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RESUMO
Micro and Small Enterprises (MSEs) represent 42% of jobs generated and 27% of GDP in
Brazil. This relevance for an economy has aroused the interest of several authors for this type
of organization. There are several SEBRAE’s surveys that point out the problems of the
MSEs that collaborate in its closure. The present research, in a totally opposite sense, seeks to
understand the strategic activities of success that keep MSEs in operation. Thus, the objective
of this research is to raise what MSEs do as they act to reach competitive advantage and
survive in today's complex and volatile market. In order to achieve this objective, two
methods were adopted: (1) a survey with a closed questionnaire for a first stage of the
research; (2) a survey with a structured questionnaire and the use of the discourse of the
collective subject for analysis. In order to do so, we selected Metalsul’s members with more
than five years present on local market and carried out a research based on the perspectives of
the Balanced Scorecard (BSC): financial, customer, internal processes and learning and
growth.
As results, the present research detected that the companies analyzed are not fragile and they
are able to organize themselves to implement their strategies. The managers of these MSE’s
don’t believe its essential to formalize strategies of all management activities and, also, they
believe to be able to develop methods according to their need to analyze their efficiency and
effectiveness. Finally, it is concluded that it is possible to manage MSEs in a sustainable way
with creative and appropriate activities.

Palavras-chave: Business Strategy; Micro and Small Enterprises; Discourse of the Collective
Subject.

RESUMO
As Micro e Pequenas Empresas (MPEs) representam 42% dos empregos gerados e 27% do
PIB no Brasil. Esta relevância para a economia tem despertado interesse de diversos autores
para este tipo de organização. Existem várias pesquisas do SEBRAE que apontam os
problemas das MPEs que colaboram para o seu fechamento. A presente pesquisa, em sentido
totalmente oposto, procura levantar as atividades estratégicas de sucesso para fazer que as
MPEs permaneçam em funcionamento. Dessa forma o objetivo desta pesquisa é levantar o
que as MPEs fazem e como atuam para alcançar a vantagem competitiva e sobreviver no
mercado complexo e volátil da atualidade. Para a consecução do referido objetivo, adotou-se
dois métodos: (1) pesquisa de levantamento com questionário fechado para a primeira etapa
da pesquisa; (2) pesquisa de levantamento com questionário estruturado e utilização do
Discurso do Sujeito Coletivo para análise. Para tanto, foram selecionadas empresas associadas
no sindicato Metalsul com mais de cinco anos de constituição e efetuou-se a pesquisa com
base nas perspectivas do Balanced Scorecard (BSC), a saber: financeira, clientes, processos
internos e aprendizado e crescimento. Como resultados, a presente pesquisa detectou que as
empresas analisadas não são frágeis e são capazes de se organizar para implementar suas
estratégias, que não sentem a necessidade de formalizar todas suas atividades de gestão e que
podem desenvolver métodos apropriados para analisar sua eficiência e eficácia. Por fim,
conclui-se que é possível mostrar aos empreendedores e gestores de MPEs a possibilidade de
gerir de modo sustentável uma organização com atividades de gestão apropriadas e criativas.

Palavras-chave: Estratégia Empresarial; Micro e Pequenas Empresas; Discurso do Sujeito
Coletivo.
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1. INTRODUÇÃO
O ambiente empresarial tem se tornado cada vez mais complexo e multidisciplinar e a
turbulência deste ambiente tem exigido cada vez mais das organizações que desejam manterse no mercado (KIPLEY e LEWIS, 2009). Rocha e Oliveira (2006) afirmam que as empresas
com maior chance de sucesso serão aquelas com maior capacidade de reação, maior
capacidade de lançar novos bens e serviços com rapidez, atender demandas e conquistar
confiabilidade.
Para responder rapidamente às alterações do ambiente, as empresas têm que ser flexíveis e
possuir competências centrais para alcançar a vantagem competitiva (PORTER, 1996).
Complementando estas premissas, Foss e Knudsen (2013) apontam que as organizações que
controlam recursos escassos, obtém uma orientação correta, alcançam a vantagem competitiva
e estão prontas para programar estratégias superiores.
Na busca de um sistema de gestão que auxilie a implementação da estratégia, de forma a
ajudar as organizações a manter seu posicionamento com flexibilidade por meio da orientação
correta, Kaplan e Norton (1997) apresentaram o Balanced Scorecard (BSC), ferramenta que
“pressupõe que focos em diferentes agentes sejam analisados (dimensões) e possam
direcionar objetivos, indicadores, metas e planos de ação de maneira coordenada”
(FREZATTI et al, 2014, p. 383). Ou seja, é um sistema de gestão estratégica que permite
representar a estratégia em medidas de desempenho, possibilitando que esta seja parte da
gestão do dia a dia da empresa, ampliando a visão para além do orçamento anual e
introduzindo nos instrumentos de gestão a perspectiva de resultados presentes e o seu impacto
futuro (KAPLAN e NORTON, 1997). As principais práticas preconizadas por Kaplan e
Norton (1997) são apresentadas de forma mais aprofundada na subseção 2.2 deste estudo.
Destacando a importância do BSC, Gumbus e Lussier (2006) apontam que metade das mil
maiores empresas elencadas pela Forbes utilizam o modelo. É possível observar que os
métodos desenvolvidos sobre a elaboração e aplicação do Balanced Scorecard utilizam, em
sua maioria, as grandes empresas como modelos. Porém, percebe-se que, nem todas as
empresas de pequeno porte seguem rigidamente os passos propostos pelos precursores
(PONGELLUPE e BATALHA, 2001), surgindo a necessidade de realizar adaptações para
lidar com as limitações deste tipo de organização.
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Gumbus e Lussier (2006) apresentam o método que duas empresas de pequeno porte
utilizaram para implementar o Balanced Scorecard e obtiveram resultados positivos com a
adoção da prática.
Bernardi et al (2012) propuseram um método de implantação do BSC em uma pequena
empresa de São Paulo, verificaram os resultados e concluíram que a empresa obteve diversos
benefícios, dentre eles:
diminuição de desperdícios, a eliminação de gargalos operacionais, o aumento da
margem de contribuição, a elevação do índice de satisfação do cliente, a melhora na
taxa de êxito das propostas comerciais, a entrega dos projetos e de peças
sobressalentes no prazo acordado com o cliente, a diminuição do índice de
retrabalho, o aumento de treinamentos oferecidos aos colaboradores, a compra de
um software ERP (Enterprise Resource Planning) e o desenvolvimento de um novo
equipamento que a levou a atender mais um setor da economia. (p. 100, grifo nosso)

