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RESUMO

Na administração de negócios, reduzir riscos e incertezas através de métodos de
monitoramento e indicadores eficientes é crucial para a tomada de decisão, sendo
indiferente o tamanho, o ramo ou a localização da empresa. Diversos autores e
instituições se dedicam a desenvolver modelos que auxiliem as organizações na
elaboração dos próprios indicadores. Neste contexto, este estudo visa desenvolver um
conjunto de indicadores específicos micro e pequenas empresas através da consulta a
especialistas em Balanced Scorecard - utilizando a Metodologia Delphi. Para isso foi
realizada uma revisão teórica sobre indicadores de desempenho, foi realizada uma
pesquisa com professores Doutores da Universidade Federal Fluminense e aplicou-se a
metodologia Delphi para desenvolver o conjunto de indicadores proposto. Após a
realização destas etapas concluiu-se que o conjunto de indicadores de desempenho
desenvolvido é uma ferramenta introdutória para a gestão estratégica e planejada das
micro e pequenas organizações - não sendo único e imutável, já que cada organização
tem suas necessidades.

Palavras-chave: Indicadores de Desempenho; Balanced Scorecard; Metodologia
Delphi; Micro e Pequenas Empresas.



ABSTRACT

In business administration, reduce risk and uncertainty methods for the efficient
monitoring and indicators is crucial for decision making ; being indifferent size, branch
or business location. Several authors and institutions dedicated to developing models to
aid organizations in the preparation of the indicators themselves. In this context, this
study aims to develop a set of indicators specific for micro and small enterprises
through consultation with experts in Balanced Scorecard - using the Delphi
methodology. For this, literature review was conducted on performance indicators,
research was done with teachers Doctors of Federal Fluminense University and applied
the Delphi methodology to develop the proposed set of indicators. After performing
these steps, it was concluded that the set of performance indicators developed is an
introductory tool for strategic management and planned micro and small organizations -
not being unique and immutable, as each organization has its own needs.

Keywords: Performance Indicators, Balanced Scorecard; Micro and Small Enterprises;
Delphi Methodology.
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1. INTRODUÇÃO

Pamplona & Ottoboni (2001) afirmam que as empresas brasileiras, independentemente

do tamanho ou estrutura, estão enfrentando grandes desafios e mudanças que contribuem para

aumentar o risco e a incerteza, tomando o gerenciamento das empresas uma atividade

bastante cOlnplexa e desafiante. Para Rocha & Oliveira (2006), as empresas com maior

chance de sucesso serão aquelas com maior capacidade de reação - lançar novos bens e

serviços mais rapidamente, atender demandas e conquistar confiabilidade.

Ao perceber estes desafios, os autores concordam que são necessários métodos de

monitoramento e indicadores de desempenho eficientes, que orientem decisões alinhadas com

os objetivos estratégicos, visão e missão da organização.

Na administração de negócios, a abordagem matemática trouxe vários instrumentos e

ferramentas de mensuração. O balanço contábil e as demonstrações financeiras são as

medidas mais utilizadas nas organizações, porém apresentam restrições evidentes, como

voltarem-se apenas para os ativos tangíveis ou como basear-se na extrapolação de dados

históricos passados. (ROCHA & OLIVEIRA, p.2, 2006)

Na busca de um sistema de indicadores de desempenho que permitisse às empresas

uma orientação correta, Kaplan & Norton apresentaram o Balanced Scorecard (BSC), onde

medidas financeiras são complementadas com medidas não financeiras e são estabelecidas

relações de causa e efeito entre elas. A ferramenta é WD sistema de gestão que permite

exprimir a estratégia da empresa em medidas de desempenho, permitindo 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.

Os métodos desenvolvidos sobre a elaboração do Balanced Scorecard utilizam, em

sua maioria, os grandes conglomerados como modelos dos seus relatos de aplicações práticas

e teóricas, e conforme Kaplan & Norton (1997), o sistema deve refletir a estrutura da

organização para qual a estratégia foi formulada. Então, o mesmo seria aplicável a

corporações, joint-ventures, departamentos de apoio em empresas e unidades de negócios,

empresas públicas e instituições sem fins lucrativos. Porém, percebe-se que, em empresas de

pequeno porte, existe a dificuldade de seguir rigidamente os passos propostos pelos

precursores do BSC, surgindo a necessidade da elaboração de uma proposta que levasse em

consideração as características e recursos disponíveis pertinentes às pequenas empresas.



12

Este estudo é embasado na percepção de especialistas sobre o tema BSC, por meio da

utilização da Metodologia Delphi de pesquisa, seguida de uma pesquisa ação em MPE's para

validação dos resultados.

Em suma, o problema desta pesquisa se resume em superar o desafio de consolidar um

sistema de indicadores de desempenho específicos para as Micro e Pequenas Empresas.

Neste sentido, o objetivo desta pesquisa é desenvolver um conjunto de indicadores de

desempenho específico para micro e pequenas empresas. Para alcançar este objetivo, este

estudo desdobra-se em quatro objetivos específicos: (1) realizar revisão bibliográfica sobre

indicadores de desempenho; (2) utilizar metodologia Delphi para consulta a especialistas na

área de indicadores de desempenho; (3) desenvolver conjunto de indicadores de desempenho

específico para micro e pequenas empresas; e (4) aplicar o conjunto de indicadores

desenvolvido em uma Micro Empresa.

1.1METODOLOGIA

Gil (2002) define pesquisa científica como uma realização concreta de uma

investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia

consagradas pela ciência, sendo um procedimento formal, com método de pensamento

reflexivo, que requer um tratalnento científico e se constitui no caminho para conhecer a

realidade ou para descobrir verdades parciais.

Segundo Santos (2003, p. 171):
A pesquisa pode ser classificada ou dividida de duas maneiras: a primeira, com base

nos procedimentos técnicos utilizados pelo pesquisador, e a segunda se baseia nos

objetivos pretendidos. Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória,

descritiva e explicativa. Já quanto aos procedimentos, ela pode ser: bibliográfica,

documental, experimental, ex post facto, levantamento, estudo de caso, pesquisa-

ação e pesquisa-participante.

As pesquisas exploratórias são aquelas que têm como objetivo proporcionar maior

familiaridade com o problema, com vistas a tomá-lo mais explícito ou construir conjecturas.

As descritivas têm como objetivo a descrição das características de determinada população ou

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. As explicativas têm como

preocupação central identificar os fatores que detenninam ou que contribuem para a

ocorrência dos fenôlnenos, aprofundando mais o conhecilnento da realidade porque explica a

razão e o porquê das coisas (MARCONI & LAKATOS, 2004).

Referente à natureza da pesquisa, Gil (2002) classifica a pesquisa em básica, quando

objetiva gerar conhecimentos novos e úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática
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prevista~ e, aplicada, quando tem o objetivo de gerar conhecilnentos para aplicação prática na

solução de problemas específicos.

Diante da elucidação dos termos metodológicos nos parágrafos anteriores dessa seção,

julga-se que a presente pesquisa é exploratória quanto aos seus objetivos, uma vez que a

mesma tem por objetivo difundir o tema sobre indicadores de desempenho às micro e

pequenas empresas. Já quanto aos seus procedimentos, a pesquisa será bibliográfica (uma vez

que se levantarão vários trabalhos sobre o assunto em anais de eventos, periódicos, teses,

dissertações e livros) e pesquisa delphi, por buscar consenso entre especialistas na área de

indicadores de desempenho.

Quanto a sua natureza, classifica-se essa pesquisa como aplicada, uma vez que se

pretende, além de analisar, comparar e expor os principais tipos de indicadores de

desempenho, desenvolver e aplicar um conjunto específico para as MPE's.

Para desenvolver este conjunto de indicadores, utilizou-se a Metodologia Delphi. Este

método consiste na consulta de um grupo de especialistas com questionários repassados

continuadas vezes até a convergência das respostas (KAYO & SECURATO (1997);

WRIGHT & GIOVINAZZO (2000)~ SANTOS (2001)~MORICOCHI ET AL (1995)~ OKOLI

& PAWLOWSKI (2004), MUNARETTO ET AL (2013)~KAlRALLA (1984)), ou seja
baseia-se no uso estruturado do conhecimento, da experiência e da criatividade de

um painel de especialistas, pressupondo-se que o julgamento coletivo, quando

organizado adequadamente, é melhor que a opinião de um só indivíduo. (WRIGHT

& GIOVINAZZO, 2000, p. 54)

De acordo COlnKayo e Securato (1997), os criadores desta metodologia - Dalkey &

Helmer (1963) - apontam que o objetivo principal é obter o mais confiável consenso entre os

especialistas. Para alcançar o consenso, o método tem como principais características (1) o

anonimato dos respondentes, (2) a representação estatística e (3) o feedback para reavaliação

nas rodadas subsequentes.

Munaretto et ai (2013) apontam que a quantidade de especialistas envolvidos tem

efeito direto na geração de infonnações, porém "não existe um consenso na academia sobre a

quantidade ideal de participantes num grupo Delphi, porque essa quantidade depende do

escopo e contexto da pesquisa e de fatores extrínsecos" (p.14). Já Kairalla (1984) afirma que o

total não deverá ultrapassar o total de cem especialistas, sem apontar um mínimo de

painelistas envolvidos. Okoli & Pawlowski (2004) justificaln que o número relativamente

limitado de especialistas no assunto da pesquisa. leva a um tamanho modesto de amostra e que

seria prático solicitar de 10 a 18 painelistas para a participação na pesquisa Delphi.
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Whight & Giovinazzo (2000) apontam que as principais vantagens do método

consistem em (1) realizar previsões em situações de carência de dados históricos, (2)

consultar a especialistas gera maior volume de informações, (3) os questionários geram maior

reflexão e facilitam os registros, (4) o anonilnato elimina a influência do status, (5) baixo

custo, (6) engajamento induz à criatividade e credibilidade. Já as desvantagens consistem na

(1) amostra não estatisticamente aceitável, (2) excessiva dependência dos resultados dos

respondentes, (3) possibilidade de se forçar o consenso e (4) dificuldade de elaboração de

questionário sem ambiguidade.

Considerando o problema e o objetivo desta pesquisa, percebe-se que a Metodologia

Delphi é um instrumento viável e eficaz para a busca de uma conclusão satisfatória.

Assim, primeiramente, foi realizado um estudo sobre indicadores de desempenho em

micro e pequenas empresas. Este estudo bibliográfico esclarece o que são indicadores de

desempenho, a utilidade que estes podem ter para uma pequena empresa, apresenta os

principais tipos de indicadores de desempenho para a gestão empresarial (dentre eles o

Balanced Scorecard, Prêmio Nacional da Qualidade, indicadores financeiros e indicadores

sociais) e apresenta o método para a utilização destes indicadores. Além disso, esclarece

conceitos sobre as MPE's e suas principais características.

A segunda etapa é embasada na percepção de professores Doutores da Universidade

Federal Flulninense que lecionaln e pesquisam nas áreas de finanças, pessoas, gestão de

operações e marketing, com o intuito de levantar, na opinião desses docentes, quais seriam os

indicadores de desempenho mais apropriados para as MPE's baseado nos fatores de insucesso

deste tipo de organização levantados pelo SEBRAE. Os resultados encontrados nessa segunda

etapa - segmentado nas perspectivas do Balaced Scorecard - foram o princípio do

questionário elaborado para a fase seguinte.

A terceira fase consiste em selecionar doutores, a partir de publicações o tema BSC
em periódicos nacionais, com a finalidade aplicar a metodologia Delphi.

A quarta e última fase dessa pesquisa consiste na aplicação da metodologia Delphi

com os especialistas selecionados na fase anterior e com o questionário elaborado a partir das

informações levantadas na segunda etapa para auxiliar no desenvolvimento de um conjunto

de indicadores para esse relevante segmento empresarial.

Para a realização dos propósitos do presente estudo, estruturou-se seu conteúdo em

capítulos, conforme segue:

No capítulo 2 - Fundamentação Teórica - inclui conceitos e contextualizações sobre os

principais tipos de indicadores de desempenho, elucidando como a aplicação dessas medidas
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podem influenciar na melhoria do gerenciamento para o crescimento da organização. Neste

capítulo também foram apresentados os principais tipos de indicadores de desempenho

(Balanced Scorecard, os indicadores do Prêmio Nacional da Qualidade, indicadores

financeiros e indicadores sociais) e explicado a aplicabilidade de indicadores de desempenho,

o método de aplicação genérico através de levantamento e processamento de dados para o

cálculo de índices e correlações existentes.

O capítulo 3 - Resultados da Pesquisa - serão apresentados o desenvolvimento e os

resultados a aplicação da Metodologia Delphi para o desenvolvimento do conjunto de

indicadores, calcados nos princípios do Balanced Scorecard, para Micro e Pequenas

Empresas.

Logo após, o capítulo 4 é dividido entre "discussão dos resultados sobre a

fundamentação teórica" - que apresenta discussão e aplicações de indicadores de desempenho

estudadas no âmbito acadêmico - e "discussão dos resultados sobre a pesquisa de

levantamento" - que apresenta uma análise reflexiva do conjunto de indicadores desenvolvido

na pesquisa de levantamento.

No capítulo 5 - Conclusão - são descritas as principais conclusões do trabalho, onde

são feitas considerações a respeito dos indicadores de desempenho que compõem o conjunto

desenvolvido, além das considerações finais da pesquisa. Ainda nesse capítulo, são efetuadas

recomendações de âmbito acadêmico (sugestões de novas pesquisas e aprofundrunento em

aspectos que não fizeram parte dos objetivos) e profissional (sugestão às empresas de micro e

pequeno porte).

Portanto, no próximo capítulo inicia-se a revisão bibliográfica deste trabalho,

apresentando a definição, aplicabilidade e principais tipos e modelos de indicadores de

desempenho, além da definição e caracterização das Micro e Pequenas Empresas.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo será apresentada a revisão bibliográfica sobre indicadores de

desempenho. Esta será composta primeiramente pela sua definição e aplicabilidade. A seguir

será feita uma explanação sobre os principais tipos e sistemas de indicadores de desempenho,

dentre eles indicadores financeiros - por serem muito difundidos e utilizados -, o Prêmio

Nacional da Qualidade - um conjunto amplo de indicadores, reconhecido internacionalmente

e muito utilizado no Brasil -, o Balanced Scorecard - usado mundialmente por grandes

empresas, moderna e ferramenta de auxilio a gestão do negócio - e indicadores sociais -

apresentados com a finalidade de medir o desempenho responsável socialmente, estudando os

modelos Global Reporting Initiative, IBASE e Instituto Ethos.

Em seguida, será apresentada a definição de Micro e Pequena Empresa e sua

caracterização.

2.1 DEFINIÇÃO E APLICABILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

Para a tomada de decisão, faz-se necessário o conhecimento, adquirido por meio de

informações, desde a mais simples atividade até a mais complexa. Para que se defina com

clareza a melhor tomada de decisão é necessário que se tenha informação, tanto para a vida

pessoal quanto para empresarial.

No Inundo empresarial, o gerenciamento de Ulna organização exige a elaboração de

informações para respaldar as decisões. Assim, se faz necessário estabelecer parâmetros para

a produção de infonnação e facilitar seu fluxo para o público interessado. Se existirem estes

parâmetros formalizados na organização, a tomada de decisão é bem embasada e permite a

identificação eficaz do problema - fator determinante para o sucesso da empresa.

Nesse sentido, Resnik (1991 ,p.3) traça um paralelo entre o sucesso e o fracasso da

pequena empresa, afirmando:

A boa administração é o fator determinante da sobrevivência e sucesso. A má

administração - e não a economia, a concorrência, a inconsistência dos clientes ou o

azar - é o fator que determina o fracasso. A boa administração - capacidade de

entender, dirigir e controlar a empresa - baseia-se na atenção crítica do proprietário-

gerente, e/ou responsáveis pela administração, aos poucos fatores decisivos

responsáveis pelo sucesso e sobrevivência da empresa.

E esta "atenção crítica" para tomadas de decisões advéln dos indicadores de

desempenho que, conforme PNQ (2007), "são dados ou informações numéricas que

quantificam as entradas (recursos ou insumos), saídas (produtos) e o desempenho de

processos, produtos e da organização como um todo. Os indicadores são utilizados para
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acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo." Assim, o indicador permite a

obtenção de infonnação sobre dada realidade, podendo sintetizá-las e reter apenas o essencial

do aspecto analisado para que fenômenos complexos quantitativos se tomem compreensíveis

(CAMPOS E MELO, 2008).

Nunes (2008), aponta que a definição de indicadores de desempenho do PNQ (2007) é

embasada por dois fundamentos: geração de valor e orientação por processos e informações.

Geração de valor é relacionado a resultados consistentes para assegurar a perenidade da

organização, "evidenciada pelo aumento de valor tangível e intangível de forma sustentada

para as partes interessadas" (NUNES, 2008, p.53). A orientação por processos e informações

é relacionada a:
Compreensão e segmentação do conjunto das atividades e processos da organização

que agreguem valor para as partes interessadas, sendo que a tomada de decisões e

execução de ações deve ter como base a medição e análise do desempenho, levando-

se em consideração as informações disponíveis, além de incluir os riscos

identificados (NUNES, 2008, p.53).

Já Oliveira et aI. (2010, p.49) afirmam que trabalhar com indicadores de desempenho
,

é quantificar a eficiência e eficácia dos processos de negócio ou das atividades realizadas. E

um ciclo contínuo para melhorar o desempenho da organização ao longo do tempo.

Ferreira et a/. (2008) destacam que os indicadores de desempenho apontam à

organização quais são seus vetores de sucesso atuais e futuros, para que os administradores

possam canalizar energias, conhecimentos e habilidades dos colaboradores para alcançar as

metas de longo prazo. Os autores ainda complementam:

[...] um sistema de gestão baseado em indicadores estabelece um mecanismo que

gera visibilidade do desempenho das empresas e de suas características de

qualidade, tornando o ambiente de negócios mais seguro e controlado, de modo a

atrair um número maior de investidores (FERREIRA et ai., 2008, p. 333)

Fernandes (2004) afirma que os indicadores são essenciais ao planejamento e controle

dos processos organizacionais, pois constituem a base do planejamento. E Schirigatti & Faria

(2006) corroboram com Fernandes (2004) ao citar Takashina & Flores (1996 apud

TAKASHINA & FLORES, SCHIRIGATTI & FARIA, 2006, p.l), que apontam a

necessidade dos indicadores de desempenho para o planejamento e controle dos processos das

organizações. Eles afirmam que indicadores possibilitam o planejalnento e o "estabelecimento

de metas quantificadas e o seu desdobramento na organização" (SCHIRIGATTI & FARIA,

2006. p. 1), que são essenciais ao controle para efetuar a análise crítica do desempenho da

organização, para as tomadas de decisões e para o replanejamento. Assim, facilita a ação da
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gerência, proporcionando maior respaldo na tomada de decisão. Takashina & Flores (1996

apud Takashina & Flores, Schirigatti & Faria, 2006) complementam que os indicadores:

a) estão relacionados ao conceito de qualidade voltada para o cliente. Ou seja, deve

considerar as necessidades e expectativas dos clientes, traduzidas através da qualidade do

produto ou serviço, sejam elas tangíveis ou não;

b) possibilitam o desdobramento das metas do negócio assegurando que as melhorias

obtidas em cada unidade contribuirão para os propósitos globais da organização;

c) devem estar sempre associados às áreas do negócio cujos desempenhos causam

maior impacto no sucesso da organização;

d) viabilizam a busca da melhoria contínua da Qualidade dos produtos e serviços e da

produtividade da organização, aumentando a satisfação dos seus clientes, sua competitividade

e sua participaçã.o no mercado.

Porém, conforme Schirigatti & Faria (2006) a aplicação dos indicadores nem sempre é

fácil. Muitos autores relatam a dificuldade de se estabelecer um sistema de medição eficaz,

que atenda a demanda por informações e integre todos os níveis das organizações.

Fernandes (2004, p. 5) aponta que indicadores "devem ser gerados de forma criteriosa,

assegurando a disponibilidade dos dados e resultados mais relevantes no menor tempo

possível e ao menor custo". O autor complementa que é essencial o cumprimento de diversos

critérios: importância, simplicidade e transparência, abrangência, acessibilidade,

comparabilidade, estabilidade e rapidez de disponibilidade, bem como baixo custo de

obtenção.

