
"

LEONARDO AUGUSTO GARCEZ DE MESQUITA

"""

BALANCED SCORECARD E SUAS BARREIRAS DE IMPLEMENTAÇAO: UM ESTUDO DE
,

INDICADORES DE DESEMPENHO ESPECIFICOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado

ao Curso de Graduação em Administração da

Universidade Federal Fluminense, como

requisito parcial para obtenção do grau de

Bacharel em Administração.

Orientador: Prof. Dr UALISON RÉBULA DE OLIVEIRA

Volta Redonda

2013



"

LEONARDO AUGUSTO GARCEZ DE MESQUITA

'"BALANCED SCORECARD E SUAS BARREIRAS DE IMPLEMENTAÇAO: UM ESTUDO DE

INDICADORES DE DESEMPENHO ESPECÍFICOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado

ao Curso de Graduação em Administração da

Universidade Federal Fluminense, como

requisito parcial para obtenção do grau de

Bacharel em Administração.

Aprovado _

BANCA EXAMINADORA

"

Prof. Dr. ~ ébula de Oliveira - Orientador
UFF

•..

Prof. André Ferreira
UFF

Prof. Ricardo Thielmann
UFF

Volta Redonda
2013



Universidade
Federal

Fluminense

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

ESCOLA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA
,...,

CURSO DE ADMINISTRAÇAO

...

orne do Aluno: L

orne do Orientador:
0\ 0 \yt:..

pós análise do trabalho apresentado, a Comissão Julgadora do Trabalho de Conclusão de Curso
IBacharelado em Administração), atribuiu ao aluno a seguinte nota:

onsiderando-o: é )APROVADO
,...,

( ) NAO APROVADO

\~

Assinatura

-COMISSAO JULGADORA

Componente orne

idente da Banca (Orientador)

bro

bro



AGRADECIMENTOS

A todos os familiares que estiveram presentes

oferecendo palavras de motivação e incentivo

para a conclusão deste trabalho, ao meu pai

principalmente que serviu como exemplo de

determinação e superação ao longo de sua

trajetória de vida.



RESUMO

A pesquisa tem como objetivo geral buscar uma forma de simplificar a implementação de um
modelo de indicadores de desempenho para Micro e Pequenas Empresas, baseado no conceituado
Balanced Scorecard. Para alcançar o objetivo, foi feita uma pesquisa exploratória e bibliográfica,
utilizando como instrumento de coleta de dados um questionário elaborado para o micro e pequeno
empresário do segmento de mercado a varejo. O referencial teórico conceitua as micro e pequenas
empresas e suas relações com a tecnologia da informação, indicadores de desempenho de medidas
financeiras e não-financeiras, abordando duas frentes de modelos: Prêmio Nacional da Qualidade
(PNQ) e Balanced Scorecard (BSC). Os resultados da pesquisa revelaram que os gestores das
Micro e Pequenas Empresas possuem conhecimento de indicadores de desempenho, no entanto
sentem dificuldades em mensurá-los.

Palavras-chave: Micro e Pequenas Empresas; Indicadores de desempenho; Balanced Scorecard.
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1. INTRODUÇÃO

Analisando o contexto atual das organizações, verifica-se uma tendência para a necessidade

de um controle das informações cada vez mais rígido. Com a ascensão da informática, juntamente

com os meios de comunicações, a facilidade de se obter informações tomou o ambiente empresarial

extremamente dinâmico. O controle dessas informações é muito importante para que os erros na

tomada de decisão sejam minimizados. Ao longo dos anos foram criados vários modelos de

indicadores para mensurar o desempenho das empresas, em destaque o Balanced Scorecard que é

considerado por muitos autores o mais eficiente servindo de referência como benchmarking. No

entanto, sua implementação é muito complexa e requer uma infraestrutura adequada, sendo

indiretamente direcionado para as empresas de grande porte (PRIETO et aI, 2006).

Com o intuito de preencher essa lacuna, a presente pesquisa propôs identificar um modelo

de indicadores de desempenho direcionado as icro e Pequenas Empresas, baseado no Balanced

Scorecard com enfoque no controle das in ormações, possuindo menor complexidade e

demandando menos infraestrutura. Com a fonnalização e a implementação deste modelo

simplificado, espera-se que as empresas de pequeno porte tenham condições de proporcionar aos

seus gestores uma adequada ferramenta para a ornada de decisão, demonstrando a importância de

se obter o controle das informações.

1.1Problema de pesquisa

Sendo o século XXI considerado a era da informação e o contexto atual de mercado

intensamente competitivo, as organizaçõe eon antemente necessitam aprimorar seus lTIodelosde

gestão de forma cíclica e contínua, desen 01 en o e buscando diferenciais competitivos. Dentro

desta realidade, são extremamente necessários pa·a o sucesso empresarial a inovação na produção

e bens e serviços, a capacidade de reação às mudança o gerenciamento de um fluxo grande e

ontínuo de informações, o atendimento à demanda de fonna rápida e concisa, a conquista da

redibildidade dos clientes e um sistema de indicadores de desempenho que ajude a empresa a

monitorar sua performance organizacional (OLIVEIRA, 2006).

Há tempos são realizadas iniciativas para a criação de indicadores de desempenho para as

organizações. A administração suprida de indicadores faz com que os gestores estudem o passado,
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comparando e visualizando o desempenho futuro. No entanto, um sistema de indicadores de

desempenho para Micro e Pequenas Empresas se faz complexo na medida em que se trata de muitas

variáveis, tangíveis e intangíveis, gerando dificuldade para a implementação dos principais sistemas

de indicadores de desempenho elaborados na atualidade. Coletar, analisar e traduzir em ação essas

infonnações, continuamente, requer grande esforço por parte dos executivos de todos os níveis.

Sendo assim, partindo do princípio de que as MPE's são de considerável importância à economia

brasileira - representando 25% do PIB e gerando 60% do emprego formal no país - e que mesmo

obstante essa realidade, ainda não recebem tratamento compatível à sua inegavel capacidade de

geração de renda para o estado, é louvável a realização de uma busca por um sistema de indicadores

de desempenho direcionado especialmente para e a corporações de porte inferior, para que seus

gestores consigam visualizar suas estratégias alinha a as suas ações (KOTESKI, 2004).

1.2 Objetivo Geral

Elaborar um sistema de indicadores de de empenho de fácil aplicação, utilização e medição

para as Micro e Pequenas Empresas.

1.3 Objetivos Específicos

./ Levantar a percepção dos gestores para . portância dos indicadores de desempenho e o

feedback das informações críticas geren, i .

./ Desenvolver uma revisão bibliográfica r a guns modelos de indicadores de desempenho

utilizados na atualidade, mesclando eu rincípios e objetivos e redirecioná-Ios para as

Micro e Pequenas empresas.

-/ Formular uma teoria para a reestrutura ão de um sistema de indicadores de desempenho,

que permita ser implementado em empre a q e possuam uma infraestrutura tecnológica

delimitada, a exemplo das Micro e Pequena Empresas.

1.3 Resultados que se espera alcançar

Analisando e comparando o Balanced Scorecard com metodologias de gestão utilizadas na

atualidade, espera-se reunir subsídios para que sirvam no ajuste de um método de gestão estratégico

13



- focado em indicadores para medição de desempenho - específico para Micro e Pequenas

empresas. Disponibilizar aos gestores das MPE's uma ferramenta simples de mensuração e

controle, que avalie o desempenho da organização. Seria de grande relevância para esse segmento

empresarial, pois é de extrema importância para qualquer tipo de organização, e de qualquer

tamanho, que se faça um planejamento e projeções de curto e longo prazo, alinhando as estratégias

com as ações a serem tomadas.

1.4 Metodologia de Pesquisa

De acordo com Vergara (1990), foi apre entado um modelo de classificação de pesquisa

chamado taxonomia, que a discerne em dois fa ore : quanto aos fins e quanto aos meios. A pesquisa

será exploratória quanto aos fins, visando a identificação e a elaboração de um modelo de

indicadores de desempenho, e metodológica por ser um estudo referente a um instrumento de

captação da realidade. Quanto aos meios e á °bliográfica, por estar baseada na fundamentação

teórico-metodológica sobre indicadores de de empenho, e de levantamento por investigar os dados

empíricos fornecidos pelas Micro e Pequenas Em resaso

A metodologia de pesquisa consis iu- e e três etapas. Inicialmente, foi realizado um estudo

sobre indicadores de desempenho com o °n i o de esclarecer sua definição, características e

utilidade. Posterionnente, foram apresentado o principais tipos de indicadores de desempenho

utilizados na atualidade (dentre eles o Bala) ced Scorecard, Prêmio Nacional da Qualidade,

indicadores financeiros e sociais) e apresenta á

Em seguida, foi realizada uma pe q .

étodo para a utilização destes indicadores.

e campo composta por um universo de 10 (dez)

microempresas do setor de mercado vareji a. O .

questionário, adaptado da dissertação de me t a

rumento utilizado para a coleta de dados foi um

de unes (2008), no qual as questões elaboradas

se encaixam perfeitamente nos objetivos e e· namentos levantados pela presente pesquisa. O

questionário foi entregue aos empresários e oalmente pelo pesquisador, para que os mesmos

fossem devidamente explicados e respondidos. O oti o da escolha deste universo de pesquisa foi

pela facilidade em localizar os dirigentes em e e abelecimentos, que em sua maioria assume a

responsabilidade da gestão de seus empreendime

Finalmente, foi realizada uma entrevista om quatro professores da Universidade Federal

Fluminense, localizada em Volta Redonda - RJ. O professores selecionados são doutores e

possuem experiência acadêlnica e profissional na per pectivas gerais apresentadas no Balanced
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Scorecard, que serviu de roteiro para a entrevista. Questionaram-se, de acordo com a experiência de

cada professor, quais os principais indicadores que em cada perspectiva são mais adequados para às

Micro e Pequenas Empresas. Depois de realizada as três etapas, as informações obtidas foram

relacionadas e validadas na frequência em que forem levantadas.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Definir o tenno Micro e Pequena Empresa é algo subjetivo, pois vários fatores quantitativos

e qualitativos são levados em consideração, porém os fatores quantitativos são mais considerados

por serem de mensuração mais acessível. Com o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, vigorou-se

a lei complementar número 123 de 14/12/2006 chamada lei "Super Simples", classificando as

MPE's de acordo com sua receita bruta anual. Empresas com receita bruta anual de até R$

240.000,00 são consideradas microempresas, de R 240.000,00 à R$ 2.400.000,00 são elnpresas de

pequeno porte.

Além do critério pela receita bruta anua o SEBRAE também classifica as MPE's de acordo

com a quantidade de funcionários. No ramo e indústria e construção, empresas com até 19

funcionários são consideradas microempresa e 20 a 99 são empresas de pequenos porte. Para o

ramo de comércio e serviços, a quan idade diminui. Até 9 funcionários são consideradas

microempresas, de 10 à 49 são empresas de pequeno porte.

Quanto aos fatores qualitativos Pongeluppe (2001) destaca algumas caracteristicas

encontradas nessas empresas como forma e ide ·ficação:

• Usam trabalho próprio ou de familia e .

• Administração possui Sistema e ação não especializados;

• Os poucos dirigentes envol em- e e as as decisões;

• Falta de tempo por parte dos admi· ores de elaborar um plano de metas;

• Encontram dificuldade em obten ã rédito, mesmo em curto prazo;

• Falta de poder de barganha na ne i - e de compra e venda;

Como forma de acompanhamento e m

campo para verificar a sobrevivência das em r

amen o, o SEBRAE (2007) realiza pesquisas de

no ontexto econômico nacional, sendo os dois

primeiros anos cruciais para o microempreendi n .

que convocam entes familares para cargos de re

colocado em risco, pela falta de preparo de

processo de desenvolvimento das MPE's é a falta de

(2007), é encontrada dificuldades na compra de

orno característica das MPE's, proprietários

abilidade podem ter seu empreendimento

tores. Outra característica que dificulta o

der de barganha. De acordo com Santos et ai

a ' .as-prilnas e componentes de fabricação,

campanhas publicitárias, acesso a linhas de crédito e 1 anciamento, aluguéis e COlno o primeiro

problema para esta pesquisa, na atualização tecnológi a onde se caracteriza uma das dificuldades
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para a implementação do modelo Balanced Scorecard. Juntamente com esta dificuldade está o

segundo problema, a falta de tempo para elaboração de um plano de metas, pois os dirigentes estão

envolvidos com todas as decisões e não conseguem desviar seu foco para a elaboração de planos

para a adoção e implementação de um modelo eficiente de gestão.

