempenho aos processos existentes ou a processos reengenheirados pode estimular 

melhorias locais, mas dificilmente produzirá objetivos ambiciosos para clientes e 

acionistas (NORTON; KAPLAN, 1997). 

Desta forma, conforme Norton e Kaplan (1997) é recomendável definir a cadeia 

de valor completa dos processos internos, no modelo sugerido na figura 2: 

 

FIGURA 2: A Perspectiva dos Processos Internos – Modelo da Cadeia de Valores Genérica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme Norton e Kaplan (1997), todas as empresas tentam melhorar a 

qualidade, reduzir os tempos de ciclo, aumentar a produção, maximizar a produtividade 

e reduzir os custos de seus processos de negócios. Portanto, a concentração exclusiva 

em ganhos no tempo de ciclo, produtividade, qualidade e custo dos processos existentes 

talvez não leve a competências exclusivas. A menos que se possa superar o desempenho 

dos concorrentes em todos os processos de negócios, qualidade, tempo, confiabilidade, 

produtividade e custo, tais melhorias aumentarão as chances de sobrevivência, mas não 

gerarão vantagens competitivas distintas e sustentáveis. 

 

IV. Perspectiva da inovação e aprendizado: 

 

Os objetivos e medidas para orientar o aprendizado surgem das necessidades 

identificadas nas três perspectivas anteriores, finanças, clientes e processos 

internos/inovação. Ao invés de realizar os levantamentos das necessidades de 

IDENTIFICAÇÃO 

DAS 
NECESSIDADES 

DOS CLIENTES 

SATISFAÇÃO DAS 

NECESSIDADES 

DOS CLIENTES 1 2 3 4 5 

Processo de 

Inovação: 
1. Identificar o 

Mercado 

2. Idealizar Oferta de 

Produtos e 

Serviços 

Processo de 

Operações: 
3. Gerar Produtos e 

Serviços 

4. Entregar Produtos 

e  Prestar Serviços 

Processo de 
Serviço Pós-

venda: 
5. Serviços aos 

Clientes 

Fonte: Norton e Kaplan (1997) 
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treinamento da maneira tradicional, as necessidades de aprendizagem surgem após uma 

constatação clara dos objetivos de desempenho em cada uma das perspectivas 

anteriores. Norton e Kaplan (1997) citam que é improvável que as empresas sejam 

capazes de atingir suas metas de longo prazo para clientes e processos internos 

utilizando as tecnologias e capacidades atuais. Seguindo este raciocínio, é necessário 

identificar aonde a empresa e os seus colaboradores (as competências organizacionais e 

individuais) devem se destacar para obter um alto desempenho. Os objetivos 

estratégicos desta perspectiva visam concretizar os planos de treinamento e 

desenvolvimento, respondendo tanto às necessidades estratégicas da empresa, como 

alinhando o desenvolvimento dos indivíduos com a organização. 

Norton e Kaplan (1997), afirmam que a maioria das empresas traça objetivos para 

os funcionários extraídos de uma base comum de três medidas de resultados, quais 

sejam: satisfação dos funcionários, retenção de funcionários e produtividade dos 

funcionários, sendo que, mais uma vez estabelece-se uma relação de causa e efeito entre 

elas e os vetores de competência, infraestrutura e clima, conforme pode ser observado 

na figura a seguir: 

 

FIGURA 3: A Estrutura de Medição do Aprendizado e Crescimento 

 

Fonte: Norton e Kaplan (1997) 
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2.2.2 Indicadores Financeiros 

 

Outro grupo que se destaca entre os indicadores de desempenho, são os 

indicadores financeiros. 

Conforme ARCENILDO (2008, p. 49),  

a contabilidade tem como finalidade fornecer informações de ordem 

econômica e financeira sobre o patrimônio das organizações, de modo a 

facilitar a tomada de decisões por parte das pessoas interessadas. As 

informações são apresentadas sob forma de demonstrações financeiras. 

Dentre essas demonstrações, destacam-se a Demonstração de Resultado do 

Exercício (DRE) e o Balanço Patrimonial (BP). A primeira evidencia a 

situação econômica da empresa e a segunda a situação financeira (RIBEIRO, 

2001).  

 

De acordo com MATARAZZO (1995) a utilização de índices pode extrair 

informações contidas na contabilidade. ARCENILDO (2008, p. 49) afirma que os 

índices podem ser calculados através da análise das demonstrações financeiras de modo 

a avaliar o desempenho da organização. 

O indicadores financeiros tradicionais são agrupados nas seguintes categorias 

(ROSS et alli, 1998): 

a.Índice de solvência ou liquidez: cuja finalidade é medir a capacidade da empresa de 

pagar suas contas a curto prazo. Entretanto é um índice muito relativo, pois devem ser 

analisadas outras variáveis como prazos de pagamento e recebimento e renovação de 

dívidas (MATARAZZO, 1995; RIBEIRO, 2001; SÁ, 1978); 

 

b.Índice de rentabilidade: visam medir a eficiência com que a empresa usa seus ativos e 

administra suas operações (MATARAZZO, 1995; RIBEIRO, 2001); 

 

c.Índice de estrutura de capitais: demonstram o nível de endividamento da empresa, 

informando se a empresa se utiliza mais de recursos próprios ou de recursos de terceiros 

(BLATT, 2001). 