Resultados como estes apresentados por Bernardi et al (2012) se mostram diferenciais quando
o objeto de estudo é a pequena empresa, uma vez que a maioria apresenta características
pouco formalizadas, nas quais não há bom planejamento e a estratégia é considerada intuitiva,
pouco formalizada e focada no curto prazo, com recursos e capacidades limitadas, sendo a
empresa um prolongamento do próprio dono, conforme Leone (1998), IBGE (2001) e
SEBRAE SP (2010) concluíram.
Kipley e Lewis (2009) apontam que 99,8% das empresas europeias são Micro e Pequenas
Empresas (MPEs) e mais de 95% das empresas dos Estados Unidos da América também se
enquadram neste tipo de organização. Estudos revelam que no Brasil, a participação das
MPEs no PIB de 2011 foi de 27% e que representam 99,2% das empresas varejistas, sendo
responsável pelo emprego de 69,5% de profissionais no setor e 49,7% das remunerações
(SEBRAE, 2014), entretanto 58% das MPEs fechavam nos primeiros cinco anos de
constituição (SEBRAE SP, 2010).
Diversos estudos se dedicam a compreender os fatores que ocasionam a mortalidade das
MPEs. Ferreira et al (2012), por exemplo, estudou que os fatores de mortalidade estão
associados à estratégia. Já Machado e Espinha (2010) apontaram que os principais fatores
para a mortalidade estão relacionados com: (1) a falta de capacidade gerencial, (2) resultado
financeiro insatisfatório e (3) falta de apoio do franqueador. Complementando, SEBRAE SP
(2010) e Santini et al (2015) apontaram que as principais causas de fechamento das MPEs
são: (1) a falta de clientes; (2) baixa competitividade; (3) falta de conhecimento na área; (4)
escolha inadequada da localização do negócio; (5) gestão ineficiente da inadimplência; (6)
falta de capital de giro; (7) falta de mão de obra qualificada; e (8) dificuldade de obtenção de
crédito.
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Ao verificar a existência de tantos estudos que buscam compreender os fatores que levam a
mortalidade das MPEs, este estudo questiona quais são os fatores que ocasionam a
sobrevivência deste tipo de organização tão relevante. Ou seja, como as MPEs conseguem
adquirir competências centrais visando alcançar a vantagem competitiva? O que e como as
MPEs fazem para perdurarem no mercado por mais de cinco anos?
Para responder a este problema, a pesquisa se embasou nas principais práticas preconizadas
por Kaplan e Norton (1997) e delimitou-se a buscar empresas com mais de cinco anos de
atuação no mercado, atuantes Arranjo Produtivo Local metal-mecânico (APL-MM) da Região
do Vale do Paraíba do estado do Rio de Janeiro (RVP-RJ), estabelecidas em Barra Mansa e
Volta Redonda e representadas pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas,
Automotivas, de Informática e de Material Eletro-Eletrônico do Médio Paraíba e Sul
Fluminense (Metalsul). A escolha de empresas associadas ao Metalsul se deu por este
representar o APL-MM da RVP-RJ, tipo de organização de empresas apontado por diversos
autores (SANTOS et al, 1993; STALLIVEIERI, 2004; VIEIRA et al, 2013; SCHREIBER et
al, 2013; TEIXEIRA et al, 2006) como importante para a sobrevivência e crescimento das
MPEs envolvidas.
Após apresentar o problema e esclarecer as delimitações desta pesquisa, destaca-se que o
objetivo deste estudo é levantar o que as MPEs analisadas fazem e como atuam
estrategicamente na busca da sobrevivência e da vantagem competitiva, com base nas
perspectivas preconizadas por Kaplan e Norton (1997).
Para alcançar este objetivo geral, três objetivos específicos foram designados. O primeiro
objetivo específico é levantar se os gestores de MPEs realizam as atividades principais
preconizadas por Kaplan e Norton (1997). O segundo objetivo específico proposto é levantar
a opinião destes empresários sobre quais análises segmentadas nas quatro perspectivas do
BSC eles consideram mais importantes e essenciais para os seus negócios. O terceiro objetivo
é sintetizar o discurso destes empresários para verificar as práticas comuns e as práticas
diferenciais nos aspectos financeiros, de clientes e mercado, dos processos internos e de
aprendizado e crescimento (KAPLAN e NORTON, 1997).
Para alcançar os objetivos propostos, o presente estudo foi conduzido em três macros etapas
de método de pesquisa, conforme apresentado na Figura 1, a saber: i) pesquisa bibliográfica
sobre Estratégia Empresarial, Balanced Scorecard e Micro e Pequenas Empresas; ii) pesquisa
de levantamento com questionário fechado com MPEs de Barra Mansa e Volta Redonda
associadas ao Metalsul; iii) pesquisa de levantamento com questionário estruturado e análise
do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de Lefèvre e Lefèvre (2012) com as mesmas MPEs da
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etapa II. Mais detalhes sobre o método encontram-se explanados na seção 3. Após a
realização da pesquisa teórica e a aplicação dos métodos de pesquisa para alcançar os
objetivos propostos, o capítulo 4 apresenta e discute os resultados a luz das teorias e
conjecturas que foram formuladas para a presente pesquisa (mais detalhes, vide capítulo 3,
subseção 3.1).

·
·
·
·
·
·
·

I. INTRODUÇÃO
(capítulo 1)
Contextualização;
Relevância
Formulação da Situação Problema;
Questão da Pesquisa;
Objetivos do Estudo;
Métodos;
Etapas.

II. REVISÃO DA LITERATURA
(2.1 Estratégia Empresarial)

·
·
·

Definições de Estratégia;
Vantagem Competitiva;
Formulação da Estratégia.

·
·
·
·

V. PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
(capítulo 3)
Definição de Método;
Método Hipotético Dedutivo;
Etapas da Pesquisa.
Testagem e Análise: Pesquisa de
Levantamento e Discurso do Sujeito
Coletivo;
Seleção da Amostra;

·

IV. REVISÃO DA LITERATURA
(2.3 Micro e Pequenas Empresas)

III. REVISÃO DA LITERATURA
(2.2 Balanced Scorecard)

·
·
·
·

Contextualização e Perfil da
Pesquisa sobre BSC;
Conceitos do BSC;
As quatro perspectivas do BSC;
Estudos Aplicados.

·
·

Contextualização e definições;
Aspectos Gerenciais.

·
·

VI. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
(capítulo 4)
Apresentação e discussão dos resultados da primeira fase da pesquisa;
Apresentação e discussão dos resultados da segunda fase da pesquisa.

·
·

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS
(capítulo 5)
Solução do Problema e verificação das Conjecturas;
Sugestões para Futuros Estudos.

Figura 1: Estrutura Lógica da Dissertação.
Fonte: Elaboração própria (2015).

Dessa forma, o capítulo a seguir é dedicado a apresentar a primeira macro etapa, a
fundamentação teórica que embasará este estudo.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nesta etapa é apresentada a revisão literária sobre estratégia empresarial, Balanced Scorecard
(BSC), e definições das Micro e Pequenas Empresas (MPEs).
A perspectiva desta seção é apresentar os principais conceitos de estratégia empresarial,
vantagem competitiva e formulação da estratégia, que embasam o sistema de gestão da
estratégia desenvolvido por Kaplan e Norton (1997) – o BSC. Esta ferramenta é descrita para
auxiliar na compreensão da importância da análise de desempenho alinhada com a estratégia
empresarial para o alcance da vantagem competitiva.
Após definir o BSC e descrever seus preceitos, são apresentados resultados de pesquisas
realizadas com a ferramenta, inclusive estudos que focam nas MPEs. Como MPE é o foco
desta pesquisa, a última subseção desta revisão da literatura se dedica a definir este tipo de
organização.
Destaca-se que, para embasar esta pesquisa com os artigos mais pertinentes e relevantes sobre
o BSC, foi realizado o perfil de pesquisa sobre a ferramenta utilizando a base Web of Science
(WoS) com o auxílio do software Vantage Point® para a limpeza, tabulação e elaboração de
matrizes, mapas e gráficos.
A utilização da WoS como fonte de dados para o perfil de pesquisa se justifica por esta ser
uma das bases de dados mais importante ao nível das revistas científicas. É multidisciplinar e
indexa mais de 12.700 periódicos contendo informação desde início do século XX com
atualizações semanais (COSTA et al, 2012), além de propiciar os dados para serem utilizados
na mineração.
Apesar da utilização do perfil de pesquisa visar identificar os estudos mais relevantes para
embasar teoricamente esta pesquisa, foram incluídos estudos que não constam na base de
dados da WoS (como dissertações, teses e estudos nacionais) e estudos do ano de 2014 e 2015
- não abrangidos no perfil de pesquisa realizado.
Esclarecidos os principais temas abordados neste capítulo, a seguir é apresentada a revisão da
literatura sobre estratégia empresarial.
2.1 Estratégia Empresarial
Estratégia empresarial é um termo com muitas definições, com acréscimos em diversos
aspectos por autores reconhecidos no meio acadêmico mundial. Nesta subseção busca-se
elucidar as principais definições do termo e que mais se adaptam ao escopo deste estudo, sem
a intenção de esgotar as definições apresentadas até o momento.
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Além de apresentar as definições consideradas principais, são apresentados breves conceitos
sobre a vantagem competitiva e formulação da estratégia; âmbitos do tema considerados
essenciais para alcançar o objetivo desta pesquisa.
2.1.1 Definições de Estratégia
Conforme mencionado anteriormente, estratégia é um termo com diversas definições e esta
subseção é responsável por apresentar aquelas consideradas mais relevantes para este estudo.
Andrews (1971) apresenta uma definição ampla e direta ao afirmar que
estratégia empresarial é o padrão de decisões em uma organização que determina e
revela os objetivos, propostas, ou metas, produz as principais políticas e planos para
alcançar estas metas, e define a extensão do negócio da empresa, o tipo da
contribuição econômica e não econômica que pretende proporcionar aos parceiros,
empregados, clientes, e comunidade (p. 52).