2.1 Micro e Pequenas Empresas no Brasil

Para o SEBRAE (2011), a sobrevivência das micro e pequenas empresas é indispensável

para o desenvolvimento econômico do país. O alto índice de geração de empregos não é

proporcional à ajuda que os governos e suas in ti ições oferecem para o crescimento das MPE.

Koteski (2004) ressalta alguns fatores que co . u·ram e ainda contribuem para a participação

crescente desses empreendimentos no contex o e o omico brasileiro:

• Estudo elaborado pelo BNDES mo a e a globalização gera um efeito de terceirização

de algumas atividades de apoio a gr e empresas, recorrendo para empresas de porte

inferior.

Com o avanço da tecnologia, a e eubstituição homem por máquina cresce, e é

r a de grande porte se toma favorável para o
•

•

onde essa mão-de-obra vinda de e

aproveitamento.

A modernidade traz o requisito

índice de produtividade.

e pre a enxuta, onde são lnenores e com lnaior

No Brasil, existem instituições financei

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Bane

(BNDES), o Banco do Brasil (BB) e a Caixa Ec

- principalmente o Serviço Brasileiro de Apoio às

a .onal de Desenvolvimento Econômico e Social

mica Federal (CAIXA) - que exerceln a função

de fOlnentar a economia de microempreendedore . O EBRAE auxilia a elaboração de um plano de

negócios e disponibiliza muitos cursos grátis de em reendimento e gestão. Eln relação aos bancos,

são apresentadas linhas de financiamento específi a . Por intermédio do governo, o sistema BNDES

presta colaboração financeira às empresas que tenh como objetivos o melhoramento da qualidade

de vida da população brasileira, geração de emprego e sustentabilidade. O governo acredita que

para a disponibilização do crédito, é preciso qualifi a ão técnica e de gestão do negócio, sendo que

neste momento há um impasse (KOTESKI, 200 . Para que uma microempresa adquira
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investimento para qualificar seu sistema de gestão, primeiramente precisa estar qualificada.

Segundo Soares (2001), o planejamento é um fator chave do sucesso que diferencia as

grandes das pequenas empresas. O fator planejamento já está enraizado em premissas das grandes

empresas, sendo que na maioria das pequenas empresas existe uma cultura de negligenciar esse

fator importante. Num contexto em que as microempresas possuem uma alta taxa de mortalidade,

cada vantagem competitiva deve ser utilizada pelos gestores. Antes de qualquer objetivo

departamental se transformar em ação deve-se assegurar a sobrevivência da organização, pois ela é

constantemente desafiada pela alta competitividade imposta pelo mercado. No entanto, os desafios

impostos pela concorrência das organizações te de a aprimorar as técnicas de gestão empresariais,

colaborando beneficamente para o desenvol imento econômico de todo o estado. Desvantagens

como falta de recursos financeiros, baixa capaci a e de produção e mão-de-obra não especializada

devem ser contrabalanceados com outras antag ns. Uma característica interessante que distingue

as pequenas das grandes empresas é a c pacidade de reagir rapidamente às oscilações

mercadológicas, que juntamente ao sistema omunicação informal e eficiente encontrado em

seus interiores podem ser utilizados como e e e e ferramentas para o sucesso (ALVIM, 1998).

2.2 Tecnologia da Informação pesas de pequeno porte

A tecnologia da informação pode

mercado. De fato, toda tecnologia que

vinda para qualquer instituição. Mas para

que o custo-beneficio seja positivo. Se n

ro:aruzação a adquirir vantagens competitivas no

ração, seja ela de qualquer natureza, é bem

tome uma vantagem no mercado, é preciso

"n (2007), a tecnologia da informação traz

ganizacional, pela integração de processosvantagens em todos os fatores gerais e

internos, pelo aumento da produtividade na iza ão de processos, na melhoria da qualidade

que resulta da utilização de tecnologia no p , utos, serviços e processos, pelo aUlnento da

flexibilidade que permite o crescimento do T negócios sem um crescimento proporcional

de custos operacionais, e finalmente pela ina ~ - seguida com novas práticas e processos

possíveis por intermédio da forte utilização da

Ainda segundo Albertin (2007), oBra " dos países em que as micro e pequenas

a ing global da inovação da Comunidadeempresas menos investem em inovação tecnológi .
,

Européia, o Brasil ocupa a 41 a posição, entre 4 a' . Eum fator agravante para um país que

pretende se tornar uma das principais economias d
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2.3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho podem ser uma ferramenta de papel fundamental na

sobrevivência e no desempenho de uma organização. Hronec (2001) define os indicadores como

sinais vitais das empresas, alertando quando um setor departamental não está saudável ou quando

uma ameaça externa se mostra ativa, de forma qualificada e quantificada. Campos (2008) define os

indicadores como uma ferramenta que retêm a essência do significado da informação obtida,

enquanto Nunes (2008) acrescenta que é um instrumento para mensurar os resultados durante

períodos. Ferreira (2008) argumenta que os i dicadores são criados para alertar e auxiliar no

redirecionamento rápido e eficaz de investimen di ersos.

Subsidiando os indicadores, existem 'ária formas de coleta de informações. Mas antes, é

preciso diferenciar um dado de uma informa, -o. As informações são um ou mais dados que

transmitem algum tipo de conhecimento. Para o gestores, é importante compreender a informação

sabendo quais são seus objetivos e seus impa t O que ditará quais medidas devem ser utilizadas é

a complexidade e a importância do proce o a a . ado UNES, 2008).

A FNQ (2008) apresenta algumas ar

para que sejam eficazes:

ri ticas que devem ser atendidas pelos indicadores,

1. Clareza e de fácil visibilidade'

2. Visar o balanceamento daperfo

3. Comunicar a estratégia em fonna

4. Oferecer suporte à tomada de d '-

} ce ganizacional;

idas',

Segundo Pace (2003), a ação é a uantificada eln uma análise de desempenho,

rreOra(2008) sugere que as organizações, para

ar as estratégias com sistemas de medição de

a res que precisam ser analisados de forma

indicador isolado poderá focar em todas as

pois ação é aquilo que provoca o desempe

obterem sucesso na era da informação, de e

desempenho. Este sistema é um conjunto de i

sinérgica, pois de acordo com Kaplan (1997

áreas relevantes simultaneamente, nem salientar r a

alega que os indicadores confirmam, ou não, o li e

dos objetivos estabelecidos. Mesmo Pace (2003 1

revela que a estratégia só disseminará se essa a-

empenho da organização. Campos (2008)

uma estratégia por intermédio do alcance

do que o desempenho é medido pela ação,

orem identificadas como um processo

constante e padronizado. Com essa análise de padrõ- ~é possível ter o controle de desvios dos
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objetivos e metas que ocorrem para fora da estratégia. Segundo Ferreira (2008), os indicadores

informam os vetores de sucesso atual e futuro, cruciais para o sucesso de uma estratégia. Sucesso

que é identificado analisando o alcance dos objetivos.

2.4 Indicadores de desempenho em ·cro e Pequenas Empresas

As empresas de pequeno porte atualmente e deparam com o impasse de investir ou não em

um sistema para controlar suas ações e setl desempenho. O Balanced Scorecard já foi citado nesta

pesquisa como a principal metodologia para me . ãa de desempenho, contudo sua implementação

requer um esforço financeiro elevado. Pangel

pelas MPE's para implantar o sistema BSC:

2001) cita algumas dificuldades encontradas

• Acesso aos dados: ocorre com i o do baixo investimento em tecnologia. A

informação gerada pela organiza - normalmente não é informatizada, impondo

dificuldade na organização do a

• Pessoas especializadas: é nece á·

implementação. Porém, as P I

salários abaixo da média e

e tão dispostos manualmente.

a que estejam disponíveis e focadas para esta

u m um número baixo de funcionários, com

z a própria organização não compreende a

di ecionando o foco de seus funcinoários paranecessidade desse esforço e

outros setores julgados mai .

• Visão equivocada - resulta

importantes quanto os de re I a

• Falta de planejamento estra é,...:

estabelecer seus indicadores n

empresas carecem do fator pIa .

z

: negligência dos indicadores de processo, tão

oco principal, o Balanced Scorecard visa

a estratégia da organização. As pequenas

causando Ulna distorção nas premissas

impostas por Kaplan e Norton.

2.3.1 Medidas Financeiras e Não- ·

Há tempos as medidas financeiras

corporações. Martins (1998) afirma que a

- . iz das como indicadores principais nas

i - d desempenho tinha como principal

preocupação o uso eficiente dos recursos. Medida a taxa de retomo sobre o investimento
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(ROI), o orçamento operacional e orçamento de caixa foram, para Kaplan e Norton (1997), de

grande suporte para que as empresas fundadas no século XX obtivessem sucesso em suas

estratégias.

Muitas organizações se empenham excessivamente para as análises e medidas financeiras,

desencadeando decisões de investimento que resultam e

alor nos ativos intangíveis ao longo prazo. Quan o o

m ótimo desempenho financeiro, são feitas op,-

edidas de curto prazo, deixando de criar

ti o são redirecionados a produzirem

o prazo que limitam a busca por

investimentos de crescimento ao longo prazo. lém disso, é de se considerar que alguns

investimentos - como desenvolvimento de recur humanos, tecnologia da informação, clientes e

mercados - podem ser cortados por serem c .derados como despesas para a contabilidade,

gerando uma margem de lucro mais elevada & NORTON, 1997).

As medidas financeiras utilizam somen e' icadores de ocorrência (lagging indicators), os

quais não são suficientes para direcionar corre te a trajetória de sucesso empresarial. Kaplan

(1997) afirma que "as medidas financeira parte, mas não toda, da história das ações

passadas e não fornecem orientações ade u a a as ações que devem ser realizadas hoje e

amanhã para criar valor financeiro futuro~'.

Indicadores baseados em ativo

acesso. Segundo Kaplan (1997), são ba ea

de negócio, e são associadas como vetor

ucratividade, segmentos de mercado e

específicos e os objetivos de aprendizado e

ão, logicamente, mais difíceis de serem

a medidas financeiras são mais padronizadas e

tes, as não-financeiras possuem mais difícil

"alore geralmente específicos para cada unidade

penha. Por exelnplo, vetores financeiros de

'dade opta por competir, processos internos

to.

mensurados. Contrapondo as característica

concisas, no que se refere ao levantamen

,

e 1

Em face destes indicadores de ten eading indicators), busca-se na organização a

agregação de valor ao longo prazo. Esses in ' a de em ser projetados com embasamento de

padrões ocorridos no passado e no estudo da mia presente. Sendo assim, a chave para a

redução da incerteza está no gerenciamento efi az e indicadores de tendência.

2.3.2 Medidas do Prêmio Nacional da · ade (PNQ)

o estudo das melhores formas de gestão é u o ceito que circula as organizações há anos.

a década de 1980, a consultoria Mkinsey, dos E ado nidos, conduziu um estudo em empresas
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nsideradas "ilhas de excelência" para salientar as características em comum que as destacavam

as demais. Deu-se origem então a um modelo que reconhecia a excelência nas organizações, por

eio de premiações. Em 1992, o Brasil adotou esse método e criou-se então o Prêmio Nacional da

ualidade (PNQ), administrado pela Fundação aciona da Qualidade (FNQ). O PNQ possui como

eferência o Modelo de Excelência da Gestão ( EG· que busca o desenvolvimento e alinhamento

os critérios de excelência (FNQ, 2008).

O MEG baseia-se em oito critérios - ela orados por fundamentos de excelência - que são

"nterligados de forma sistêmica, onde se completam e visam a geração de resultados, são eles:

iderança; Estratégia e Planos; Clientes; Socie ade· Informações e Conhecimento; Pessoas;

rocessos; Resultados.

f

\
\:

\.. .
\"\.

...... :\.

..
,..:

: o,,

Figura 1 - Critéri -

Fonte: F.. T _O .

O funcionamento do MEG é explicado fi

'executar), Check (monitorar), Act (agir). Segundo

eguinte forma:

no ciclo PDCA - Plan (planejar), Do

~~Q 2008), a figura pode ser entendida da
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o direcionamento da organização, dado pela Liderança, ouvindo os Clientes e a

Sociedade, é definido por meio das Estratégias e Planos; a sua implementação é

realizada por meio das Pessoas, que compõem a força de trabalho, utilizando-se dos

Processos existentes na organização; e todo esse ciclo, ao ser executado, deverá

conduzir a Resultados que devem ser analisados e entendidos, gerando

Informações e Conhecimento para serem utilizados no processo de tomada de

decisão, gerando um novo ciclo de gestão (FNQ, 2008, p. 10).

o PNQ é avaliado na ótica destes oito critérios, sendo estes subdivididos em 24 itens, que

recebem pontuações de acordo com o desempenho da empresa. Destes itens, seis são medidas de

resultado. São eles:

• Indicadores relacionados à gestão e o ômico-financeira;

Indicadores relacionados aos lie e e aos mercados;

Indicadores relacionados a so .eda ,
•
•
• Indicadores relacionados as p

• Indicadores relacionados ao

• Indicadores relacionados ao e

rincipais do negócio e aos processos de apoio;

s.