 

d.Índice de rotação ou de atividades ou de prazos médios: evidencia o tempo necessário 

da renovação dos elementos do ativo (RIBEIRO, 2001); 
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e.Necessidade de capital de giro: análise conjunta dos prazos médios, revelando as 

estratégias de financiamento, crescimento e lucratividade da organização 

(MATARAZZO, 1995). 

 

O quadro 2 apresenta um resumo dos principais indicadores econômico-

financeiros: 
 

Quadro 2 – resumo dos principais índices econômico-financeiros 

Grupo Índices Fórmula O que identifica 

 

L
iq

u
id

ez
 

 

Liquidez absoluta ou 

imediata 

 

Disponível / PC 

Porcentagem das dividas a curto 

prazo que podem ser salvadas 

através dos recursos de caixa 

imediatamente disponíveis. 

 

Liquidez seca 

 

AC – estoque / PC 

Porcentagem das dividas a curto 

prazo que pode ser paga através 

de ativos circulantes de maior 

liquidez. 

 

 

 

Liquidez corrente 

 

 

 

AC / PC 

Quanto a empresa possui em 

termos de disponibilidade 

imediata e direitos a curto prazo 

para cada real de divida 

circulante. Se este índice for 

superior a 1, indica a existência 

de capital de giro liquido 

positivo. Inferior a 1, negativo. 

 

Liquidez geral 

 

AC + RLP / PC + 

ELP 

Quanto  a empresa possui em 

termos de ativos monetários e 

estoques em relação ao total de 

suas dividas. 

 

O
p

er
a
ci

o
n

a
l 

 

 

Prazo médio de 

renovação de estoques 

 

 

Estoques x 360 / 

CPV 

Nº médio de dias em que a 

empresa efetua a renovação de 

todo o seu estoque. Quanto 

maior for o índice, maior será o 

prazo que os produtos ficarão 

estocados, aumentando a 

necessidade de investimento em 

estoques. 

Prazo médio de 

pagamento de compras 

Fornecedores x 360 

/ compras anuais 

Prazo médio em que a empresa 

paga as suas compras de 
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estoque.  

Prazo médio de 

recebimento de vendas 

Duplic. Receber x 

360 / vendas anuais 

Prazo médio despendido para 

que a empresa receba suas 

vendas a prazo. 

Ciclo financeiro PMRV + PMRE - 

PMPC 

Demonstra o ciclo financeiro da 

empresa. 

Ciclo operacional PMRE + PMRV Demonstra o tempo decorrido 

entre a compra e o recebimento 

da venda de mercadoria. 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

E
st

ru
tu

ra
 d

e 
ca

p
it

a
l 

Participação do capital 

de terceiros 

ET / PL Grau de endividamento total da 

empresa. 

 

Composição do 

endividamento 

 

PC / ET 

Nível de endividamento de curto 

prazo da empresa em relação ao 

total de seu exigível. 

 

 

Imobilização do PL 

 

 

AP / PL 

Nível de imobilização dos 

recursos próprios da empresa no 

volume total investido no ativo 

permanente 

Imobilização dos 

recursos não correntes 

 

AP / PL + ELP 

Nível que os recursos 

permanentes da empresa estão 

financiando o ativo permanente 

da empresa. 

 

R
en

ta
b

il
id

a
d

e 

  

Rentabilidade das 

venda ou margem 

liquida 

 

LL / Vendas 

liquidas 

Eficiência global da empresa. 

Quanto ganhou por cada real 

vendido. 

 

Retorno sobre o capital 

próprio 

 

 

LL / PL 

Retorno liquido dos recursos 

próprios investidos na empresa. 

Ou seja, quanto os proprietários 

obtém de lucro para cada real 

aplicado na empresa. 

 

E
n

d
iv

id
a
m

en
to

 

Participação de 

instituições financeiras 

no investimento total 

 

 

Dividas inst. Fin / 

AT 

Porcentagem de dependência 

financeira da empresa com o 

mercado de credito 

Participação de 

instituições financeiras 

no exigivel total 

 

 

Dividas inst. Fin / 

Nível de participação de 

recursos provenientes de 

instituições de credito no total 
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ET dos fundos levantados junto a 

terceiros. 

 

Nível de desconto de 

duplicatas 

 

Duplic. 

Descontadas / 

duplic. Receber 

Do total das duplic. Receber 

pela empresa, qual a 

porcentagem que ela desconta 

no setor bancário. 

Fonte: elaboração própria, baseado nos índices segundo autor Dante C. Matarazzo.                        

 

2.2.3 Indicadores do Premio Nacional de Qualidade (PNQ) 

 

A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) vem disseminando desde 1991, através 

dos ciclos anuais do Premio Nacional de Qualidade (PNQ), o Modelo de Excelência da 

Gestao (MEG), com o objetivo de aumentar a competitividade das organizações 

brasileiras. O MEG é concebido tendo como base os Fundamentos da Excelencia, sendo 

constituído por oito critérios: liderança; estratégias e planos; clientes; sociedade; 

informações e conhecimento; pessoas; processos; resultado. 