Dentre estes critérios, é interessante observar, por exemplo, que estabelecer a

transparência do indicador é um fator para o sucesso da sua utilização, aponta Fernandes

(2004). Demonstrar a origem dos dados e a utilização que se espera dele são cruciais para o

comprometimento dos envolvidos, já que é da natureza humana uma melhor participação

quando se tem consciência da importância e consequência do trabalho (Fernandes, 2004).

Souza et aI. (2006, p. 2) relacionam características de um bom indicador:

a) bem definido, simples, claro, compreensível, sem interpretação dúbia;

b) pertinente, significativo e sensível a variações;

c) presente e real;

d) disponível e fácil de ser utilizado;

e) fiel ao objetivo pelo qual foi definido, confiável e homogêneo às variações de

tempo e espaço passível de ser agregado e comparado.
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Pace et ai. (2003) afirmam que um bom administrador controla o desempenho dos

sistemas sob sua responsabilidade com o auxílio de indicadores, ocorrendo combinação de

fatores que levam a tomada de decisão e o destino da organização. O que apenas confirma a

afinnação de Globerson & Fralnpton:"você não pode administrar o que não pode medir"

(2000, apud GLOBERSON & FRAMPTON, FERNANDES, 2004, p. 4).

A seguir, serão abordados os principais tipos e modelos de indicadores de

desempenho: Indicadores de demonstrações financeiras, Prêmio Nacional da Qualidade,

Balanced Scorecard e indicadores sociais - Global Reporting Initiative, IBASE e Instituto

Ethos.

2.2 PRINCIPAIS TIPOS E MODELOS DE INDICADORES DE DESEMPENHO

Esta parte do estudo apresentará os quatro tipos/modelos de indicadores de

desempenho, explicitando suas principais características fundamentadas nos principais autores

da área.

A seguir, apresentam-se os indicadores das demonstrações financeiras, caracterizados

como tradicionais e altamente aplicados, mas com críticas importantes a serem consideradas.

Para fundamentar este tópico, foram estudados diversos trabalhos científicos e publicações da

área e percebeu-se que um dos autores mais difundidos e estudados é Dante Matarazzo

(2010). Neste contexto, a explanação sobre os indicadores financeiros é embasada no autor

Matarazzo (2010) e confrontado com outros autores da área, como AssafNeto e Lima (2011)

e Oliveira et aI (2000).

2.2.1 Indicadores das Demonstrações Financeiras

Nunes (2008) afirma que indicadores das demonstrações financeiras englobam as

operações traduzidas em moeda e organizadas de acordo com normas e técnicas contábeis.

Assim, a contabilidade fornece infonnações econôlnicas - através da Demonstração do

Resultado do Exercício (DRE) - e informações financeiras - através do Balanço Patrimonial

(BP).. que facilitam o processo de tomada de decisão (NUNES, 2008).

Oliveira et a/. (2000, p.5) apontam que a contabilidade também permite construir

modelos de prosperidade, explicar os fenômenos patrimoniais, controlar, efetuar análises,

além de servir para projetar exercícios seguintes. E mais, os autores mostram que, a partir das

informações extraídas da contabilidade, o administrador "pode tomar decisões quanto a

investimentos, financiamentos, pagalnento das obrigações, momento de substituição de ativos

obsoletos (colno máquinas, por exemplo), nível ideal de estoque, entre outras".
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Assim, percebe-se que a contabilidade existe para mais que o cumprimento de

obrigações legais, ela existe para orientar o gestor na visualização da performance operacional

da empresa, por exemplo.

A união dos conhecimentos das funções da contabilidade e da administração

financeira ocorre através dos dados levantados e preparados pela contabilidade com análises

financeiras para identificar desempenho. Nunes (2008) corrobora com Oliveira et a/. (2000) e

os complementa afinnando que pode-se extrair da contabilidade quocientes, ou seja, índices

baseados nas demonstrações financeiras. Estes apresentam a relação entre contas para

evidenciar aspectos da situação econômica, patrimonial ou financeira da organização. Além

de quocientes, é possível desenvolver índices para avaliar o desempenho passado, presente e

projetado da entidade, assim como comparar estes com os índices de outras organizações do

ramo ou com resultados próprios no decorrer do tempo.

E Oliveira et a/. (2000, p.8) alerta :

Sendo os dados utilizados para os cálculos dos índices extraídos das demonstrações

financeiras, é vital então que essas sejam fidedignamente elaboradas, pois não há

sentido algum em se utilizar índices financeiros para a tomada de decisões se os

dados eventualmente não são confiáveis.

Souza et a/. (2006, p. 8) lembram outras sérias desvantagens dos indicadores de

desempenho financeiro que "podem deixar de analisar o desempenho dos concorrentes e a

situação do mercado" ou que, para as empresas de pequeno porte, a terceirização da

contabilidade e o foco no fisico em detrimento aos relatórios gerenciais prejudicam a tomada

de decisão.

Assaf Neto e Lima (2011, p. 216) afirmam que analisar as demonstrações financeiras

tem objetivo de estudar o desempenho financeiro-econômico de detenninada empresa em

determinado período, é a avaliação de reflexos de decisões já tomadas. E "ainda que existam

critérios sofisticados, o uso de índices constitui-se na técnica mais comumente empregada".

Matarazzo (2010, p. 81) define índices financeiros como "a relação entre contas ou

grupo de contas das Demonstrações Financeiras, que visa evidenciar determinado aspecto da

situação econômica ou financeira de uma empresa", onde sua função não é determinar um

problema, mas alertar a existência de determinada situação.

O autor afirma que os índices são divididos entre aqueles que evidenciam a situação

financeira e aqueles que evidenciam a situação econômica da organização. Os índices da

situação financeira são divididos em índices de estrutura e índices de liquidez

(MATARAZZO, 2010).
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Os índices de estrutura de capital representam o nível de endividamento da

organização, ou seja, se esta utiliza recursos próprios ou de terceiros e a proporção desta

utilização (NUNES, 2008). Neste grupo de índices, pode-se avaliar a segurança oferecida pela

empresa ao capital alheio, pode-se observar, como aponta Matarazzo (2010, p. 87), "as

grandes linhas de decisões financeiras, em tennos de obtenção e aplicação de recursos".

A seguir descrevem-se os índices de estrutura de capital apresentados por Matarazzo

(2010), como resume a Tabela 1.
r

Tabela 1: Indices de estrutura de capital.
, , r INTERPRETASIMBOLO INDICE FORUMLA INDICA '"ÇAO

Estrutura de Capital

Participação de Capitais de terceiros Quanto a empresa tomou de Quanto menor,CTIPL Capitais de xl00 capitais de terceiros para cadaPatrimônio Líquido melhorTerceiros $100 de capital próprio

Composição do
Passivo Circulante Qual o percentual de QuantoPC/CT Capitais de terceiros xl00 obrigações a curto prazo menor,

Endividamento em melhorrelação às obrigações legais

Imobilização Quantos $ a empresa aplicou
Ativo Não Circulante no Ativo Não Circulantes para Quanto menor,APIPL do Patrimônio xl00Patrimônio Líquido cada $100 de Patrimônio melhorLíquido

Líquido

APIPL Imobilização Ativo Não Circulante Que percentual dos Recursos Quantodos Recursos xl00 não correntes foi destinado ao menor,
+ELP P.L + Ex. L.Prazo melhornão Correntes Ativo Não Circulante

Fonte: MATARAZZO (2010, p. 86).

Como pode-se observar na Tabela 1, o índice de participação de capital de terceiros

(Capitais de TerceiroslPatrimônio Líquido xl00), ou grau de endividamento, apresenta a

proporção entre capitais de terceiros e patrimônio líquido utilizado pela empresa

(MATARAZZO, 2010, p.88), ou seja, é um indicador de risco ou de dependência de terceiros.

A partir disso, pode-se realizar duas interpretações:

• Do ponto de vista financeiro, quanto maior o valor deste índice, maior a

dependência da empresa a terceiros;

• Do ponto de vista de obtenção de lucros, se a remuneração paga a capital de

terceiros for menor que o lucro na aplicação no negócio, o valor alto deste índice é vantajoso;

Entretanto, Matarazzo (2010) afirma que, ao se analisar este índice, deve-se

interpretá-lo de fonna exclusivamente financeira. Assaf Neto e Lima (2011), apontam que o

resultado superior a 1,0 significa maior grau de dependência financeira da empresa em relação

aos recursos de terceiros.
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Após conhecer o grau de endividamento, o passo seguinte é conhecer a composição

deste endividamento (Passivo Circulante/Capital de Terceiros xl00). Matarazzo (2010, p. 90)

destaca a diferença entre ter dívidas de curto prazo (sabendo-se da dificuldade de gerar

recursos) e ter dívidas de longo prazo (quando se dispõe de tempo para geração de recursos) e

por esta razão a importância deste índice que revela "o percentual de obrigações de curto

prazo em relação às obrigações totais".

Já o índice de imobilização do patrimônio líquido (Ativo Não CirculantelPatrimônio

Líquido xl00) indica a relação das aplicações no ativo permanente com o patrimônio líquido.

Nunes (2008) afirma que este índice revela o nível de imobilização dos recursos próprios da

empresa no volume total investido no ativo permanente, assim, quanto mais a empresa investe

no ativo permanente, maior será a dependência a capitais de terceiros para financiar o ativo

circulante,já que neste haverão menos recursos próprios. Matarazzo (2010) afirma que o ideal

é a empresa cobrir com o Patrimônio Líquido o ativo permanente e sobrar para financiar o

ativo circulante.

Nunes (2008) aponta que o índice de imobilização dos recursos não correntes (Ativo

Não CirculantelPatrimônio Líquido + Exigível a Longo Prazo x100) apresenta o nível que os

recursos permanentes da empresa estão financiando o ativo permanente. Matarazzo (2010, p.

95) diz que

[...] é perfeitamente possível utilizar recursos de longo prazo, desde que o prazo seja

compatível com o de duração do imobilizado ou então que o prazo seja suficiente

para a empresa gerar recursos capazes de resgatar as dívidas de longo prazo. Daí a

lógica de comparar as aplicações fixas (ativo permanente) com os recursos não

correntes (patrimônio líquido + exigível a longo prazo).

O autor ainda alerta que é importante que este índice não seja maior que 100%, mesmo

que a necessidade de ativo circulante seja pequena.

No grupo dos índices de Liquidez (ou Solvência), pode-se extrair a base da situação

financeira da empresa para saber sobre a capacidade de pagamento da organização,

"evidenciando o grau de solvência da empresa em decorrência da existência ou não de solidez

financeira" (NUNES, 2008. p. 50). Mas o autor alerta que é um índice relativo e não se deve

deixar de analisar outras variáveis (como prazos de pagamento e recebimentos ou renovação

de dívidas).

Assaf Neto e Lima (2011, p. 224) apontam que uma restrição atribuída a estes

indicadores é a posição de liquidez estática, ou seja, "não refletem a magnitude e a época em

que ocorrerão as diversas entradas e saídas circulantes".
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Matarazzo (2010, p. 99) observa que existe confusão entre índices de liquidez e

índices de capacidade de pagamento ao afinnar que os índices de liquidez não comparam

entradas e saídas de dinheiro, mas que, "a partir do confronto dos ativos circulantes com as

dívidas, procuram medir quão sólida é a base financeira da empresa".

A seguir serão descritos os principais indicadores de liquidez apresentados por

Matarazzo (2010) e a Tabela 3 apresenta um breve resumo destes índices.
,

Tabela 2: lndices de Liquidez.
, , , INTERPRE-SIMBOLO INDICE FORUMLA INDICA -TAÇAO

Liquidez
Quanto a empresa

Liquidez Ativo Circulante + Ex. L.Prazo possui de ativo Quanto
LG circulante + realizável ·

Geral Passivo Circulante + Ex L. Prazo mator,
a longo prazo para melhor

cada $1 de dívida total
Quanto a empresa

Liquidez Ativo Circulante possui de ativo Quanto
LC circulante para cada ·maIor,Corrente Passivo Circulante $1 de passivo melhor

circulante

Disponível + Títulos a Receber + Outros Quanto a empresa QuantoLiquidez possui de ativo líquidoLS Ativos de Rápida Conversibilidade ·
Seca para cada $1 de mator,

Passivo Circulante melhorpassivo circulante
Fonte: MATARAZZO, 2010, p. 86.

O índice de liquidez geral (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo

Circulante + Exigível a Longo Prazo) aponta quanto a empresa possui em termos de ativos

monetários e estoque em relação ao total de suas dívidas (curto e longo prazo) (NUNES,

2008). Quanto maior for este índice, tnelhor. Matarazzo (2010) aponta que se este índice for

maior que 1, a empresa poderia pagar as suas dívidas totais e ainda haveria sobra e se este

índice for menor que 1, a empresa não poderia pagar a totalidade das dívidas. Assaf Neto e

Lima (2011) recomendam a análise de liquidez de maneira integrada para obter a melhor

interpretação da folga financeira da organização.

O índice de liquidez corrente (Ativo Circulante / Passivo Circulante) aponta, de acordo

com Nunes (2008) o quanto a empresa possui em termos de disponibilidade imediata e

direitos à curto prazo. AssafNeto e Lima (2011, p. 224) destacam que

[...] se a liquidez corrente for superior aI, 0, tal fato indica a inexistência de um

capital circulante (capital de giro) líquido positivo; se igual aI, O, pressupõe sua

inexistência, e, finalmente, se inferior aI, 0, a existência de um capital de giro

líquido negativo (ativo circulante menor que passivo circulante).

E Matarazzo (2010, p. 107) afinna que o significado do índice de liquidez corrente é

na margem de folga para manobras de prazos visando a equilibrar as entradas e saídas de
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caixa. Quanto lnaiores os recursos, maior essa margem, maior a segurança da empresa,

melhor a situação financeira".

O índice de liquidez seca (Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante) aponta o

percentual de dívidas a curto prazo que podem ser quitadas através dos recursos de caixa

disponíveis (NUNES, 2008). Assaf Neto e Lima (2011) afirmam que o estoque é eliminado

para calcular este índice por, apesar de classificado como circulante, não apresentam liquidez

compatível com o grupo em que é inserido.

Matarazzo (2010, p. 108) mostra que este índice visa a medir o grau de excelência da

situação financeira da empresa. O autor afirma que
De um lado, abaixo de certos limites obtidos segundo os padrões do ramo, pode

indicar alguma dificuldade de liquidez, mas raramente tal conclusão será mantida

quando o índice de liquidez corrente for satisfatório. De outro lado, o índice de

liquidez seca conjugado com o índice de liquidez corrente é um esforço à conclusão

de que a empresa é um 'atleta da liquidez.

Outra forma apresentada por Matarazzo (2010) para interpretar este índice é descrita

na Figura 1.

o lumite Inferior 1,00
Faixa N'eutra

II
Faixa em.
que pIora
a situação

financeira da
empresa

Faixa em
que melhora
a situação

financeira da
empresa

I
I
J

Figura 1: Gráfico de interpretação do índice de liquidez seca.

Adaptado de: MATARAZZO (2010, p. 108).

Abaixo do LI (limite inferior - fixado quando se tem grande vivência no ramo), a

situação da empresa piora e acima de 1, a situação melhora. A conclusão que Matarazzo

(2010) chega sobre este índice, é que devido a imprecisão do índice, ele é normalmente

utilizado como coadjuvante.

Os índices de Rentabilidade (ou resultados) são utilizados para conhecer a capacidade

econômica da organização ao mostrar seu êxito econômico obtido com o capital investido.

"São extraídos da DRE e do BP avaliando o desempenho global da empresa, em termos de

capacidade de gerar lucros" (NUNES, 2008, p.50). A Tabela 3, elaborada por Matarazzo

(2010) resume os índices de rentabilidade.

O giro do ativo (Vendas Líquidas/Ativo) indica a quantidade vendida para cada

unidade monetária de investimento total (Matarazzo, 2010). Matarazzo (2010) afirma que o
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sucesso de determinada empresa depende de um volume de vendas adequado e que este tem

relação com o montante investido. Assim, o autor aponta três motivos para queda de

desempenho comercial: (1) retração do mercado, (2) perda da participação do mercado e (3)

estratégia da empresa - aumento de preço, dispondo-se a vender menos, mas com margem de

lucro maior.
,

Tabela 3: Indices de Rentabilidade.
, , , INTERPRE-SIMBOLO INDICE FORUMLA INDICA -TAÇAO

Rentabilidade (ou Resultados)

Vendas Líquidas Quanto a empresa vendeu QuantoV/AT Giro do Ativo para cada $1 de
Ativo investimento total maior, melhor

Lucro Líquido Quanto a empresa obtém QuantoLLN Margem Líquida xl00 de lucro para cada $100
Vendas Líquidas maior, melhorvendidos

Rentabilidade do Lucro Liquido Quanto a empresa obtém QuantoLL/AT xl00 de lucro para cada $100 deAtivo Ativo maior, melhorinvestimento total

Rentabilidade do Quanto a empresa obtém
Lucro Líquido de lucro para cada $100 de QuantoLLIPL Patrimônio p . ~ . L' "d M' d' xl00 capital próprio investido, maior, melhorLíquido atrLmonLO lqUl o e LO

em média, no exercício
Fonte: MATARAZO (2010, p.86).

Esta terceira hipótese pode ser comprovada através do índice de margem líquida

(Lucro LíquidoNendas Líquidas x100) que, conforme aponta Matarazzo (2010), indica o

quanto a empresa lucra para cada cem unidades monetárias vendidas e Nunes (2008)

complementa afirmando que é um índice que mede a eficiência global da empresa. AssafNeto

e Lima (2011) afirmam que a importância deste índice centra-se nas várias explicações

sequenciais sobre o desempenho empresarial.

° último índice abordado por Matarazzo (2010) é de rentabilidade do patrilnõnio

líquido (lucro líquido / patrimônio líquido médio x100), que indica o retomo líquido dos

recursos próprios investidos na elnpresa, ou seja, quanto os proprietários obtêm de lucro para

cada unidade monetária aplicada (NUNES, 2008; MATARAZZO, 2010).

AssafNeto e Lima (2011) destacam que o retomo do patrimônio líquido (ROE) deve

ser comparado sempre com o custo de capital próprio, assim, para ser atraente, o investimento

deve pelo menos ser tão rentável quanto a taxa de oportunidade. Empresas que apuram um

ROE superior ao custo de capital de seus acionistas promovem acréscimos no valor de

mercado de suas ações, ou seja, agregaln riqueza aos proprietários.

Matarazzo (2010) explica como avaliar os índices propondo três tipos básicos de

avaliação: (1) pelo significado intrínseco, (2) pela comparação ao longo de vários exercícios

ou (3) pela comparação com índices de outras empresas - índices-padrão.
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o autor afirma que é possível avaliar índices pelo seu significado intrínseco, mesmo

que de forma grosseira. Ele explica que muitas vezes a experiência do analista no mercado em

que a empresa opera é muito considerado a nesta opção de avaliação, que, deve-se destacar, é

limitada e só deve ser utilizada na falta de índices-padrão.

Já a comparação dos índices no tempo é muito útil por lTIOstrartendências seguidas

pela organização. As informações no decorrer do tempo "permitem ao analista formar uma

opinião a respeito de diversas políticas seguidas pela empresa, bem como das tendências que

estão sendo registradas." (MATARAZZO, 2010, p.118). O autor ainda destaca que é essencial

a avaliação conjunta de todos os índices.

Matarazzo (2010, p. 199) afirma que só se pode avaliar um índice como bom ou ruim

se comparado com um padrão.
,
E preciso definir um conjunto (universo) e, em segui~ comparar o elemento com

,
os demais do conjunto para atribuir-lhe determinada qualificação [...] E importante

ao fazer a comparação, saber se um índice é: quanto maior, melhor, ou quanto

menor, melhor

Ou seja, realiza-se o cálculo do índice da empresa que se deseja analisar para

comparar com o índice-padrão e definir se a organização analisada tem um bom índice em

relação as outras ou não. Matarazzo (2010) destaca que não há boa análise sem essa

comparação, que o uso dos índices-padrão é essencial para a análise de balanços.

A nível comparativo, prêmios de excelência tem destacado diversas empresas pelo

mundo por seu desempenho não só financeiro, mas também de produtividade, qualidade,

processos, satisfação de clientes (internos e externos), competitividade, entre outros. Neste

sentido, o tópico a seguir realiza um estudo acerca do Prêmio Nacional da Qualidade,

amplamente reconhecido no Brasil.