De acordo com o autor, o padrão resultante de uma série de decisões define a característica
central da organização, a imagem para todos os seus públicos, desde os funcionários até os
clientes (ANDREWS, 1971). Para Andrews (1971), este padrão persiste por longos períodos
de tempo, mas é suscetível a mudanças em alguns aspectos – resumidamente operacionais –
na medida em que o mundo muda.
Apesar da diferente abordagem, a definição apresentada por Andrews (1971) é consonante
com o argumento de Porter (1996) de que a eficiência operacional e a estratégia são essenciais
para o melhor desempenho, se executadas em conjunto. Enquanto Andrews (1971) define
estratégia empresarial como decisões padronizadas envolvendo todos os âmbitos da
organização, Porter (1996) usa o termo posicionamento estratégico como guia para as
decisões e aponta uma separação entre este posicionamento e a eficiência operacional.
Para Porter (1996), a eficiência operacional como diferencial não é sustentável devido à
rápida difusão das melhores práticas. Entretanto, a eficiência operacional em conjunto com as
escolhas do que fazer e não fazer, embasado em um posicionamento consistente, é capaz de
proporcionar o sucesso almejado com sustentabilidade (PORTER, 1996), ou seja
Trata-se de integrar o conjunto de atividades de uma empresa. O sucesso da
estratégia depende de se conseguir fazer muitas coisas bem e em saber integrá-las.
Se não houver adaptação entre as atividades, não há estratégia distintiva nem
sustentabilidade. Mais uma vez, os resultados dependeriam da eficiência
operacional. (p.09)

Dessa forma, de acordo com a definição de Andrews (1971), estratégia empresarial é a
eficiência operacional trabalhando em conjunto com o posicionamento estratégico (PORTER,
1996).
Já Mintzberg (1987) decompõe estratégia empresarial em cinco definições, a saber: a
estratégia como (1) plano, (2) pretexto, (3) padrão, (4) posição e (5) perspectiva.
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A estratégia como plano é aquela considerada uma diretriz (ou um conjunto) para lidar com
uma situação; a estratégia como pretexto é aquela ação para superar o concorrente; a
estratégia como padrão é traduzida em ações conectadas; a estratégia como posição é como
um meio ou como uma combinação entre a organização e o ambiente e a estratégia como
perspectiva é entendida como a posição escolhida pela organização, como esta vê o mundo e
como deve ser vista por ele (MINTZBERG, 1987).
A definição de Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) trafega entre as cinco definições de Mintzberg
(1987) e também é consonante com a definição de Porter (1996) e a ampla definição de
Andrews (1971) ao afirmar que a estratégia é um conjunto de ações integradas e coordenadas
para explorar as competências internas e obter vantagem competitiva, seguindo um conjunto
de alternativas predefinidas que atuam como guias.
Apesar das diferenças nas considerações do termo estratégia, os delineamentos apresentam
ideias centrais comuns, como a definição de Rumelt (1980), que também aponta uma
definição que vai ao encontro com o escopo deste estudo:
Estratégia é um conjunto de objetivos, políticas e planos que define o escopo da
empresa e seus métodos de sobrevivência e sucesso. Alternativamente poderíamos
dizer que determinadas políticas, planos e objetivos de uma empresa expressam sua
estratégia para lidar com um ambiente competitivo complexo (p.02)

Ou seja, definir a estratégia da empresa é definir o caminho que pretende-se seguir com um
embasamento para que as decisões sejam coerentes, que respeitem o posicionamento
escolhido de acordo com o ambiente no qual a organização está inserida, para alcançar a
vantagem competitiva.
A vantagem competitiva é, para os teóricos do tema, o objetivo da estratégia. Dessa forma, a
subseção a seguir esclarece o significado deste termo, segundo os teóricos que o formularam.
2.1.2 Vantagem Competitiva
Michael Porter, em 1990, afirmou que “a competitividade de uma nação depende da
capacidade de suas empresas em inovar e melhorar” (PORTER, 1990, p.73).
Na visão de Porter (1990), nenhum sistema de gestão é universalmente apropriado, mas
aquelas empresas que conquistaram liderança empregaram estratégias que diferem umas das
outras em todos os requisitos. Ou seja, “as empresas que conquistaram vantagem competitiva
atuam com inovação” (PORTER, 1990, p. 75).
Então, se vantagem competitiva está associada à inovação, e Porter (1990) define inovação
como resultado de um esforço incomum e integrado, verifica-se que a “vantagem competitiva
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consiste em ser diferente [...] escolher deliberadamente um conjunto diferente de atividades
para fornecer uma combinação única de valor” (PORTER,1996, p.04).
Rumelt (2003) aponta diversas visões, de diversos autores, sobre a busca pela definição de
vantagem competitiva. São visões similares, porém com diferenças que, de acordo com o
autor, causam confusões em alguns âmbitos, a saber: (1) há confusão sobre como mensurar
valor (faturamento, ganho dos sócios, aumento no ganho dos sócios); (2) há confusões sobre o
significado de renda; (3) há discordância sobre o uso apropriado do conceito de custo de
oportunidade; (4) há discordância se a vantagem competitiva quer dizer ‘ganhar o jogo’ ou ter
recursos distintos para manter uma posição ‘no jogo’ (RUMELT, 2003).
Barney (1991) diferencia vantagem competitiva e vantagem competitiva sustentável. Para ele,
uma empresa tem uma vantagem competitiva quando é capaz de implementar uma estratégia
de criação de valor a frente de seus competidores, mas uma empresa com vantagem
competitiva sustentável é capaz de, além disso, apresentar diferencial no qual seus
concorrentes não são capazes de replicar os benefícios.
O autor aponta que a vantagem competitiva ser sustentável não quer dizer que será vantagem
para sempre, Barney (1991) sugere que não haverá disputa enquanto as empresas concorrentes
não conseguirem copiar os esforços da empresa que detém a vantagem. Imprevistos na
economia do segmento podem fazer do que antes seria vantagem competitiva sustentável algo
sem valor para a organização e, com isso, não ser fonte de vantagem competitiva mais
(BARNEY, 1991).
Para Porter (1990), a única forma de a vantagem competitiva ser sustentável é melhorando-a
continuamente, ou seja, evoluir para formatos mais sofisticados e inovar sempre. Ele aponta
que concorrentes vão ultrapassar qualquer empresa que pare de melhorar e inovar (PORTER,
1990), de forma que a essência da estratégia está no modo diferente de exercer as atividades.
Este modo diferente de exercer as atividades é expresso pelo posicionamento que cada
organização adota. Com esta pressuposição, Porter (1996) aponta três bases para o
posicionamento: (1) posicionamento baseado na variedade, (2) baseado em necessidades e (3)
baseado no acesso.
O posicionamento embasado na variedade é para aquela empresa que pode servir diversos
tipos de clientes produzindo diversos produtos de um segmento. O posicionamento baseado
em necessidades se aproxima da visão de segmentação do mercado e ocorre quando um
conjunto integrado de atividades satisfaz melhor as necessidades dos clientes. O
posicionamento baseado no acesso consiste em segmentar os clientes que são acessíveis de
maneiras diferentes (PORTER, 1996).
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Entretanto, conforme citado anteriormente, a vantagem competitiva refere-se ao
posicionamento das organizações e a integração das atividades, como elas se adaptam, se
encaixam e reforçam entre si. Esta referida adaptação ocorre com a consistência entre cada
atividade e a estratégia global, como as atividades se reforçam e como é realizado o esforço
de otimização, sempre interessando mais o todo que as partes individuais (PORTER, 1996).
E para inovar, Porter (1990) acredita que é necessária forte influência do mercado e, às vezes,
adversidade, e afirma: “o medo da perda normalmente prova ser mais poderoso que a
esperança do ganho” (PORTER, 1990, p. 75). Ele ainda destaca que os próprios líderes
admitem que desafios são imperativos:
Líderes que acreditam na mudança energizam suas organizações para inovar
continuamente, reconhecem a importância de seu país como integral para seu
sucesso competitivo. Mais importante, líderes reconhecem a necessidade por pressão
e desafios (PORTER, 1990, p. 92).