Para a FNQ (2008), as meta d

alcance seja possível, porém desafia f.

fundamentos de "geração de valor' e da ..ori

direciona a tomada de decisão pelo caminh

ores devem ser elaboradas de fonna que o seu

ração dos indicadores está relacionada pelos

or processos e infonnações". Esta orientação

. ado aos interesses dos stakeholders, agregando-

se valor à organização.

Com a tecnologia da informação, a el

dificeis. Para a FNQ (2008), deve-se tomar c i a

podem anular o destaque dos vetores de desem

seguir demonstra as principais annadilhas qu

indicadores:

ã e manuseio de indicadores ficaram menos

anta a excessividade dos indicadores, por que

quais Kaplan (1997) se refere. O quadro a,

empresas se deparam na elaboração dos
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~'()que reu.ltnente conta é· () .Iucro;; (F'oco exclusivo Oi

. predonÜntlfltenle nte financeiro)

ti ) i era.r qt.le () lucro é lUl} indicador resultante e~port.an ...
( I ndentedos indicadores difecion~\do.res, tlue incluenl

o ~. *. partes iote cessados.

;j 4 Ie. SO~lprocura Hgir corl1 btlSe na f()nna cot.no seu
rnpenho é 'lvalhldo,. \le,tU1ear se (l jndicad()r~ Cfn honl
lU do ,1. lun pn)cesso enl pHrticulnr~ não direciona ílS

. ou/ p~Halun COHlpOftlUllentn não a.Unhado às esrrarég:ias
, r~r n lzação. Não desc:onside'rar ~1visão sisrênlicíl,. focnn-

d ~c lusivarnenre: no processo.

W'fodos os indic,adores relevantes de'verll ser utiHz d
para avaliar o desetnpenho'~(nclu todos ·os indica O( -

relevantes possutan adequad(l cnrrehlçâo corn o sis
X:lI. tA i! I ~.- '}.conseque.nClas. (a orgaruzaça·oJ

Quadro 1 - Annadilhas na elaboração de indicad r

Fonte: FNQ, 2008.

Seguindo esta linha, é important a e de planejamento, adotar uma metodologia de

. icidade dos indicadores. Levanta-se então umaanálise como forma de avaliar a vera . a e

lista simplificada de perguntas para es a ~ . F Q,2008).

• Reflclev~orp~aumao eressadas?

• Apresenta possibilidade d riódica?

Está claramente definid
,

ntendido?•
• Sua coleta permite ac ra .

• Pode ser comparado co r d ões?

Partindo desta metodologia -r do a seguir alguns exemplos de indicadores,

·to subitens do PNQ.baseados em Gitman (2003) e na F Q _

2.3.2.1 Indicadores econô • o

Desde a época da Revolução In

tradicionalmente o papel de lnedirem o de

sucesso de grandes organizações. Cardoso et

para esses indicadores. De fonte positiva, é n

mercadorias à vista e as compras de matéria-pri

o indicadores financeiros vêm exercendo

as empresas. Foram fundamentais para o

mencionam fatores positivos e negativos

a a a forma comparativa entre as vendas de

azo, de forma que gere um fluxo de caixa



positivo e independente de recursos terceirizados e bancários. De porte negativo, esses indicadores

visam somente o físico, deixando a desejar nos relatórios gerencias, cruciais para a tomada de

decisão. Portanto, a era da infonnação faz com que a análise única e exclusiva desses indicadores

seja obsoleta, mas não descartada.

Os indicadores financeiros são, a priori ret"rados das demonstrações de resultado do

exercício e do balanço patrimonial. Gitman (2003 di s mina esses indicadores em cinco categorias,

conforme demonstrado abaixo. Em seguida, no Quadro 2, serão apresentados alguns exemplos de

indi cadores econômi co-financeiros:

• Indicadores de Liquidez - Estão rela i nados diretamente ao fluxo de caixa. Reflete a

condição da empresa de cumprir c obrigações.

• Indicadores de Atividade - In I

leva para as contas serem tran

didas de giro, que demonstram o tempo que se

em vendas ou caixa.

• Indicadores de Endividam n

financeiros, medem a an

administradores de em t r·

i \lisados por acionistas e fornecedores de recursos

a ital de terceiros utilizado para gerar lucro. Os

ar com a gestão desses índices.

• Indicadores de Rentab" i

geração de lucro, i to é,

- D· amente relacionados à otimização dos recursos para

z·r ender mais podendo utilizar menos.

• Indicadores de Valor d

esperam do valor de mer ad

valores contábeis.

- Análises relativas do quão bem os investidores

a mensurados pelo preço atual da ação e alguns



dividido pe as vendas

Patrimón'o os de·

Quadro 2 - Indicadores econôlnico-financeiro

Fonte: Elaboração própria, baseado em Gitman _ O.., .

2.3.2.2 Indicadores re ac·o o o c -entes e aos mercados

o cliente - neste caso endo , .
final do produto da organização .precIsa ser

identificado pela empresa como o a ra ia r 1 al de todo seu processo produtivo. O valor agregado

no produto está diretamente relacio a-o e a fidelidade do cliente.

Consideram-se todos os tipo

mercado, é preciso avaliar também o

r n da cadeia de suprimento. E como conceito de

otencial, isto é, clientes que podem vir a usufruir

a pelo concorrente (FNQ, 2008). No Quadro 3

r relacionados aos clientes e aos mercados:

.
1

do produto final, ou que já o utiliza de al

serão apresentados alguns exemplos de .
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'Partjcipaç~o'no me-rcad~::';;;'Perée'ntu~l;das 'vend~s:totai.s do setor e at ação
" :.' .•'.... ,", . . '.

Imagem, Perc:entu~,1de entrevistados que em image positiva daorg~nizªção,

,,' Percentual de entrevistados que ler a a marca enl primeiro lugar'(Top ,ofMínd)

:--.0 Nº de,a'cessos ao site ",

, ..

,Nº d.e:ie'ssalvos es.pontâneo's e OSI I "OS

:. " •••• 0.0 •

Percentual decHentes exctusi 'os

Fidelidade Percentual de clientes co eco e tes (recompra) ,

Percentual de clientes q e co s· e am a organização como fornecedora preferencial

Satisfação Percentual de cHentes q .e se e a a· uito ou totalnlente satisfeitos

Perc.entual de redat ações
Insat1sfação

Percentual de de JO ç ~es ....... ,'

Relacionamento Tempo médio de solu~ao le as: pré-vendalvendajpós-venda

Quadro 3 - Indicadores relacionados ao cli n

Fonte: FNQ, 2008.

o m rcados

2.3.2.3 Indicadores re ac·o
, ociedadeo

Obter beneficios a qualquer cu t

mercado atual. A sociedade em ganh

consigo conceitos éticos e morais e re I

a ou ambiental - já não faz mais parte da cultura do

a on cientização da palavra sustentabilidade, que traz
- elaboradas pelo estado. Como consequência, o

cliente sente cada vez mais a neces ida a ~ liar essa responsabilidade nas organizações, tendo

impacto direto em seu consumo. OrganOz ue buscam ações de interesse social, cidadania,

preservação ambiental dão um passo a

2008). No Quadro 4 são apresentados algu

n ra a excelência de gestão (FNQ, 2008; Campos,

os de indicadores relacionados à sociedade:
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.. : .:: ..

positivas na mídia s()l):fê:,i"'}iç:ia:tiya~:d.e.:r~~p<?:p·$à,bi
.... ':.:': ..

-::" ... : :..

:sO'crais .:.: ."
.. ".:" :." :

.6eneffcio,:·Q.O$::pfOgt:ama$
. . .

'.. . :, :::. ..: .': , ,. ,..,

Conformidade: anlbiental .. . Percentual ode requisitos atendidos de acordo corno a.legislação ambiental

Divulgação
:.: .... :.. : . .. ..... ., ..

Valor'invéstido en)divulgação de ustentabi.lidade·

Quadro 4 - Indicadores relacionados à sociedade

Fonte: FNQ, 2008.

2.3.2.4 Indicadores relaciona o essoas

Como consequência de uma analo . a as pessoas tomaram-se o ativo principal das

o fu1J.cionamento de processos. Manter as pessoas

a estratégia de resultados positivos. No quadro 5

elacionados às pessoas:

organizações. Isso porque,' sem as pes o

valorizadas, motivadas e empenhada

-..n

t

são apresentados alguns exemplos de i .
1

e ce a ue ao necessitatl1de supervisão direta
.Organização do trabalho

Pe e' ai

Seleção e contratação P e I # # d.f . ... .çao - pessoas que }>errna·ne·cenl apos peno ..o (Jeexpenencta

E (o o 1 p r pe soa
. Melhoria c.ondnua e p.rodutividade

Perce Uó\ se d dar8.m satisfeitas e O'\ot\vadas (pesqu \sa de dhna}

Quadro 5 - Indicadores relacionados às pe oa

Fonte: FNQ, 2008.

2.3.2.5 Indicadores relacionados ao o e sos principais / apoio ao negócio

Nos processos é onde está a razão da organiza, - exercer seu papel no mercado. Processo é
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a transformação de insumos (input) em produtos ou serviços (output), onde são agregados valores,

capacitações e tecnologia. O envolvimento das pessoas no planejamento e gestão dos processos

assegura a eliminação de falhas e redundânias, solução de problemas e o aumento da produtividade

(FNQ, 2008). No Quadro 6 são apresentados alguns exemplos de indicadores relacionados aos

processos principais e de apoio ao negócio:

.....Tempo real de

. . .

Número de nã:Q-'[onformid.adés '.

Efcentual de ord·e.n.s:de sérvj'ç:o: atend~das.· no p·r·azo.· pro.gra.mado:· .

""Efi:entua. de a'çõ:es: cOTretivas que ne.u:traiizara:m nà:o-corrformidades

liderança '::' ,

. " .. e ..e • a 'e pianoS' estratéglcos ex·ecutad·o-s ..
EstratéJ:1ia:S. e- planosoQ. .

er::e :2 e c nheC~fllento·s cfi'ticos. ·dO-iÇumentado::s. e disse·minados.

ée

Quadro 6 - Indicadores relacionado ao pro

Fonte: FNQ, 2008.

o rin ipais / apoio

2.3.2.6 Indicadores relacionado ao or ecedores

A organização utiliza-se de inputs para a alimentação dos processos. Sem o fornecimento
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adequado, todo o processo é comprometido. A matéria-prima é o início de toda a agregação de valor

que a organização insere, portanto os fornecedores ideais devem respeitar os prazos impostos e

atender aos requisitos da organização (FNQ, 2008). o Quadro 7 são apresentados alguns exemplos

de indicadores relacionados aos fornecedores:

·d,~alid$:ded()'$priFcipa ~., "."',:,',:,',:-',:-',:'.."."'':-'':-'':''.;,,:.;
·:P.:~dutb:s••...,. :::
:-, "

'. . ": . ':"- ..

. ·jie'rc·entu·al de fo
....... :..:.;. ..;::.... e e c es

v·····::..·:; .

N·~·den.ão-:·confor ida e r i ade Bdq~irl-dª
..-,'.~<:<:.:>:::<:(:;>::;:.:.,':.:.:.;.~<:.:..: .;.'.:..,;:....-:.-....

: }:::. /. ,'::.-
.. :.:" -:- ..... ,',

.: .:
':-:':. "':-:.:':-,-

e geraram.·e'f.:~~fá:Ç.!~,:·,
. ... '" ..:::.":-:..:-........ :::' >:::;':>::;'::":: :>.:.; .. ':

',", ,',',', ":.,-, :::/ :':':.;': ...: ,',. ;.;::.'" . '. . :~::<..>::~)):::~.:':.:::):/",',.. ,..
: .. : .. :.:;.::::.~: ..,,:.:'~:;>.:.::.::.' ". . "

eco· oartj,h~ffi:~ªi~~~;~~\~rJ~f~~·i,..,;;;2),1;;
-/?:,:<':-", ,"' :..: .

..-.... '.
.. ,': .. ,' .... :..
. ".. :

. ;.:'.