2.2.2 Prêmio Nacional da Qualidade

Oliveira e Martins (2008) evidenciam a ilnportância de prêlnios de excelência em

negócios para a produtividade e qualidade por fornecerem modelos a partir de conceitos para

alcançar o sucesso do negócio no longo prazo. Puay et a!. (1998 apud Puay et ai, Oliveira e

Martins, 2008) afirmam que existem relatos de diversas empresas apontando a melhora de,

além de qualidade, nível de satisfação do cliente, produtividade, processos, moral dos

empregados, desempenho dos fornecedores, competitividade e participação de mercado.

Oliveira e Martins (2008) enumeram os três principais prêmios de qualidade pelo

mundo:
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• Deming Prize - Japão;

• Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) - Estados Unidos da

America;

• European Quality Award - Europa;

O Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) "é um reconhecimento da excelência na

gestão das organizações" (OLIVEIRA e MARTINS, 2008, p.250), que foi criado pela

Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) eln outubro de 1991 e concedido pela primeira vez

em 1992.(à IBM de Sumaré), de acordo com Dagnino e Souza (1995). Os autores afirmam

que este prêmio é muito similar ao prêmio (MBNQA) e anualmente se renova com melhorias

tanto do MBNQA quanto de critérios locais e de outros prêmios.

Araujo (2005, p. 33) aponta que o PNQ "busca promover o entendimento dos

requisitos para alcançar a excelência do desempenho e troca de informações sobre métodos e

sistemas de gestão".
A Excelência em uma organização depende fundamentalmente de sua capacidade de

perseguir seus propósitos em completa harmonia com seu ecossistema. A Fundação

Nacional da Qualidade entende as organizações como sistemas vivos, integrantes de

ecossistemas complexos, com os quais interagem e dos quais dependem". (2011

apudPNQ, RAMOS, 2012, p.44)

Nunes (2008) afirma que o PNQ, desde 2001, dissemina o Modelo de Excelência da

Gestão (MEG), que objetiva aumentar a competitividade das empresas brasileiras. Para isso,

esta possui oito critérios: (1) liderança; (2) estratégias e planos; (3) clientes; (4) sociedade; (5)

informações e conhecimento; (6) pessoas; (7) processos; (8) resultados; como ilustra a figura

2. Araujo (2005) afinna que estes critérios devem "espelhar o estado da arte da gestão [...] ser

claros e de fácil entendimento" (ARAUJO, 2005, p. 35) para serem utilizados em qualquer

tipo de organização. O autor ainda aponta as oportunidades que as empresas que adotam os

critérios de excelência terão ao realizarem a autoavaliação:

• Entender os requisitos para a excelência do desempenho;

• Medir e identificar onde melhorar o seu desempenho;

• Considerar e integrar as necessidades de todas as partes interessadas no seu

sucesso;

• Identificar e entender, de forma sistemática, seus pontos fortes e suas

oportunidades para melhoria; e

• Promover a cooperação interna entre os setores, os processos e as pessoas da

força de trabalho.
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Figura 2: Modelo de excelência do PNQ.

Fonte: OLIVEIRA & MARTINS (2008, p. 251)

De acordo com Alves (2012), a Figura 2 simboliza a organização como um sistema

orgânico e adaptável, que interage com o ambiente externo. Pode-se perceber que esta sugere

que existe um relacionamento hannônico e integrado entre os elementos do modelo para a

geração de resultados.

Oliveira e Martins (2008) afirmam que estes oito critérios são fundamentados nos

princípios de:

• Pensamento sistêmico~

• Aprendizado organizacional;

• Cultura da Inovação;

• Liderança e constância de propósitos;

• Orientação por processos e infonnações;

• Visão de futuro;

• Geração de valor;

• Valorização das pessoas;

• Conhecimento sobre o cliente e o mercado;

• Desenvolvimento de parcerias e responsabilidade social.
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o modelo de excelência em gestão do PNQ é constituído, além dos oito critérios, por

vinte e quatro itens de excelência. A Figura 3, apresentada por Oliveira e Martins (2008),

mostra estes itens.

5.1lntormaçõcs da OIganização
5.2Infonnaç()es lmparnti
5.3 Ativos Tntangivei

Figura 3: Itens de excelência do PNQ.

Fonte: OLIVEIRA e MARTINS (2008, p. 25 I).

Oliveira e Martins (2008) apresentam também o diagrama de gestão do PNQ (Figura

4) apontando para os dois estágios de maturidade das práticas: um refere-se ao

estabelecimento da gestão da rotina na organização - práticas e padrões -, ilustrados na parte

superior da figura 4; o outro refere-se a melhoria das práticas e padrões (tratado no PNQ

como aprendizado), ilustrados na parte inferior da Figura 4.

3.1 Imagem e conhecimento domercado
3.2 Relacionamento com os clientes

6. J Sistemas de trabalho
6.2 Capacitação e desenvolvimento
6.3 Qualidade de vida

8.1 Resultado. econômico,-
financeiros.r-+-
8.2 Resultados relativos aos
clientes e ao mercado
8.3 Resultado relativos à
sociedade
8.4 Rc ultado relativo às
pessoas
8.5 Resultados do proce sos
principais do negócio e dos
processo de apoio
8.6 Re ultado relativo aos
fornecedores

1.1 Sistema de liderança
1.2Cultura de Excelência
1.3Análi edo desempenho e
da organização

Resultados

2.1 FornlUlaçãodas estratégias
2.2 Implementação das estratégias

7.1 Proc .. o principais do negócio e
processo de apoio
7.2 Proce' os de relacionamento com
fornecedores
7.3 Processos econômicos-financeiros

4.1 Responsabilidade ocioambiental
4.2 Ética e desenvolvimento social
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Planejamento
da execução

Definição das
práticas e padrões Verificação

( omparação
com padrão)

Melhoria Avaliação

Figura 4: Diagrama da gestão do PNQ.

Fonte: OLIVEIRA &MARTINS (2008, p.252).

Alves (2012) explica que o sucesso de uma organização está na capacidade de atender

às expectativas dos clientes - que devem ser identificadas, entendidas e utilizadas para

desenvolver produtos e criar valor, conquistando e retendo os clientes - e da sociedade que

está inserida - indo além do que obriga a lei.

Então, a liderança atua estabelecendo princípios de organização, prática e vivência da

excelência. Alves (2012, p. 52) afirma que
Os líderes, principais responsáveis pela obtenção de resultados que asseguram a

satisfação de todas as partes interessadas e a perpetuidade da organização, analisam

o desempenho da mesma e executam, sempre que necessário, as ações requeridas,

consolidando o aprendizado organizacional.

A liderança direciona a organização e estabelece metas, considerando projeções de

demanda e desempenho projetados dos concorrentes. Assim, para atingir as metas, estratégias

são desdobradas em todos os níveis organizacionais e comunicadas para a força de trabalho

(se pertinente, também às demais partes interessadas), e os recursos são alocados

adequadamente.

Alves (2012, p. 53) destaca que a "organização avalia permanentemente a

implementação das estratégias, monitora os respectivos planos e responde rapidamente às

mudanças nos ambientes interno e externo".
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,
E importante que o ambiente de trabalho seja propício para a consolidação da cultura

de excelência (pessoas capacitadas e satisfeitas), para criar valor aos clientes e aperfeiçoar a

relação COlnos fornecedores.

Então, há a mensuração de resultados em relação à situação econômico-financeira,

clientes e mercado, pessoas, sociedade, processos principais do negócio e processos de apoio,

e fornecedores.

Alves (2012, p. 53) afirma que

Os efeitos gerados pela implementação sinérgica das práticas de gestão e pela

dinâmica externa à organização podem ser comparados às metas estabelecidas para

eventuais correções de rumo ou reforços das ações implementadas. Esses resultados,

em forma de informações e conhecimento, retomam a toda a organização, para que

essa possa executar as ações e buscar o aprendizado organizacional.

Ou seja, essas informações apontam à viabilização do desempenho à atuação

necessária em todos os níveis.

Assim, dos vinte e quatro itens de excelência (nos quais dezoito são itens de processos

gerenciais e seis de resultados organizacionais), o foco deste estudo será sobre os seis itens de

resultados organizacionais - com os seguintes indicadores: (1) relativos à gestão econômico-

financeira; (2) relativos aos clientes e aos mercados; (3) relativos à sociedade; (4) relativos às

pessoas; (5) relativos aos processos principais do negócio e aos processos de apoio; e (6)

relativos aos fornecedores.

A seguir, serão apresentados exemplos, elaborados por Nunes (2008), de indicadores

destes seis itens de resultados organizacionais.

2.2.2.1 Indicadores Relativos à Gestão Econôlnico-Financeira

Os indicadores relativos à gestão econômico-financeira são classificados em quatro

grupos: (1) liquidez; (2) estrutura; (3) atividade; e (4) rentabilidade. Estes grupos e seus

respectivos indicadores são apresentados na Tabela 4.
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Tabela 4: Exemplo de indicadores relativos à gestão econômico-financeira.
,

Grupos Indicador Definição

~
Liquidez Corrente Ativo Circulante dividido pelo Passivo Circulante

-=-.= Ativo Circulante mais Ativo Realizável de Longo Prazo dividido peloc--. Liquidez Geral~ Passivo Circulante mais Passivo Exigível de Longo Prazo

Prazo Médio de Número médio de dias para o recebimento das vendasRecebimento

~
Prazo Médio dos Estoques Número médio de dias para a renovação dos estoques

"C

~", Prazo Médio de Pagamento Número médio de dias para o pagamento de compras••.~
~<

Ciclo Financeiro Prazo médio do recebimento de vendas mais o prazo médio de
renovação de estoques menos o prazo médio de pagamento de compras

Geração de Caixa Saldo médio de caixa dividido pelo total de vendas

Endividamento Passivo Circulante mais o Passivo Exigível de Longo Prazo divido pelo
Patrimônio Líquido

= Composição . Passivo;.. do Passivo Circulante dividivo pelo Passivo Circulante maIS=~ Endividamento Exigível de Longo Prazo=•••~ Recursos Onerosos dividido pelo Passivo Circulante . PassivofI.l maIS
~ Endividamento Oneroso Exigível de Longo Prazo

Imobilização Ativo Permanente dividido por Patrimônio Líquido
Giro do Ativo Receita Líquida dividida pelo total do ativo
Rentabilidade do PL Lucro Líquido dividido pelo Patrimônio Líquido

Margem Bruta Receita de vendas menos o custo dos produtos vendidos dividido pela
receita de vendas

~ Vendas Receita de vendas dividida pela receita de vendas prevista
"'C

="C-. Crescimento da receita Total de vendas do ano dividido pelas vendas do ano anterior••••-..,Q
=~ Valor Econômico Agregado= Lucro líquido menos custo de oportunidade do capital~
~ (EVA)

EBITDA (LAJIDA) Lucro antes dos juros, imposto de renda, depreciação e amortização

,
Indice de cobertura das EBITDA dividido pelas despesas financeirasdespesas financeiras

Fonte: NUNES (2008, p. 54).

De acordo com Nunes (2008) - e conforme apresentado no item 2.2.1 deste estudo - os

indicadores de estrutura permitem a análise da estrutura de capitais - geralmente é favorável

quando os valores decrescem com o tempo. Os indicadores de liquidez apontam a capacidade

de pagamento de dívidas - geralmente são favoráveis quando os valores crescem com o

tempo. Os indicadores de atividade possibilitam verificar o nível de atividade da organização

- dependendo do indicador, tendências favoráveis serão crescentes ou decrescentes. E os

indicadores de rentabilidade, que apontam a rentabilidade de operações, do patrimônio líquido

e ativo total contábil - geralmente é favorável quando os valores crescem com o tempo.
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2.2.2.2 Indicadores Relativos aos Clientes E Aos Mercados

Exemplos de indicadores relativos aos clientes e aos mercados são apresentados na

Tabela 5.

Tabela 5: 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

Percentual de entrevistados que lembram da marca em primeiro lugar

Conhecimento Outros indicadores: números de inserções espontâneas e positivas na mídia

Número de acessos ao site

Percentual de clientes que são fiéis por um período definido (não existe uma definição
geral e única)

Fidelidade 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

Número de reclamações procedentes dividido pelo total de unidades vendidas. A

Insatisfação 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.

Tempo médio de solução dos problemas relativos
,

diversas etapas doRelacionamento as
relacionamento: pré-vendas, venda e pós-venda.

Fonte: NUNES (2008, p. 55).

2.2.2.3 Indicadores Relativos à Sociedade

Exemplos de indicadores relativos à sociedade são descritos na Tabela 6.
Tabela 6: Exemplo de indicadores relativos à sociedade.

Indicador Definição

Conformidade Social Pontuação obtida pelo sistema de avaliação do Instituto Ethos (ou
equivalente).

Percentual de entrevistados em pesquisas que declaram ter •Imagem

Imagem Pública
positiva sobre a responsabilidade pública da organização.

Número de inserções espontâneas positivas na mídia sobre iniciativas de
responsabilidade pública.

Investimento / Recursos Alocados Valor investido em programas sociais ( incluindo o tempo disponibilizado
em responsabilidade social do pessoal interno) dividido pela receita.

Beneficios dos programas sociais Benefício obtido pela sociedade com o programa (diminuição dos
problemas / número de pessoas atingidas).

Percentual de requisito dos atendidos divididos pelo total de requisitos
Conformidade Ambiental totais aplicáveis baseados na legislação e nos compromissos ambientais

assumidos.
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Continuação da tabela de exemplo de indicadores relativos à sociedade.

Custo Ambiental Custo dos danos causados ao Meio Ambiente no
período de um ano, dividido pela receita.
Valor investido em gestão ambiental (incluindo o

Investimentos / recursos alocados em gestão ambiental tempo disponibilizado do pessoal interno) dividido
}?elareceita.

Risco Ambiental Número de não conformidades ambientais.
Número de aspectos ambientais inaceitáveis.

Passivo Ambiental Custo potencial de tratamento e de adequação legal.
Fonte: NUNES (2008, p. 56).

,
2.2.2.4 Indicadores Relativos As Pessoas

A seguir serão definidos exemplos de indicadores relativos às pessoas, que se dividem

em três grupos: (1) sistemas de trabalho, (2) capacitação e desenvolvimento e (3) qualidade de

vida. A Tabela 7 descreve estes indicadores.
Tabela 7: Exemplo de Indicadores Relativos às Pessoas.

Grupo Indicador Definição

% da força de trabalho envolvida em grupos multifuncionais

% de pessoas que se declaram envolvidas e engajadas em atividades
vinculadas à estratégia

Organização do trabalho % 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=..c=•• Tempo para atendimento a pedido de admissãof-I
~ Seleção e contratação Eficácia da seleção (% de pessoas admitidas que permanecem após o"O

~ período de experiência)=e
Indicador consolidado (por nível ou área que permanecem após o período~•••••~ de experiência).,..

rI'l Desempenho das pessoas

Indicadores relativos a Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)

Melhoria contínua e EVA por pessoa (EBITDA dividido pelo número de pessoas da força de
trabalho)produtividade
% realizado das metas individuais e das equipes

Avanço na carreira % de oportunidades preenchidas internamente
% de pessoas promovidas no últimos 12 meses

Equidade de remuneração % de funções com equidade externa

Q
% das habilidades exigidas por função e que foram efetivamente

~ ..•..• Habilidades certificadas disseminadas.e 5te e Medição do êxito do treinamento na prática após um período pré-= .,...... ~ Eficácia do treinamento determinado.,.. --Cj e= > Investimento em treinamento dividido pela receitac.. c
~ ~
U ~ Volume de treinamento

"O

Número de horas de treinamento dividido p_elashoras disponíveis
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o Habilidades certificadas % cumprido do plano de treinamento~ .•..
Q 5.~ e= ..,..•.•>

Cultura de excelência % de pessoas da força de trabalho que conhecem e praticam valores e..,. ..
(J Q
• > . , . . . .
c.. = os pnnclplos organizacIonaiS= 4.)
U ~

"O

Indicadores respectivos aos respectivos programas
Frequência e gravidade de acidentes

= Saúde ocupacional, Frequência de quase acidentes
"'=..,.

% de pessoas com doença ocupacional-.. .
~ segurança e ergonomla Número de pessoas treinadas e horas de treinamento em segurança"O

4.)
Número de perigos significativos (classe 111e IV conforme OIISAS"O

ar:-= 18001)..,.
•• Bem-estar, satisfação e Indice de qualidade de vida==O motivação Indice de satisfação (% de funcionários que se declaram motivados e

satisfeitos)
% de pessoas satisfeitas com os benefícios

Continuação da tabela de exemplo de Indicadores Relativos às Pessoas.

Fonte: NUNES (2008, p. 57).

2.2.2.5 Indicadores Relativos aos Processos Principais do Negócio e de Apoio

Exemplos de indicadores relativos aos processos do negócio, relativos aos

produtos/serviços e aos critérios de liderança, estratégias e planos, informações e

conhecimento são descritos na Tabela 8.
Tabela 8: Exemplos de indicadores relativos aos processos internos.

Grupo Indicador Definição

% de produtos produzidos dentro do padrão
,

Conformidade do produto Indices de rejeição em etapas críticas
o % de produtos reclassificados••••="O

o Prazo de entrega % de produtos entregues no prazo prometidoa.
~

Atendimento em garantia Valor do atendimento em garantia dividido pelo valor total dos produtos

Receita de novos produtos % da receita obtida de produtos lançados a menos de um determinado
tempo

líI.l Tempo para recuperar o Meses necessários para o total investido em um novo produto ou novo..,.
investimento processo seja equivalente ao lucro operacional gerado=c....,.

(J=..,.a.
~ Número de não conformidades por projeto
fIlo
fIl
líI.l
4.) Conformidade de projeto(J

Tempo real de projeto dividido pelo ponto previstooa.
~

Custo real de projeto dividido pelo tempo previsto

Produtividade
Custo real do processo dividido pelo custo ideal

Produção por pessoa da força de trabalho



36

Continuação da Tabela de exemplos de indicadores relativos aos processos internos.

Produtividade Receita por pessoa da força de trabalho

Eficiência Operacional Consumo por unidade produzida (energia, água, vapor, etc, conforme
características específicas do processo e produto)

~ % da capacidade global utilizada••
~
Q.
••CJ Conformidade do processo= Número de não conformidades por processo••••
~
~ Variabilidade do processoQ

Capabilidade{Cp) da variável crítica~
(I}
~
~ % de materiais perdido em relação ao total utilizadoQ
"-
~

Desperdício Número de horas de retrabalho sobre o total de horas programadas

Tempo improdutivo dividido pelo tempo real

Qualidade do planejamento
% da programação de produção realizada

=••Q Tempo médio entre falhas de equipamentos críticosQ.

< Número de não-conformidades
~

"O Monitoramento e controle % de ordens de serviço atendidas no prazo programado~ dos processoQ Medições de satisfação do cliente interno~
{Il
~

% do cumprimento dos acordo de níveis de serviçosuo••
~

Eficácia do sistema de qualidade (% de ações corretivas/preventivas que
neutralizavam não-conformidades)
Premiações globais recebidas pela organização

Eficiência Operacional Desempenho da liderança extraído de questões da pesquisa de clima
Pessoas com potencial de liderança identificadas e desenvolvidas (% sobre o

'fi total de líderes atuais)
~
M•..
~

% de planos estratégicos executados{Il Estratégias e planosQ•• % de pessoas da força de trabalho envolvidas nos processos de formulação"-,~
•••• das estratégias••••U % de conhecimento crítico documentado e disseminado

Informações e
Disponibilidade da rede

conhecimento
Retenções de pessoas-chave (número de pessoas-chave que saíram nos
últimos 12 meses dividido pelo número total de pessoas-chave)

Fonte: NUNES (2008, p.58).
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2.2.2.6 Indicadores Relativos Aos Fornecedores

Os indicadores relativos ao relacionamento com os fornecedores são exemplificados

na Tabela 9.
Tabela 9: Exemplos de indicadores relativos aos fornecedores.

Indicador Definição

Conformidade do produto

Pontualidade na entrega

% de volume de compras vindo de fornecedores com qualidade assegurada

Número de não-conformidades por unidade adquirida
,
Indice global de desempenho (nota média ou ponderada das notas atribuídas aos diversos fatores
relevantes)

Economia realizada no período de um ano, descontada a inflação e o custo do desenvolvimento de
fornecedores

Giro de estoque (360 dividido pelo número médio de dias de 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)

% de ações corretivas implementadas no prazo e com eficácia pelos fornecedores

% de fornecedores que participam de eventos promovidos pela organização

% de fornecedores que demonstram envolvimento e comprometimento com os Valores e Princípios
da organização

% de fornecedores que possuem relacionamento caracterizado como parceria

Fonte: NUNES (2008, p.59).