Porter (1990) mostra que o esforço é compartilhado entre as organizações e sua comunidade,
que este deve ser o objetivo: não apenas manter-se no mercado, mas também alcançar
competitividade continuamente.
Um ambiente propício para inovações (como infraestrutura provida pelo estado e stakeholders
pressionando e desafiando as organizações) é crucial para a vantagem competitiva, mas
também é necessário que as empresas sejam capazes de formular estratégias para tanto. Dessa
forma, a subseção a seguir é dedicada a apresentar os principais métodos de formulação
estratégica.
2.1.3 Formulação da Estratégia
Após buscar definições para estratégia e vantagem competitiva, nesta subseção são
apresentadas as principais maneiras de se elaborar uma estratégia.
Assim, para categorizar como as estratégias são formadas, Mintzberg e Lampel (1999)
expressam uma reflexão sobre estratégia com base no livro “Safari da Estratégia”, de
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1998). Eles sugerem, com um estudo histórico da literatura, a
existência de dez escolas base para a formação da estratégia, sendo três prescritivas e sete
descritivas (MINTZBERG E LAMPEL, 1999). As escolas são:
·

Escola do Design: é perspectiva original criada por Selznick em 1957, que entende o
desenvolvimento da estratégia como o ajuste entre as forças (Strenght) e fraquezas
(Weakness) internas da empresa com as oportunidades (Opportunities) e ameaças
(Threats) externas; ajuste popularmente conhecido como matriz de SWOT
(MINTZBERG E LAMPEL, 1999);
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·

Escola do Planejamento: a concepção é similar à escola do design, com a autoria de
Igor Ansoff em 1965, mas complementar no sentido de introduzir etapas formais de
execução do que é pensado na matriz de SWOT (MINTZBERG E LAMPEL, 1999);

·

Escola de Posicionamento: foi desenvolvida principalmente por Michael Porter em
1980 e é entendida como um processo analítico que é formalizado pelas situações do
segmento da organização sob análise (MINTZBERG E LAMPEL, 1999);

·

Escola Empreendedora: a concepção da estratégia é vista como um processo
visionário, centrado no presidente da organização, quem concebe / formula amplas
perspectivas e visões, com a utilização de metáforas e mantém o controle sobre a
implementação (MINTZBERG E LAMPEL, 1999);

·

Escola Cognitiva: a formação da estratégia tem lugar na mente do estrategista,
emergindo como perspectivas e conceitos que mapeiam a forma das pessoas
envolvidas lidarem com as informações ambientais (MINTZBERG E LAMPEL,
1999);

·

Escola de Aprendizado: nesta escola, a concepção da estratégia poderia ser realizada
em toda a organização e a formulação e implementação caminhavam juntas
(MINTZBERG E LAMPEL, 1999);

·

Escola de Poder: esta escola, diferentemente das outras, é baseada no poder e na
política, que são a maior ênfase da formação da estratégia. Ou seja, a concepção da
estratégia é como um processo de influência (MINTZBERG E LAMPEL, 1999);

·

Escola Cultural: ao contrário da escola de poder, a escola cultural visualiza a formação
da estratégia como a concentração em interesses comuns e integração, um processo
social baseado na cultura organizacional (MINTZBERG E LAMPEL, 1999);

·

Escola Ambiental: a formação da estratégia nesta linha de pensamento se baseia na
reação ao ambiente no qual a organização está inserida, é um conjunto de forças
externas à organização que estabelece as regras (MINTZBERG E LAMPEL, 1999);

·

Escola de Configuração: nesta escola, as empresas são descritas na forma de uma
configuração estável em determinado contexto, sendo que esta configuração é
mutável. A partir destas preposições, a estratégia tem como função gerir as
transformações da organização sem lhe causar malefícios (MINTZBERG E LAMPEL,
1999);

Após apresentar as dez escolas do pensamento estratégico, Mintzberg e Lampel (1999)
afirmam que dividir a formulação estratégica, como estas escolas, não é factível na realidade
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dos gestores, pois eles lidam com a realidade completa, um processo complexo e difícil que
envolve o todo. Assim,
A formação da estratégia é um projeto sensato, visão intuitiva, e aprendizado
emergente; é sobre transformação assim como perpetuação; deve evolver cognição
individual e interação social, cooperativa assim como conflitiva; tem que incluir
análise antes e programação após assim como a negociação durante; e tudo isso deve
estar em resposta ao que pode ser demandado pelo ambiente (MINTZBERG E
LAMPEL, 1999, p.27, grifo do autor).

Dessa forma, para Mintzberg e Lampel (1999), a elaboração da estratégia na realidade trafega
entre todas as escolas apresentadas. Os autores incluem as demandas do ambiente no qual a
organização está inserida na formulação da estratégia, mas não considera essas demandas
como elemento central, ao contrário de Porter (1979).
Para Porter (1979) “a essência da formulação estratégica é copiar com competição” (p. 137).
Para ele, as “forças competitivas” identificadas pelas organizações podem servir como base
para um posicionamento estratégico menos vulnerável (PORTER, 1986).
O autor argumenta que não são apenas os concorrentes de determinado segmento que
competem com determinada organização, mas também os consumidores, fornecedores,
potenciais entrantes, produtos substitutos, que são mais ou menos proeminentes em cada
mercado (PORTER, 1986).
Dessa forma, Porter (1986) apresenta um diagrama, representado na Figura 2, que demonstra
o estado de competição em um segmento, e este depende de cinco forças, a saber: (1) ameaça
de novos entrantes; (2) poder de barganha com fornecedores; (3) ameaça de produtos ou
serviços substitutos; (4) poder de barganha com clientes; e (5) os concorrentes.

23

Ameaça de
Novos
entrantes

Poder de Barganha
dos Fornecedores

O segmento:
Manobras por
posições entre os
concorrentes

Poder de Barganha
dos Consumidores

Ameaça de
Produtos
Substitutos

Figura 2: Forças governando a competição em um segmento.
Fonte: Porter (1979).

Segundo Porter (1979), novos entrantes em um segmento trás nova capacidade, o desejo de
ganhar fatia de mercado e oferecer novos recursos. A ameaça de novos entrantes depende das
barreiras presentes no segmento em questão. Porter (1979) cita seis principais barreiras: (1)
economia de escala; (2) diferenciação do produto; (3) requisitos de capital; (4) desvantagem
de custo; (5) acesso a canais de distribuição; e (6) política governamental.
A segunda força apontada por Porter (1979) é o poder de barganha dos fornecedores, que
podem influenciar nos custos e qualidade do produto de determinado segmento. Um
fornecedor tem alto poder de barganha quando seu segmento tem poucas empresas, seu
produto é único, quando não há produtos substitutos ou não é de interesse de outro fornecedor
atender aquele segmento.
Já a ameaça do poder de barganha dos consumidores ocorre quando existe um grande volume
de aquisição do produto, quando o produto tem baixa diferenciação, quando tem baixo valor
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agregado ou se a qualidade do produto do segmento não influenciar na decisão de compra
(PORTER,1979).
Então, uma empresa pode melhorar sua estratégia ao buscar fornecedores e clientes que
tenham um poder menor de influenciar sua organização negativamente.
Os produtos ou serviços substitutos podem limitar o potencial de um segmento, a não ser que
uma empresa consiga criar diferenciais (via marketing, por exemplo), criando assim barreiras
para a substituição (PORTER, 1979).
A última força competitiva que Porter (1979) expressa é aquela mais comumente abordada, a
rivalidade entre as empresas existentes no segmento. A intensa rivalidade é expressa pela
quantidade elevada de competidores, segmento com crescimento lento, produtos ou serviços
de baixa diferenciação, segmento que exige altos custos fixos, as barreiras de saída do
segmento são altas e os rivais têm estratégias diversas (PORTER, 1979).
Dessa forma, as cinco forças competitivas, se verificadas e analisadas pelo estrategista da
organização, são base para a formação da estratégia, de forma que esta “pode ser vista como a
construção de defesas contra as forças competitivas ou como encontrar posições na indústria
onde as forças são mais fracas” (PORTER, 1979, p.143).
Entretanto, identificar e analisar as cinco forças competitivas são apenas parte da formulação
da estratégia na visão de Porter (1986). Após verificar as forças que afetam a competitividade
de um segmento e suas causas, o estrategista deve identificar as forças e as fraquezas internas
à organização (PORTER,1979).
Para Barney (1991), a vantagem competitiva é obtida com a implementação de estratégias que
exploram suas forças, respondendo a oportunidades ambientais enquanto neutraliza ameaças
externas e evita fraquezas internas, conforme representado no diagrama da Figura 3.
Análise interna

Análise externa

Forças

Oportunidades

Fraquezas

Ameaças

Figura 3: Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças – Matriz SWOT.
Fonte: Adaptado de Barney (1991).