Relacionarne·nto;::> '. .
':.' ':. • ••••.•• ::.... .",' •• ; o'.

.;. ::::"". ':/:;:~.. " .

.::'~.::;:::.{::<" .". ',' :..:;:y:: .... :.... :"-

'.····:/:·P:ercentuafde to ec: c es a c_ "ros excfu.:~:,=v.iaa:~::p-.~!êç·~tr~t()·~:a:g;::longq:pr~ªo,)··
......: ;....... '.'- ' ',' ;.;: ..: , ,', , .. , .

. ., .

Quadro 7 - Indicadores relacionado ao fo or

Fonte: FNQ, 2008.

2.3.3 Balanced Scorecar

o Instituto Nolan Norton patr e tudo com duração de um ano, intitulado como

"Measuring Performance in the DlgaJ ·=aio o he Future", patrocinado por David Norton e tendo

Robert Kaplan como consultor aca motivação veio exatamente do fato de que os

indicadores contábeis financeiros e a ·am de certa forma, se tomando antiquados. Esse estudo

levou-se a criação e desellvolvime Balanced Scorecard, nome que reflete o equilíbrio entre

objetivos de curto e longo prazo, medi a anceiras e não-financeiras, indicadores de ocorrência

(lagging) e tendêndia (leading) e entre p r . Ta internas e externas (KAPLAN & NORTON,

1997). O BSC é articulado com base em a r erspectivas: Financeira; de Clientes; de Processos
,

Internos; de Aprendizado e Crescimento. E

sistema de medição de desempenho mai

iderado pela Harvard Business Review como o

uente dos últimos tempos. No Quadro 8 são

apresentados alguns indicadores gerais do Balanced Scorecard em suas quatro perspectivas:

30



Retorno sobre o capital investido
., ,.. (ROCE)

Perce tual de vendas gerado por
novos produtos.

Margem liquida Retenção de clientes
Lanç.ament{) de nmlOS produtos dividido

por lançamento dos concotrentes Retenção de tatentos

: ....
Fluxo de caixa Captação de clientes íveis de estoque Produtividade por funcionário

Taxa de crescimento da receita de ...~...
vendas

. .. . .

Satisfação de cliente~ Qualidade do produto
Alinhamento funcionário e .

estratégia gfobal

Valor econômico agregado (EVA) lucratividade de crentes

• o ••

. .

Te!l1OOde resposta e entrega
Capacidade dos ~istemas de

informação

Quadro 8 - Indicadores gerais do BSC

Fonte: Elaboração própria, baseado em Kaplan r ort n 1997).

Durante a era industrial, o suces o da empresas estava acoplado à tecnologia implementada

em seus ativos fisicos, gerando padronoza -o em massa e beneficios trazidos pelas economias de

escala e escopo. Kaplan & orton 99- d a am que a era da informação trouxe consigo um

novo conceito de competitividade on e a pa i ade de gerenciar ativos intangíveis tomou-se mais

decisivo do que apenas investir e geren o ti "OS fisicos tangíveis. Essa nova realidade carrega

consigo um novo ambiente operacion 1 i n ando novos conceitos como: processos integrados,

inclusive com clientes e fornece o e ;

integração dos funcionários de ní\'el o

& Norton (1997) constatam que in Te •

passou a ser fator crítico de suces

contabilidade tradicional avalia somen e

.
1

entação de clientes; globalização; inovação; e

I no processo de feedback e aprendizagem. Kaplan

n oar e explorar o conhecimento de cada funcionário

mpresas da era da informação". O modelo de

tangíveis das organizações, de forma que os

ativos que mais agregam valor competif l' a empresas, que são os intangíveis, pennanecem

ilnensuráveis. Analisando esta situação a la e orton proporam o Balanced Scorecard, um

sistema de indicadores que mensura tanto o atO

Esse sistema foi iniciallnente apresent

empresarial, mas a sua utilização nas empre a

um sistema de gestão estratégica. De fato

, eis quanto os intangíveis da corporação.

um modelo de avaliação e performance

ifu que fosse aprimorado e desenvolvido para

t mpresas utilizam-se de indicadores para

medirem seu desempenho, porém há uma falta ão entre eles. O Balanced Scorecard é

diferente neste aspecto, demonstrando uma sinergia ntr a perspectivas estudadas, podendo abrir

espaço para mais perspectivas, dependendo do se ar a açao da empresa. Os scorecards visam
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equilibrar as medidas de resultados passados com as medidas que definem o desempenho futuro,

começando com o esclarescimento e a tradução da estratégia. Executivos que se desenvolveram em

áreas funcionais diferentes possuem focos divergidos, obtendo-se várias formas de interpretação da

estratégia. Kaplan & Norton (1997) revela que a elaboração de um Balanced Scorecard contribui

para a solução deste problema. No processo de modelagem dos scorecards é realizado um trabalho

consensual, onde cada integrante colabora com a sua perspectiva sobre a estratéga, independente de

suas experiências e habilidades adquiridas anteriormente.

o processo de comunicação da estratégia para os
, .

nlvelS inferiores é realizado

constantemente decompondo-a em objetivos específicos, que se transfonnarão em metas alinhadas à

estratégia global. O scorecard também incenti a a comunicação entre executivos e suas unidades de

negócios, discutindo aspectos financeiro e de envolvendo vetores para um ótilno desempenho

futuro. As metas a serem estipuladas pela o ganização provocam mais impacto quando soam

desafiadoras, promovendo a mudança orga·z . nal. Elas devem ser ousadas e elaboadas de três a

cinco anos de duração. No entanto de 'e- e mar cuidado para que não se ateiem a elaborar metas

inalcansáveis. O benchmarking é le an p r Kaplan & Norton (1997) como precaução à esse

ilnpasse, podendo ser usado para no

mercado.

I oração para as melhores práticas encontradas nor

O processo de aprendizado e r

gerenciamento, e considerado fu da

como foraln alcançados os resultado

feedbacks estratégicos recebidos pelo e

sistêmico. Se as metas forem cump " t.J

recomenda-se que os executivos se re n

valor aos .clientes, concorrentes e capa .

, o passo final para o reinício do ciclo contínuo de

ucesso do Balanced Scorecard. Compreender

i ensável para criar expectativas futuras. Os

er testados, reimplementando-os no ciclo

ta o esperados não tiverem sido alcançados,

-....~ i ar as condições de mercado, propostas de

a . O consenso pode revelar que há uma

aplan & Norton (1997) ressaltam que o

. a mudança; ele a estimula.

"
1

necessidade de uma inovação estratégi a. P

Balanced Scorecard não se limita simplesme
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EseJarecendo e Traduzindo a
visão e a Estratég a

..)'. .Esclarece ido 'is
ece do o co senso

Feedback e Aprendizado
Estratégico

Comunica.ndo e·
Estabe.lecendo Vinculações

eas

_ - C· lo B C

1997.

o Balanced Scorecard D i a

organizado sobre quatro perspecti

ente, por Kaplan e Norton, em um modelo

•

• Financeira

• de Clientes

• de Processos Internos

• de Aprendizado e Crescimento

Relatou-se essas quatro perspecti o as mais importantes elTItoda organização. No

entanto, podem-se haver inclusões de novas acordo com o setor de atuação da

mpresa. Com esse modelo, pretende-se avaliar gíveis e os intangíveis da corporação,

orno forma de transparecer a estratégia glo inhá-Ia aos objetivos departamentais e

. dividuais.
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...... . .

Financas:.

UCorno deVet(an105 ser

Cliente Pro~cessosInternos

• #Corno de.ver(arnos . UEm que processos de

f. ~ ~(~.~ .~ ...; '!J.~
.~

.,.
:> :~ ~-. .r.o:

~:*. ~ ."
,"" •....• ~ .,

Aprendizado e Crescimento

UCOH10 5tlstenta e o
nossa capacidade

'. rnudar e tnell1orar .."

ig a - Ti ão e Estratégia

Fon e: aplan & Norton, 1997.

A relação entre as quatro per e·· Ta têm como foco o desempenho financeiro, onde toda

medida criada deve estar sujei a a uma re ;,-o de causa e efeito, que dissemina em uma melhoria

dos resultados financeiros, principal o lucro líquido, o retomo sobre o investimento, a criação

de valor econômico e a geração de cai a ' et aI., 2006). O ciclo de vida de uma empresa

é um delineador dos objetivos financeir fO"a ·zação. Destacam-se três fases principais:

• Crescimento

• Sustentação

• Colheita

A fase de crescimento é onde as empr a

otencial de crescimento, priorizando o aume t

uem produtos e serviços com grande

~endasgerado por produtos e serviços

. ovadores. Sendo assim, os objetivos financeiro ão e idos pelos percentuais de crescimento da

ceita e de aumento de vendas.
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Na fase de sustentação é onde estará posicionada a maioria das empresas, e caracteriza-se

por direcionar seus investimentos para a melhoria contínua, em prol dos grandes investimentos

feitos na fase de crescimento. Visando a lucratividade, os objetivos desta fase são o retomo sobre o

investimento, retomo sobre o capital empregado e valor econômico agregado.

Finaliza-se com a fase de colheita, onde as empresas adquiriram maturidade financeira ao

ponto de só colherem seus investimentos feitos na duas fases anteriores. Nesta fase, deve-se realçar

o fluxo de caixa, onde os objetivos globais serão o fluxo de caixa operacional (antes da

depreciação) e a diminuição de capital de giro.

Observa-se que as empresas situadas ne fases podem sofrer de alterações tecnológicas

ou econômicas ao longo do tempo, ou seja uma empresa que esteja na fase da colheita pode se ver

em uma situação de crescimento, tendo que eadaptar seus objetivos financeiros globais. Os

executivos devem se reunir periodicamente ara uma reavaliação estratégica financeira, para que

seja reafirmada ou reformulada.

De acordo com Kaplan & ort

direcionam as estratégias de crescime

99 existem três principais temas estratégicos que

ntação e colheita. Em seguida, será feita uma

abordagem detalhada de cada um de e
, .
o

• Crescimento e mix de re .

• Redução de custos/melh ri

• Utilização dos ati oS/e tra é .

. Tidade.

e imento

"Crescimento e mix de rece' a r a ampliação da oferta de produtos e serviços,

d mix de produtos e serviços para itens de maior

r t e serviços" (KAPLAN & NORTON, 1997,

conquista de novos clientes e merca o ;

valor agregado, e a modificação dos pre,

p. 54).

Nonnalmente, as empresas e co

crescimento. Deve-se tomar cuidado pa a

a ampliação da oferta de produtos na fase de

a implementação de um novo produto não interfira

nas vendas de outro, ou seja, o que as organiza - es devem buscar é uma melhoria radical ao ponto

de alcançar novos clientes e mercados. o e

segmentos. Nesses casos, Kaplan sugere no a a

sem a necessidade de mudança em sua essência r

A conquista de novos clientes e mercado ' outro caminho à ser escolhido. Alguns setores

e a inovação pode ser onerosa para alguns

ara os produtos na fase de sustentação,

são privilegiados e possuem informações quanto a ua participação no mercado e suas dilnensões.

35



Tendo essas informações como subsídios pode-se haver um aumento das vendas, mas não

necessariamente um aumento na participação de mercado. Quando há um aumento de vendas e uma

perda de participação de mercado, gerentes do setor mercadológico devem reanalisar o nível de

atratividade da empresa e de seus produtos. Há também a efetivação de novas relações entre

unidades de negócios, a fim de compartilhar tecnologias e know-how para se obter economia

produtiva e o desenvolvimento de novos produtos, ou a integração dos mesmos.

Segundo Kaplan (1997), há uma luta constante das empresas para fugirem da estagnação das

vendas, onde o preço é fator determinante. Coloca-se elTI pauta a definição de uma estratégia

diferenciada, porém as empresas continuam a direcionar suas medidas à somente vendas agregadas,

lucros e retorno sobre o capital, tendo assim um alcance de objetivos limitados ao curto prazo.

Finalmente, nas unidades de negócios maduras - fase de colheita -, o aumento da receita

deve-se ao reestudo da política de preços. Existem sistemas de custeio que conseguem associar os

custos e o lucro em cada produto e em cada cliente. A análise de produtos e clientes lucrativos, e

principalmente os não-lucrativos - que não cobrem os custos de produção - deve ser feita para se

aumentar a receita, elevando-se o preço de produtos maduros e concretizados no mercado

juntamente com o descarte dos produtos e clientes não-lucrativos, sem precisar ocorrer elTIuma

perda na participação de mercado.

"Redução de custos e melhoria de produtividade referem-se a iniciativas no sentido de

baixar os custos diretos de produtos e serviços, reduzir os custos indiretos e compartilhar recursos

com outras unidades de negócios" (KAPLAN & NORTON, 1997, p.54).