O PNQ é um prêmio de excelência e um modelo de indicadores para

organizações empresariais. Mas alguns anos antes da criação deste prêmio, Kaplan & Norton

inovavam o sistema de medição de desempenho ao lançarem o Balanced Scorecard, o

próximo tema deste estudo.

2.2.3 Balanced Scorecard

Até a década de 1970, na era industrial, controles financeiros para análise de eficiência

da alocação do capital fisico e financeiro eram medidas de desempenho que atendiam as

necessidades industriais.
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Porém, a partir do início da era da informação, estas medidas se tornaram

insuficientes. Elas contam a história de acontecimentos passados, medem desempenho de

curto prazo, mas não atendem a necessidade de apontar investimentos no longo prazo, não

conseguem medir ativos intangíveis e neln apontar o nível de satisfação dos clientes.

Almeida e Marçal (2006) afinnam que as organizações geravam dados em excesso e

desnecessários e, assim, despendiam muito tempo para analisá-los, perdendo tempo para

dedicar-se a tomada de decisão.

Nunes (2008) recorda que, em 1992, a Harvard Business Review publicou o artigo The

Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance (Balance Scorecard: Indicadores que

Impulsionam o Desempenho), um estudo inovador que apontou uma nova abordagem para a

mensuração de desempenho organizacional. Anos depois, em 1996, foi lançado o livro The

'Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action (Balanced Scorecard: A Estratégia em

Ação). Tanto o artigo quanto o livro descrevem um novo sistema para a gestão estratégica,

apresentando exemplos das organizações que foram por eles estudadas.

O Balanced Scorecard foi criado para suprir a necessidade de organização da

informação empresarial de modo dinâmico, holístico e coerente com suas necessidades e

estratégias. De acordo com Soares (2001), esta ferramenta foi criada para desenvolver um

novo grupo de medidas de deselnpenho pois medidas financeiras estavam se tornando

obsoletas - o que prejudicava a capacidade da organização em criar valor econômico futuro.

Assim, além das medidas financeiras, outras também passaram a ser consideradas, como

apontam os precursores desta ferramenta. Kaplan & Norton (1997, p.19), afirmaln o seguinte:

o Balanced Scorecard é um novo instrumento que integra as medidas derivadas da

estratégia. Sem menosprezar as medidas financeiras do desempenho passado, ele

incorpora os vetores do desempenho financeiro futuro. Esses vetores, que abrangem

as perspectivas do cliente, dos processos internos, e do aprendizado e crescimento,

nascem de um esforço consciente e rigoroso da tradução da estratégia organizacional

em objetivos e medidas tangíveis.

Ou seja, esta ferramenta é um conjunto de medidas coerentes com as estratégias da

empresa, alinhando iniciativas individuais, interdepartamentais e organizacionais para

alcançar o ótimo global.
,
E importante destacar que Kaplan & Norton (1997) apontam cinco princípios em

organizações que focaln na estratégia:

• Princípio 1 - traduzir a estratégia em termos operacionais: o BSC é embasado

em mapas estratégicos, representando uma fonna genérica para a descrição da estratégia

organizacional. Cada indicador integra uma cadeia lógica de causa e efeito que conecta os
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resultados esperados da estratégia com vetores que induzirão a esses resultados. Assim, o

mapa estratégico descreve o processo de transfonnação dos ativos intangíveis em resultados

tangíveis para os clientes e, consequentemente, em resultados financeiros.

• Princípio 2 - alinhar a organização à estratégia: a organização precisa criar

sinergias entre unidades segregadas e independentes ao integrar atividades. Tais sinergias

destas integrações devem ser reconhecidas explicitamente nas estratégias e nos scorecards das

unidades individuais.

• Princípio 3 - transformar a estratégia em tarefa de todos: é essencial alinhar e

comprometer os colaboradores com a estratégia, já que estes que irão, efetivamente, implantá-

la.

• Princípio 4 - converter a estratégia em processo contínuo: é preciso integrar a

gestão dos orçamentos e das operações com a gestão estratégica. Na gestão da estratégia, os

relatórios do BSC possibilitam monitorar o progresso em relação à estratégia e, se necessário,

adotar de ações corretivas necessárias. Já na gestão de operações, o orçamento opera como

sistema de planejamento e controle. Assim, a atuação do scorecard funciona como elemento

central de coesão do processo de aprendizado estratégico ao conectar o processo de controle

das operações com o processo de controle e aprendizado para monitorar se a estratégia é

cumprida.

• Princípio 5 - mobilizar a mudança por lneio da liderança executiva: o BSC

transforma a liderança executiva em orientador para propagá-lo pela organização ao motivar e

empreender a mudança.

Almeida & Marçal (2006) sintetizam que o BSC fornece três elementos eficazes para

o aprendizado estratégico: (1) compartilha a visão de forma articulada em toda a empresa ao

definir resultados de forma clara que a equipe busca alcançar; (2) proporciona um feedback

estratégico; (3) simplifica a revisão estratégica (o que se mostra essencial para o aprendizado

organizacional).

Nunes (2008, p. 66), resume o sistema afirmando que o BSC "traduz a visão

estratégica de uma empresa em objetivos e medidas tangíveis", baseado em quatro

perspectivas diferentes que se complementam, que representam o equilíbrio entre indicadores

externos e internos, formando um conjunto único e interdependente, com objetivos e

indicadores inter-relacionados que fonna um fluxo de causa e efeito, iniciando na perspectiva

do aprendizado e terminando na perspectiva financeira.

Ferreira et ai. (2008) apontam que um requisito para a utilização do BSC é o uso de

número restrito de medidas em cada uma das perspectivas, exigindo foco principal na
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estratégia. Os autores afirmam que para cada perspectiva são elaborados dois conjuntos de

indicadores: medidas de resultados - que objetivam acompanhar o estado atual da empresa - e

vetores de desempenho - objetivam descrever e acompanhar os vetores responsáveis pela

perfonnance futura da organização.

As perspectivas que Norton e Kaplan (1997) propõem são: (1) finanças, (2) processos

internos, (3) aprendizado e crescimento e (4) clientes, como demonstra a Figura 5.

Finanças

Para sermos bem
sucedidos
financeiramente.
como deveríamos f----+---+---f----(
ser vistos por
nossos acionistas? ~-+

Visão e
Estratégi

Para alcançannos
nossa visão, como
deverlamos ser I----+-----+---+-----f
vistos pelos nossos Io--+----+---+------i
clientes?

Para alcançarmos
nossa visão, como
sustentaremos
nossa capacidade
de mudar e
meUlorar?

Processos internos
Para satisfazennos
nossos acionistas e
clientes, em que
processos de
negócios devemos f---+---+---t---'f
alcançar a
excelência?

Figura 5 - Estrutura do Balanced Scorecard

Fonte: KAPLAN &NORTON (1997, p.1O).

Com esta ferramenta, os executivos avaliam se suas unidades de negócios geram valor

para clientes atuais e futuros, como melhorar suas capacidades e investimentos internos e em

pessoal, além de sistemas e procedimentos para alavancar seu desempenho no futuro

(KAPLAN & NORTON, 1997, p.8).

Ferreira et ai. (2008, p. 305) destacam que esta ferramenta "deve se comportar como

um mecanismo de simulação da empresa e não apenas como um sinalizador" deve conter

conjunto de hipóteses entre as variáveis que permeiam as quatro perspectivas, além de
envolver medidas e tendências que descrevem a estratégia previamente definida da

organização, para realimentação com osfeedbacks.

Ao descrever a elaboração de um Balanced Scorecard, Kaplan & Norton (1997),

tratam destas quatro perspectivas para a criação de objetivos e medidas para cada e apontam

medidas genéricas que foram identificadas em cada empresa estudada, como mostra a Tabela

10.
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Tabela 10:Medidas genéricas do Scorecard.

Perspectiva Medidas Genéricas

Financeira Retorno sobre o investimento e o valor econômico agregado

Do cliente Satisfação, retenção, participação de mercado e participação de conta

Interna Qualidade, tempo de resposta, custos e lançamentos de novos produtos

Aprendizado e Crescimento Satisfação dos funcionários e disponibilidade dos sistemas de informação

Fonte: KAPLAN &NORTON (1997, p.44).

E ao apresentar estas medidas genéricas, os autores enfatizam a importância da

utilização de medidas que representem especificamente a estratégia da empresa para cada

perspectiva.

Nunes (2008) apresenta um exemplo de lnapa estratégico baseando em Kaplan &

Norton (1997). Nunes (2008, p.66) explica que a Figura 6 demonstra a relação de causa e

efeito proposta pelos precursores do BSC, onde
[...] se aumentar a capacitação dos funcionários então diminui o índice de defeitos

(devoluções). Se diminuir o índice de devoluções então aumenta a satisfação dos

clientes. Se aumentar a satisfação dos clientes então aumenta a participação de

mercado. Se aumenta a participação de mercado então aumenta o volume de receita.
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Aumentar a receita
de vendas

Perspectiva
Financeira

----
Aumentar o índice
de satisfação dos

clientes

Perspectiva dos
Clientes

t Reduzir o
índice de
defeitos

Perspectiva dos
Processos Internos

jAssegurar treinamento
e capacitação para a força

de trabalho ~-----Perspectiva da
Inovação e
Aprendizado

Figura 6: Exemplo de Mapa Estratégico.

Fonte: NUNES (2008, p. 66)

Com o objetivo de explicitar melhor esta relação, a seguir será realizada uma breve

descrição dos quatro elementos do Balanced Scorecard

2.2.4.1 Perspectiva Financeira

A perspectiva financeira é apontada como foco para os objetivos das outras

perspectivas do scorecard, assim qualquer medida adotada deve resultar na melhoria do

desempenho financeiro. Os autores enfatizam que
o scorecard deve contar a história da estratégia, começando pelos objetivos

financeiros de longo prazo, e relacionando-os depois à sequência de ações que

precisam ser tomadas em relação aos processos financeiros, dos clientes, dos

processos internos e, por fim, dos funcionários e sistemas, a fim de que, a longo

prazo, seja produzido o desempenho econômico desejado (KAPLAN & NORTON,

1997, p.49).

Ou seja, a perspectiva financeira deve desempenhar um papel duplo: apresentar o

desempenho financeiro da organização e ser a principal meta dos objetivos e medidas das

demais perspectivas do scorecard.

Neste contexto, o uso do BSC pennite evidenciar os objetivos financeiros e ajustá-los

às diferentes fases do ciclo de vida e fase do negócio. Kaplan & Norton (1997) simplificam a

análise e dividem o ciclo de vida entre (1) crescimento, (2) sustentação e (3) colheita.
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Na fase do crescimento, as empresas possuem serviços/produtos com alto potencial de

crescimento e, para que este crescimento se consolide, é comum comprom~terem recursos

consideráveis. Assim é aceitável operar com fluxos de caixa negativos e baixas taxas de

retorno sobre o capital investido. Kaplan & Norton (1997, p. 51) apontam que " os

investimentos feitos para o futuro podem consumir mais recursos financeiros do que gerados

atualmente por uma base limitada de produtos, serviços e clientes".

Na fase da sustentação (onde se encontram a maioria dos empreendimentos) é o

momento em que ainda é possível atrair investimentos e reinvestimentos na condição de obter

excelentes retornos. A participação de mercado esperada é constante (com possíveis aumentos

anuais), investimentos são realizados para aliviar estrangulamentos, ampliar a capacidade e

buscar melhoria e a maioria das organizações nesta fase estabelece objetivos relativos a

lucratividade.

Kaplan & Norton (1997) afirmam que os objetivos relacionados a lucratividade podem

ser expressos em medidas como receita operacional, margem bruta, retorno sobre o

investimento, retomo sobre o capital investido e valor econômico agregado (receitas

contábeis ).

Já na fase de colheita, Kaplan & Norton (1997) afirmam que a empresa deseja "colher"

os investimentos realizados nas fases anteriores. Nesta fase, não há mais investimento

significativos (apenas o suficiente para se manter) e qualquer investimento deve ser de retomo

curto e bem definido. Assim, os objetivos financeiros globais da empresa nesta fase seriam o

fluxo de caixa (antes da depreciação) e a redução da necessidade de capital de giro.

Nota-se que os objetivos financeiros de cada fase são bastante diferentes; Kaplan &

Norton (1997) apontam que na fase de crescimento, os objetivos enfatizam o aumento de

vendas, na fase de sustentação a ênfase está nas medidas financeiras tradicionais - que

representam a obtenção do melhor retomo sobre o capital investido - e na fase de colheita os

objetivos financeiros darão ênfase ao fluxo de caixa - onde a meta é maximizar o fluxo de
.caIxa.

Neste contexto, Kaplan & Norton (1997) identificaram três temas financeiros que

norteiam a estratégia empresarial:

• Crescimento e mix de receita;

• Redução de custos/melhoria de produtividade;

• Utilização dos ativos/estratégia de investimento.

O crescimento e Inix de receita estão relacionados à ampliação da oferta de

produtos/serviços, mercados, ampliação do valor agregados dos itens ofertados. Os objetivos
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de redução de custos/melhoria de produtividade referem-se a esforços para baixar custos,

compartilhar despesas e recursos e reduzir custos indiretos. Os objetivos de utilização dos

ativos/estratégia de investimento existe a tentativa de reduzir os níveis de capital de giro, além

de aproveitar ao máxilno os recursos escassos aUlnentando a eficácia da sua utilização.

A Tabela 11, elaborada por Kaplan & Norton (1997), lnostra em células a ris lização

da escolha dos vetores dos objetivos financeiros contendo as estratégias genéricas e os emas

financeiros.

GfJ

<=.-~~~~-r------------------------+------------------------+------------------~
if
Z
~-c
~-c=-c.-=
~

<= ~----------------------~------------------------+-----------------~.=CJo.
~••••=~••••~~ =•• 00 ~-----------------------r------------------------+-----------------~~

~••••a..
•••••
GfJ

~

Tabela 11: Medição dos Temas Financeiros Estratégicos.

Temas Estratégicos I

Redução de Custos/Aumento de
Produtividade Utilização dos f ~oAumento e Mix de Receita

Aumento da taxa de vendas por Investimento (percentual
de vendas)<= segmento•••••=

~ ~----------------------~-5 ReceitalFuncionário
~
~••U Percentual de receita gerado por

novos produtos, serviços e clientes
(percentual deP&D

vendas)

Fatia de clientes e contas-alvo ,
dos Indices de capital de giro

(ciclo de caixa a caixa)
Custos versus custos

~--------------------~ concorrentes
Vendas cruzadas

Percentual de receita gerado por _Taxas de reduçao de custos ROCE por categoria ...chave
de ativonovas aplicações

Lucratividade por clientes e linhas Despesas indiretas (percentual de Taxas de utilização dos
de produtos vendas) ativos

Lucratividade por clientes e linhas=·i de produtos Custos unitários (por unidade de..=
C t-----------------------i produção, por transação)
U Percentual de clientes não-

lucrativos

Retorno

Rendimento (throughput)

Fonte: Kaplan & Norton (1997, p. 55).

Constantemente, Kaplan & Norton (1997, p.65) apontam que "o Scorecard não é um

conjunto de objetivos isolados, desconexos ou mesmo conflitantes", ou seja, a ferramenta só é

eficaz se bem utilizada neste sentido - de integrar os objetivos de todas as perspectivas.

Assim, apresenta-se a próxilna perspectiva do BSC, a perspectiva dos clientes.
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2.2.4.2 Perspectiva dos Clientes

Neste momento, Kaplan & Norton (1997) afirmam que as empresas identificam os

segmentos de clientes e mercados que competirão, sendo estes as fontes de receita da

empresa. Esta perspectiva alinha as medidas de resultados aos clientes (satisfação, fidelidade,

retenção, captação, lucratividade), além de pennitir a clara identificação e avaliação de

propostas de valor - vetores para as medidas da perspectiva de clientes - aos segmentos

escolhidos.

Os autores contam que as empresas que não atentam para as necessidades de seus

clientes - apenas para os produtos - os perdem para a concorrência, fato que explica o

direcionamento do foco das empresas para os clientes. Isso é explícito na seguinte afirmação:

"é óbvio que para obter um desempenho financeiro superior a longo prazo, as unidade de

negócios precisam criar e oferecer produtos e serviços valorizados pelos clientes" (KAPLAN

& NORTON, 1997, p. 68).

Porém não se deve deixar de segmentar os clientes e traduzir a missão e estratégias em

objetivos específicos, já que "empresas que tentam ser tudo pra todo mundo normalmente

acabam não sendo nada pra ninguém" (KAPLAN & NORTON, 1997, p. 68). O que se deve

fazer é identificar populações atuais e potenciais dos clientes para selecionar os segmentos

que deseja atuar - este é o segredo.

Após a segtnentação e a focalização de seus segmentos de lnercado, a empresa pode

atribuir objetivos e indicadores específicos. Kaplan & Norton (1997) observaram em suas

pesquisas que normahnente encontram dois conjuntos de medidas: (1) grupo de medidas

essenciais - medidas genéricas como satisfação de clientes, participação de mercado e

retenção de clientes (ver Tabela 12) - e os (2) vetores de desempenho - respondendo à

pergunta: "O que uma empresa deve oferecer aos seus clientes para alcançar altos níveis de

satisfação, retenção, captação e, consequentemente, participação de mercado?"

Tabela 12: A Perspectiva do Cliente - Medidas Essenciais.

Participação de Reflete a proporção de negócios num determinado mercado (em termos de clientes, valores
Mercado gastos ou volume unitário vendido).

Captação de Mede, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com que uma unidade de negócios
Clientes atrru ou conquista novos clientes ou negócios

Retenção de Controla, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com que uma unidade de
Clientes negócios retém ou mantém relacionamentos contínuos com seus clientes
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Continuação da Tabela de Perspectiva do Cliente - Medidas Essenciais

Satisfação dos Mede o nível de satisfação dos clientes de acordo com critérios específicos de
Clientes desempenho dentro da proposta de valor
Lucratividade dos Mede o lucro líquido de cliente ou segmentos, depois de deduzidas as despesas
Clientes específicas necessárias para sustentar esses clientes

Fonte: Kaplan & Norton (1997, p. 72)

Kaplan & Norton (1997, p. 90) afinnam que essas medidas de resultados "representam

metas para as operações, logística, marketing e desenvolvimento de produtos e serviços das

empresas", porém compartilham do ponto negativo das medidas financeiras: são medidas de

ocorrências passadas; os colaboradores só ficam cientes de possíveis erros após tê-los

cometido. Outro problema destas medidas é apenas apresentarem os fatos e não com o atuar

em relação a estes, ou seja, o que os colaboradores devem fazer pra obter os resultados

desejados.

Para minimizar estes problemas, "os executivos devem identificar ainda o que os

clientes dos segmentos-alvo valorizam e escolher a proposta de valor a ser oferecida aos seus

clientes" (KAPLAN & NORTON, 1997, p. 90). Em seguida, deve-se selecionar objetivos e

medidas dentre três classes parar tornar-se possível a retenção dos clientes e ainda a ampliar

os negócios. As três classes são:

• Atributos de produtos e serviços: identificar clientes por funcionalidade,

qualidade e preço;

• Relacionamento com os clientes: qualidade da experiência de COlnpra e das

relações pessoais através de (1) pessoal qualificado, (2) acesso conveniente e (3) capacidade

de resposta;

• Imagem e reputação: fatores intangíveis que atraem clientes através de

publicidade e qualidade "permitem que Ulna empresa se defina de forma proativa para seus

clientes" (KAPLAN & NORTON, 1997, p. 80).

Atuando sobre estas três classes os executivos levarão a empresa a oferecer propostas

de valores superiores ao público-alvo. Mas, o público-alvo não é só composto de

consumidores, mas também de clientes internos, acionistas e stakeholders; e a perspectiva que

analisa estes será apresentada a seguir.

2.2.4.3 Perspectiva dos Processos Internos Da Empresa

Nesta perspectiva os executivos podem visualizar processos cruciais para realizar os

objetivos dos clientes e acionistas. Ao contrário dos sistemas tradicionais de indicadores, o

BSC recomenda a definição da cadeia de valor completa dos processos internos com início de



47

inovação, seguindo para os processos operacionais e finalizando com o serviço pós-venda

(KAPLAN & NORTON, 1997).

Enquanto os sistemas tradicionais de indicadores de desempenho "visam o controle e a

melhoria dos centros de responsabilidade e departamentos existentes" (KAPLAN &

NORTON, 1997, p. 97), o BSC deriva os objetivos e medidas de estratégias explícitas

direcionadas aos acionistas e clientes-alvo - e se realizada de cima para baixo, permite revelar

processos novos para a empresa buscar a excelência. Assim, o principal problema dos

indicadores tradicionais é buscar melhorar o desempenho de departamentos individuais e não

dos processos de negócios de forma integrada.