Os oito critérios são subdivididos em 24 itens, cada um possuindo requisitos 

específicos e uma pontuação máxima. Destes, dezoito são itens de processos gerenciais 

e seis de resultados organizacionais demonstrados através dos seguintes indicadores de 

desempenho: 

- Indicadores relativos a gestão econômico-financeira; 

- Indicadores relativos aos clientes e aos mercados; 

- Indicadores relativos à sociedade; 

- Indicadores relativos às pessoas; 

- Indicadores relativos aos processos principais do negócio e aos processos de apoio; 

- Indicadores relativos aos fornecedores. 

 

a) Indicadores relativos à gestão econômico-financeira 

Os Indicadores relativos a gestão econômico-financeira são classificados segundo 

os grupos de estrutura, liquidez, atividade e rentabilidade, conforme demonstrado na 

quadro 3. 
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Quadro 3 – Exemplo de indicadores relativos à gestão econômico-financeira 

Grupo Indicador Definição 

 

Liquidez 

Liquidez corrente (LC) AC / PC 

Liquidez geral (LG) AC+RLP / PC+ELP 

 

 

Estrutura 

Endividamento PC+ELP / PL 

Composição do endividamento PC / PC+ELP 

Endividamento oneroso Recursos onerosos / PC+ELP 

Imobilização AP / PL 

 

 

 

 

 

 

Atividade 

Prazo médio de recebimento Nº médio de dias para 

recebimento das vendas 

Prazo médio de estoques Nº médio de dias para renovação 

dos estoques 

Prazo médio de pagamento Nº médio de dias para 

pagamento das compras 

Ciclo financeiro Prazo médio do recebimento de 

vendas (+) prazo médio de 

renovação dos estoques (–) prazo 

médio de pagamento de compras 

Geração de caixa Saldo médio de caixa / total de 

vendas 

 

 

 

 

 

Rentabilidade 

Giro do ativo Receita liquida / ativo total 

Rentabilidade do PL LL / PL 

Margem bruta Receita (-) CPV / receita 

Vendas Receita / receita prevista 

Crescimento da receita Total de vendas do ano / vendas 

do ano anterior 

Valor econômico agregado LL (-) custo de oportunidade do 

capital 

EBITDA (LAJIDA) Lucro antes dos juros, IR, 

depreciação e amortização 

Índice de cobertura das despesas 

financeiras 

EBITDA / despesas financeiras 

Fonte: adaptado de FNQ, 2007. 

 

 

b) Indicadores relativos aos clientes e aos mercados 

Para a avaliação dos clientes e do mercado poderão ser utilizados, como exemplo, 

os indicadores constantes no quadro 4. 
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Quadro 4 – Exemplo de indicadores relativos aos clientes e aos mercados. 

Indicador Definição 

Participação de mercado Percentual de vendas totais do setor de atuação. 

Imagem Percentual de entrevistados que tem imagem 

positiva da organização. 

 

 

Conhecimento 

Percentual de entrevistados que lembram da marca 

em primeiro lugar. 

Outros indicadores: números de inserções 

espontâneas e positivas na mídia. 

Números de acessos ao site. 

 

 

 

Fidelidade 

Percentual de clientes que o são por um período 

definido. 

Outros que podem ser considerados: percentual de 

clientes exclusivos, percentual de clientes com 

pedidos recorrentes, percentual de clientes que 

consideram a organização como fornecedora 

preferencial. 

Satisfação Percentual de clientes que se declaram muito ou 

totalmente satisfeitos. 

 

 

 

Insatisfação 

Número de reclamações procedentes dividido pelo 

total de unidades vendidas. A medição pode ser 

feita de forma indireta, tais como: quantidade de 

devolução, número de reclamações recorrentes e 

graves, ligações ao SAC, entregas fora do prazo, 

atendimentos em garantia. 

 

Relacionamento 

Tempo médio de solução dos problemas relativos 

às diversas etapas do relacionamento: pré-vendas, 

vendas, pós-vendas. 

Fonte: adaptado de FNQ, 2007. 

 

 

c) Indicadores relativos à sociedade 

Para medir os processos relativos à sociedade podem-se utilizar os indicadores 

constantes no quadro 5. 

 

Quadro 5 – Exemplo de indicadores relativos à sociedade. 

Indicador Definição 

 

Conformidade social 

Pontuação obtida pelo sistema de avaliação do 

Instituto Ethos (ou equivalente). 
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Imagem pública 

Percentual de entrevistados em pesquisas que 

declaram ter imagem positiva sobre a 

responsabilidade publica da organização. 

Número de inserções espontâneas positivas na 

mídia sobre iniciativas de responsabilidade 

pública. 

Investimento / recursos alocados em 

responsabilidade social 

Valor investido em programas sociais (incluindo o 

tempo disponibilizado do pessoal interno) dividido 

pela receita. 

 

Benefícios dos programas sociais 

Beneficio obtido pela sociedade com o programa 

(diminuição dos problemas / numero de pessoas 

atingidas). 