O processo de customização na fase de crescimento é um fator conflitante para com o

objetivo de redução de custos. O aumento da receita nesta fase deve ser focado - receita por

funcionário -, aumentando a qualificação da mão-de-obra e direcionando a atenção para produtos

que gerem maior valor agregado.

Alcance de níveis competitivos de custos, melhoria nas margens operacionais e

monitorameto de despesas indiretas são relacionados por Kaplan (1997), na fase de sustentação,

como fatores que ilTIpactam no aumento da produtividade e nas taxas de retorno sobre o

investimento. Mesmo sendo considerada uma meta simples. A redução dos custos unitários pode ser

suficiente para produtos homogêneos.

Muitas empresas ainda possuem poucos canais de relacionamento com seus clientes e

fornecedores. A adoção de alternativas de relacionamento - como a troca eletrônica de dados (EDI

- eletronic data interchange) para fornecedores - pode acarretar em reduções de custos e aumento

da produtividade.

36



Gitman (2010) afirma que o objetivo da administração financeira na organização é gerenciar

com eficiência seus circulantes (ativo e passivo), de uma forma que encontre um equilíbrio entre

rentabilidade e risco, contribuindo para a agregação de valor. Seguindo esta linha, o ciclo de caixa

toma-se um conceito importante a ser estudado e bem gerenciado pelos executivos.

2.3.3.2 Perspectiva dos Clientes

As empresas antigamente direcionavam suas atenções somente para os processos internos e

inovações tecnológicas. Ao passar do tempo, foram constatando que a concorrência lhes roUbaValTI

clientes por oferecerem produtos de melhor qualidade, e que atendiam ou até mesmo superavam às

especificações. Sendo assim, ocorreu uma mudança nas estratégias organizacionais e o foco

começou a mudar, direcionando-se para os clientes e suas necessidades. Esta perspectiva direciona

como crescimento da receita os indicadores de satisfação dos clientes, retenção e conquista de

clientes em potencial (GREVE & SALLES, 2006).

Os grupos de medidas comum a todas as empresas possuem os seguintes indicadores:

• Participação de mercado;

• Retenção de clientes;

• Captação de clientes;

• Satisfação de clientes;

• Lucratividade de clientes.

Desde que o segmento de mercado esteja definido, a mensuração do indicador de

participação de mercado toma-se fácil. Gera mente as fontes públicas fOmeCeITIestimativas do

tamanho de mercado, facilitando o trabalho dos pesquisadores. Pode-se medir também cliente por

cliente, quando a organização é de porte pequeno. A participação de mercado, retenção e captação

de clientes são indicadores que estão interligados, pois não há como explorar a participação

juntamente com a captação se não houver um trabalho em cima da retenção (KAPLAN, 1997).

Estudos recentes demonstram que mesmo obtendo-se a satifação do cliente, não há garantias

de fidelidade. Por esse Inotivo, muitas organizações têm seu foco direcionado ao cliente,

implementando inovações em seus produtos para obter a superação das expectativas de seus

compradores.
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Ligar as variáveis do tópico anterior - participação de mercado, retenção, captação e

satisfação de clientes - e maximizar os indicadores nos faz acreditar que os clientes se tomarão

lucrativos. Porém, o indicador que revela a lucratividade dos clientes é o volume de negócios que

cada cliente realiza na organização. Não interessa para as organizações somente clientes satisfeitos,

elas precisam de um retomo do investimento feito, ou seja, precisam de clientes lucrativos

(KAPLAN,1997).

2.3.3.3 Perspectiva de Processosnternos

De acordo com Oliveira (2006), esta etapa avalia se os processos realizados dentro da

organização estão gerando valores percebidos pelos clientes e se estão atingindo os objetivos

financeiros estipulados. Sendo assim a definição do que será o produto final da organização

consiste na integração de vários processos que serão direcionados estrategicamente para um

objetivo, inclusive os processos de pós-venda. Dos processos existentes na organização,

relacionados aos negócios, qualidade tempo produtividade e custo, todos possuem a sua

importância e devem ser aprimorado constantemente. Porém, em cada segmento empresarial

necessita-se de atenção direcionada a certos setores processuais e buscar a excelência, pois

interligando com os demais proce o irá desencadear em retornos lnais significativos aos

acionistas. Kaplan (1997) recomenda q e eja feita uma cadeia de valor dos processos, começando

com o processo de inovação, em seguida o processo de operações e finalizando com o serviço pós-

venda. Neste processo inicial, a ,organização e encarrega de pesquisar as necessidades dos clientes,

sejam elas visíveis ou não, e a partir de ta demanda elaborar seus produtos e serviços de forma a

obter melhor proveito e receita. Obtendo e as informações, busca-se o desenvolvimento de

projetos e novos processos que irão contri u'r ara a geração de valor.

Esta etapa é considerada mais curta e as outras, e representa pouco na criação de valor,

por representar processos de regulação e o tua .dade no serviço de entrega de produtos/serviços.

As técnicas de administração científica são perfe· amente encaixáveis nesta fase dos processos, por

serem de fonna mais repetitiva e padronizada ten, o como ênfase desde o recebimento do pedido de

um cliente até a entrega do produto.

A última etapa dos três processos re omendados por Kaplan apresenta serviços de

manutenção do produto ou serviço oferecido. Garantias correções de defeitos, devoluções ou até
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mesmo manutenções periódicas estão presentes nesta fase final dos processos.

2.3.3.4 Perspectiva de Aprendizado e Crescimento

A quarta e última perspectiva do Balanced Scorecard talvez seja um dos diferenciais dessa

metodologia de gestão. As três perspectivas anteriores indicam quais os fatores críticos que a

empresa deve se destacar para poder chegar ao ní el de excelência. No entanto, sem a perspectiva

de aprendizado e crescimento a organização descartaria ótimos insumos retroativos para avaliar se a

organização pode crescer e gerar valor (LI A et aI., 2004).

Kaplan (1997) atribui três categorias essenciais baseado em experiências na elaboração do

BSC em empresas de serviço e do setor industrial:

• Capacidades dos funcionários

• Capacidades dos sistemas de informação

• Motivação, empowerment e alinhamento

Uma das maiores mudanças na o ítica empresarial dos últimos tempos é a valorização das

competências profissionais dentro da empresa. Atualmente, quase todos os trabalhos de rotina

podem ser automatizados, levando a organizações a procurarem pessoas qualificadas para

ocuparem os cargos de gerência e e tra ' gia. Kaplan (1997) afirma que se uma empresa desej a

crescer além dos indicadores financeir ela precisa ir além de procedimentos operacionais

padronizados. Cada vez mais se neces ita o feedback de funcionários que se encontram na linha de

frente da produção, os quais absorvem com mais clareza as necessidades flutuantes dos clientes.

O século XXI trouxe consigo a te nologia da informação, que revolucionou a maneira como

os processos internos são elaborados. O funcionários da linha de frente necessitaln de informações

rápidas e precisas para exercerem com eficiência o relacionamento com o cliente. Kaplan (1997)

mostra que indicadores como lucratividade por c iente pode ser uma ferralnenta importante como

referência no momento da venda.

Para obter os melhores resultados com eus funcionários, a empresa necessita de UIn

alinhamento estratégico que seja enraizado na ultura organizacional. Contratar ou desenvolver

somente funcionários com excelentes competências profissionais não oferece um resultado

completo, pois é necessário que os objetivos das pe soas estejam alinhados COInos da instituição

(KAPLAN & NORTON, 1997).
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3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

3.1 Pesquisa de Campo

Inicialmente, o pesquisador distribuiu nas microempresas de mercado a varejo um total de

1O (dez) questionários, sendo todos devidamentes respondidos. Para entendendimento simples e

claro, os resultados serão demonstrados em gráficos que fornecem o percentual das respostas

obtidas dos questionários. Iniciando pelo cargo dos respondentes, nota-se que 70% dos

questionários respondidos correspondem aos responsáveis pela gerência da empresa, credibilizando

os dados subsequentes.
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Gráfico 1 - Cargo do respondente

Fonte: Elab rado pelo autor, 2013.
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Gráfico 2 - Re ponsabilidade do respondente

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Em relação ao tipo de atividade predominante da empresa, o resultado foi unânime. Todos

representam o setor de comércio. Em eguida questionou-se o grau de escolaridade do dirigente. A

maioria de 70% dos dirigentes possuem o ní el médio, sendo que 20% possuem graduação e 10%

são pós graduados.
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Gráfico 3 - olaridade do dirigente

Fonte: Elab ado pelo autor, 2013.

Em relação aos cursos e treinamentos rea 'zados nos últimos três anos, observa-se que: 70%

não participaram de nenhum curso; 200/0 particip ram de 1 (um) evento e apenas 10% participaram

mais de um curso de treinamento.
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Cursos e Treinamentos
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Gráfico ,- Cursos e treinamentos

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Analisando a experiência do empresário, verificou-se que 50% não possuiam experiência

anterior como empresário, sendo que 30% possuiam experiência no mesmo ramo e 20% em um

ramo diferente de atuação.
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Gráfico 5 - Experiência anterior como empresário

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.
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Para o tempo de atuação em que a empresa se encontra no mercado, 50% estão em atividade

de 6 a 10 anos, sendo que 20 % estão em atividade de 3 a 5 anos, e 10% para os demais: de 1 a 2

anos, 11 a 15 anos e mais de 15 anos de atuação. Para o número de funcionários, nota-se que 50%

possui de 6 a 10 colaboradores e 40% de 1 a 5, sendo 10% de 11 a 20.
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Gráfico 6 - Tempo de atuação da empresa

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.
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Até o presente momento, a pesquisa se concentrou em questionamentos gerais, para se ter.
uma noção dos respondentes e seus negócios. Para descobrir algumas informações com um pouco

mais de profundidade, disponibilizou-se duas questões discursivas, onde o respondente teve a

liberdade de responder com suas próprias palavras.

O primeiro questionamento foi em relação ao acompanhamento dos resultados financeiros e

não-financeiros. Verificou-se que a tecnologia da informação está facilitando o controle dos

indicadores. Mesmo não possuindo máquinas e sistemas de última geração, os empresários

conseguem se adaptar à simplicidade do negócio e controlam seus resultados frequentemente.

Em relação ao segundo questionamento, onde os respondentes deveriam divulgar os

indicadores que a empresa utiliza, relatou-se somente alguns indicadores são distintos dos

indicadores gerais apresentados no fim da pesquisa. Uma característica importante neste ramo é a

preocupação quanto o fluxo de compras e o de caixa, onde são controlados diariamente de forma
.ngorosa.

Analisando o lucro e a quantidade de clientes atendidos, verificam-se dois períodos: de 2010

à 2011 e 2011 à 2012. Para ambos os indicadores, o período de 2010 à 2011 revelou uma situação

bem oscilante para o lucro. Para 40% dos entrevistados os lucros diminuiram; para 30% das

empresas o lucro aumentou em 10% e por fim, para 30%, os lucros se mantiveram estáveis.

Analisando o período de 20 1 a 2012, encontra-se uma situação onde os lucros se

mantiveram estáveis, com percentual de 50%. Para as empresas que tiveram seu lucro diminuído, o

percentual foi de 20%, enquanto para os que aumentaralTI o lucro em 10% o percentual foi de 10%.

c O 2010 à 2011
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Aumento de 11% a 25%
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Gráfico 8 - Lucro 2010 à 2011

Fonte: Elaborad pelo autor, 2013.
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Gráfico 9 - Lucro 2011 à 2012

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Primeiramente, visualiza-se que a situação dos clientes não acompanha rigorosamente à dos

lucros. No período de 2010 à 2011 a situação em comparação ao lucro também foi oscilante, onde

40% das empresas revelaram que tiveram um aumento da clientela em 400/0, enquanto 30% o

movimento de clientes se mante e estável e os demais 30% tiveralTIuma redução de movimento de

clientes.
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Gráfico 10 - Movimenta ão de clientes 2010 à 2011

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.
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Comparando no período de 2011 à 2012 os lucros com a movimentação de clientes, observa-

se que a estabilidade dos lucros não é refletido pela movimentação de clientes, em que 50% das

empresas divulgaram um aumento de 10% na movimentação, enquanto 30% se mantiveram estáveis

e 20% salientaram uma diminuição da clientela.

I Movimentação de Cientes 2011 à 2012 I
I !
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Estáveis

Aumento 10%

Gráfico 11 - o 'imentação de clientes 2011 à 2012

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Em relação ao questionamento de que as empresas possuiam, ou não, informações sobre o

setor de atividade em que atua e sobre a concorrência para orientação do deselnpenho e estratégias,

todas afirmaram que sim.