Andrews (1971) também afirma que as principais subatividades da formulação da estratégia
envolve uma atividade lógica de identificar as oportunidades e ameaças no ambiente externo,
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incluindo algumas estimativas de risco no que tange as alternativas identificadas. E antes de
realizar qualquer escolha, o autor recomenda avaliar as forças e fraquezas em conjunto com os
recursos disponíveis (ANDREWS, 1971).
Então, o estrategista pode desenvolver um plano de ação que deve incluir o posicionamento
da organização que ofereça defesa contra as forças competitivas, influenciar o ambiente com
movimentos estratégicos para melhorar a posição da empresa e/ou buscar antecipar fatos do
ambiente competitivo (PORTER, 1979).
Após identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da organização, o estrategista
necessita de três elementos essenciais: (1) objetivos que estabelecem “o que” e “quando” os
resultados vão ser obtidos, onde a empresa deseja estar em determinado período (visão), (2)
políticas que orientam e limitam as atividades apontando o porquê da organização existir
(missão) e (3) planos de ação que levarão o cumprimento dos objetivos no limite estabelecido
(QUINN, 1980). Assim, para Quinn (1980, p.33) a essência da formulação da estratégia é
construir uma postura que seja tão forte (e potencialmente flexível) de maneira
seletiva para que a organização possa atingir suas metas, independentemente de
como forças externas imprevistas possam de fato interagir quando chega a hora.

Com o objetivo de auxiliar os gestores a construção de uma forte postura com um sistema de
gestão que auxilie a formulação e a manutenção da estratégia, Kaplan e Norton (1996)
desenvolveram o Balanced Scorecard, que é apresentado na subseção a seguir.
2.2 Balanced Scorecard
Conforme descrito anteriormente, a eficiência operacional isoladamente é vantagem
competitiva insustentável (PORTER, 1996). Kaplan e Norton (1997) argumentam que até a
década de 1970, a vantagem competitiva era determinada pela forma de aproveitamento das
economias de escala e escopo. Entretanto, concordando com Porter (1996), com a era da
informação nas últimas décadas do século XX, muitas premissas da era industrial tornaram-se
obsoletas (Kaplan e Norton, 1997).
Dessa forma, Kaplan e Norton (1997) mencionam a complexidade do ambiente no qual as
empresas atuam e apontam a necessidade de perfeita compreensão das metas e objetivos da
organização alinhados com a estratégia, como preconiza Quinn (1980). Ao verificar esta
necessidade, os autores desenvolveram um sistema de gestão da estratégia chamado Balanced
Scorecard (BSC), que “traduz a missão e a estratégia das empresas num conjunto abrangente
de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de medição e gestão
estratégica” (KAPLAN E NORTON, 1997, p.02).

26

Desde então, houve uma a vasta aplicação da ferramenta em organizações ao redor do mundo
e muitos estudos foram desenvolvidos (FERREIRA e DIEHL, 2013) – 6.648 ocorrências de
artigos para o termo “Balanced Scorecard” no portal de periódicos da CAPES (Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior) em junho de 2014.
Neste sentido, após vinte e dois anos da publicação de Kaplan e Norton, esta etapa da revisão
literária apresenta, brevemente, perfil da pesquisa acadêmica sobre Balanced Scorecard. Os
artigos utilizados na pesquisa bibliométrica foram publicados no período de 1992 a 2013 e
levantados na base Web of Science.
O termo de pesquisa utilizado foi “Balanced Scorecard”, não sendo utilizada a sigla “BSC”
devido a sua correspondência a outros termos (como Best Supportive Care; Bachelor of
Science;). Assim, foi utilizada a pesquisa avançada da WoS com o termo "TS=(Balanced
Scorecard)", filtrado para "articles" entre 1992 e 2013. Com este método de busca, a WoS
apresentou 914 artigos de sua coleção principal.
Como primeiro resultado, apresenta-se o Quadro 1, que aponta os dez primeiros autores mais
produtivos. Observa-se que em primeiro e terceiro lugar, Kaplan e Norton – os precursores da
ferramenta – são os autores mais produtivos com 10 e 8 artigos, respectivamente. Nota-se que
o segundo lugar, com nove publicações, é um grupo de autores (a conexão destes autores em
uma única linha do quadro se justifica pelo fato de serem coautores em todos os trabalhos
publicados).
Quadro 1: BSC – Os 10 autores mais produtivos.

1

Volume de
artigos
publicados
10

2

9

3

8

Kaplan, Robert S.
Huelsbeck, David P; Burnham, Gilbert;
Hansen, Peter & Huang, Hao-Chen
Norton, David P.

4

7

Tsai, Wen-Hsien.

5

6

6

6

7

5

Bourne, Michael.
Rodriguez-Rodriguez, Raul & Jose Verdecho,
Maria
Lee, Amy H. I.

8

5

Lin, Chin Tsai.

9

4

Neely, Andy.

Ordem

Autores

10
4
Alfaro Saiz, Juan Jose.
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da Web of Science, por meio do VantagePoint ® (2014).

Para verificar os principais temas que estes autores relacionam com o BSC, apresenta-se o
Quadro 2 - As 10 palavras-chave mais utilizadas. Pode-se observar, que estas palavras-chave
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são características do Balanced Scorecard (além da presença do próprio termo), como
"modelo", "estratégia", "sistema" e "performance", por exemplo.
Quadro 2: BSC - As 10 palavras-chave mais utilizadas em artigos.
Ordem

Palavras-chave

Registros

1

Balanced Scorecard

371

2

Performance

138

3

Managers

134

4

System

103

5

Model

75

6

Strategy

75

7

Framework

73

8

Performance-Measures

54

9

Organization

49

10
Impact
41
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da Web of Science, por meio do VantagePoint ® (2014).

Entretanto, este ranking das palavras-chave mais utilizadas se apresenta de forma
generalizada dentre os 914 artigos. Buscando evidenciar o tema estudado pelos autores que
mais produziram, o Quadro 3 apresenta o título dos artigos publicados por estes autores.
Quadro 3: BSC - Principais Autores x Títulos.
(continua)
Autores

Título
How to implement a new strategy without disrupting your organization
Using the balanced scorecard as a strategic management system
The office of strategy management
The balanced scorecard: Measures that drive performance

Kaplan,
Robert S

Putting The Balanced Scorecard To Work
Mastering the management system
Managing Alliances with the Balanced Scorecard
Having trouble with your strategy? Then map it
For the last time: Stock options are an example
Applying the balanced scorecard in healthcare provider organizations
A balanced scorecard for health services in Afghanistan

Huelsbeck,
David P;
Burnham,
Gilbert;
Hansen,
Peter &
Huang, HaoChen

Client perceptions of the quality of primary care services in Afghanistan
Configuring Balanced Scorecards for Measuring Health System Performance: Evidence
from 5 Years' Evaluation in Afghanistan
Determinants of primary care service quality in Afghanistan
Determinants of skilled birth attendant utilization in Afghanistan: A cross-sectional study
Measuring and managing progress in the establishment of basic health services: the
Afghanistan Health Sector Balanced Scorecard
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Quadro 3: BSC - Principais Autores x Títulos.
(continua)
Autores
Huelsbeck,
David P;
Burnham,
Gilbert;
Hansen,
Peter &
Huang, HaoChen

Título
On Testing Business Models
Quality of outpatient hospital care for children under 5 years in Afghanistan
The effects of user fees on quality and utilization of primary health-care services in
Afghanistan: a quasi-experimental health financing pilot study in a post-conflict setting
Having trouble with your strategy? Then map it
How to implement a new strategy without disrupting your organization
Managing Alliances with the Balanced Scorecard

Norton,
David P

Masteringthe management system
Putting The Balanced Scorecard To Work
The balanced scorecard: Measures that drive performance
The office of strategy management
Using the balanced scorecard as a strategic management system
A comprehensive study of the relationship between enterprise resource planning
selection criteria and enterprise resource planning system success
A MCDM approach for sourcing strategy mix decision in IT projects
A novel hybrid model based on DEMATEL and ANP for selecting cost of quality model
development