 

Conformidade ambiental 

Percentual de requisitos atendidos divididos pelo 

total de requisitos totais aplicáveis baseados na 

legislação e nos compromissos ambientais 

assumidos. 

 

Custo ambiental 

Custos dos danos causados ao meio ambiente no 

período de um ano, dividido pela receita. 

Investimentos / recursos alocados em gestão 

ambiental 

Valor investido em gestão ambiental (incluindo o 

tempo disponibilizado do pessoal interno) dividido 

pela receita. 

 

Risco ambiental 

Número de não-conformidades ambientais 

Número de aspectos ambientais inaceitáveis. 

Passivo ambiental Custo potencial de tratamento e de adequação 

legal. 

Divulgação Valor dispendido para divulgar as ações sociais e 

ambientais. 

Fonte: adaptado de FNQ, 2007. 

 

d) Indicadores relativos às pessoas 

O quadro a seguir mostra exemplos de indicadores relativos às pessoas que 

poderão ser utilizados pela organização. Estes indicadores incluem os relativos aos 

sistemas de trabalho, à capacitação e desenvolvimento e à qualidade de vida. 

 

Quadro 6 – Exemplo de indicadores relativos às pessoas. 

Grupo Indicador Definição 

 

 

 

 

 

 

% da força de trabalho envolvida 

em grupos multifuncionais. 

% de pessoas que se declaram 
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Sistemas de trabalho 

 

 

 

 

Organização do trabalho 

envolvidas e engajadas em 

atividades vinculadas à 

estratégia. 

% de pessoas que se sentem com 

autoridade e delegação 

suficientes. 

% de pessoas que não 

necessitam de supervisão direta. 

Número de sugestões 

implementadas dividido pelo 

total de funcionários. 

% de pessoas que participam de 

times de melhoria. 

 

 

Seleção e contratação 

Tempo para atendimento a 

pedido de admissão  

Eficácia da seleção (%de pessoas 

admitidas que permanecem após 

o período de experiência). 

 

 

 

Desempenho das pessoas 

Indicador consolidado (por nível 

ou área relativo as avaliações de 

desempenho). 

Indicadores relativos a 

participação nos lucros ou 

resultados (PLR). 

 

 

Melhoria continua e 

produtividade 

EVA por pessoa (EBITIDA 

dividido pelo número de pessoas 

da força de trabalho). 

% realizado das metas 

individuais e das equipes. 

 

Avanço na carreira 

% de oportunidades preenchidas 

internamente. 

% de pessoas promovidas nos 

últimos 12 meses. 

Equidade de remuneração % de funções com equidade 

externa. 

 

 

 

 

 

 

Habilidades certificadas 

% das habilidades exigidas por 

função e que foram efetivamente 

disseminadas.  

 

Eficácia do treinamento 

Medição do êxito do treinamento 

na prática após um período pré-
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Capacitação e 

desenvolvimento 

determinado.  

 

 

 

Volume de treinamento 

Investimento me treinamento 

dividido pela receita. 

Número de horas de treinamento 

dividido pelas horas disponíveis. 

% cumprido do plano de 

treinamento. 

 

Cultura de excelência 

% de pessoas da força de 

trabalho que conhecem e 

praticam valores e os princípios 

organizacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade de vida 

 

 

Saúde ocupacional, segurança e 

ergonomia 

Indicadores respectivos aos 

respectivos programas 

Frequência e gravidade de 

acidentes. 

% de pessoas com doença 

ocupacional. 

Número de pessoas treinadas e 

horas de treinamento em 

segurança. 

Números de perigos 

significativos (classe III e IV 

conforme OIISAS 18001). 

 

 

Bem-estar, satisfação e 

motivação 

Índice de qualidade de vida 

Índice de satisfação (% de 

funcionários que se declaram 

motivados e satisfeitos). 

% de pessoas satisfeitas com os 

benefícios. 

Fonte: adaptado de FNQ, 2007. 

 

 

e) Indicadores relativos aos processos principais do negócio e de apoio 

No quadro 7 estão demonstrados exemplos de indicadores relativos aos processos 

do negocio, incluindo, também, indicadores relativos aos produtos/serviços e aos 

critérios de liderança, estratégias e planos, informações e conhecimento. 
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Quadro 7 – Exemplo de indicadores relativos aos processos internos 

Grupo Indicador Definição 

 

 

 

 

 

Produto 

 

 

Conformidade do produto 

% de produtos produzidos dentro 

do padrão. 

Índices de rejeição em etapas 

críticas. 

% de produtos reclassificados. 

Prazo de entrega % de produtos entregues no 

prazo prometido. 

 

Atendimento em garantia 

Valor do atendimento em 

garantia dividido pelo valor total 

dos produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processos principais 

 

Receita de novos produtos 

% da receita obtida de produtos 

lançados a menos de um 

determinado tempo. 

 

Tempo para recuperar o 

investimento 

Meses necessários para o total 

investido em um novo produto 

ou novo processo seja 

equivalente ao lucro operacional 

gerado. 