Programas de melhorias são ó i o in icadores de aprendizado que remetem os problemas

operacionais e gerenciais, sugerindo me Ihoria . Para observar COlnoo micro empresário se

comporta COlnestas sugestões, observou- q e 50% das empresas utilizam Uln sistema de

sugestões de melhorias, no entanto é informa endo que 20% possui e a maioria são

implementadas, e 10% para as demais: po ui ma poucas são implelnentadas; possui, e todas são

implementadas; não possui.

Disponibilizou-se uma questão para re ato de consultorias. Somente 20% utilizaram

consultoria como recurso para otimizar os resultad s. Das que utilizaram, todas recorreram ao

SEBRAE.

46



Sugestões de melhorias para o trabalho

Possui mas não são implementadas I

I i
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I
IL_~_..._.,.~.,"',....y"" •••_"' __••,"'_~~ .~ ._._._~_.w ,_ ...__ ,_ __o __ . _ Percentual

Gráfico 12 - Sugestão de melhorias para o trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Para finalizar a pesquisa, disponibilizou-se uma lista de indicadores de desempenho para o

respondente assinalar se utiliza ou não e qual a forma de acompanhamento. Foram apresentados

indicadores financeiros, de clientes, de processos internos e de feedback.

Em seguida é fornecido uma representação gráfica de como foi o resultado desta questão:
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Gráfico 13 - ndi adores financeiros

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.
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Gráfico 14 - nd"cadore de clientes

Fonte: Elaborad p 10 autor 2013.

49



f····················································· ' __ ..-_·_· __ ·__ ·_··_·····················1

I Indicadores de Processos Internos I
j i

I

Rotatividade ou giro dos estoques

,
Indice de falta de produtos

Quantidade de pedidos entregues no
prazo prometido

Qualidade do produto

Produtividade dos funcionários

Absenteísmo (Percentual de faltas)

Percentual de produtos dentro das
espec ificações

0%
40%

60%
0%
0%

!·-wm.·.'.·.·.'.·.·.·.·.·ow ·.·.·.'.·.·.·u ·.·.·owu.· w,·,w.· •.owu .. ·.'.··.w·•••••••••••••••••••••.ow.w.·.·. m.· .•.•.•..•.•...w ••••••••.••.•.u •••w ••m.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··ow-w-w.wu.'.·.-w.·.· ·.·•· .w ••·•..••..·.·.·.·ow.·.·.w.·.

0%
60%

40%
0%
0%

·i···················································· ' .

0%
~ 30%

0%
0%

70%

0%
-- _.

30%
0%
0%

11Não utilizam

70% Diário

= Semanal

:>; Mensal

., ••••••••••••'••'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.••'••••••••••••••••••••••'••••••••••••••••••••N ••••••••••••••••••••••••'••••••••••••••••••••'•••••'•••••••••••••••••••,., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " Anual
0%

30%
0%
0%

70%

,., .••. ,·.·,·.·.·.·,·,w,·,·,· ., '.',',".' W·_.·,··,v.-.W''-''.'W,~'',·.·,· ·.·.·,w.·.·.·.',.w.·.·.·.·.·.····,·.··...·.·.·ow·.·.·.·.·,'.·.·.·.·.··.·.··.w.,·.w.·.·.·.·.·.·.·.'.·.·.··.·.·'.· ,·,·.·,·.·.·.·,·,·.·,·.··.•...·.·.·.·.·.·.·.••...·.·.···w.· •.............................

0%~--~---
30%r -

0%
10%
I
!rO~

30%
0%
0%,

~,
r
[
~
;
Ly, __ ~._y '" y ,.,..w ...••••·.•··••••"".•.•••w .•'" •.•"A••••••••~ .•w .•.....w_'"."w ..wy'""",·"w.····.··········.······..•··,~··y··w.•··.·._~w"yy·..·y ,.y _ __

Gráfico 15 - Indicadores de processos internos

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.
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Gráfico 16 - Indicadores defeedback

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

A primeira observaçao que pode ser feita é a falta de controle anual, juntamente com o

domínio da frequência diária e emanaI dos controles, que apresent':lm respectivamente 36,7% e

33,3% do total de observações. P e 2003) constata que elTI empresas voltadas para o lucro a

importância da informação não- finan eira é reconhecida pelos analistas financeiros como um

indicador estratégico de tendência útil par o ucesso financeiro em longo prazo. Observa-se que há

uma preocupação com esses indicadore . O pequenos mercados a varejo tem a característica de

estarem em sua maioria estabelecidos m bairros residenciais, onde os clientes desfrutam do

conforto de não preciSarelTI se deslocar ao ent os urbanos para adquirir alguns produtos. Dessa

forma, em relação aos indicadores financeiro percebe-se a não utilização dos indicadores lucro por

produto e lucro por cliente por 70% dos empre ário . A não utilização desses indicadores faz com
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que algumas informações importantes passem despercebidas, como o poder de compra dos clientes

e o custo de oportunidade em que se deixa de comprar em outro estabelecimento.

O controle em relação aos clientes é intenso, e em sua maioria de forma diária. Tanto as

reclamações quanto a identificação de satisfação de clientes são controlados, respectivamente, em

70% e 80% das empresas. Nota-se que 50% das empresas não utilizam o indicador de devolução de

produtos, o que é caracterizado pelo setor alimentício. A retenção de clientes é um ponto a se

destacar, onde 50% não utilizam esse indicador. Como a concorrência dos estabelecimentos está

localizada nos centros e em outros bairros os empresários demonstram falta de interesse em

controlar esse indicador. Em relação aos indicadores de processos internos, está claro como é tão

intenso quanto os de clientes. Todos os listados são utilizados. Em sua maioria, 70% são

controlados diariamente, como a qualidade do produto, produtividade dos funcionários,

absenteísmo e percentual de produtos na especificações. Para finalizar, dentre os indicadores de

feedback, destaca-se a falta do indicador de quantidade de horas de treinamento, não utilizado por

70% das empresas. Revela-se uma fal a de interesse em promover competências em seus

funcionários, onde atualmente muito au ores salientam que é o principal ativo dentro de uma
. "'"organlzaçao.

3.4 Entrevisa com os Professo e

De acordo com as carac'erí . a q a itati as citadas por Pongeluppe (2001), as MPE's

possuem falta de tempo para elabora ..- de p ano de metas, que em conjunto com sistemas de

informação não personalizados, co a ra ar a alta de um modelo de gestão de desempenho

adequado para o crescilnento da em re . O" e"ra et ai 2010 afirmam que para promover o

crescimento contínuo as organizações d "e

o desempenho empresarial.

O FNQ (2008) ressalta algumas arm i

sistema de indicadores (Quadro 1), que er-

ar i õ baeada em informações que reflitam

r e qui adas na elaboração de um

r ia" para a elaboração do modelo de

indicadores. As medidas genéricas do BSC re a a implificação do modelo de Kaplan &

Norton (1997), que será utilizado como estru r e para a elaboração dos indicadores propostos

por esse projeto de pesquisa. No entanto, há a n e idade de relacionar esses indicadores com as

características das MPE's. Para tal, utilizará como a ílio também os indicadores da Administração

Financeira e do PNQ.
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Para a finalização do desenvolvimento de um sistema de indicadores, foi realizada uma

entrevista com Professores Doutores que lecionam na Universidade Federal Fluminense. Os

entrevistados possuem além de experiência acadêmica, experiência profissional nas respectivas

perspectivas do Balanced Scorecard. Sendo assim, os entrevistados elaboraram indicadores

condicionados às Micro e Pequenas Empresas. A primeira dificuldade das MPE's para utilizar-se de

um sistema de indicadores é o acesso aos dados. Sendo assim, foi ressaltado na entrevista para que

fossem elaborados indicadores de fácil mensuração. Em cada tópico, foi levantado o currículo lattes

de cada professor encontrado na plataforma de pesquisadores do CNPq.

3.4.1 Indicadores Financeiros

Uálison Rébula de Oliveira é Do or em Engenharia pela UNESP, Mestre em Sistemas de

Gestão da Qualidade pela Universidade Federal F.1uminense (UFF) e Especialista em Gestão

Empresarial pela Fundação Getúlio arga FGV), em Controladoria e Finanças pela Universidade

Federal de Lavras e em Gestão de Pe oas pela Universidade Candido Mendes. Graduado em

Engenharia e em Administração de Empresas, possui 15 anos de experiência profissional em

finanças corporativas adquirida e i i ão financeira de grande porte. Atualmente é professor

adjunto na Universidade Federal F in e de Volta Redonda, lecionando disciplinas e orientando

pesquisas na área financeira. Po u' e p riência como coordenador de cursos de graduação e

especialização, além de atuar co nte há mais de dez anos. No ano de 2009 teve sua tese de

doutorado premiada pela Associa ã B il ora de Engenharia de Produção (ABEPRO) como uma

das melhores teses de doutora o e n nharia de produção de todo o Brasil. Desde 2010 é

coordenador geral da comissão org .z

(SEGeT). Desde 2011 é líder do gru

pesquisar finanças nas Micro, Pequen

indicadores financeiros descritos pelo pr

ra do Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia

d pe guisa FINANMPEG, cujo objetivo principal é

Grandes Empresas. Segue abaixo as fórmulas dos

r:

Gi o o
Receita Líquidao:
Ativo Total

MargernLí
Lucro Líquido

a:
Receita Líquida
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Endividamento Oneroso:
Empréstimos

Passivo Circulante

•

Período de Estoque +
Ciclo Operacional: Período de Contas à Receber

3.4.2 Indicadores para Clientes e ercado

Murilo Alvarenga Oliveira é Doutor em Administração pelo PPGA FEA USP, Mestre em

Administração (PPGEN-UFRRJ) e Graduado em Administração (UFRRJ). Atualmente atua nas

linhas de pesquisa: estratégia, tecno ogia e inovação, laboratório de gestão, simuladores
,

organizacionais, apoio a decisão e desempenho organizacional. E professor adjunto do

departamento de Administração da . ersidade Federal Fluminense de Volta Redonda. Atua como

professor em MBAs da UFF. Po i e periência em qualidade, marketing e treinamento &

desenvolvimento de empresas do or annacêutico e tecnologia em agronegócios. Participa do

Programa de Mestrado Profis ia aI em Gestão e Estratégia da UFRRJ como professor e orientador
,

no programa. E líder do grupo e e quisa Laboratório de Gestão Organizacional Simulada

(LAGOS) - UFF, onde coordena uisa de iniciação científica e mestrado. Participa como

pesquisador no grupo de pesqui a SI.. L B- FEA-USP na área de laboratório de gestão, jogos de

empresas e simuladores organiza' a". Sua produção teln ênfase em Administração de Empresas,

atuando principalmente nos segu"n e temas: jogos de empresas, simulações organizacionais,

administração, marketing e proces e"'· o gestão da inovação. Segue abaixo as fórmulas para o

cálculo dos indicadores para cliente e o e aborados pelo professor:

Margem de Rele â c·
Composto do Pro

Faturamento do Produto no período
: Faturamento Total no período

" ,. Volume de enda do Produto - Estoque de Produtos Acabados
Eficiencia Mercadologlca:

Previsão de Vendas
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Volume de Vendas Tn-Volume de Vendas Tn-1Taxa de Crescimento:
Volume de Vendas no Período

3.4.3 Indicadores para Processos Internos

Ilton Curty Leal Junior é Doutor em Engenharia de Transportes na COPPE/UFRJ, Mestre

em Gestão e Estratégia de Negócios pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Graduado

em Administração de Empresas. Já atuou como profe ar adjunto do Programa de Engenharia de

Transportes/COPPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é professor adjunto da

Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda. Tem experiência na área de administração,

com ênfase em logística empresarial e transporte de carga, atuando principalmente nos seguintes

temas: transporte e meio ambiente, avaliação de desempenho em transportes, terceirização em

logística, gestão da cadeia de suprimentos, armazenagem e movimentação, consultoria empresarial

e estratégia empresarial. Segue abaixo as fórmulas para o cálculo dos indicadores para processos

internos fornecidos pelo professor:

Clientes não atendidos por falta de produto / transporte
O/o Falha no Atendimento:

Total de clientes atendidos

Acuracidade no Estoque:
Itens no Estoque Físico

Itens no Estoque Contábil

Faltas +Atrasos (em horas)
AbsenteÍsmo:

Total de horas trabalhadas

3.4.4 Indicadores para Aprendizado e Crescimento

André Ferreira é Doutor em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pela UFRJ,
,

Mestre em Administração de Empresas pela FRRJ e Graduado em Economia pela UERJ. E

professor adjunto da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda, tendo também atuado

como professor da Universidade Estácio de Sá e pelo UNIFOA. Possui mais de 15 anos de

experiência profissional na área de gestão de pe oas em empresas de grande porte, COIU destaque

55



para: Deloitte, Peugeot Citroen, Sul América Seguros, Odebrecht e Souza Cruz. Desenvolve

atualmente projetos de pesquisa nas áreas de desenvolvimento regional e políticas públicas.