Realizando esta análise de cima para baixo, o BSC atua de modo que os requisitos de

desempenho derivem das expectativas dos clientes e acionistas.

Kaplan & Norton (1997) afirmam que a recente incorporação do processo de inovação

a esta perspectiva foi vital pois ressalta a importância da identificação dos segmentos para,

posteriormente, projetar e desenvolver produtos/serviços que satisfaçam os clientes -

esclarecendo para a organização a importância do investimento em P&D.

O foco na inovação não exclui a importância dos processos operacionais, no qual deve

explicitar claramente para os executivos as características de custo, qualidade, tempo e

desempenho para oferecer qualidade aos produtos/serviços superior aos clientes. E também

não exclui a ilnportância do serviço pós-venda, que agrega valor aos produtos/serviços.

Estes três itens (Inovação, Operações e Serviços pós-venda) fazem parte de um

modelo de cadeia de valor genérica proposta por Kaplan & Norton (1997), representado na

FigUra 7.
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Inovação Operações Pós-venda

\

Figura 7: A perspectiva dos Processos Internos - O modelo da Cadeia de Valores Genérica.

Fonte: KAPLAN & NORTON (1997, p.102).

Até esta etapa estabeleceraln-se os objetivos e metas das perspectivas financeiras, do

cliente e de processos internos - que culminam no desempenho excepcional da empresa. Os

objetivos e medidas de aprendizado e crescimento sustentam no decorrer do tempo os
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resultados excelentes das três primeiras etapas ao oferecer a infraestrutura que necessitam

(KAPLAN & NORTON, 1997).

2.2.4.4 Perspectiva de Aprendizado e Crescimento

Kaplan & Norton (1997) apontam que existe a dificuldade de se sustentar

investimentos de capacitação de pessoal, sistemas e processos organizacionais por serem

tratados como despesas no modelo contábil financeiro - havendo redução, há,

consequentemente, ganhos no curto prazo.

Destaca-se que redução destes investimentos ocasionam ganhos apenas no curto prazo,

já que no longo prazo as consequências podem ser fatais para o desempenho excelente. Neste

sentido, o BSC enfatiza a importância de se investir não só em P&D, mas também na

infraestrutura - pessoal, sistemas e procedimentos - para crescer financeiramente no longo

prazo.

Kaplan & Norton (1997) revelam três categorias principais para esta perspectiva: (1)

capacidades dos funcionários, (2) capacidades dos sistemas de informação e (3) motivação,

empowerment e alinhamento.

Na categoria da "capacidades dos funcionários, os autores identificaram um grupo de

três medidas essenciais, que são complementadas por vetores situacionais - conforme Figura

8. Essas medidas são:

1. Satisfação dos funcionários (vetor das medidas seguintes);

2. Retenção dos funcionários;

3. Produtividade dos funcionários;
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r
I Indicadores Essenciais

Resultados

Retenção dos
Funcionários

Produtividade
dos FlUlcionários

Satisfação dos
Funcionários

Vetores ••••••••
1 I

Competências Infraestrutura CIÍ1na para ado Quadro de Tecnológica AçãoFuncionários

i. _ -- ----------------------_. __ ._--- ----_._---_. --_._----- -_.- -

Figura 8: A estrutura de medição de aprendizado e crescimento.

Fonte: KAPLAN & NORTON (1997, p. 135).

A satisfação dos funcionários é "uma precondição para o aumento da produtividade,

da capacidade de resposta, da qualidade e da melhoria do serviço aos clientes" (KAPLAN &

NORTON, 1997, p. 135). A retenção do&funcionários capta o objetivo de manter o capital

intelectual da organização no longo prazo. E a produtividade dos funcionários mede, pela

melhoria dos processos internos e satisfação dos clientes, o resultado da elevação do nível de

habilidade e do moral dos colaboradores.

No que tange às capacidades dos sistemas de infonnação, parte-se do princípio de que

os funcionários precisam de informações (sobre clientes, processos e consequências

financeiras de suas ações) para que desempenhem COlTIeficácia suas funções.

Já a motivação, o empowerment e o alinhamento são essenciais pois, mesmo que haja

as outras duas categorias, se os colaboradores não forem motivados ou não terem liberdade de

decisão em prol da empresa, eles não conseguirão contribuir para o sucesso da organização.

Neste contexto, Kaplan & Norton (1997) admitem que os vetores de sucesso desta

perspectiva são mais genéricos e menos desenvolvidos que das perspectivas anteriores e

apontam a importância do desenvolvilnento de indicadores customizados sobre os

funcionários, que se relacionem mais intimamente com a estratégia da organização em

questão.
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Já que esta perspectiva não apresenta vetores de sucesso tão desenvolvidos quanto as

outras, apresenta-se a partir daqui outros modelos de indicadores - os indicadores sociais -

que, entre outras perspectivas, vão também analisar o comprometilnento da empresa em

relação aos seus funcionários e seu crescimento.

2.2.4 Indicadores Sociais

As organizações diante de um ambiente globalizado e competitivo têm mostrado

preocupação em relação ao comportamento socialmente responsável, estando cientes das

necessidades e beneficios de atuar dessa fonna.

A responsabilidade social tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento

sustentável, atual preocupação das empresas que passaram a entender que seu desempenho em

relação à sociedade onde atua, e os ilnpactos que podem causar, influenciam diretamente no

desempenho geral e na sobrevivência no mercado.

Afinal, comportamentos socialmente responsáveis podem representar vantagem

competitiva perante os concorrentes, contribuir para a imagem e reputação da organização,

atrair e manter trabalhadores, sócios, acionistas, clientes e aumentar a percepção de

investidores, proprietários, patrocinadores, doadores.

O Instituto Ethos (2013a) destaca que as organizações socialmente responsáveis têm

maior capacidade de assegurar a sustentabilidade em longo prazo dos negócios, já que estão

constantemente sincronizadas com as novas dinâmicas que afetam sociedade e o setor

empresarial.

Além dos beneficios para a própria empresa, Rico (2004) afinna que organizações que

adotam comportamento socialmente responsável são grandes agentes de mudanças na

construção de um mundo mais justo socialmente e economicamente mais próspero. A autora

ainda observa que o empresariado uti~iza os conhecimentos em administração como

investimento, preocupando-se com a profissionalização das entidades sociais, para maximizar

resultados.

Entretanto, é presente a preocupação em avaliar se as atividades de responsabilidade

social de uma empresa propicialn todas as vantagens que prometem. Rico (2004, p. 74)

apresenta dois interessantes resultados de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos da

América: "68% dos jovens optariam por trabalhar em alguma empresa que tivesse algum

projeto social e nada menos que 76% dos consumidores preferem marcas e produtos

envolvidos com algum tipo de ação sociaL". Destes resultados pode-se interpretar que os
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clientes internos e externos às organizações, atualmente, optam e valorizam empresas

socialmente responsáveis - incluindo atividades ambientalmente responsáveis.

Marques e Teixeira (2008) concordam que práticas de responsabilidade social previne

riscos e cria oportunidades, impactando positivamente nos indicadores de desempenho

organIzaCIonaIs.

Rico (2004, p.75) aponta que as empresas socialmente responsáveis

tendem a conseguir diferenciais de competitividade e uma vez tendo a imagem

valorizada, podem aumentar a motivação dos funcionários no trabalho e atrair um

número maior de parceiros dispostos a colaborar com a causa social.

Consequentemente, a empresa consegue melhorar sua produtividade.

Marques e Teixeira (2008, p.150) corroboram com Rico (2004) e lembram que mesmo

assumindo comportamentos socialmente responsáveis, não se pode ignorar sua finalidade de

geração de riqueza aos investidores. Entretanto, afirmam os autores que "cada vez menos se

aceita que essa riqueza favoreça apenas os interesses de alguns, devendo a mesma contribuir

para o interesse coletivo".

Assim, buscando a excelência em tanto para o interesse coletivo quanto para o

interesse de investidores, modelos de indicadores sociais foram cunhados por algumas

instituições como mecanismos padrão para avaliar e divulgar informações de atividades de

responsabilidade social empresarial.

Mueller (2003, p.108) afirma que, no início, as informações levantadas e divulgadas

pelas organizações que realizavam ações de responsabilidade social eram superficiais e

restritas a poucos temas, "mas a promoção da transparência exigiu das empresas informações

mais concisas e beITImais complexas".

Visando auxiliar as instituições do segundo setor neste processo, três instituições

elaboraraln tnodelos de indicadores de práticas de responsabilidade social. São elas: (1)

Global Reporting lnitiative (GRI), (2) Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas -

!base - e (3) Instituto Ethos. A seguir, são apresentadas os modelos desenvolvidos por cada

instituição.

2.2.4.1 Global Reporting lnitiative

De acordo com Mueller (2003), a Global Reporting lnitiative (GRI) foi criado em

1997, pela Coalitionfor Environmentally Responsible Economies (CERES) em conjunto com

o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas.
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A autora afinna que o objetivo do GRI é construir relatórios de sustentabilidade e

associá-los aos relatórios financeiros, construindo também um embasamento comum para se

instituir a divulgação de informações geradas pelas organizações (MUELLER, 2004, p. 109).

O GRI é uma organização sem fins lucrativos que promove a sustentabilidade em seus

três âmbitos: social, econômico e ambiental; provendo uma estrutura de relatório

compreensível para todas as organizações - independente de tamanho, setor ou localização -

utilizada mundialmente (GRI, 2013).

A organização aponta que um número crescente de organizações tem interesse em

realizar as operações de modo sustentável. A relação rentabilidade e justiça social com

proteção ao meio ambiente tem sido foco das organizações modernas - sendo que esta relação

só pode ter sucesso for aceita pelos financiadores, consumidores e stakeholders (GRI, 2013, p.

3).

No sentido de auxiliar as organizações a desenvolverem a comunicação entre seus

clientes internos e externos, estruturarem suas ações e resultados derivados de suas atitudes

socialmente responsáveis, o GRI criou em 1999 um conjunto de diretrizes para a construção

de relatórios de sustentabilidade, o Sustainability Reporting Guidelines. De acordo com o GRI

(GRI, 2013, p. 3), o objetivo deste guia é "ajudar gestores a preparar relatórios de

sustentabilidade de modo prático e silnples".

As diretrizes elaboradas pelo GRI encontram-se no sítio da organização

(www.globalreporting.org), traduzidas em oito idiomas, sendo revisadas constantemente de

modo transparente e acessível.

Mueller (2003) afirma que a GRI recomenda 103 indicadores diferentes, os quais são

agrupados no tripé da sustentabilidade (dimensão econômica, ambiental e social) em

diferentes aspectos, como mostra a Tabela 13 a seguir.
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Categoria Aspecto
Consumidores
Fomecedores

Econômico Impactos Econômicos Diretos Empregados
Financiadores
Setor Público
Materiais
Energia
,
Agua
Biodiversidade

Ambiental Emissão, efluentes e lixo
Fornecedores
Produtos e Serviços

Ambiental Tendência
Transporte
Overall
Emprego
Trabalho; administração das relações

Práticas de Trabalho e Trabalho Decente Saúde
Treinamento e Educação

. Diversidade e Oportunidade
Estratégia e administração
Não discriminação
Liberdade de associação e acordo coletivo

Direitos Humanos
Trabalho infantil
Trabalho forçado
Práticas Disciplinares
Práticas de Segurança

Social
Direitos Indígenas
Comunidade

Sociedade
Suborno e Corrupção
Contribuições Políticas
Competição e preço
Saúde e segurança do consumidor

Responsabilidade do Produto Produtos e Serviços
Publicidade e Propaganda
Respeito à Privacidade

Tabela 13: Aspectos dos Indicadores GRI

Fonte: MUELLER (2004, p. 110)
Analisando a tabela apresentada por Mueller (2003), verifica-se que o guia está

estruturado em seis partes. A parte de "impactos econômicos diretos" (base econômica do

tripé da sustentabi Iidade ) está relacionado aos clientes das organizações em todos os âmbitos.

A segunda e terceira partes, "alnbiental" e "práticas de trabalho e trabalho decente" (base

ambiental do tripé da sustentabilidade), oferecem uma visão geral sobre os recursos naturais e

de pessoal. A quarta, quinta e sexta partes apontaln a base social do tripé da sustentabilidade,

apresentando aspectos de indicadores relacionados aos clientes da organização

(consumidores, financiadores, stakeholders).



54

Estes diversos aspectos desdobram-se nos indicadores detalhados que o GRI sugere às

empresas. Mueller (2003, p. 110) conclui que é uma "avaliação complexa que resulta num

diagnóstico minucioso e preciso da atuação das empresas".

Existem duas opções para preparar o relatório sustentável, de acordo com o guia do

GRI: (1) core e (2) comprehensive. Cada opção pode ser aplicada para todo tipo de

organização, independente do tamanho, setor ou localização. O foco das duas opções está no

processo de identificar o aspecto dos materiais - aspectos que refletem o significado dos

impactos econômico, ambiental e social da organização~ ou substancialmente influentes nas

avaliações e decisões dos stakeholders. A opção core contém o pano de fundo na qual a

organização comunica os impactos sustentáveis e sua performance administrativa. A opção

comprehensive constrói, a partir da opção anterior, adicionais de divulgações da estratégia da

organização em relação a análise, administração e ética.

A partir destas opções, o guia do GRI desenvolve-se e orienta os gestores e demais

interessados na preparação do relatório proposto.

Assim, o GRI é um modelo de formulação de indicadores SOCIaISde prática

metodologia de aplicação e ampla utilização em todo o mundo. Pensando localmente, o

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) também oferece um método

prático e amplamente utilizado no país, como apresenta-se a seguir.

2.2.4.2 Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - IBASE

Desde 1997, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) é uma

organização sem fins lucrativos com a missão de "atuar estrategicamente no desenvolvimento

de uma sociedade plenamente democráti~ sem miséria, pobreza, desigualdade, negação dos

direitos humanos ou quaisquer outras fonnas de exclusão social" (IBASE, 2013c) e prega a

necessidade da realização do balaço social nas empresas.

Rico (2004) define balanço social como um documento anualmente publicado

contendo informações sobre as atividades econômicas, ambientais e sociais desenvolvidas

pela empresa, que também apresenta suas metas, problemas, compromissos públicos e as

parecerias que pretende formar. Através deste documento, a empresa apresenta suas ações

com funcionários, dependentes e pela população que influencia diretamente.

Cunha & Ribeiro (2007) defineIn balanço social como um instrumento no qual a

empresa justifica sua existência para a sociedade. Esta justificativa deve provar que agrega

valor à economia, sociedade e meio ambiente por respeitar os direitos humanos e desenvolver

suas operações sem denegrir o meio ambiente.



55

Neste sentido, visando a auxiliar as elnpresas a construírem o balanço social, o IBASE

desenvolveu um modelo simples com a vantagem de estimular as empresas - independente do

tamanho ou setor - a divulgar seu balanço social (IBASE, 20 13c) de forma padronizada.

Como estimulo para a adoção do balanço social proposto pelo IBASE, foi criado o

Selo Empresa Cidadã, concedido a organizações que, de acordo com Rico (2004, p. 76)
contribuem para o desenvolvimento da comunidade e que adotam um

comportamento ético na busca da consolidação da cidadania. Este prêmio é

concedido às empresas que se destacam nas seguintes áreas do balanço social: meio

ambiente, ambiente de trabalho, ambiente social e qualidade de vida, ambiente

urbano, qualidade dos produtos e serviços, desenvolvimento dos direitos humanos e

difusão da conduta de responsabilidade social.

Este selo confere a empresa que o recebe a vantagem de utilizá-lo em produtos,

embalagens, propagandas, sites e correspondências; propagando aos clientes da organização o

seu compromisso com a sustentabilidade e o investimento em educação, saúde, cultura,

esportes e meio ambiente.

De acordo com o sítio da organização (IBASE, 2013c) este selo aponta a

responsabilidade empresarial e
[...]demonstra que a empresa já deu o primeiro passo para tornar-se uma verdadeira

empresa-cidadã, comprometida com a qualidade de vida dos funcionários, da

comunidade e do meio ambiente; apresenta publicamente seus investimentos

internos e externos através da divulgação anual do seu balanço social.

Para definir responsabilidade empresarial, o IBASE (2013b, p. 11) aponta que as

empresas recorrem às pessoas, bens e recursos pertencentes à sociedade como um todo antes

de serem privados. Assim, cunha a perspectiva de que "é a sociedade que concede às

empresas o direito de acesso e uso privado dos recursos, desde que atendam às finalidade

últimas de seu uso". A organização aponta que o elemento do direito privado inverte o sentido

da existência das elnpresas, ou seja, seu sentido deixa de ser produzir bens e serviços para

satisfação das necessidades de todos os membros da sociedade para ter o sentido de lucrar a

qualquer custo.

Assim, esclarecendo este equívoco de sentido, o IBASE (2013b, p. 12) define

responsabilidade empresarial como
[...] reconhecer o caráter de patrimônio insubstituível das empresas como base da

economia de uma sociedade que busca ser democrática, que valoriza sua cidadania e

usa de fonna sustentável a natureza, sem comprometer gerações futuras. O saber

fazer empresarial - organizar e fazer funcionar uma empresa supõe enonne

criatividade, ousadia e base científica e técnica, não desperdiçando recursos
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humanos, materiais e econômicos, para não levar à destruição da própria empresa

como organização da sociedade - é um enorme bem social. Que tal empresa seja

capitalista, também, não é desculpa para praticar a irresponsabilidade.

Neste sentido, o modelo de Balanço Social criado pela instituição é uma ferramenta de

transparência para sensibilizar empresas, governos e sociedade no enfrentamento das

desigualdades (MUELLER, 2004). Este modelo considera os indicadores apresentados na

Tabela 14.
T b I 14 I d· d d B 1 S . I d I IBASEa e a . n lca ores o aanço OCla mo e o.

Indicador Elementos

Receita líquida
Base de Cálculo Resultado operacional

Folha de pagamento bruta
Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e saúde no trabalho

Indicadores Sociais Internos Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Educação
Cultura

Indicadores Sociais Externos
Saúde e saneamento
Esporte
Combate à fome e segurança alimentar
Outros

Indicadores Ambientais
Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos externos
N° de empregados( as) ao final do período
N° de admissões durante o período
N° de empregados(as) terceirizados(as)
N° de estagiários( as)
N° de empregados(as) acima de 45 anos

Indicadores do Corpo Funcional N° de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
N° de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
N° de pessoas com deficiência ou necessidades especiais
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Continuação da Tabela de Indicadores do Balanço Social modelo ffiASE
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por:

Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por:

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna
doseas) trabalhadores( as), a empresa:

Informações A previdência privada contempla:
relevantes A participação dos lucros ou resultados contempla:

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e
ambiental adotados pela empresa:
Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a
empresa:
Número total de reclamações e críticas de consumidores(as):
% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):
Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

Fonte: adaptado de ffiASE (2013a).

o modelo IBASE de Balanço Social está disponível no sítio da organização em

formato excel e com detalhamentos acerca de sua aplicação. O sítio disponibiliza também

uma base de dados que, até 2008, continha 1.288 balanços de 345 empresas.

Entretanto, o Balanço social do IBASE não é a única fonna de uma empresa

estruturar, publicar e divulgar suas ações de responsabilidade social. O instituto Ethos é outra

organização sem fins lucrativos que prega a responsabilidade social empresarial e a

estruturação de suas práticas. O tópico a seguir aborda esta organização e suas atividades

relacionadas a indicadores de desempenho.

2.2.4.3 Instituto Ethos

O Instituto Ethos foi criado em 1998 ao lançar o manual de Responsabilidade Social

Empresarial e tem algumas centenas de empresas, de diferentes portes e setores de atividade,

associadas eln operação no Brasil. A lnissão dessa organização é "é lnobilizar, sensibilizar e

ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tomando-as

parceiras na construção de wna sociedade sustentável e justa" (INSTITUTO ETHOS, 20 13c).