Tsai, WenHsien

An effective evaluation model and improvement analysis for national park websites: A
case study of Taiwan
Selecting management systems for sustainable development in SMEs: A novel hybrid
model based on DEMATEL, ANP, and ZOGP
The influence of enterprise resource planning (ERP) systems' performance on earnings
management
The sustainability balanced scorecard as a framework for selecting socially responsible
investment: an effective MCDM model
An examination of the literature relating to issues affecting how companies manage
through measures
Explaining the effects of performance measurement on performance An organizational
routines perspective

Bourne,
Michael

Generating organisational performance The contributing effects of performance
measurement and human resource management practices
Knowledge pays: evidence from a law firm
Managerial processes: business process that sustain performance
Performance measurement system design: developing and testing a process-based
approach
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Quadro 3: BSC - Principais Autores x Títulos.
(continua)
Autores

Título
A multi-criteria approach for managing inter-enterprise collaborative relationships

Building internal business scenarios based on real data from a performance measurement
Rodriguezsystem
Rodriguez,
Raul & Jose Business process interoperability and collaborative performance measurement
Verdecho,
Foundations for collaborative performance measurement
Maria
Prioritization and management of inter-enterprise collaborative performance
The analytic network process for managing inter-enterprise collaboration: A case study
in a collaborative enterprise network
A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the
manufacturing industry in Taiwan
Developing new products in a network with efficiency and innovation
Developing new products with knowledge management methods and process
Lee, Amy H
development management in a network
I
Operating NPD innovatively with different technologies under a variant social
environment
Operations management of new project development: innovation, efficient, effective
aspects
Analysing alternatives in financial services for wealth management banks: the analytic
network process and the balanced scorecard approach
Determination of a hospital management policy using conjoint analysis in the analytic
network process
Lin, Chin
Tsai

Evaluating business performance of wealth management banks
Financial service sector performance measurement model: AHP sensitivity analysis and
balanced scorecard approach
The analytic network process for the banking sector: An approach to evaluate the
creditability of emerging industries
How should firms evaluate success in university-industry alliances? A performance
measurement system
Performance Measurement in the Public Sector in England: Searching for the Golden
Thread

Neely, Andy Performance measurement system design: developing and testing a process-based
approach
The evolution of performance measurement research - Developments in the last decade
and a research agenda for the next

A multi-criteria approach for managing inter-enterprise collaborative relationships
Alfaro Saiz,
Juan Jose
Building internal business scenarios based on real data from a performance measurement
system
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Quadro 3: BSC - Principais Autores x Títulos.
(conclusão)
Autores

Título

Prioritization and management of inter-enterprise collaborative performance
Alfaro Saiz,
Juan Jose
The analytic network process for managing inter-enterprise collaboration: A case study
in a collaborative enterprise network
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da Web of Science, por meio do VantagePoint ® (2014).

A partir deste quadro, pode-se ter breve percepção dos assuntos abordados nos artigos dos
autores que mais produziram, desde os trabalhos precursores da ferramenta, de Kaplan e
Norton, passando por aplicações da ferramenta (como a aplicação no setor da saúde no
Afeganistão pelos autores Huelsbeck, David P; Burnham, Gilbert; Hansen, Peter & Huang,
Hao-Chen) e estudos de caso (como em alguns estudos de Tsai, Wen-Hsien) até combinação
do BSC com ferramentas de apoio à decisão como o AHP (em estudos apresentados por Lee,
Amy H I e Lin, Chin Tsai, por exemplo).
Além de buscar o que estes autores têm escrito em relação ao BSC, deseja-se saber em quem
se baseiam. Esta resposta está apresentada no Quadro 4 - Os 10 autores mais citados entre
1992 e 2013 - ordenados pelo número de artigos que os referencia. Este quadro também
mostra quantas referências são feitas a um mesmo autor em mesmo artigo na coluna de
instâncias.
Quadro 4: BSC - Os 10 autores mais citados.
Ordem

Autores Citados

Registros

Instâncias

1

Kaplan, R. S.

778

2161

2

Ittner, C. D.

165

331

3

Neely, A.D.

147

312

4

Banker, R. D.

119

168

5

Porter, M. E.

101

141

6

Saaty, T. L.

101

206

7

Norreklit, H.

96

120

8

Lipe, M. G.

83

99

10
Malina, M. A.
71
88
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da Web of Science, por meio do VantagePoint ® (2014).

Kaplan aparece no topo das listas de autores mais produtivos e autores mais referenciados.
Observa-se que ele é o único autor que aparece em ambas as listas apresentando 778 registros
e 2161 instâncias, ou seja, único artigo referenciou mais de uma obra deste autor.
Também se deseja evidenciar em qual período o BSC obteve maior notoriedade – apresentado
na Figura 4. Destaca-se o crescimento da pesquisa relacionada ao Balanced Scorecard.
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120
100

Registros

80
60
40
20
0

Ano de Publicação
Figura 4: BSC – Registro x Ano de Publicação.
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da Web of Science, por meio do VantagePoint ® (2014).

Este resultado corrobora com Hoque (2014), que estudou 114 artigos relacionados ao BSC e
verificou que 85,96% deles foram publicados entre 2002 e 2011. Neste estudo, observa-se que
830 dos 914 (90,8%) foram publicados entre 2002 e 2013.
Após evidenciar os pesquisadores mais produtivos e mais citados, quando e o que estes têm
pesquisado, deseja-se saber onde se encontram. O Quadro 5 e a Figura 5 apontam a
representatividade dos países na produção científica sobre BSC no período de análise.
Quadro 5: BSC – Os 10 países mais produtivos e Brasil.
Ordem

Países

Registros

1

USA

196

2

China

149

3

UK

101

4

Germany

55

5

Spain

49

6

Canada

40

7

Netherlands

38

8

Italy

35

9

Australia

34

10

Finland

24

16
Brazil
15
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da Web of Science, por meio do VantagePoint ® (2014).
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Pode-se observar que os países mais produtivos são os Estados Unidos da América (196
artigos), China (149 artigos) e Reino Unido (101 artigos). Destaca-se a posição do Brasil,
décima sexta colocação, dentre sessenta e seis países, com quinze publicações,
aproximadamente treze vezes menos que o primeiro colocado.

Figura 5: BSC - Mapa da representatividade dos países na produção científica.
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da Web of Science, por meio do VantagePoint ® (2014).

Figura 5 ilustra a popularidade da ferramenta ao redor do globo e sua pulverização, com
ocorrências (não tão expressivas) em todos os continentes.
Como pode-se verificar na pesquisa bibliométrica, o BSC é uma ferramenta popular e
difundida e, a partir de agora, busca-se explicitar os motivos dessa elevada difusão ao
apresentar revisão literária sobre o tema.
O Balanced Scorecard foi criado para suprir a necessidade da organização de construir
capacidades competitivas e informação empresarial de modo dinâmico, holístico e coerente
com suas necessidades e estratégias. É um novo grupo de medidas de desempenho além das
financeiras, que isoladas estavam prejudicando a capacidade da organização em criar valor
econômico futuro (Soares, 2001).
O primeiro artigo publicado por Kaplan e Norton (1992, p.01), que apresenta o Balanced
Scorecard, inicia-se com a seguinte frase: "o que você mede é o que obtém". Os autores
seguem explicando a necessidade sentida pelos executivos de uma apresentação balanceada
de indicadores, tanto financeiros quanto operacionais, que traduzam a visão estratégica da
empresa. Percebendo esta lacuna, os autores desenvolveram, a partir do estudo com doze
empresas, um conjunto de medidas que oferece uma visão rápida, porém abrangente do
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negócio. Este conjunto contém as medidas financeiras, que apresentam os resultados do
negócio, e as medidas não financeiras, que orientam os resultados financeiros. Eles afirmam
que:
O Balanced Scorecard é um novo instrumento que integra as medidas derivadas da
estratégia. Sem menosprezar as medidas financeiras do desempenho passado, ele
incorpora os vetores do desempenho financeiro futuro. Esses vetores, que abrangem
as perspectivas do cliente, dos processos internos, e do aprendizado e crescimento,
nascem de um esforço consciente e rigoroso da tradução da estratégia organizacional
em objetivos e medidas tangíveis. (KAPLAN e NORTON, 1997, p.19, grifo nosso)