Para avaliar se as pessoas possuem as características necessárias para a microempresa auferir

bons resultados, o professor selecionou cinco competências gerais, que são elas:

Competências Gerais

• Atendimento ao Cliente

• Conhecimento do Produto

• Poder de Negociação

• Tomada de Decisão

• Informática
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4. VALIDAÇÃO DO SISTEMA DE INDICADORES

A presente pesquisa obteve duas vertentes de informação empírica: a pesquisa de campo

realizada em 10 (dez) microempresas do ramo de minimercados, no qual foram levantados alguns

indicadores propostos pelo questionário da dissertação de Nunes (2008); e a entrevista com os

Professores Doutores que lecionam na Universidade Federal Fluminense, que de acordo com suas

experiências acadêmicas e profissionais elaboraram alguns indicadores de desempenho vitais para a

utilização em micro e pequenas empresas.

Inicia-se a validação do sistema de indicadores levantando uma das principais annadilhas

ressaltadas pela Fundação Nacional da Qualidade (2008), no qual se deve evitar o excesso de dados

e informações na elaboração de um sistema de indicadores, considerando somente os poucos vitais.

Sendo assim, os indicadores propo to pe as duas vertentes de informação obtidas pela presente

pesquisa foram filtrados e validados co alguns aspectos apresentados pela teoria.

De acordo com Kaplan o 1997), as medidas gerenciais de cada perspectiva

precisam estar em harmonia com do-se para o alcance dos objetivos traçados pela

organização. Para a elaboração ° te a de indicadores, validou-se um indicador da pesquisa de

campo, no qual foi determina o p a

juntamente com os propostos pelo r

a·or frequência de uso pelos dirigentes das empresas,

ores. Segue o quadro indicando os indicadores propostos

pela pesquisa e sua frequência e 1 Z
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Indicadores Propostos Frequê •cla

Lucro sobre as vendas (Margem líquida) 100%

ri') Lucro por produto 30%
o
~

Lucro por cliente 30%.~
Q)
()

§ Prazo médio de pagamento das compras 90%
~.~
~ Prazo médio de recebimento das vendas 90%

Nível de endividamento 40%

o Retenção de clientes (Quantidade de clientes com várias 50%"'O

compras)ro
()
~

Captação de clientes (Novos clientes)Q) 70%::E
Q) Satisfação de clientes 100%ri')
Q)
~

Reclamações de clientes 1000/0~
Q).~

~ ,
U lndice de devoluções de clientes 500/0

Rotatividade ou giro dos estoques 100%
,

ri') lndice de falta de produtos 100%oe
Quantidade de pedidos entregues no prazo prometidoQ) 100%~

~
~
C/) Qualidade do produto 100%o
ri')
ri') Produtividade dos funcionários 100%Q)
()
o
$-4 Absenteísmo (Percentual de faltas) 100%~

Percentual de produtos dentro das especificações 100%
o Satisfação dos funcionários 100%o ~c:. o

] S Quantidade de horas de treinamento 30%o --M U
~oo
~ ~ Crescimento das vendas 100%u

Quadro 9 - Frequência de uso dos indicadores pesquisados

Fonte: Elaborado pelo autor_

Nota-se que em algumas perspecti as há indicadores com a mesma frequência de utilização.

Recorreu-se à teoria para filtrar somente um indicador em cada perspectiva e validar os indicadores

propostos pelos professores. O indicador financeiro escolhido foi o lucro sobre as vendas (margem

líquida), detenninado pela frequência unânime de 100% de utilização e por ser proposto pelo

professor entrevistado. Em relação aos indicadore propostos pelo professor, de acordo com Gitman

(2010) o giro do ativo e a margem líquida representam a situação das vendas da organização.

Enquanto o giro do ativo representa a quantidade de vendas, a margem líquida representa a
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qualidade das vendas. Para uma melhor percepção, devem ser analisados simultaneamente. Segundo

Santos et aI., 2007, a necessidade da utilização de capital de terceiros é presente nas MPE's. Para

Gitman (2010), o índice de endividamento oneroso é necessário para avaliar a empresa a longo

prazo, verificando o quanto a empresa está sabendo utilizar o capital de terceiros e se ela está

sabendo utilizar o capital oneroso, sendo que neste caso ela deverá sempre que possível utilizar

financiamentos de longo prazo. Ainda de acordo com Gitman (2010), o ciclo operacional analisa em

quanto tempo o processo operacional está convertendo a matéria prima em dinheiro. Segue o

quadro com os indicadores financeiros validados:

Indicador Fórmula Período Objetivo de mensuração

~argem Líquida
Lucro Líquido

Mensal Qualidade das vendas.
Rece' a Líquida

CI) Giro do Ativo
Receita Líquida

Trimestral Quantidade das vendas.o
~

I i o Total.~
(1)
()

ê
~.~
~ Eficiência na utilização de

Endividamento Oneroso
Empréstimos

Mensal
Pa i o Circulante capital de terceiros.

Período de Estoque + Tempo de transfonnação

Ciclo Operacional Peri do de Contas à Mensal da matéria-prima em
Receber dinheiro.

Quadro 1 - lndicadore financeiros validados

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para os indicadores de clientes e mercado houve empate entre os indicadores satisfação de

clientes e reclamações de clientes. De acordo com Kaplan & Norton (1997), indicadores COlTIO

participação de mercado, retenção, captação reclamação e satisfação de clientes estão interligados,

não havendo como explorar as informações de m em detrimento de outro. Sendo assim, ambos

serão considerados no sistema de indicadores. Segundo a FNQ (2008), as características e atributos

de cada produto adicionam valor ao cliente fina·. margem de relevância identifica quanto um

produto influencia no composto de produtos ofere .dos pela empresa, possibilitando uma análise de

prioridades para o gestor aplicar e identificar os produtos que adicionam mais valor ao cliente. A
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eficiência mercadológica define o percentual de quanto determinado produto está sendo eficiente

em relação às previsões de vendas, elaborada com cautela de acordo com Oliveira (2012), que

salienta o impacto de uma previsão de vendas incorreta, tanto otimista quanto pessimista,

sensibilizando o setor de compras e captação de mão-de-obra. Ao longo do tempo, é necessário

identificar quais produtos estão se destacando nas vendas e os que estão regredindo. O indicador de

taxa de crescimento demonstra quanto o produto cresceu, ou não, em determinado período em

valores percentuais. Segue o quadro com os indicadores de clientes e mercado validados:

Indicador Fórmula Perío o Objetivo de mensuração

Satisfação de N° Clientes Sati feito Diário
A aliar a satisfação do

Clientes Total de Clientes Atendidos cliente.

Reclamação de N° Reclamações Diário
Auxiliar a avaliação da

o Clientes Total de Clientes Atendidos satisfação do cliente."'d

cd
()
~
Q)

~ Margem de Relevância Analisar a influência de
Q) Faturamento do Produto
U) no Composto do Mensal um produto no compostoQ)
~ Faturalnento Total~
Q) Produto de produtos .•,.-.j

~
U

Eficiência de venda do
Eficiência VolUlne de Vendas do Produto -

Estoque Mensal produto em relação à
Mercadológica Previsão de Vendas

previsão de vendas.

VO)Ulnede Vendas Tn- Avaliar O crescimento das
Taxa de Crescimento Volume de Vendas Tn-1 Mensal

VolUIne de Total de Vendas vendas.
.

Quadro 11 - lndicadore de clientes e lnercado validados

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na perspectiva de processos internos todos os indicadores pesquisados são utilizados pelos

empresários. De acordo com a FNQ (2008 a participação das pessoas no planejamento e gestão

dos processos assegura a redução de erros e o aumento da produtividade. Sendo assim, o indicador

detenninado foi o de absenteísmo (percentual de altas) proposto pelo professor e talnbém utilizado

em 100% das empresas pesquisadas, que elas ifica o comprometimento do corpo efetivo da

organização. Segundo Cordeiro (2004), muitas empresas ainda selecionam seus fornecedores com
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base no preço de venda sem considerar os custos logísticos totais, como a credibilidade da entrega.

Portanto, embora o preço do fornecedor esteja abaixo da média de mercado, a empresa estará

oferecendo a seus clientes um baixo nível de serviço. Observam-se em muitas microempresas

algumas falhas no atendimento, e uma delas advém da falta de produto disponível. Avaliando esse

indicador, o gestor deve analisar se as falhas são referentes à desorganização, logística ou alguma

divergência no planejamento da demanda. De acordo com Uhlmann (2006), a utilização de

mecanismos de logística é de suma importância ao empreendimento, no entanto o desconhecimento

e a falta de planejamento das micro e pequenas empresas geram um fator detenninante na

ineficiência dos processos. O indicador de acuracidade exprime a eficiência do controle feito no

almoxarifado, acusando UITI percentual de oscilação do controle físico para o contábil. Outro

problema identificado em pequenas empresas é a falta de funcionários ou a falta de

comprometimento dos mesmos. A F Q 2008) ressalta que a direção de uma organização deve se

atentar para as pessoas que irão compo o corpo efetivo do empreendimento, pois devido às diversas

alterações que as organizações tem incorporado em sua atual gestão modificou a forma de

identificação destas pessoas, que pa a am a não só executar os processos, mas também auxiliar na

elaboração da estratégia e ob·e i '0 . Dessa forma, o indicador de absenteísmo expressa as

variâncias de comportamento do la oradores, somando as faltas e atrasos. Segue o quadro COITI

os indicadores de processos intem rali ados:

Indicador , mula Período Objetivo de mensuraçãoo

Verificar o

Absenteísmo Fa a - ra o (em horas) Quinzenal comprometimento dos
r.n TotaI e hora trabalhadaso

funcionários.E
(l)
~
~ Verificar a eficiência~
r.n o Cliente ào atendidosor.n Falha no atendimento por falta de produto Semanal logística de entrada der.n
(l)

Tota de iente atendidos()
o suprimentos.~
~

Acuracidade do Iten o e to ue fi ico Avaliar O nível de controle da
Mensal

Itens no e to e ontábilestoque armazenagem de produtos.

Quadro 12 - Indicador d processos internos validados

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Finalmente, para a perspectiva de aprendizado e crescimento, houve um empate entre

satisfação dos funcionários e crescimento das vendas com 100% de frequência de utilização. Para a,
FNQ (2008), devem-se compatibilizar as necessidades das pessoas com as da organização,

voltando-se para o desenvolvimento das habilidades e competências pessoais. Desta forma, gera-se

satisfação e comprometimento, no qual é avaliado pelo indicador de satisfação dos funcionários. O

indicador de competências gerais determina um mapa de habilidades e fomenta o desenvolvimento

dos funcionários. Segundo a FNQ (2008) e Kaplan & orton (1997), as pessoas de uma

organização passaram a se tomar fatores críticos de sucesso e o seu desenvolvimento acarreta

diretamente na geração de valor. Segue o quadro com os indicadores de aprendizado e crescimento

validados:

o Indicador órmula Período Objetivo de mensuração~+J
(l)

S.~
Satisfação do Verificar a eficiência da gestão deu

U)
(l) Pesquisa de clima Semestral~
U Funcionário pessoas.
(l)

o
"'O

ro
N Competências Disponível em Avaliar as competências gerais e o.~

"'O

Trimestral~
(l) Gerais Quadro 14 desenvolvimento dos funcionários.~
~

~

Quadro 13 - Indicadores de aprendizado e crescilnento validados

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para facilitar a compreensão da fórmula do indicador de competências gerais, elaborou-se

um quadro para melhor visualização. As competências gerais foram propostas pelo professor na

entrevista, no entanto o mesmo ressalta que podem ser modificadas de acordo com a necessidade de

avaliação da organização. Os alores apresentados na coluna de avaliação da supervisão são

arbitrados, para servirem de exemplo. Segue o quadro com a fórmula para cálcular o indicador de

competências gerais:
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Competências
Avaliação da Supervisão

Resultado Geral
(O à 100)

Atendimento ao Cliente 78 Bom

Conhecimento do Produto 81 Excelente

Poder de Negociação 98 Excelente 82 (Média) Excelente

Tomada de Decisão 78 Bom

Informática 75 Bom

Quadro 14 - Fónnula para competencia gerai

Fonte: Elaborado pelo autor.