 

 

Conformidade de projeto 

Número de não conformidades 

por projeto. 

Tempo real de projeto dividido 

pelo tempo previsto. 

Custo real de projeto dividido 

pelo custo previsto. 

 

 

Produtividade 

Custo real do processo dividido 

pelo custo ideal. 

Produção por pessoa da força de 

trabalho. 

Receita por pessoa da força de 

trabalho. 

 

 

 

Eficiência operacional 

Consumo por unidade produzida 

(energia, agua, vapor, etc, 

conforme características 

específicas do processo e 

produto). 

% da capacidade global 

utilizada. 

Conformidade do processo Número de não conformidades 
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do processo 

Variabilidade do processo Capabilidade (Cp) da variável 

crítica. 

 

 

 

Desperdício 

% de materiais perdidos em 

relação ao total utilizado. 

Número de horas de retrabalho 

sobre o total de horas 

programadas. 

Tempo improdutivo dividido 

pelo tempo total. 

Qualidade do planejamento % da programação de produção 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processos de apoio 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoramento e controle dos 

processos 

Tempo médio entre falhas de 

equipamentos críticos. 

Número de não conformidades. 

% de ordens de serviço atendidas 

no prazo programado. 

Medições de satisfação do 

cliente interno. 

% do cumprimento dos acordos 

de níveis de serviços. 

Eficácia do sistema de qualidade 

(% de ações 

corretivas/preventivas que 

neutralizaram não-

conformidades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios 1, 2 e 5 

 

 

 

 

Liderança 

Premiações globais recebidas 

pela organização. 

Desempenho da liderança 

extraído de questões da pesquisa 

de clima. 

Pessoas com potencial de 

liderança identificado e 

desenvolvido (% sobre o total de 

líderes atuais). 

 

 

Estratégias e planos 

% de planos estratégicos 

executados. 

% de pessoas da força de 

trabalho envolvidas nos 
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processos de fromulaçao das 

estratégias.  

 

 

 

 

Informações e conhecimento 

% de conhecimentos críticos 

documentados e disseminados.  

Disponibilidade da rede. 

Retenções de pessoas-chave 

(número de pessoas-chave que 

saíram nos últimos 12 meses 

dividido pelo número total de 

pessoas-chave). 

Fonte: adaptado de FNQ, 2007. 

 

f) Indicadores relativos aos fornecedores 

Para medir a gestão de relacionamento com os fornecedores, poderão ser 

utilizados os indicadores apresentados a seguir. 

 

Quadro 8 – Exemplo de indicadores relativos aos fornecedores 

Indicador Definição 

 

 

 

 

 

Qualidade dos principais produtos 

Conformidade do produto 

Pontualidade na entrega 

% do volume de compras vindo de fornecedores 

com qualidade assegurada. 

Número de não conformidades maiores por 

auditoria de fornecedor com qualidade assegurada. 

Número de não conformidades por unidade 

adquirida. 

Índice global de desempenho (nota média ou 

ponderada das notas atribuídas aos diversos fatores 

relevantes). 

 

 

 

 

Produtividade de aquisição 

Economia realizada no período de um ano, 

descontada a inflação e o custo de 

desenvolvimento de fornecedores. 

 

Giro de estoque (365 dividido pelo número médio 

de dias do estoque). 

Inflação específica (variação anual dos preços de 

aquisição de uma cesta de fornecimentos 

característicos das principais aquisições, 

comparado com os índices clássicos de inflação). 
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Relacionamento 

% de ações corretivas implementadas no prazo e 

com eficácia pelos fornecedores. 

% de fornecedores que participam de eventos 

promovidos pela organização. 

% dos fornecedores que demonstram envolvimento 

e comprometimento com os valores e princípios da 

organização. 

Fonte: adaptado de FNQ, 2007. 

 

 

2.2.4 Indicadores sociais 

 

Indicador social nada mais é que a coleta de informações com o objetivo de 

avaliar e monitorar um determinado tema e construção de uma base de dados sociais. 

A definição de um indicador social, segundo Jannuzzi (2003, p. 15), “é a medida 

em geral quantitativa dotada de significado social substantivo, usado para substituir, 

quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico (para 

pesquisa acadêmica) ou programático (para formulação de políticas públicas). É um 

recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da 

realidade social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma”. 

Um indicador social não é apenas numérico; ele também pode ser qualitativo. 

Costa (1975) enfatiza que “o conceito de indicadores sociais não deve estar vinculado 

a uma perspectiva quantitativa que limite à pesquisa sociológica apenas ao que é 

mensurável, mas ao que é relevante”. 

Os indicadores sociais, também chamados não financeiros, são instrumentos 

básicos nas etapas do processo de formulação e implementação das políticas públicas, 

sejam programas voltados à educação, moradia, saúde, emprego, renda, segurança, por 

exemplo. 