Ou seja, esta ferramenta é um conjunto de medidas coerentes com as estratégias da empresa,
alinhando iniciativas individuais, interdepartamentais e organizacionais para alcançar o ótimo
global.
Kaplan e Norton (1993) criticam que os executivos reconhecem a importância dos indicadores
de desempenho, mas não alinham estes indicadores à estratégia da organização e utilizam
indicadores incoerentes com os resultados que se precisa mensurar. Os autores defendem que,
ao solicitar os gestores a selecionar um número limitado de indicadores distribuídos em cada
uma das quatro perspectivas, o BSC auxilia a focar na visão estratégica.
Neste sentido, diferentes estratégias de produtos, ambientes competitivos e situações de
mercado requerem diferentes scorecards. Ou seja, as unidades de negócios devem customizar
seus scorecards de acordo com a missão, estratégia, tecnologia e cultura da organização de
modo que estas sejam visualizadas por um observador alheio a organização (KAPLAN E
NORTON, 1993).
Os autores apontam que a utilização do BSC auxilia em (1) esclarecer e obter consenso em
relação à estratégia, (2) comunicar a estratégia à organização, (3) alinhar metas à estratégia,
(4) associar objetivos estratégicos com metas de longo prazo, (5) identificar e alinhar
iniciativas estratégicas, (6) revisar a estratégia periodicamente e (6) obter feedback para
aperfeiçoar a estratégia (KAPLAN E NORTON. 1997).
Entretanto, elaborar um BSC não é apenas relacionar missão, visão e estratégia a objetivos
específicos, isto é apenas o começo. É também necessária a comunicação do BSC às pessoas
envolvidas para alinhar a estratégia a todos os envolvidos, pois isto facilitará o
desenvolvimento de metas, feedbacks e a orientação estratégica. Além de alinhar com todos a
estratégia e planos de ação, definindo também as responsabilidades, é necessário desenvolver
programas de reconhecimento, de forma explícita e predeterminada.
Mais tarde, os autores (Kaplan e Norton, 1997) apontam cinco princípios em organizações
que focam na estratégia:

34



Princípio 1 – traduzir a estratégia em termos operacionais: o BSC é embasado em
mapas estratégicos, representando uma forma genérica para a descrição da estratégia
organizacional. Cada indicador integra uma cadeia lógica de causa e efeito que
conecta os resultados esperados da estratégia com vetores que induzirão a esses
resultados. Assim, o mapa estratégico descreve o processo de transformação dos ativos
intangíveis em resultados tangíveis para os clientes e, consequentemente, em
resultados financeiros.



Princípio 2 – alinhar a organização à estratégia: a organização precisa criar sinergias
entre unidades segregadas e independentes ao integrar atividades. Tais sinergias destas
integrações devem ser reconhecidas explicitamente nas estratégias e nos scorecards
das unidades individuais.



Princípio 3 – transformar a estratégia em tarefa de todos: é essencial alinhar e
comprometer os colaboradores com a estratégia, já que estes que irão, efetivamente,
implantá-la.



Princípio 4 – converter a estratégia em processo contínuo: é preciso integrar a gestão
dos orçamentos e das operações com a gestão estratégica. Na gestão da estratégia, os
relatórios do BSC possibilitam monitorar o progresso em relação à estratégia e, se
necessário, adotar de ações corretivas. Já na gestão de operações, o orçamento opera
como sistema de planejamento e controle. Assim, a atuação do scorecards funciona
como elemento central de coesão do processo de aprendizado estratégico ao conectar o
processo de controle das operações com o processo de controle e aprendizado para
monitorar se a estratégia é cumprida.



Princípio 5 – mobilizar a mudança por meio da liderança executiva: o BSC transforma
a liderança executiva em orientador para propagá-lo pela organização ao motivar e
empreender a mudança.

O BSC "traduz a visão estratégica de uma empresa em objetivos e medidas tangíveis"
(KAPLAN E NORTON, 1993, p. 03), baseado em quatro perspectivas diferentes que se
complementam e representam o equilíbrio entre indicadores externos e internos: (1)
Perspectiva Financeira, (2) Perspectiva dos Clientes, (3) Perspectiva dos Processos Internos
da Empresa e (4) Perspectiva de Aprendizado e Crescimento. Estas formam um conjunto
único e interdependente, com objetivos e indicadores inter-relacionados que forma um fluxo
de causa e efeito, iniciando na perspectiva do aprendizado e terminando na perspectiva
financeira.
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A ferramenta permite que os gestores sejam capazes de responderem a quatro perguntas
básicas (Kaplan e Norton, 1992), ilustradas na Figura 6:
1. Como os clientes nos veem? (perspectiva dos clientes)
2. No que devemos nos destacar? (perspectiva interna)
3. Podemos continuar a melhorar e criar valor? (perspectiva de aprendizado e
crescimento)
4. Como somos para os acionistas? (perspectiva financeira)

Financeira

Para sermos bem
sucedidos
financeiramente,
como deveríamos
ser vistos por
nossos acionistas?

Clientes
Para alcançarmos
nossa visão, como
deveríamos ser
vistos pelos nossos
clientes?

Visão e
Estratégia

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

Para satisfazermos
nossos acionistas e
clientes, em que
processos de
negócios devemos
alcançar a
excelência?

Processos Internos

Aprendizado e Crescimento

Figura 6: Estrutura do Balanced Scorecard.
Fonte: KAPLAN E NORTON (1997, p.10).

Com esta ferramenta, os executivos avaliam se suas unidades de negócios geram valor para
clientes atuais e futuros, como melhorar suas capacidades e investimentos internos e em
pessoal, além de sistemas e procedimentos para alavancar seu desempenho no futuro
(KAPLAN E NORTON, 1997, p.8).
Ferreira et al. (2008, p. 305) destacam que esta ferramenta "deve se comportar como um
mecanismo de simulação da empresa e não apenas como um sinalizador", deve conter
conjunto de hipóteses entre as variáveis que permeiam as quatro perspectivas, além de
envolver medidas e tendências que descrevem a estratégia previamente definida da
organização, para realimentação com os feedbacks.
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Ao descrever a elaboração de um scorecard, Kaplan e Norton (1997), relacionam cada
perspectiva com medidas genéricas, como apresentado no Quadro 6.
Quadro 6: Medidas Genérica do BSC.
Perspectiva

Medidas Genéricas

Financeira

Retorno sobre o investimento e o valor econômico agregado

Do cliente

Satisfação, retenção, participação de mercado e participação de conta

Interna

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

Aprendizado e Crescimento Satisfação dos funcionários e disponibilidade dos sistemas de informação
Fonte: KAPLAN E NORTON (1997, p.44).

Apesar da sugestão destas medidas genéricas, os autores destacam "a importância da
incorporação de medidas que derivem especificamente da estratégia da empresa" (KAPLAN
E NORTON, p. 44).
Nunes (2008, p.66) elaborou a Figura 7, que apresenta o mapa estratégico com a
demonstração da relação de causa e efeito proposta pelos precursores do BSC, onde
se aumentar a capacitação dos funcionários então diminui o índice de defeitos
(devoluções). Se diminuir o índice de devoluções então aumenta a satisfação dos
clientes. Se aumentar a satisfação dos clientes então aumenta a participação de
mercado. Se aumenta a participação de mercado então aumenta o volume de receita.

37

Aumentar a receita
de vendas

Perspectiva
Financeira

Perspectiva
Clientes e Mercado

Aumentar a participação
de mercado
Aumentar o índice
de satisfação dos
clientes

Perspectiva
Processos Internos

Perspectiva
Aprendizado e
Crescimento

Assegurar treinamento
e capacitação para a força
de trabalho

Reduzir o
índice de
defeitos

Figura 7: Exemplo de Mapa Estratégico.
Fonte: NUNES (2008).