Sendo essas as competências, deve-se fazer uma avaliação - realizada p·ela supervisão da

área - estipulando uma nota de ° a 100, com aproximadamente cinco intervalos, como por e emplo:

(Oà 20) Muito Ruim; (21 à 40) Ruim; (41 à 60) Regular; (60 à 80) Bom; (81 à 100) Excelente.
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-5. CONCLUSAO

Os gestores de microempresas auxiliados por informações gerenciais críticas e ão um passo

a frente de outros que tomam decisões importantes mesmo sem as devidas informações gerando

consequências de curto e longo prazo. Os principais modelos de gestão apresentam uma

característica em comum: a estratégia. Os objetivos organizacionais precisam ser trad zido e

comunicados pelos líderes, para que a produtividade dos colaboradores seja expressa pelos

indicadores em resultados positivos para a organização.

De certa forma, é plausível a falta de infraestrutura financeira e tecnológica para a coleta de

dados. No entanto, a falta de controle e eficiência no gerenciamento compromete a rentabilidade de

uma organização. Despesas em excesso, desorganização, funcionários sem comprometimento,

empréstimos mal planejados são alguns fatores que imobilizam o desenvolvimento organizacional,

e podem ser detectados pelos indicadores.

Os resultados da pesquisa mostram que a era da informação produziu um tipo de cenário

generalizado, no qual os empresários adaptam vários modelos de gestão em seus empreendimentos,

mas não se atentam à minuciosidade do negócio. Alguns indicadores importantes não são

controlados, outros são com muita frequência. Em alguns casos, o excesso da intensidade do

controle pode ser tão maléfico quanto à falta do mesmo. Este fato remete à observação de que é

notável uma consulta a profissionais que auxiliem na elaboração de indicadores direcionados ao

segmento estabelecido pela organização.

Nota-se que o objetivo principal do trabalho foi atingido: a elaboração de um sistema de

indicadores de desempenho, de forma generalizada, baseado em modelos de referência atualmente

no mercado, como o Balanced Scorecard. Analisando e relacionando os resultados da pesquisa

obtidos com a teoria, elaborou- e um sistema com indicadores que fossem de fácil mensuração para

o microempresário e de rele ância para o contexto organizacional. Segue o quadro com o sistema

de indicadores de desempenho elaborado pela presente pesquisa:
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Indicador Fórmula Período Objetivo de mensuração

Margem Líquida
Lucro Líquido

Mensal Qualidade das vendas.
Receita Líquida

Giro do Ativo
Receita Líquida

Trimestral Quantidade das vendas.
Ul Ativo Totalo
$-4.~
(1)
()

§
~ Endividamento Eficiência na utilização.~ Empréstimos~ Mensal

Oneroso Passivo Circulante de capital de terceiros.

Tempo de

Ciclo Operacional
Período de Estoque +

Mensal
transformação da

Período de Contas à Receber matéria-prima em

dinheiro.

Satisfação de Clientes N° Clientes Satisfeitos Diário
Avaliar a satisfação do

Total de Clientes Atendidos cliente.

Reclamação de N° Reclamações Diário
Auxiliar a avaliação da

Clientes Total de Clientes Atendidos satisfação do cliente.

o
"O Analisar a influência deC\S
() Margem de Relevância Faturamento do Produto$-4
(1) Mensal um produto no
~ no Composto do Produto Faturamento Total
(1) composto de produtos.Ul
(1)
~
~ Eficiência de venda do(1).~

Eficiência~ Volume de Vendas do Produto -U
Estoque Mensal produto em relação à

Mercadológica Pre i ão de Vendas
previsão de vendas.

oIUlne de enda Tn- Avaliar O crescilnento
Taxa de Crescimento Volume de Vendas Tn-1 Mensal

VolUlne de Total de Vendas das vendas.
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Verificar o

Absenteísmo Faltas + Atrasos (em horas) Quinzenal comprometimento dos
Total de horas trabalhadas

funcionários.
(/)

o Verificar a eficiênciae N° Clientes não atendidos(l)
~ Falha no atendimento por falta de produto Semanal logística de entrada de~
~
(/) Total de clientes atendidoso suprimentos.(/)
(/)
(l)
() Avaliar o nível deo
~
~

Acuracidade do controle daItens do estoque fi ico
Mensal

Itens no estoque contábilestoque armazenagem de

produtos.

o
~ Satisfação do Verificar a eficiência da~
(l) Pesquisa de clima SemestralS.~ Funcionário gestão de pessoas.()
(/)
(l)
~u

Avaliar as competências(1)

o
~ Disponível em .
ro geraIs e o
N Competências Gerais Trimestral.~

~ Quadro 14 desenvolvimento dos~
(1)
~
~ funcionários.~

Quadro 15 - Sistelna de indicadores de deselnpenho baseado no Balanced Scorecard

Fonte: Elaborado pelo autor.
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••7. APENDICES

Prezado Empresário,

Sou aluno da Universidade Federal Fluminense (UFF) e estou participando de uma pesquisa que

busca desenvolver uma ferramenta para o monitoramento do desempenho das micro e pequenas

empresas. Essa ferramenta tem por finalidade acompanhar a produtividade e os resultados de uma

empresa por meio de indicadores de desempenho.

o sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. ão há como gerenciar aquilo que não é

mensurado. Os indicadores de desempenho podem proporcionar um cenário de gestão que tome

eficiente sua tomada de decisão. Nesse contexto, o presente documento apresenta um questionário

que tem por objetivo elaborar um modelo de indicadores de desempenho direcionado

especificamente para o Micro e Pequeno Empresário.

Esse questionário busca identificar os principais indicadores utilizados pelas micro e pequenas

empresas, motivo pelo qual solicitamos sua colaboração para o preenchimento das questões que

constam nas próximas páginas.

Todas as respostas neste questionário terão total confidencialidade. Os dados serão mantidos

em sigilo e, no final da pesquisa, uma versão com os principais resultados lhe será apresentado.

Mais uma vez gostaria de ressaltar a importância de sua participação. Assim, por favor,

disponha de alguns minutos de seu tempo para participar desse relevante projeto de pesquisa. Não

existe resposta correta ou errada. O importante é que todas as questões sejalTIrespondidas.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o pesquisador pelo contato abaixo:

leonardogarcez. u..(f@gmail.com

(24) 9933-1868

Obrigado pela sua colaboração!
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QUESTIONÁRIO SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO

Parte 1 - Conhecendo a empresa e seu dirigente

2. Cargo da Pessoa que respondeu o questionário:
( ) Sócio da Empresa ( ) Gerente da Empresa ( ) funcionário () Outros

No caso da resposta anterior ter sido outros, favor especificar: _

3. A pessoa que está respondendo o questionário é o responsável pela empresa, por seus funcionários e
pelo seu gerenciamento?
( ) Sim ( ) Não

4. Qual o ramo de atividade predominante de sua empresa?
( ) Indústria ( ) Comércio ( ) Serviços

5. Qual é o grau de escolaridade do dirigente da empresa?
( ) Ensino fundamental
( ) Ensino médio
( ) Ensino superior
( ) Pós-Graduação

6. Nos últimos três anos o principal dirigente da empresa participou de algum tipo de treinamento para
aumentar os conhecünentos em administração (incluindo cursos superiores, pós-graduação, MBA,
seminários e/ou congressos)?
( ) Não participou
( ) Participou em 1 evento
( ) Participou de 2 a 5 eventos
( ) Participou de 6 a 12 eventos
( ) Participou em mais de 12 eventos

7. O principal dirigente da empresa possuía alguma experiência anterior como empresário?
( ) Sim, no mesmo ramo de atividade de hoje
( ) Sim, porém em ramo de atividade diferente
( ) Não. Não possuía experiência como empresário

8. Há quanto tempo a empresa vem atuando no negócio?
( ) Menos de 1 ano
( ) de 1 a 2 anos
( ) 3 a 5 anos
( ) 6 a 10 anos
( ) 11 a 15 anos
( ) Acima de 15 anos

9. Quantos funcionários a empresa possui atualmente?
( ) Entre 1 a 5 funcionários
( ) Entre 6 a 10 funcionários
( ) Entre 11 a 20 funcionários
( ) Mais de 21 funcionários
( ) Não possui funcionários
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Parte 2 - A empresa e seus indicadores de desempenho

10. Como é feito o acompanhamento dos resultados de sua empresa?
ATENÇÃO: Como resultados, considere os financeiros (lucro, vendas, despesas, etc.) e os nãos
financeiros (satisfação dos clientes, produtividade dos funcionários, etc.)

11. Quais são os indicadores que sua empresa utiliza? Por favor, escreva todos que utiliza para a gestão e
controle de sua empresa.

12. Observando o LUCRO dos últimos três anos, assinale as alternativas abaixo:

De 2010 à 2011: De 2011 à 2012:
( ) Diminuíram ( ) Diminuíram
( ) Permaneceram estáveis ( ) Permaneceram estáveis
( ) Aumento de 10% ( ) Aumento de 10%
( ) Aumento entre 11% e 25% ( ) Aumento entre 11% e 25%
( ) Aumento entre 25% e 50% ( ) Aumento entre 25% e 50%
( ) Aumento entre 50% e 100% ( ) Aumento entre 50% e 100%
( ) Aumentaram mais de 100% ( ) Aumentaram mais de 100%
( ) Não sei informar ( ) Não sei informar

,
13. Observando o NUMERO DE CLIENTES ATENDIDOS dos últimos três anos, assinale as alternativas

abaixo:

De 2010 à 2011: De 2011 à 2012:
( ) Diminuíram ( ) Diminuíram
( ) Permaneceram estáveis ( ) Permaneceram estáveis
( ) Aumento de 10% ( ) Aumento de 10%
( ) Aumento entre 11% e 25% ( ) Aumento entre 11% e 25%
( ) Aumento entre 25% e 50% ( ) Aumento entre 25% e 50%
( ) Aumento entre 50% e 100% ( ) Aumento entre 50% e 100%
( ) Aumentaram mais de 100% ( ) Aumentaram mais de 100%
( ) Não sei informar ( ) Não sei informar

14. A empresa possui informações sobre o setor de ati idade em que atua e sobre a concorrência de modo a
orientar a avaliação do desempenho e a revisão das estratégias?
( ) Sim ( ) Não
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15. A sua empresa possui algum sistema de sugestões de melhorias para o trabalho feito pelos empregados?
( ) Não possui
( ) Possui, mas é informal ( não está escrito)
( ) Possui e todas as sugestões são analisadas e implementadas
( ) Possui e a maioria das sugestões são analisadas e implementadas
( ) Possui mas poucas sugestões são analisadas e implementadas
( ) Possui mas as sugestões não são implementadas

16. A empresa já consultou o SEBRAE ou CDL ou alguma outra entidade sobre como melhorar seus
resultados?
( ) Sim ( ) Não

17. Em caso da resposta anterior ter sido positiva, por favor, responda:

a) Qual foi a entidade? --------------------------------------------------------
b) Quantas vezes a procurou? _
c) Qualfuiaóhimavezqueaprocurou? _

18. Sabendo-se que o objetivo de um indicador de desempenho é mensurar e analisar os resultados obtidos
em uma empresa, a tabela abaixo apresenta alguns dos indicadores mais utilizados na gestão
empresarial. Para que possamos finalizar essa pesquisa com sucesso, por favor, marque um "X" caso
utilize ou não cada um dos indicadores em referência. C<l:SO utilize algum deles, por favor, marque um
outro "X" para o período de acompanhamento.

INDICADOR Utiliza Não Acompanhamento:
Utiliza Diário Semanal Mensal Anual Outro

Crescimento das vendas
Lucro sobre as vendas (Margem líquida)
Lucro por produto
Lucro por cliente
Rotatividade ou giro dos estoques
Prazo médio de pagamento das compras
Prazo médio de recebimento das vendas
Nível de endividamento
Retenção de clientes (Quantidade de clientes
com várias compras)
Captação de clientes (Novos clientes)
Satisfação de clientes
Reclamações de clientes
,
lndice de devoluções de clientes
,
lndice de falta de produto
Quantidade de pedidos entregue no prazo
prometido
Qualidade do produto
Satisfação dos funcionário
Produtividade dos funcionário
Quantidade de horas de treinamento
Absenteísmo (Percentual de falta)
Percentual de produto /serviço recebido
dos fornecedores dentro da e pecificaçõe

Obrigado por sua participação. Ela, sem dúvida, é ntuito importante para essa pesquisa.
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