De acordo com o sítio da organização (Instituto Ethos, 2013c), o instituto propõe-se a

ajudar as instituições no que tange a prática da responsabilidade social em seis sentidos:

1. compreender e incorporar de fonna progressiva o conceito do comportamento

empresarial socialmente responsável;
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2. implementar políticas e práticas que atendam a elevados critérios éticos,

contribuindo para o alcance do sucesso econômico sustentável em longo prazo;

3. assumir suas responsabilidades com todos aqueles que são atingidos por suas

atividades;

4. demonstrar a seus acionistas a relevância de um comportamento socialmente

responsável para o retomo em longo prazo sobre seus investimentos;

5. identificar formas inovadoras e eficazes de atuar em parceria com as

comunidades na construção do bem-estar comum;

6. prosperar, contribuindo para um desenvolvimento social, econômico e

ambientalmente sustentável.

No sentido do item quatro acima, "demonstrar a seus acionistas a relevância de um

comportamento socialmente responsável para o retorno em longo prazo sobre seus

investimentos", o instituo Ethos criou o próprio modelo de indicadores de desempenho,

Balanço Social, em responsabilidade social

De acordo com o instituto, os indicadores Ethos são uma ferramenta que oferecem

uma lista de aspectos que devem ser avaliados pela empresa para autodiagnosticar suas

práticas sociais. Neste sentido, os indicadores Ethos "tem cumprido um papel fundamental ao

colocar claramente para todos os públicos que os utilizam, dentro e fora das empresas, os

aspectos que fazeln parte de mna gestão socialmente responsável".

O Instituto Ethos (2013b, p. 4) afirma que o modelo é apresentado em formato único

para ser preenchido pelas próprias empresas, como autoavaliação. Este modelo único permite

a comparação do nível de responsabilidade social entre diferentes empresas. O instituto

destaca que "a sistemática de autoavaliação visa também despertar as empresas para a

abrangência e importância do tema da responsabilidade social, muitas vezes confundido e

limitado à filantropia empresarial, e não percebido na sua real dimensão de um novo

paradigma de gestão".

O questionário do modelo de avaliação da empresa é divido em sete grandes temas:

1. Valores e Transparência;

2. Comunidade Interna;

3. Meio Ambiente;

4. Fomecedores;

5. Consumidores;

6. Comunidade;

7. Governo e Sociedade.
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Esses temas são avaliados em dois grupos de indicadores. O primeiro corresponde à

avaliação do estágio atual da responsabilidade social da empresa, permitindo à empresa situar-

se na escala, identificando sua posição em relação aos estágios mais frequentemente

encontrados no mercado. A escala serve como base para os passos seguintes, "permitindo que

a empresa planeje como alcançar um grau mais elevado de responsabilidade social"

(INSTITUTO ETHOS, 2013b, p.4).

o segundo grupo de indicadores é composto de respostas binárias e de

numéricos, com elementos que validam e detalham o estágio de responsabilidade

empresa. Este grupo é importante por montar de um banco de dados que pennitirá, no

a realização de comparações históricas e a distinção das melhores práticas adotadas.

Após o preenchimento destes indicadores, o instituto utilizará uma metodo, 0, .

ares

própria de avaliação que permitirá que as organizações verifiquem a importância e a

profundidade de cada indicador, os setores em que certos indicadores não têm relevância e os

setores onde alguns temas possuem menor peso relativo frente aos demais.

Assim, as organizações que fazem uso deste modelo terão o prometido relatório de

responsabilidade social estruturado.

A seguir será apresentada uma breve caracterização das MPE's, foco deste estudo, a

fim de mostrar como estas se relacionam com as ferramentas administrativas apresentadas.

2.3 Micro e Pequenas Empresas

Almeida e Marçal (2008) afirmam que o aumento da competitividade estimula as

empresas a buscarem inovações objetivando obter excelência. Como apresentado neste

estudo, a excelência pode ser alcançada através do gerenciamento de desempenho - que

significa criar visões para o futuro, planejar, criar estratégias, entre outras - para qualquer tipo

de organização, inclusive para as Micro e Pequenas Empresas.

Focando neste tipo de organização, Nunes (2008) e Almeida (2005) concordam que

existem diversos conceitos de MPE's. Estes, geralmente, consideram critérios quantitativos -

como número de empregados ou faturamento anual bruto- , critérios qualitativos - como baixa

especialização do pessoal ou dificuldades na obtenção de financiamentos - ou ambos. O IBGE

(200]) aponta que a utilização de conceitos heterogêneos decorre do fato de que a finalidade e

os objetivos das instituições que promovem seu enquadramento são distintos

(regulamentação, crédito, estudos, etc.), como aponta a Tabela 15.



Tabela 15: Definição de mIcro e pequenas empresas

Até 9
De 10 a 49

BNDES (critério dos países do Mercosul
para fins creditícios)

Até 400 mil dólares (cerca de 940 mil
reais)
De 400mil dólares a 3,5 milhões de reais
(cerca de 8,2 milhões de reais)

Critérios de Enquadramento Valor de Receita Número de Pessoas
Ocupadas

Lei n° 9.871 de 05/10/1999
Microempresas
Empresas de Pequeno Porte

Até 244 lnil reais

De 244 mil reais a 1,2 milhões de reais

SEBRAE
Microempresas

Empresas de Pequeno Porte

Microempresas

Empresas de Pequeno Porte
Fonte: IBGE, 2001.

Além das definições formais, o IBGE (2001 ) aponta as características das MPE's:

• Baixa intensidade de capital;

• Altas taxas de natalidade e de mortalidade: demografia elevada;

• Forte presença de proprietários, sócios e lnembros da família como mão de

obra ocupada nos negócios;

• Poder decisório centralizado;

• Estreito vínculo entre os proprietários e as elnpresas, não se distinguindo,

principalmente em termos contábeis e financeiros, pessoa fisica e jurídica;

• Registros contábeis pouco adequados;

• Contratação direta de mão de obra;

• Utilização de mão de obra não qualificada ou semiqualificada;

• Baixo investimento em inovação tecnológica;

• Maior dificuldade de acesso ao financiamento de capital de giro; e

• Relação de complelnentaridade e subordinação com as empresas de grande

porte.

Leone (1998), aprofunda-se mais na caracterização das MPE's e afirma que estas são

mais centralizadas, com estrutura organizacional simples (devido a complexidade e custos)

onde a inexistência de níveis hierárquicos permite o contato direto entre empregados e

empresa. Este último fato, auxilia na formação de uma forte cultura organizacional,

A autora destaca o baixo controle sobre o ambiente externo e a influência da incerteza

nos aspectos internos sobre o comportamento estratégico:

O ambiente social e econômico pulsa o pequeno e médio dirigentes a adotarem uma

forma de administração monolítica, porque a delegação de autoridade e a

60
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racionalidade das formas de controle podem ocasionar grandes perdas. Para o

dirigente, é preferível agir só e guiado pela sua sensibilidade do que pelos meio

técnicos de administração fornecidos pela Ciência às empresas dotadas de uma

organização administrativa sofisticada. (LEONE, 1998, p. 92)

Nas MPE's, a estratégia é intuitiva e pouco formalizada, operando sob uma lógica de

reação e adaptação ao ambiente, devido a ausência de planejamento fonnaI (embora o gestor

tenha uma visão estratégica não declarada). O que leva a característica seguinte:

personalização da gestão na pessoa do proprietário-gestor, fato que o permite discutir com

clientes para conhecer necessidades e gostos ou explicar especificidades de seu produto.

A tomada de decisão também é embasada no gestor dentro de uma ótica de curto

prazo, já que ele não tem tempo nem habilidade necessária para uma postura mais analítica e

estratégica. O sistema de valores do proprietário-gestor marca as tomadas de decisão e

definição de políticas de sobrevivência, sendo sua empresa um prolongamento de si mesmo.

Leone (1998, p,93) afirma que o perfil do gestor Uémais de um estrategista que corre

riscos do que o de Uln administrador gestionário que procura aplicar uma estratégia

minimizando riscos", Este fato ocorre devido a falta de dados necessários à análise para a

tomada de decisão, sendo sua decisão um produto mais da racionalidade política e familiar do

proprietário-gestor do que da racionalidade econômica.

No sentido da caracterização apresentada por Leone (1998), Almeida (2005) resume as

características das MPE's, conforme a Tabela 16.
T b I 16 E 'fi"d d bl d d rt t 'd 'I"a e a . speCI ICI a es e pro emas a empresa e pequeno po e por ca egona e ana lse
Or2anizacionais Decisionais Individuais

Onipotência e influência pessoal do
Pobreza de recursos Tomada de decisão intuitiva dirigente

Identidade entre pessoas físicas e
Gestão centralizadora Horizonte temporal de curto prazo jurídicas
Situação extra-organizacional
incontrolável Inexistência de dados quantitativos Dependência dos emp_regados

Racionalidade política, econômica e Simbiose entre o patrimônio
Fraca maturidade organizacional familiar pessoal e social
Estrutura simples e leve Propensão a riscos calculados
Ausência de atividade de
planejamento
Fraca especialização
Estratégia intuitiva e pouca
formalizada
Sistema de informação simples

Fonte: Almeida, 2005, p.35.
Leone (1998) aponta que grande parte dos pesquisadores em gestão encontra

dificuldades em estudar este tipo de organização devido a grande heterogeneidade existente
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entre elas. Esta característica, de acordo com a autora, explicaria o atraso dos estudos e

pesquisas voltados para as MPE's e a dificuldade de proposição de teorias e conclusões.

Nos últimos anos, pesquisadores tentam compreender problemas enfrentados por essas

organizações por perceber seu papel na geração de novos empregos, sua importância social.

De acordo com o SEBRAE, 99,2 % dos estabelecimentos cOlnerciais no Brasil são

classificados como MPE's e estas são responsáveis por 57,3% dos empregos do país, segundo

a Coletânea Estatística da Micro e Pequena Empresa. (SEBRAE, 2005, p.II). Com este

argumento, Almeida e Marçal (2008) destacam a incontestável a importância das micros e

pequenas empresas na economia no âmbito nacional pesarosos sobre a carência de estudos

sobre Planejamento, Implantação e Controle Estratégico nestas, corroborando com Leone

(1998).

A autora cita Loiseau & Dupont ao indagar:

O sucesso de uma pequena ou média empresa, ou seja, sua capacidade de sobreviver

aos turbilhões de dificuldades periódicas que agitam o mundo, é devido ao acaso ou

a uma espécie de porção mágica, mistura sábia de 'rátios' e de equilíbrio financeiro,

da qual os alquimistas da administração estão sempre procurando a fórmula? (1998

apudLOISEAU & DUPONT, LEONE, 1981, p. 27).

A resposta a Loiseau & Dupont ainda é uma incógnita, mas os pesquisadores em

administração já perceberam que esta não está nos mesmos princípios de administração, em

menor escala, usados pelas grandes empresas.

Por estas razões, neste estudo, propõe-se a utilização de um método que considere as

limitações e peculiaridades das MPE's, no sentido de criar uma ferramenta exclusiva para

estas organizações.
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3. RESULTADOS DA PESQUISA

Neste capítulo serão apresentados o desenvolvimento e os resultados a aplicação da

Metodologia Delphi para a busca de um conjunto de indicadores, calcados nos princípios do

Balanced Scorecard, para Micro e Pequenas Empresas.

A primeira etapa do desenvolvimento desta pesquisa foi o estudo aprofundado sobre a

Metodologia Delphi. Neste ponto, estudaram-se diversos autores sobre a Metodologia Delphi

- dentre eles: Kayo & Securato (1997), Wright & Giovinazzo (2000), Santos (2001),

Moricochi et aI (1995), Okoli & Pawlowski (2004) -, além da participação da autora na aula

ministrada pelo professor Henrique Rocha (UFRJ) sobre o assunto no Mestrado Profissional

em Administração da Universidade Federal Flulninense.

Após estudos sobre a lnetodologia, a autora selecionou dez autores Doutores que

escreveram sobre Balanced Scorecard na base Scielo de artigos científicos e os convidou para

participar da pesquisa. Esta seleção se justifica pelo fato de que as publicações em periódicos

são caracterizados pela relevância acadêmica que estas possuem para a pesquisa científica.

Dentre os dez pesquisadores convidados, seis confirmaram participação, três não

responderam e um afirmou não poder participar.

Concomitante com esta atividade ocorreu a elaboração do questionário. Esta contou

com o embasamento teórico deste estudo, entrevistas com professores Doutores do curso de

Adtninistração da Universidade Federal Fluminense (nas áreas de finanças, administração de

operações, marketing e gestão de pessoas) e o confronto dos resultados destes estudos com as

"Razões para o Fechalnento das Micro e Pequenas Empresas" do SEBRAE adequados ao

BSC.

Após o estudo sobre os temas "Indicadores de Desempenho" e "Micro e Pequenas

Empresas", a primeira etapa desta atividade foi uma entrevista com os professores Doutores

de quatro áreas da administração que lecionam e pesquisam sobre finanças, pessoas, gestão de

operações e marketing. Os resultados destas entrevistas constam na Tabela 17.

T b I 17 I d· d t d I D D t d UFFa e a : n lca ores apon a os pe os pro essores ou ores a .
BSC Indicadores

Giro do Ativo = Receita Líquida / Ativo Total

FINANÇAS
Margem Líquida = Lucro Líquido / Receita Líquida

Endividamento Oneroso: Empréstimos / Passivo Circulante

Ciclo Operacional: Período de Estoque + Período de Contas à Receber
Margem de Relevância no Composto do Produto = Faturamento do Produto no Período

CLIENTES E / Faturamento Total no Período
~RCADO Eficiência Marcadológica = Volume de Vendas do Produto - Estoque de Produtos

Acabados / Previsão de Vendas
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Conttnuação da Tabela de Indicadores apontados pelos professores Doutores da UFF
Taxa de crescimento = Volume de Vendas Tn =

CLIENTES E MERCADO Volume de Vendas Tn-l / Volume de Vendas no
Período
% Falha no Atendimento = Clientes não atendidos por
falta de produto ou transporte / Total de Clientes
Atendidos

PROCESSOS~RNOS Absenteísmo = Faltas +Atrasos (em horas) / Total de
horas trabalhadas
Acuracidade no Estoque = Itens no Estoque Físico /
Itens no Estoque Contábil
Investimento Total com Remuneração = Remuneração
/ Faturamento
Tempo médio para preenchimento de vagas

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Taxa de Fruição da informação = horas investidas em
reuniões mensais com todos os funcionários / total de
horas trabalhadas por mês
Taxa de Autonomia =Número de Funcionários com
autonomia para tomar decisões / Total de
Funcionários
Treinamento =Horas Investidas em treinamento por
mês / total de horas trabalhadas por mês

Fonte: Elaboração Própria.
Com estes resultados, a autora elaborou um questionário piloto (Apêndice A). Este foi

enviado aos professores Doutores da UFF visando a verificar se o questionário foi bem

elaborado, se não havia ambiguidade, se era simples o suficiente para o bom entendimento

dos painelistas.

Como resultado deste questionário piloto, a autora obteve como sugestão de um dos

professores Doutores a utilização dos itens das "Razões para Fechamento da Micro e Pequena

Empresa do SEBRAE" de 2005. De acordo com o pesquisador, a utilização destes itens seria

uma forIna de melhor fundamentar metodologicamente a pesquisa. Destaca-se que a razão

para utilizar o ano de 2005 se justifica, de acordo com este professor, pelo fato de que a

metodologia utilizada pelo SEBRAE até o ano de 2005 era mais rica e bem estruturada que a

metodologia dos anos seguintes.

Compreendendo a sugestão do professor, a autora elaborou a Tabela 18. Esta tabela

evidencia o cruzamento entre as "Razões para Fechamento da Micro e Pequena Empresa" e o

BSC. Observa-se que nem todos os itens do SEBRAE foram relacionados com as perspectivas

do BSC - fato justificado por não haver possibilidade de se criar indicadores com os itens

excluídos (Desinteresse na Continuação do Negócio; Crise Econômica do País; Má

Localização da Empresa; e Carga Tributária / Encargos / Impostos). Ou seja, estes itens não

são mensuráveis ou não são relacionados diretamente com a gestão do negócio.
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-- BSC RAZOES SEBRAE x BSCRAZOES SEBRAE
Falta de Capital de Giro Falta de Capital de Giro
Baixo Lucro Baixo Lucro
Dificuldade Financeira Dificuldade Financeira
Falta de Crédito

Perspectiva FINANCEIRA

Desinteresse na Continuação do Negócio Falta de Crédito

Crise Econômica do País
Maus Pagadores

Maus Pagadores
Má Localização da Empresa Perspectiva dos CLIENTES E
Concorrência MERCADO

Concorrência
Divergências Com Sócio / Proprietário
Burocracia Perspectiva de PROCESSOS Burocracia
Falta de Clientes INTERNOS Falta de Clientes
Falta de Mão de obra Qualificada Falta de Mão de Obra
Carg_atributária / encargos / impostos Perspectiva de APRENDIZADO E Qualificada

CRESCIMENTO Falta de Conhecimento da,
Falta de Conhecimento da Area de Gestão ,

Area de Gestão

Tabela 18: Razões para Fechamento da Micro e Pequena Empresa x BSC.

Fonte: Elaboração Própria
Após O desenvolvimento desta tabela, a autora buscou na fundamentação utilizada e,

novamente, com os professores Doutores indicadores que fossem úteis para as MPE's e que se

relacionem aos itens da tabela elaborada. Como resultado~ a autora organizou a Tabela 19, que

resume os indicadores apontados pelos doutores da UFF para as MPE's, embasados nas razões

para fechamento das MPE's do SEBRAE.
Tabela 19: Indicadores resultantes do cruzamento entre Razões para Fechamento da MPE do SEBRAE e BSC.

Fatores SEBRAE BSC Indicadores
--

Falta de Capital de Giro Giro do Ativo
Baixo Lucro Margem Líquida
Dificuldade Financeira Rentabilidade do Ativo

Perspectiva FINANCEIRA
Liquidez Seca

Falta de Crédito Prazo Médio de Pagamento
Prazo Médio de Recebimento

Maus Pagadores
Eficiência Mercadológica
Taxa de InadimplênciaPerspectiva dos CLIENTES E

MERCADO Taxa de devolução
Concorrência

Retenção de clientes
Burocracia Perspectiva de PROCESSOS % Falha no Atendimento
Falta de Clientes INTERNOS Taxa de Retrabalho

Falta de Mão de Obra Taxa de contratação por currículo
Qualificada Tempo médio para preenchimento de vagas

Perspectiva de APRENDIZADO E
Taxa de Fruição da informação

Falta de Conhecimento da CRESCIMENTO
, Tempo médio (em anos) de educaçãoArea de Gestão

formal por trabalhador empregado
Fonte: Elaboração Própria
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Assim, a autora elaborou o questionário final da primeira rodada da pesquisa

utilizando os princípios da metodologia Delphi (Apêndice B). Este primeiro questionário

(assim como os demais) foi elaborando seguindo as orientações de Wright e Giovinazzo

(2000), nas quais apontam que, ao elaborar questões, o autor deve evitar eventos compostos,

evitar colocações ambíguas, tomar o questionário simples de ser respondido, inserir o máximo

de vinte e cinco questões, esclarecer previsões contraditórias, evitar ordenamento de

proposições e permitir complementações dos painelistas.

Para enviar o questionário, a autora utilizou a ferramenta de questionário do "Google

Drive", que é um facilitador no desenvolvimento do questionário e na tabulação das respostas.

Esta cria um weblink com o conteúdo do questionário para ser enviado por e-mail aos

painelistas. Assim, a autora agilizou o processo de aplicação da pesquisa de campo, pois em

uma semana os respondentes enviaram suas respostas - tabulados na Tabela 20.
Tabela 20: Resultados da Primeira Rodada da Pesquisa

FINANCEIROS % CLIENTES E % INTERNOS % APRENDIZADO E %MERCADO CRESCIMENTO
Margem de

Giro do Ativo 33 Relevância no 33 % Falha no 100 Tempo médio para OComposto do Atendimento preenchimento de vagas
produto

Margem Líquida 100 Eficiência O Acuracidade O Investimento total com 33Mercadológica no Estoque "'"remuneraçao
Endividamento 100 Taxa de 100 Absenteísmo 33 Treinamento 66,7Oneroso crescimento
Ciclo O Taxa de 66,7 Taxa de 100 Taxa de Autonomia 33Operacional Inadimplência Retrabalho
Rentabilidade do 33 Taxa de 33 Taxa de Fruição da 33Ativo Devolução Informação

Tempo Médio (em

Liquidez Seca 33 Retenção de 100 anos) de educação 33Clientes formal por trabalhador
empregado

rJ'l Prazo Médio de Taxa de contratação por
~ 66,7 33o Pagamento currículo

"'O

c:d
Prazo Médio deu.~ 66,7"'O

Recebimento=~
Fonte: Elaboração Própria

Destaca-se que, na primeira rodada, houve uma abstenção de 50% dos respondentes, o

que é aceitável, de acordo com Wright & Giovinnazo (2000, p.56): "normalmente, há uma

abstenção de 30% a 50% dos respondentes na primeira rodada".