É importante salientar que o indicador, apesar de ser uma medida quantitativa, 

permite uma análise qualitativa de um determinado processo, e tal processo só pode ser 

entendido em sua totalidade se os dados indicativos forem analisados levando-se em 

consideração a conjuntura em que esse processo se desenvolveu, quais atores estavam 

envolvidos. Enfim, através das questões que estão por detrás daquele número. E, 

quando se fala em indicador quantitativo, está se falando em parâmetro que representa 

os processos e que permite mensurá-los. Pode ser entendido como uma medida, ou um 
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número, que mede a diferença entre a situação desejada e a situação atual, apontando 

para um avanço ou para um retrocesso. 

Pode-se considerar que de um modo geral o indicador social, é entendido apenas 

em seu sentido operacional. Para Fonte (2004) “o indicador social é um instrumento 

operacional para monitoramento da realidade social, para fins de formulação e 

reformulação de políticas públicas” servindo como informação imprescindível para a 

criação de diagnósticos sobre uma dada realidade, permitindo direcionar a forma de 

construção dos programas e das políticas públicas. O indicador social pode servir 

também, de ferramenta para a verificação da efetividade dos programas e das políticas 

sociais. 

Os indicadores podem ser classificados como simples ou complexos, ou, na 

terminologia que se tem empregado mais recentemente, como analíticos ou sintéticos. 

Taxa de evasão escolar, taxa de mortalidade infantil, taxa de desemprego são 

medidas comumente empregadas para análise de questões sociais específicas no campo 

da educação, da saúde e do mercado de trabalho. Medidas como Índice de Preços ao 

Consumidor ou Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), por outro lado, procuram 

sintetizar várias dimensões empíricas da realidade econômica e/ou social em uma única 

medida. No primeiro caso, o índice de preços corresponde a uma média ponderada de 

variações relativas de preços de diferentes tipos de produto (alimentação, educação, 

transporte, etc.). No segundo caso, o IDH corresponde a uma média de medidas 

derivadas originalmente de indicadores (simples ou analíticos) de escolarização, 

alfabetização, renda média e esperança de vida. 

Há uma idéia subjacente a essa diferenciação entre indicadores analíticos e 

sintéticos, de que estes últimos, ao contemplarem no seu cômputo um conjunto mais 

amplo de medidas acerca da realidade social de uma localidade, tenderiam a refletir o 

comportamento “médio” ou situação “típica” dessa localidade em termos do 

desenvolvimento humano, qualidade de vida, vulnerabilidade social ou outro conceito 

operacional que lhes deu origem. 

De acordo com a Guia de Localização dos ODM – Núcleo de Apoio a Políticas 

Públicas, os indicadores sociais podem ser classificados segundo as diversas aplicações 

a que se destinam. A classificação mais comum é a divisão dos indicadores segundo a 

área temática da realidade social a que se referem. Há, assim, os indicadores de saúde 

(percentual de crianças nascidas com peso adequado, por ex.), os indicadores 

educacionais (escolaridade média da população de quinze anos ou mais, por ex.), os 
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indicadores de mercado de trabalho (rendimento médio real do trabalho, etc.), os 

indicadores demográficos (taxa de mortalidade, etc.), os indicadores habitacionais 

(densidade de moradores por domicílio, etc.), os indicadores de segurança pública e 

justiça (roubos a mão armada por cem mil habitantes, etc.), os indicadores de 

infraestrutura urbana (percentual de domicílios com esgotamento sanitário ligado à rede 

pública, etc.), os indicadores de renda e desigualdade (nível de pobreza, etc.). Há 

classificações temáticas ainda mais agregadas, usadas na denominação dos Sistemas de 

Indicadores Sociais, como os Indicadores Socioeconômicos, de Condições de Vida, de 

Qualidade de Vida, Desenvolvimento Humano ou Indicadores Ambientais. 

Conforme Januzzi (2001), os indicadores sociais utilizados de modo responsável e 

transparente podem estabelecer parâmetros concretos para discussão da natureza, 

conteúdo e prioridades das políticas governamentais, dos programas públicos e dos 

projetos de ação social, são, portanto, instrumentos para efetivo empoderamento da 

sociedade civil, de controle e direcionamento das atividades do poder público. 

 

 

3. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foi aplicado um questionário 

buscando identificar se as MPE do polo metal mecânico da cidade de Volta Redonda 

utilizam indicadores de desempenho para a gestão do negócio, quais são estes 

indicadores e como estes são calculados. 

Foram aplicados questionários em 30 (trinta) empresas. Os resultados da pesquisa 

apontam que, apesar do aumento do número de micro e pequenas empresas inseridas no 

mercado (SEBRAE, 2005) nem todas irão sobreviver. Cerca de 30% (trinta por cento), 

o equivalente a nove empresas, não são gerenciadas por indicadores de desempenho, 

como mostra a figura 4: 
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Figura 4 – Uso de indicadores de desempenho 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

 

Os tipos de ferramentas administrativas utilizadas pelas micro e pequenas 

empresas do polo metal mecânico da cidade de Volta Redonda estão apresentadas na 

figura 2: 

 

Figura 5 – Tipos de indicadores 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 
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Pode-se observar que a ferramenta mais utilizada é o indicador de desempenho de 

qualidade (100%), seguido por indicador de desempenho de mercado e de processos 

internos, ambos com a mesma porcentagem (66,66%), indicadores de desempenho de 

clientes (57,14%), indicador de desempenho de pessoas e indicador de desempenho 

financeiro (38,09%), outros indicadores de desempenho (0%). 

Os tipos de indicadores financeiros se dividem em Índice de lucratividade (100%), 

Índice de endividamento (87,5%), Índice de liquidez (62,5%), rotação de estoques 

(62,5%) e prazo médio de recebimento/pagamento (50%). 

O indicador de gestão de pessoas obteve os seguintes resultados: produtividade 

(100%), desempenho das pessoas (75%), avanço na carreira (37,5%), assiduidade 

(25%), rotatividade (12,5%) e treinamento (12,5%). 

O indicador de qualidade é utilizado por todas as empresas em estudo, assim 

dividido: devolução de clientes (100%) e produtos não conformes (87,71%). 

O indicador de mercado dividiu-se em pesquisa satisfação (78,57%) e participação 

de mercado (42,85%). 

O indicador de processos internos dividiu-se em Índice de produtividade (100%), 

prazo de entrega (78,57%), utilização de EPIs (64,28%) e controle auditivo (7,14%). 

O indicador de clientes ficou dividido em reclamação de clientes (100%), 

pontualidade com pedidos (41,66%) e frequência de ordem de venda (33,33%). 

A pesquisa aponta que as empresas entrevistadas não utilizam outros tipos de 

indicadores de desempenho. 

Em relação as perguntas objetivas, obteve-se os seguintes resultados: 100% das 

empresa afirmaram que as necessidades e expectativas dos clientes são conhecidas com 

base em informações dos clientes; 100% das empresas afirmaram que os fornecedores 

são selecionados com critérios definidos e o desempenho é avaliado periodicamente, 

gerando ações para a sua melhoria sempre que necessário; 100% das empresas 

afirmaram que os funcionários são avaliados com critérios definidos e o desempenho é 

avaliado periodicamente, gerando ações para a sua melhoria sempre que necessário; 

100% das empresas afirmaram que os planos de ação são elaborados para o alcance das 

principais metas e são acompanhados por um responsável; e, 100% das empresas 

afirmaram que as informações para a execução das atividades e para a análise e a 

condução do negócio estão definidas e organizadas por um sistema de informação. 

Ao perguntar por que o(s) gestor(es) de sua empresa não utiliza(m) indicadores de 

desempenho, a pesquisa aponta que, cerca de 77,77% (oitenta por cento) das empresas 
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que não utilizam indicadores de desempenho, justificam o ato por não julgar importante 

a utilização de tal ferramenta; 33,33% justificam por falta de conhecimento; e 11,11% 

justificam por falta de tempo. 

A última pergunta da pesquisa questiona que outros métodos são utilizados para 

avaliar a empresa: 90% de todas as empresas pesquisadas avaliam a empresa através de 

estudo de mercados e concorrentes; 10% responderam outros métodos assim definidos: 

avaliação através de relatórios trimestrais liberados pelo sistema (duas empresas) e 

avaliação do resultado de um ano para o outro (uma empresa); e nenhuma das empresas 

deixa de avaliar seu desempenho. 

 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Para se manterem no mercado atual, as MPE precisam gerenciar de maneira 

eficiente o seu desempenho em todas as áreas. Este gerenciamento deve ser feito com 

total conhecimento, habilidade, competência e visão estratégica, através do uso de 

indicadores de desempenho que vai avaliar seus resultados. O conhecimento do 

desempenho de uma empresa possibilita a comparação desta com outras do mesmo 

setor. 

Através da pesquisa empírica, observou-se que do total das empresas pesquisadas 

apenas 70% fazem uso de indicadores de desempenho. O restante, equivalente a 30%, 

gerencia suas atividades utilizando técnicas e métodos informais (relatórios gerados 

pelo sistema da empresa, comparação de resultados, entre outros), pelo fato de não 

terem acesso a novas tecnologias e a falta de um controle gerencial, podendo assim, 

obter resultados negativos uma vez que não fazem uso das ferramentas necessárias para 

conduzir suas atividades com sucesso. 

Existem diversos tipos de indicadores de desempenho que podem ser utilizados 

pelas MPE e, entre os mais conhecidos destacam-se o BSC (Balanced Scorecard), os 

indicadores financeiros, os indicadores do PNQ (Prêmio Nacional de Qualidade) e os 

indicadores sociais. O estudo revela que as empresas utilizam, em ordem decrescente, 

os indicadores do PNQ (gestão de pessoas, qualidade, mercado, processos internos e 

clientes), indicadores financeiros e BSC. Dentre os indicadores do PNQ o que é mais 

utilizado (100% das empresas que utilizam indicadores de desempenho) é o indicador 

de qualidade. Assim, pode-se perceber a preocupação das empresas com a qualidade dos 



47 

 

seus produtos/serviços finais. O indicador financeiro mais utilizado é o Índice de 

Lucratividade, evidenciando que a capacidade econômica das empresas é um item muito 

importante para as mesmas, pois significa o lucro sobre as vendas realizadas. Em 

relação aos itens do BSC, todas obtiveram o mesmo resultado, apontando a preocupação 

com clientes, fornecedores, funcionários, planos de ação e com as informações 

necessárias para a execução das atividades e condução do negócio. 