Observa-se, na Tabela 20, que não houve consenso absoluto na primeira rodada - o
que era esperado. Pode-se perceber que nenhum dos respondentes acredita que os indicadores

"Ciclo Operacional", "Eficiência Mercadológica", "Acuracidade no Estoque" e "Tempo

Médio para Preenchimento de Vagas" são válidos para as MPE's. Portanto, estes indicadores

foram excluídos da pesquisa. Além destes, foram excluídos também aqueles indicadores com
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percentual menor que 50% - "Giro do Ativo", "Rentabilidade do Ativo", "Liquidez Seca",

"Absentei smo", "Investimento Total com Relnuneração" , "Taxa de Autonomia", "Taxa de

Fruição da informação, "Tempo Médio (em anos) de educação formal por trabalhador

empregado" e "Taxa de contratação por currículo" - devido ao alto nível de discordância entre

os painelistas.

Os índices que apresentaram consenso dos especialistas já são considerados parte do

conjunto final de indicadores para MPE's. Já aqueles que obtiveram percentual maior que

50% e menor que 100%, deverão entrar para a próxima rodada da pesquisa. Informa-se que,

além destes, houve os índices indicados pelos respondentes que também entrarão para a

segunda rodada da pesquisa, como indica a Tabela 21.
,

Tabela 21. Indices indicados pelospainelistas.

FINANCEIROS APRENDIZADO E CRESCIMENTO

rJ:J
(J)
\...4
o

""O

""~ Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido = Lucro
~ Líquido / Patrimônio Líquido

% de Informatização= % de Informatização das
Atividades / Total das Atividades

Taxa de Rotatividade = (Entrada + Saída! 2)/ Total de
Funcionários

Fonte: Elaboração Própria
A partir destes resultados, pode-se elaborar o questionário para a segunda rodada,

conforme o Apêndice C, baseando-se nas explanações de Wright & Giovinazzo (2010):

A segunda rodada do questionário Delphi apresenta, obrigatoriamente, os resultados

do primeiro questionário~ possibilitando que cada respondente reveja sua posição à

previsão. [...] As questões, em geral, objetivam convergências de resultados da

primeira rodada (p. 58)

Neste questionário, buscou-se elaborar questões fechadas e objetivas e apresentar os

resultados da primeira rodada visando estimular a reflexão dos painelistas sobre suas

respostas.

Após uma semana, 67% dos painelistas já haviam respondido o questionário -

aceitando o índice de abstenção apontado por Wright & Giovinazzo (2010) -, com os

resultados apresentados na Tabela 22.
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a e a esu ta os a egun a o a a a e o o o gla elp I

CLIENTES E APRENDIZADO E
FINANCEIROS % MERCADO % CRESCIMENTO %

Taxa de
rJ.j Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido 50 Inadimplência 100 % de Informatização 100Q)

"'""o
~
(,) Prazo Médio de Pagamento 100 Taxa de Rotatividade 50• ...-4

"'tj

~
~

Prazo Médio de Recebimento 100 Treinamento 100

T b 1 22 R 1 d d S d R d d d M t d 1 o D 1 hO

Fonte: Elaboração Própria
Observa-se que obteve-se 85,71% de concordância - considerado suficiente para os

resultados almejados - como afirmou o professor Doutor, Henrique Rocha, em palestra sobre

a Metodologia Delphi (2013). Os indicadores que não obtiveram consenso, foram excluídos e

aqueles com 100% das respostas integrarão o conjunto final de indicadores, exibidos na

Tabela 23.
a e a onJun o lna e n lca ores e esempen o

FINANCEIROS CLIENTES E INTERNOS APRENDIZADO E
MERCADO CRESCIMENTO

Margem Líquida
Taxa de crescimento % Falha no % de InformatizaçãorJJ Endividamento Oneroso AtendimentoQ)

"'""o Prazo Médio de
~ Taxa de Inadimplência(,) Pagamento. ...-4

Taxa de Retrabalho Treinamento"'tj

c Prazo Médio de~
Retenção de ClientesRecebimento

T b 1 23 C . t F· I d I d' d d D h

Fonte: Elaboração Própria
A Tabela 23 evidência o resultado final desta pesquisa, que consta de apenas 11

indicadores, suficientes e essenciais para a gestão das MPE's.

A seguir, no capítulo quatro, será apresentada discussão acerca dos resultados obtidos

na fundamentação teórica e discussão sobre os resultados da pesquisa de levantamento COlTI a

Metodologia Delphi.
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo apresentará duas discussões: (1) discussão dos resultados sobre a

fundamentação teórica e (2) discussão dos resultados sobre a pesquisa de levantamento. Essas

discussões serão confrontadas na "análise comparativa entre fundamentação teórica e

resultados da pesquisa empírica".

4.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste tópico será apresentada uma análise reflexiva sobre todos os indicadores

apresentados nesta fundamentação teórica, expondo os pontos comuns e divergentes dos

indicadores e modelos de indicadores de desempenho com exemplos de aplicações estudados

pela comunidade acadêmica.

O primeiro e mais evidente ponto comum encontrado nesta fundamentação é o fato

dos indicadores financeiros serem usados em todos os modelos. Cada modelo os apresenta de

uma forma e em um nível de profundidade, desde o PNQ até os indicadores sociais.
,
E importante destacar as limitações do uso exclusivo dos indicadores financeiros,

como aponta a aplicação de Ordocik et aI. (2013) ao analisarem uma pequena empresa

agropecuária. Eles apontam a importância do embasamento nas leituras de índices

econômicos financeiros para a tomada de decisão, mas concluem que a análise não deve ser

realizada de forma isolada, pois os indicadores financeiros apresentam apenas os sintomas e

não as causas dos problemas.

Assim como Ribeiro & Boligon (2009), que realizaram um estudo de caso econômico-

financeiro em uma empresa de médio porte na região central do Rio Grande Sul. e concluíram

que os indicadores financeiros evidenciaram uma série de características da estratégia da

organização - como características dos investilnentos, financiamentos, dívidas - em relação a

sua estrutura econômico-financeira, apenas.

Outro ponto comum, que é consequente do primeiro ponto, é a importância da

contabilidade como ferramenta de obtenção de informações para todos os modelos, já que os

indicadores financeiros se baseiam nesta para obter seus dados e informações.

Focando no BSC e no PNQ, percebe-se que ambos são lnodelos de indicadores com

diversas perspectivas e princípios, poréln, com objetivos diferentes. O objetivo do PNQ é

alcançar a excelência (afinal, é um prêmio) e o objetivo do BSC é formular indicadores

relacionados à estratégia da organização - até por ser um modelo precursor na abrangência

"além indicadores financeiros".
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Ferreira et ai. (2008) realizaram um estudo interessante sobre a aplicação de

indicadores do BSC em empresas incubadas. Os indicadores foram implementados junto às

atividades de planejamento e ao sistema de avaliação da incubadora em empresas no estágio

de desacoplamento do processo de incubação, capaz de dar continuidade ao seu plano de

negócio de forma independente da estrutura de suporte da incubadora.

Já a extinta companhia aérea brasileira Varig, quando definiu o "Plano de Direção da

Qualidade" declarou como diretriz "alcançar um nível de excelência em qualidade total"

utilizando o PNQ como referência. Dagnino e Souza (1995, p. 93) apontam que a empresa

utilizou os critérios do PNQ, onde o "objetivo geral número 5 significará o escore de 600

pontos de acordo com os critérios e a avaliação será efetuada por todos os comitês de direção

e pelas equipes multifuncionais".

Soares (2001) apresentou um estudo sobre a aplicação do BSC em uma pequena

empresa de fonoaudiologia, que incorporou etapas desde a elaboração do BSC até a definição

do sistema de feedback (faltando, porém, o acompanhamento da implementação). Mas,

mesmo com este ponto fraco, Soares (2001, p. 118) afirma que "o estudo de caso revelou que

a aplicação do Balanced Scorecard na empresa foi bem aceita e compreendida por seus

executivos, gerando entusiasmo e novas perspectivas".

A Shell Brasil, implantou em sua unidade automotiva os critérios do PNQ como um

modelo de autoavaliação para a excelência. Dagnino e Souza (1995) apontam que

aproximadamente 25% do pessoal foi envolvido em atividades regionais, incluindo o

treinamento quanto aos critérios. A autoavaliação foi repetida para aprimorar os

procedimentos utilizados e a principal alteração foi um check list de 84 pontos, que passou a

ser utilizado, como mostra a Tabela 24.
Tb124A - d - ,.a e a . lpresentaçao e uma questao tlplca

Modelo de excelência Avalie sua
organização

Está . - entre Xérox do Brasil alcançou 87% de satisfação globalsua organtzaçao as
líderes em satisfação do cliente? do cliente, contra 74% dos seus competidores
[ ] Sim [ ] Parcialmente [ ] Não
[ ] Escore (10 pontos para "sim", 5 para "parcialmente", Opara "não")

Fonte: Dagnino e Souza (1995, p.93)
A partir deste projeto piloto, a ideia é estender para toda a rede de postos de gasolina.

Dagnino e Souza (1995, p. 93) apontam que
[...] cada proprietário de posto de gasolina é requisitado para julgar um outro,

pontuando seu desempenho usando os "casos" como referências. Se o sistema se

mostrar adequado, ele será progressivamente introduzido em todo o país.

Ainda em comparação BSC versus PNQ, percebe-se que o PNQ é um modelo mais

aprofundado com mais princípios e perspectivas de estratégias (5 princípios e uma estratégia a
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mais que o BSC). Esta maior profundidade pode ser entendida tanto como uma vantagem

como uma desvantagem, afinal, mais conhecimento sobre a empresa pode ser melhor, porém

o investimento empregado no esforço extra para a geração deste conhecimento gera maiores

custos.

Enquanto o BSC e o PNQ tem objetivos mais abrangentes, os indicadores financeiros

apresentam o objetivo de comparar resultados (seja com um padrão, seja com o histórico da

própria empresa, seja com os resultados de outras empresas).

E essa comparação de resultados pode ser visualizada nos indicadores sociais, que

comparam investimento em responsabilidade social com rentabilidade, lucratividade, receitas,

fornecedores, variando de modelo para modelo de Balanço Social.

Soares et aI. (2009) estudaram o caso de uma empresa de energia elétrica do estado de

Santa Catarina e suas publicações de Balanço Social no modelo IBASE de 2004 a 2007. Os

autores realizaram uma análise dos critérios internos, externos e ambientais propostos. Os

autores expõem que nos anos de 2004 a 2006, houveram aumentos de receita líquida e em

2007 houve queda de receita, sendo que os indicadores sociais externos e internos

continuaram crescendo - o que remete ao fato de que a empresa continuou investindo mais

nestas áreas mesmo com a queda de receita - e os indicadores ambientas seguiram o mesmo

ritmo da receita líquida.

Os indicadores sociais têm lnuito em comum. Pode-se observar que todos são tipos de

Balanço Social, ou seja, todos publicam algum tipo de relação de investimentos nas diversas

áreas de responsabilidade social, principalmente pregando a sustentabilidade (tripé dos fatores

econômicos, sociais e ambientais).
,
E importante destacar que todos foram criados por instituições do terceiro setor, ou

seja, organizações sem fins lucrativos e não governamentais no sentindo de estimular

empresas adotarem a prática de responsabilidade social e sustentabilidade ao publicarem seus

balanços sociais. E este estímulo, além de propiciar muitos benefícios a própria empresa

(como apresentado na fundamentação), também é concretizado pelo fato de todas as

organizações disponibilizarem os modelos em seus sítios de forma didática e simples.

Infelizmente, o Balanço Social não é tão utilizado por micro e pequenas empresas,

como aponta Silva (2010), que realizou um estudo sobre o Balanço Social do IBASE com 9

empresas de pequeno porte na cidade de São Gonçalo do Amarante/RN no primeiro semestre

de 2009 com o objetivo de identificar a aplicabilidade do balanço social nas empresas

estudadas. Foram traçados perfis das pequenas organizações e perfis do conhecimento dos
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gestores acerca do tema do Balanço Social e sua importância, além dos motivos de praticarem

ou não a responsabilidade social.

Silva (2010) conclui que as empresas de pequeno porte não valorizam a divulgação de

suas atividade sociais. Das nove empresas estudadas, apenas uma elabora um relatório sobre

suas atividades sociais. O autor aponta que algumas realizam trabalho social, entendem o

significado de balanço social, mas não se interessam na elaboração deste, mesmo entendendo

que este será benéfico para a gestão dos negócios.

Após a apresentação desta breve análise, conclui-se que existem algumas diferenças e

semelhanças entres os modelos estudados. Os exemplos de aplicações reais da comunidade

científica apresentados, relacionam esta vasta teoria à realidade para ilustrar e comprovar os

fatos concluídos.

A seguir, será apresentada a discussão dos resultados da pesquisa Delphi realizada

com especialistas em Balanced Scorecard para desenvolver o conjunto de indicadores

proposto para este estudo.

4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS SOBRE A PESQUISA DE

LEVANTAMENTO

Neste tópico será apresentada uma análise reflexiva sobre os indicadores definidos na

pesquisa Delphi, expondo seus significados e os justificando como realmente viáveis para as

Micro e Pequenas Empresas.

Como apontado no início deste trabalho, a elaboração de um conjunto de indicadores

de desempenho que pennita à organização uma orientação correta é essencial para o sucesso

de qualquer tipo de organização. Diversos modelos, como apresentados no embasamento

teórico deste estudo, foram criados visando esta "orientação correta". Porém, estes modelos

apontam ampla gama de indicadores que devem ser escolhidos pelas organizações, de acordo

com suas necessidades~ para melhor satisfazê-las.

Neste sentido, ao analisar a realidade das Micro e Pequenas Empresas, percebe-se que

existem muitos indicadores que não tem utilidade ou não há interesse, por parte do micro

gestor, em investir tempo e recursos no levantamento de índices - por mais essenciais que

estes demonstrem ser aos especialistas. Esta elucidação pode ser embasada na afirmação de

Leone (1998, p.92):

Para o dirigente, é preferível agir só e guiado mais pela sua sensibilidade do que

pelos meio técnicos de administração fornecidos pela Ciência às empresas dotadas

de uma organização administrativa sofisticada.
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Além disso, o fato é que em muitos casos a inexistência de dados ou dados incorretos -

justificados pela estratégia intuitiva e pouco formalizada ou pela simplicidade do sistema de

informação das MPE's (Leone, 1998) - podem levar às micro e pequenas organizações ao

levantamento de índices errôneos, invalidando o real objetivo destes: orientação correta.

Por outro lado, a falta de "orientação correta", a estratégia intuitiva e o baixo nível de

planejamento são, diretamente e indiretamente, alguns dos fatores de insucesso das MPE's.

Neste sentido, o uso de indicadores selecionados, viáveis e de fácil aplicação pode ser

pensado numa forma de introduzir a prática do planejamento e estratégia neste tipo de

organização tão importante - "corresponde a 99,2% do total de empresas em atividade no país

[...], emprega 57,2% dos trabalhadores com relação formal e responde por 20% do PIB

nacional" (FERRONATO, 2011, p.2).

A metodologia Delphi permitiu que especialistas em Balanced Scorecard opinassem

sobre esta questão, resultando em um conjunto de indicadores de desempenho genérico,

essencial às Micro e Pequenas Empresas, que pode ser interpretado como um conjunto

introdutório à gestão de desempenho para um tipo de organização caracterizada pela falta

desta.

Destaca-se que este conjunto de indicadores contém apenas onze índices, divididos nas

quatro perspectivas do BSC, como aponta a Tabela 25.
Tabela 25: Conjunto Final de Indicadores de Desempenho Detalhado

FINANCEIROS CLIENTES E INTERNOS APRENDIZADO E
MERCADO CRESCIMENTO

Margem Líquida -
(Lucro Líquido / Ativo Taxa de crescimento =
Total) x 100 (Volume de Vendas Tnt-------''------------i
Endividamento - Volume de Vendas

Tn-I) / Volume de
Vendas no período

Taxa de Retrabalho =
retrabalho / produção
total

% de Informatização =
% de Informatização
das Atividades /
Total de AtividadesOneroso -

Empréstimos / Passivo
rs Circulante8 r---------------~--------------~--------------~------------------~

"9 Prazo Médio de
Io~ Taxa de Inadimplência
~ Pagamento - = Contas a Receber em % Falha no
~ (Fornecedores Médio / Atraso / Contas a Atendimento -

Custo da Mercadoria Receber clientes não atendidosVendida) x 360
~P-r-u-o--~M-e-'d-io----d-e~R--t----d--C-I-·-t-~pmfuha~prod~ooo

e ençao e len es = transporte / total de
Recebimento = (contas quantidade de clientes clientes atendidos
a receber / vendas ano n+ l/quantidade
líquidas) x 360 clientes ano n

Treinamento - Tempo (em
horas) Investidas em
treinamento por mês / total de
horas trabalhadas por mês)

Fonte: Elaboração Própria
Kaplan e Norton (1997) afinnmn que a perspectiva financeira é foco para os objetivos

das outras perspectivas, de forma que todas as medidas devem resultar na melhoria do

desempenho financeiro. Esta perspectiva apresenta o desempenho financeiro da organização e

é a principal meta dos objetivos e medidas das demais perspectivas.
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Neste sentindo, o primeiro indicador do conjunto desenvolvido é "Margem Líquida".

Matarazzo (2010) afirma que este indicador de rentabilidade aponta quanto a empresa obtém

de lucro para cada cem unidades monetárias vendidas, mede a eficiência global da

organização. Assim, em uma visão generalizada as empresas que são mais lucrativas possuem

margem líquida maiores, porém não se pode deixar de analisá-lo em um contexto maior,

comparando com a concorrência e analisando fatores externos. Este índice pode ser

relacionado com o item "Baixo Lucro" e "Dificuldade Financeira" das razões para fechamento

das MPE's e indicar para o gestor a rentabilidade de sua empresa.

O segundo indicador financeiro, "Endividamento Oneroso", mede o percentual de

comprometimento do capital próprio da empresa em relação à dívida financeira, ou seja,

mensura a participação do endividamento que gera despesa financeira para empresa em

relação ao total do ativo (SILVA, 2007, p.56). Silva (2007) afirma que um endividamento

oneroso não significa algo ruim se a taxa de juros for reduzida, a empresa consegue captar por

baixo custo e aproveitar a alavancagem.

O terceiro índice financeiro é "Prazo Médio de Pagamento" indica o número de dias

que a empresa leva para pagar os fornecedores. Este índice aponta a quantidade de tempo que

a empresa é financiada pelo principal passivo não oneroso (fornecedores). Silva (2010) afirma

que valores baixos do prazo podem indicar que a empresa não é capaz de obter prazo dos

fornecedores para financiar seus ativos, já valores ele ados podem indicar dificuldade em

efetuar pagamentos. Assim, é importante analisar características do setor e sazonalidade.

O quarto e último índice financeiro é o "Prazo Médio de Recebimento", que revela

quantos dias a empresa espera para receber as vendas (tempo decorrido entre a data da venda

e a de seu recebimento), no qual o ideal é receber as duplicatas das vendas, antes de pagar as

duplicatas das compras.

Kaplan e Norton (1997) afirmam que para melhorar o deselnpenho financeiro a longo

prazo, as organizações precisam desenvolver produtos e serviços valorizados pelos clientes.

Neste sentido, a perspectiva dos clientes e mercado alinha as medidas de resultados aos

clientes (satisfação, fidelidade, retenção, captação, lucratividade).

Para esta perspectiva, o primeiro índice da Tabela 25 é a "Taxa de Crescimento". Esta

taxa aponta o aumento das vendas da organização, que traduz o crescimento da demanda por

parte do mercado e reflete no crescilnento da organização - aumento do arranjo produtivo ou

de colaboradores, por exemplo. O crescimento nas vendas pode traduzir a satisfação ou
,

insatisfação do cliente se analisado historicamente, por exemplo. E um índice de fácil
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mensuração e importante para a decisão de expansão ou continuidade na elaboração de

determinado produto ou serviço.

O segundo índice da perspectiva de clientes e mercado é o cálculo da "Taxa de

Inadimplência". Este índice mostrará ao gestor o nível de inadilnplência de seus clientes, o

que pode auxiliá-lo na decisão sobre concessão de crédito e na ação sobre suas políticas de

cobrança. Gerenciar a concessão de crédito e, com isso, o risco implícito é essencial para

aumentar as vendas, manter políticas de crédito eficazes, garantir o recebimento, manter o

fluxo de caixa previsível e confiável e reduzir custos na liberação e recuperação de crédito

(SEBRAE, 2013).

O terceiro e último índice desta perspectiva é "Retenção de Clientes", que aponta a

variação da quantidade de clientes no ano, é importante para o gestor verificar se há aumento,

redução ou estabilidade de clientes no decorrer do período. Ao verificar o resultado deste

índice, o gestor pode decidir se está satisfeito e manter suas atividades, pode decidir se deseja

ampliar a quantidade de clientes através de atividades de marketing e expansão da produção

ou então decidir reduzir a quantidade de clientes através de aumento de preço ou redução de

crédito.

Então, para realizar as expectativas dos clientes e do mercado como um todo, os

processos internos devem estar alinhados com a estratégia da organização, através de uma

cadeia de valor completa dos processos internos. Esta cadeia é visualizada na perspectiva

interna do BSC, na qual os executivos podem visualizar processos cruciais para realizar os

objetivos dos clientes e acionistas.

Para o micro e pequeno empresário, que como discutido anteriormente, geralmente

não tem uma estratégia bem delineada, os indicadores propostos visam estimular o

pensamento crítico do gestor no que tange o planejamento interno.

O primeiro indicador é a "Taxa de Retrabalho", que apontará ao gestor o nível de erro

no processo, o quanto houve de desperdício, ou seja, falhas no processo produtivo que geram

ônus à organização. Este indicador pode estimular o gestor e aos seus colaboradores a pensar

e implementar formas de otimizar o processo falho.

Esta interpretação também é válida para o segundo índice encontrado - "% de Falha no

Atendimento", que pode apontar falhas na produção ou no processo de vendas da empresa,

estimulando o gestor a buscar a otimização do processo ou o treinalnento do vendedor, por

exemplo.

Assim, para que estes índices estejam em um patamar aceitável, é essencial o

investimento em aprendizado e crescimento - a quarta perspectiva do BSC. Kaplan & Norton
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(1997) apontam que este tipo de investimento é essencial para o desempenho excelente das

organizações no longo prazo, sendo necessário investir tanto em treinamento e pesquisa

quanto em infraestrutura.

Neste sentido, o primeiro indicador da perspecti a de aprendizado e crescimento é o

"% de Informatização", que mostra ao gestor, dentre todas as ati idades realizadas pela

organização, a quantidade de informatização destas atividades. Este índice é importante para

auxiliar o gestor a buscar alternativas que automatizem seus processos, tanto de produção

quanto administrativos.

Já o segundo indicador desta perspectiva é o "Treinamento", que aponta a relação

entre horas investidas e horas trabalhadas no mês. Este indicador esta diretamente relacionado

aos resultados internos da organização - já que com profissionais treinados, o processos são

melhor executados - e consequentemente, melhores resultados financeiros.

Com este último indicador, pode-se ver claramente a conexão existente entre as quatro

perspectivas do BSC, como cada perspectiva contribui para a otimização da outra.

Este conjunto de indicadores não é único e nem imutável, apenas, como afirmado

anteriormente, um conjunto de indicadores introdutório para MPE's que ainda não aderiram a

prática de medição de desempenho para a "orientação correta" para o micro e pequeno gestor.

Para finalizar esta pesquisa, o próximo capítulo - conclusão - apresentará as

considerações sobre os resultados apresentados, além das considerações finais da pesquisa.

Ainda nesse capítulo, são efetuadas recomendações de âmbito acadêmico e profissional.
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5.CONCLUSÃO

Este estudo buscou apresentar um conjunto de indicadores calçado nas perspectivas do

BSC, para as Micro e Pequenas Empresas embasado na Metodologia Delphi de pesquisa.

Pode-se afinnar que o objetivo deste estudo foi alcançado, pois foi apresentad a

revisão teórica acerca dos principais indicadores de deselnpenho e das MPE's, foi utilizada a

metodologia Delphi como ferramenta de consulta a especialistas na área de indicadores de

desempenho e, finalmente foi desenvolvido um conjunto de indicadores de desempenho

específico para as MPE's.

Dentre os objetivos específicos desta pesquisa, não houve tempo hábil para aplicar o

conjunto de indicadores em uma Microempresa. Neste sentido, propõe-se para que, em

futuros estudos, se faça uma pesquisa-ação visando a utilizar os indicadores propostos para

verificar sua aplicação prática e a possibilidade de alteração ou não deste conjunto.

A partir da análise reflexiva da fundamentação teórica realizada, percebeu-se que

todos os tipos e modelos de indicadores estudados têm objetivos diferentes. Os indicadores

das demonstrações financeiras objetivam comparar resultados, o PNQ objetiva encaminhar a

organização à excelência, o BSC tem como objetivo alinhar objetivos à estratégia da

organização e os indicadores sociais objetivam apresentar a sociedade os resultados de suas

atividades em prol da comunidade.

Dessa fonn~ conclui-se que as diferenças existentes entre os indicadores - como

profundidade de análise em determinadas áreas, custos e tempo de elaboração - são advindas

dessa diferença primária nos objetivos.

A partir da análise dos resultados da pesquisa de levantamento, discutiu-se que a não

utilização dos indicadores de desempenho pelas MPE's ocorre devido a sua estratégia intuitiva

e ao baixo nível de planejamento, mas que a necessidade de uma "orientação correta" faz com

que esta ferramenta seja necessária como Ulna forma introdutória de planejamento e estratégia

aos micro e pequenos gestores.

Ainda neste item, discutiu-se os onze indicadores apontados pelos especialistas e como

cada perspectiva do BSC é interligada.

Entretanto, ainda que os resultados tenham sido satisfatórios, a trajetória desta

pesquisa não foi simples e fácil. Dentre as dificuldades encontradas, destacam-se a elaboração

do questionário, que demandou lnuito tempo, a consulta a professores doutores e o estudo

para que resultasse em um questionário bem fundamentado e satisfatório. Além disso, a

autora, com a experiência de se trabalhar com a metodologia Delphi, percebeu a necessidade

de maior tempo para a realização das rodadas da pesquisa - dessa fonna, se pudesse ter feito
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de fonna diferente, teria preparado todo o questionário na primeira etapa do estudo para que a

segunda etapa consistisse apenas no contato com os especialistas e na avaliação dos

resultados.

Destaca-se, portanto, que o resultado alcançado na presente pesquisa não é um modelo

que serve para todas as Micro e Pequenas Empresas, pois cada empresa tem o seu sistema de

indicador próprio. Entretanto, o resultado alcançado serve para que uma MPE, sem um

sistema de indicadores depurado e próprio para o seu empreendimento, possa iniciar as

medições de seu negócio com base no sistema de indicadores de desempenho para MPE's aqui

desenvolvido.

Portanto, pode-se afirmar que os objetivos foram atingidos e que este estudo pode

contribuir para a comunidade acadêmica como uma estruturada revisão bibliográfica e um

estudo mais aprofundado sobre a medição de desempenho para as MPE's, e para a sociedade

empresarial ao apresentar modelos e tipos de indicadores de desempenho para diversos e

diferentes objetivos, além de um conjunto de indicadores de desempenho introdutório para as

micro e pequenas organizações que ainda não realizam esta prática empresarial.
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"APENDICES
"APENDICEA

Pesquisa sobre Indicadores de Desempenho para Micro e Pequenas

Empresas - Rodada Piloto.
Prezado Respondente,

Esta pesquisa consiste no levantamento de possíveis indicadores de desempenho para

as Micro e Pequenas Empresas (MPE's). Apenas para contextualizarmos o andamento desse

trabalho, lhe informamos que esta é a terceira e penúltima etapa. A primeira etapa consistiu de

uma pesquisa bibliográfica do tema em questão, em Micro e Pequenas Empresas. A segunda

etapa se embasou na percepção de professores Doutores da Universidade Federal Fluminense

- que lecionam e pesquisam nas áreas de finanças, pessoas, gestão de operações e marketing -

com o intuito de fonnar um conjunto de indicadores que são mais apropriados para as MPE's.

Os resultados encontrados nessa segunda etapa - segmentado nas perspectivas do Balaced

Scorecard - são o princípio do presente questionário.

Entrando na terceira fase dessa pesquisa, seu nome foi selecionado, a partir de

publicações de sua autoria (ou co-autoria) sobre o tema BSC em periódicos nacionais, com a

finalidade de nos auxiliar na seleção de indicadores para esse relevante segmento empresarial.

A quarta e última fase acontecerá com a aplicação dos indicadores selecionados, na

presente pesquisa, junto as Micro e Pequenas Empresas, por meio de uma pesquisa ação.

Abaixo se encontram os questionamentos para os quais contamos com sua valiosa

parti cipação :

Nome --------
Dentre os indicadores jinanceiros abaixo, selecione aqueles que, em sua concepção,

são mais indicados para as MPE's

r Giro do Ativo =Receita Líquida / Ativo Total

r Margem Líquida == Lucro Líquido / Receita Líquida

r Endividamento Oneroso =Empréstimos / Passivo Circulante

r Ciclo Operacional = Período de Estoque + Período de Contas à Receber

r Nenhuma das alternativas anteriores

Você incluiria outros indicadoresjinanceiros? Se sim, indique até dois ej"ustifique.
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Dentre os indicadores para clientes e mercado abaixo, selecione aqueles que, em sua

concepção, são mais indicados para as MPE's

r Margem de Relevância no Composto do produto = faturamento do produto no

período / faturamento total no período

r Eficiência Mercadológica = volume de vendas do produto - estoque de produtos

acabados/ previsão de vendas

r Taxa de crescimento =Volume de Vendas Tn - Volume de Vendas Tn-l / Volume

de Vendas no período

r Nenhuma das alternativas anteriores

Você incluiria outros indicadores para clientes e mercado? Se sim, indique até dois e

}"ustifique.

Dentre os indicadores internos, selecione aqueles que, em sua concepção, são mais

indicados para as MPE's

r % Falha no Atendimento - clientes não atendidos por falta de produto ou

transporte / total de clientes atendidos

r Acuracidade no Estoque = itens no estoque fisico / itens no estoque contábil

r Absenteísmo = faltas+atrasos (em horas) / total de horas trabalhadas

r Nenhuma das alternativas anteriores

Você incluiria outros indicadores internos? Se sim, indique até dois ejustifique.

Dentre os indicadores de aprendizado e crescimento, selecione aqueles que, em sua

concepção, são mais indicados para os colaboradores das MPE's *

r Tempo médio para preenchimento de vagas = Tempo (em dias) da vaga em aberto

r Investimento total com remuneração =Remuneração Total/Faturamento Total

r Treinamento = Tempo (em horas) Investidas em treinamento por mês / total de

horas trabalhadas por mês)
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r Taxa de Autonomia

decisões / total de funcionários

NÚlnero de funcionários com autonomia para tomar

r Taxa de Fruição da Informação = horas investidas em reuniões mensais com todos

os funcionários / total de horas trabalhadas no mês

r Nenhuma das alternativas anteriores

Você incluiria os indicadores para a perspectiva de Aprendizado e Crescimento? Se

sim, indique até dois e justtfique.

Finalizando esta pesquisa, você incluiria algum outro indicador que não esteJoa

relacionado com uma das quatro áreas do BSC?

r S.1m

r N-ao

Se a sua resposta na questão anterior foi SIM, qual (is) seria (m) esse (s) indicador

(es)?

Neste momento, gostaríamos de agradecer a sua contribuição e destacamos que, caso

não haja consenso entre os respondentes, será efetuada uma no a rodada com as questões que

apresentarem divergência nas respostas, motOo elo qual, antec·padamente lhe informamos.

Obrigada,

Vívian
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"APENDICEB

Pesquisa sobre Indicadores de Desempenho para Micro e Pequenas

Empresas - Rodada 1
Prezado Respondente,

Esta pesquisa consiste no levantamento de possíveis indicadores de desempenho para

as Micro e Pequenas Empresas (MPE's). Apenas para contextualizannos o andamento desse

trabalho, lhe informamos que esta é a terceira e penúltima etapa. A primeira etapa consistiu de

uma pesquisa bibliográfica do tema em questão, em Micro e Pequenas Empresas. A segunda

etapa se embasou nos fatores das "razões para fechamento da empresa" do SEBRAE

adequados ao BSC e na percepção de professores Doutores da Universidade Federal

Fluminense - que lecionam e pesquisam nas áreas de finanças, pessoas, gestão de operações e

marketing - com o intuito de fonnar um conjunto de indicadores que são mais apropriados

para as MPE's. Os resultados encontrados nessa segunda etapa - segmentado nas perspectivas

do Balaced Scorecard - são o princípio do presente questionário.

Entrando na terceira fase dessa pesquisa, seu nome foi selecionado, a partir de

publicações de sua autoria (ou co-autoria) sobre o tema BSC em periódicos nacionais, com a

finalidade de nos auxiliar na seleção de indicadores para esse relevante segmento empresarial.

A quarta e última fase acontecerá COIU a aplicação dos indicadores selecionados, na

presente pesquisa~junto as Micro e Pequenas Empresas~ por meio de uma pesquisa ação.

Abaixo se encontram os questionamentos para os quais contamos com sua valiosa

participação:

Nome --------
Dentre os indicadores financeiros abaixo, selecione aqueles que, em sua concepção,

são mais indicados para as MPE's

í Giro do Ativo =Receita Líquida / Ativo Total

í Margem Líquida =Lucro Líquido / Receita Líquida

í Endividamento Oneroso = Empréstimos / Passivo Circulante

í Ciclo Operacional = Período de Estoque +Período de Contas à Receber

í Rentabilidade do Ativo = Lucro Líquido / Ativo

í Liquidez Seca = (ativo circulante - estoque) / passivo circulante
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r Prazo Médio de Pagamento

Vendida) x 360

r Prazo Médio de Recebimento = (contas a receber / vendas líquidas 360

(Fornecedores Médio / Custo da Mercadoria

r Nenhuma das alternativas anteriores

Você incluiria outros indicadores financeiros? Se sim, indique até dois e ju tifique.

Dentre os indicadorel{]para clientes e mercado abaixo, selecione aqueles que, em ua

concepção, são mais indicados para as MPE's

r Margem de Relevância no Composto do produto = faturamento do produto no

período / faturamento total no período

r Eficiência Mercadológica = volume de vendas do produto - estoque de produtos

acabados/ previsão de vendas

r Taxa de crescimento = Volume de Vendas Tn - Volume de Vendas Tn-l / Volume

de Vendas no período

r Taxa de Inadimplência = Contas a Receber em Atraso / Contas a Receber

r Taxa de Devolução = quantidade devolvida / quantidade produzida

r Retenção de Clientes = quantidade de clientes ano n+ l/quantidade clientes ano n

r Nenhuma das alternativas anteriores

Você incluiria outros indicadores para clientes e mercado? Se sim, indique até doi

j"ustifique.

Dentre os indicadores interno, elecione aqueles que, em sua concepção, -o

indicados para as MPE's

r % Falha no Atendimento clientes não atendidos por falta de

transporte / total de clientes atendidos

r Acuracidade no Estoque = itens no estoque físico / itens no estoq

r Absenteísmo = faltas+atrasos (em horas) / total de horas trabalha __
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í Taxa de Retrabalho = retrabalho / produção total

r Nenhuma das alternativas anteriores

Você incluiria outros indicadore interno? e im, indique até dois ejustifique.

Dentre os indicadore de aprendizado e cre cimento elecione aquele que, em sua

concepção, são mais indicado para os colaboradore da MPE' *

í Tempo médio para preenchimento de vagas = Tempo (em dias) da vaga em aberto

í Investimento total com remuneração =Remuneração Total/Faturamento Total

í Treinamento = Tempo (em horas) Investidas em treinamento por mês / total d

horas trabalhadas por mês)

r Taxa de Autonomia Número de funcionários com autonomia para tomar

decisões / total de funcionários

í Taxa de Fruição da Infonnação = horas investidas em reuniões mensais com todos

os funcionários / total de horas trabalhadas no mês

í Tempo Médio (em anos) de educação fonnal por trabalhador empregado

í Taxa de contratação por currículo = quantidade contratada / quantidade de

currículos recebidos

r Nenhuma das alternativas anteriores

Você incluiria os indicadores para a perspectiva de Aprendizado e Crescimento? Se

sim, indique até dois e justifique.

Finalizando esta pesquisa, você incluiria algum outro indicador que não esteJ'a

relacionado com uma das quatro áreas do BSC?

r S.1m

r N-ao

Se a sua resposta na questão al1terior foi SIM, qual (is) seria (nl) esse (s) il1dicado

(es)?
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Neste momento, gostaríamos de agradecer a sua contribuição e destacamos que, caso

não haja consenso entre os respondentes, será efetuada uma nova rodada com as questões que

apresentarem divergência nas respostas, motivo pelo qual, antecipadamente lhe informamos.

Obrigada,

Vívian
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"APENDICEC

Pesquisa sobre Indicadores de Desempenho para Micro e Pequenas

Empresas - Rodada 2
Prezado respondente,

Agradeço sua participação na primeira rodada desta pesquisa, que resultou no

consenso de alguns indicadores. Na perspectiva financeira, houve consenso no indicador de

"Margem Líquida" e "Endividamento Oneroso". Na perspectiva de clientes e mercado, houve

consenso no indicador de "Taxa de Crescimento" e "Retenção de Clientes". Na perspectiva

interna, houve consenso no indicador de "% Falha no Atendimento" e "Taxa de Retrabalho".

Já na perspectiva de aprendizado e crescimento, não houve consenso.

Na segunda rodada desta pesquisa, apontaremos os índices que obtiveram maioria das

respostas - porém sem chegar a mn consenso totalitário - assilDcomo os indicadores sugeridos

por vocês a fim de verificar se há concordância ou não para sua aplicação nas Micro e

Pequenas Elnpresas.

Abaixo se encontram os questionamentos para os quais contamos com sua valiosa

parti cipação :
, "PARTE 1: INDICADORES COM ALTO INDICE DE CONCORDANCIA,

PORÉM SEM CONSENSO

o indicador "Prazo Médio de Pagamento" foi recomendado por 67% dos

respondentes para compor a base de indicadores de desempenho para as Micro e Pequenas

Empresas. Em sua opinião, este índice é válido para as Micro e Pequenas Empresas?

r
Sim

r
Não

O indicador "Prazo Médio de Recebimento" foi recomendado por 6-% dos

respondentes para compor a base de indicadores de desempenho para as Micro e Pequenas

Empresas. Em sua opinião, este índice é válido para as Micro e Pequenas Empre a ?

r S'1m

r N-ao

o indicador "Taxa de Inadimplência" foi recomendado por 6 % dos respondentes

para compor a base de indicadores de desempenllo para as Micro e Pequenas Empresas. Em

sua opinião, este índice é válido para as Micro e Pequenas Empresas?

r S.1m
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r Não

O indicador "Treinamento" foi recomendado por 50% dos respondentes para compor

a base de indi adores de desempenho para as Micro e Pequenas Empresas. Em sua opinião,

este índice é válido para as Micro e Pequenas Empresas?

r
Sim

r
Não

PARTE 2: NOVOS INDICADORES SUGERIDOS PELOS RESPONDENTES

COMO RELEVANTES

O indicador "Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido = Lucro Líquido /Patrimônio

Líquido", foi indicado por um (ou mais) rel~pondentepara compor o rol de indicadores dessa

pesquisa. Em sua opinião, este índice deve ser utilizado pelas Micro e Pequenas Empresas?

r S.1m

r
Não

O indicador "Taxa de Rotatividad = (Entrada + Saída! 2)/ Total de Funcionários",

foi indicaJ por um (ou mais) respondente para compor o rol de indiçadores dessa pesquisa.

Em sua opinião, este índice deve ser utilizado pelas Micro e Pequenas Empresas?

r
Sim

r N-ao

O indicador "% de Informatização = % de Informatização das Atividades / Total das

Atividades", foi indicado por um (ou mais) respondente para compor o rol de indicadores

dessa pesquis . Em sua opinião, este índice deve ser utilizado pelas Micro e Pequenas

Empresas?

r
Sim

r N-ao

Neste momento, gostaríamos de agradecer a sua contribuição e destacamos que, caso

não haja consenso entre os respondentes, será efe da uma nova rodada com as questões qu

apresentarem divergência nas re postas, motivo pe qua, antecipadamente lhe infonnam .

Obrigada,

Vívian