As empresas utilizam diferentes tipos de indicadores, uma vez que cada uma 

escolhe o indicador que mais lhe auxilie no gerenciamento. 

Um resultado positivo da pesquisa é que as MPE estão se preocupando com 

valores não financeiros na sua avaliação, ao fazerem uso do BSC, que mantém 

indicadores financeiros e inclui indicadores não financeiros, levando em conta 

perspectivas dos clientes/mercado, dos processos internos e do aprendizado e 

crescimento, que em conjunto, contribuirão para os resultados financeiros. Conforme 

afirmam Banker et al. (2000), as medidas não financeiras são excelentes medidas de 

desempenho futuro pois auxiliam os gestores a focarem suas ações em perspectivas de 

longo prazo. 

As empresas que não utilizam nenhum tipo de indicador de desempenho, a 

maioria (77,77%) justifica o ato por não julgar importante. Fato preocupante, uma vez 

que o uso de tais ferramentas auxilia em diversas áreas da empresa, como por exemplo, 

auxilia na venda, no custo, na qualidade, no prazo, entre outros. Sem essas ferramentas, 

dificilmente essas empresas vão conseguir driblar os fatores internos e externos que 

estão presentes no mercado, dificultando o desempenho da organização levando-as a 

mortalidade. 

A pesquisa aponta o mal uso de indicadores de desempenho por algumas 

empresas. O fato de os indicadores terem como principal função indicar oportunidades 

de melhora no gerenciamento não está sendo levado em consideração. As MPE devem 

fazer uso desta ferramenta para detectar pontos fracos, analisá-los e identificar as causas 

de resultados negativos. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo analisou o uso de indicadores de desempenho das micro e 

pequenas empresas do polo metal mecânico da cidade de Volta Redonda. A pesquisa foi 

aplicada a um total de 30 (trinta) empresas. 

De acordo com o objetivo geral da pesquisa, que consiste em avaliar o uso de 

indicadores de desempenho nas MPE do polo metal mecânico da cidade de Volta 

Redonda e quais são esses indicadores, a meta foi alcançada, uma vez que o 

questionário aplicado revela que a maioria das empresas utilizam indicadores de 

desempenho, conforme mostra a figura 4, que demonstra a porcentagem para uso de 

indicadores de desempenho. 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, foi desenvolvida uma revisão de literatura 

abordando a importância dos indicadores de desempenho e seus principais tipos. 

As maiores dificuldades encontradas para realização da pesquisa foram: 

- Dificuldade de contato com o responsável pelo assunto na empresa; 

- Dificuldade de horário disponível das empresas para responder ao questionário; e 

- Dificuldade de colaboração por parte de algumas empresas para responder aos 

questionários. 

A metodologia escolhida ajudou bastante na elaboração do trabalho, pois com o 

desenvolvimento da revisão de literatura pode-se construir uma base teórica consistente 

e assim, elaborar as perguntas e aplicar o questionário. O método escolhido para 

executar a pesquisa foi o método de THIOLENT (1997), que se compõe em: 

exploração; pesquisa aprofundada; ação; e avaliação. 

A maioria das empresas, 70% das pesquisadas, afirma utilizar indicadores de 

desempenho. O indicador de desempenho mais utilizado é o indicador de qualidade. 

Este resultado pode ser explicado pelo fato de as empresas seguirem o raciocínio de que 

a qualidade de produtos/serviços é um investimento e fator determinante para a sua 

sobrevivência. 

Apesar deste fato, a pesquisa aponta outros indicadores que as micro e pequenas 

empresas do polo metal mecânico utilizam para gerenciar o seu negócio, como por 

exemplo, indicador financeiro, gestão de pessoas, qualidade, mercado, processos 

internos e clientes. 

O presente trabalho demonstra que tanto as empresas que não utilizam indicadores 

de desempenho quanto as que não utilizam indicadores adequados estão gerenciando de 
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forma ineficaz, podendo então, chegar ao fim de sua vida útil como afirma Hronec 

(2001, p. 76) ao dizer que “os indicadores de desempenho ou performance 

organizacional são sinais vitais da organização que qualificam e quantificam o modo 

como as atividades ou outputs de um processo atingem suas metas”.  

A pesquisa aponta a necessidade e a possibilidade de uma empresa contar com 

instrumentos para seu planejamento e gestão estratégica que forneçam insumos para a 

elaboração dos planos e respectivos controles. Aponta que os gestores devem se 

atualizarem a respeito das diversas ferramentas disponíveis para que possam administrar 

e gerenciar de forma eficiente e eficaz, fazendo com que sua empresa supere qualquer 

obstáculo que possa aparecer no mercado. 

Portanto, os indicadores de desempenho revelam-se, conforme o levantamento de 

vários autores e em decorrência da pesquisa apresentada, como imprescindíveis. Devem 

ser considerados como ferramenta de suporte a processos de planejamento estratégico e 

de controle das estratégias adotadas e implementadas pelas empresas, visando a 

evolução da empresa no mercado. 
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