Com o objetivo de explicitar melhor esta relação, a seguir será realizada uma breve
descrição dos quatro elementos do Balanced Scorecard, iniciando-se com a perspectiva
financeira.
2.2.1 Perspectiva Financeira
A perspectiva financeira é apontada como foco para os objetivos das outras perspectivas do
scorecard, assim qualquer medida adotada deve resultar na melhoria do desempenho
financeiro. Os autores enfatizam que
O scorecard deve contar a história da estratégia, começando pelos objetivos
financeiros de longo prazo, e relacionando-os depois à sequência de ações que
precisam ser tomadas em relação aos processos financeiros, dos clientes, dos
processos internos e, por fim, dos funcionários e sistemas, a fim de que, a longo
prazo, seja produzido o desempenho econômico desejado (KAPLAN E NORTON,
1997, p.49, grifo nosso).

Ou seja, a perspectiva financeira deve desempenhar um papel duplo: apresentar o desempenho
financeiro da organização e ser a principal meta dos objetivos e medidas das demais
perspectivas do scorecard.
Neste contexto, o uso do BSC permite evidenciar os objetivos financeiros e ajustá-los às
diferentes fases do ciclo de vida e fase do negócio. Kaplan e Norton (1997) simplificam a
análise e dividem o ciclo de vida entre (1) crescimento, (2) sustentação e (3) colheita.
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Na fase do crescimento, as empresas possuem serviços/produtos com alto potencial de
crescimento e, para que este crescimento se consolide, é comum comprometerem recursos
consideráveis. Assim é aceitável operar com fluxos de caixa negativos e baixas taxas de
retorno sobre o capital investido. Kaplan e Norton (1997, p. 51) apontam que "os
investimentos feitos para o futuro podem consumir mais recursos financeiros do que gerados
atualmente por uma base limitada de produtos, serviços e clientes".
Na fase da sustentação (onde se encontram a maioria dos empreendimentos) é o momento em
que ainda é possível atrair investimentos e reinvestimentos na condição de obter excelentes
retornos. A participação de mercado esperada é constante (com possíveis aumentos anuais),
investimentos são realizados para aliviar estrangulamentos, ampliar a capacidade e buscar
melhoria e a maioria das organizações nesta fase estabelece objetivos relativos à lucratividade
(KAPLAN E NORTON, 1997).
Kaplan e Norton (1997) afirmam que os objetivos relacionados à lucratividade podem ser
expressos em medidas como receita operacional, margem bruta, retorno sobre o investimento,
retorno sobre o capital investido e valor econômico agregado (receitas contábeis).
Já na fase de colheita, Kaplan e Norton (1997) afirmam que a empresa deseja "colher" os
investimentos realizados nas fases anteriores. Nesta fase, não há mais investimento
significativos (apenas o suficiente para manter-se) e qualquer investimento deve ser de
retorno curto e bem definido. Assim, os objetivos financeiros globais da empresa nesta fase
seriam o fluxo de caixa (antes da depreciação) e a redução da necessidade de capital de giro.
Nota-se que os objetivos financeiros de cada fase são bastante diferentes; Kaplan e Norton
(1997) apontam que na fase de crescimento, os objetivos enfatizam o aumento de vendas, na
fase de sustentação a ênfase está nas medidas financeiras tradicionais - que representam a
obtenção do melhor retorno sobre o capital investido - e na fase de colheita os objetivos
financeiros darão ênfase ao fluxo de caixa - onde a meta é maximizar o fluxo de caixa.
Neste contexto, Kaplan e Norton (1997) identificaram três temas financeiros que norteiam a
estratégia empresarial:
 Crescimento e mix de receita;
 Redução de custos/melhoria de produtividade;
 Utilização dos ativos/estratégia de investimento.
O crescimento e mix de receita estão relacionados à ampliação da oferta de
produtos/serviços, mercados, ampliação do valor agregados dos itens ofertados. Os objetivos
de redução de custos/melhoria de produtividade referem-se a esforços para baixar custos,
compartilhar despesas e recursos e reduzir custos indiretos. Com os objetivos de utilização
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dos ativos/estratégia de investimento existe a tentativa de reduzir os níveis de capital de giro,
além de aproveitar ao máximo os recursos escassos aumentando a eficácia da sua utilização.
O Quadro 7, elaborada por Kaplan e Norton (1997), mostra em células a visualização da
escolha dos vetores dos objetivos financeiros contendo as estratégias genéricas e os temas
financeiros.
Quadro 7: Medição dos Temas Financeiros Estratégicos.
Temas Estratégicos
Redução de Custos/Aumento de
Produtividade

Aumento da taxa de vendas por
segmento

Utilização dos Ativos

Investimento
de vendas)

(percentual

Receita/Funcionário
Percentual de receita gerado por
novos produtos, serviços e clientes

Fatia de clientes e contas-alvo

P&D
(percentual
vendas)

Custos
versus
concorrentes

de

custos

dos Índices de capital de giro
(ciclo de caixa a caixa)

Percentual de receita gerado por
Taxas de redução de custos
novas aplicações

ROCE por categoria-chave
de ativo

Sustentação

Vendas cruzadas

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

Colheita

Estratégia da Unidade de Negócios

Crescimento

Aumento e Mix de Receita

Lucratividade por clientes e linhas
Retorno
de produtos
Custos unitários (por unidade de
produção, por transação)
Percentual de clientes nãoRendimento (throughput)
lucrativos
Fonte: Kaplan e Norton (1997, p. 55).

Constantemente, Kaplan e Norton (1997, p.65, grifo nosso) apontam que "o Scorecard não é
um conjunto de objetivos isolados, desconexos ou mesmo conflitantes", ou seja, a ferramenta
só é eficaz se bem utilizada neste sentido - de integrar os objetivos de todas as perspectivas.
Assim, apresenta-se a próxima perspectiva do BSC, a perspectiva dos clientes.
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2.2.2 Perspectiva dos Clientes
Neste momento, Kaplan e Norton (1997) afirmam que as empresas identificam os segmentos
de clientes e mercados que competirão, sendo estes as fontes de receita da empresa. Esta
perspectiva alinha as medidas de resultados aos clientes (satisfação, fidelidade, retenção,
captação, lucratividade), além de permitir a clara identificação e avaliação de propostas de
valor - vetores para as medidas da perspectiva de clientes - aos segmentos escolhidos.
Os autores contam que as empresas que não atentam para as necessidades de seus clientes apenas para os produtos - os perdem para a concorrência, fato que explica o direcionamento
do foco das empresas para os clientes. Isso é explícito na seguinte afirmação: "é óbvio que
para obter um desempenho financeiro superior a longo prazo, as unidade de negócios
precisam criar e oferecer produtos e serviços valorizados pelos clientes" (KAPLAN E
NORTON, 1997, p. 68).
Porém não se deve deixar de segmentar os clientes e traduzir a missão e estratégias em
objetivos específicos, já que "empresas que tentam ser tudo pra todo mundo normalmente
acabam não sendo nada pra ninguém" (KAPLAN E NORTON, 1997, p. 68). O que se deve
fazer é identificar populações atuais e potenciais dos clientes para selecionar os segmentos
que deseja atuar - este é o segredo.
Após a segmentação e a focalização de seus mercados, a empresa pode atribuir objetivos e
indicadores específicos. Kaplan e Norton (1997) observaram em suas pesquisas que
normalmente encontram dois conjuntos de medidas: (1) grupo de medidas essenciais medidas genéricas como satisfação de clientes, participação de mercado e retenção de clientes
(ver Quadro 8) - e os (2) vetores de desempenho - respondendo à pergunta: "O que uma
empresa deve oferecer aos seus clientes para alcançar altos níveis de satisfação, retenção,
captação e, consequentemente, participação de mercado?"
Quadro 8: A Perspectiva do Cliente - Medidas Essenciais.
(continua)
Participação de
Mercado

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

Captação de
Clientes

Mede, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com que uma unidade de negócios
atrai ou conquista novos clientes ou negócios
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Quadro 8: A Perspectiva do Cliente - Medidas Essenciais.
(continua)
Retenção de
Clientes

Controla, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com que uma unidade de
negócios retém ou mantém relacionamentos contínuos com seus clientes

Satisfação dos
Clientes

Mede o nível de satisfação dos clientes de acordo com critérios específicos de
desempenho dentro da proposta de valor

Lucratividade dos
Clientes

Mede o lucro líquido de cliente ou segmentos, depois de deduzidas as despesas
específicas necessárias para sustentar esses clientes
Fonte: Kaplan e Norton (1997, p. 72).

Kaplan e Norton (1997, p. 90) afirmam que essas medidas de resultados "representam metas
para as operações, logística, marketing e desenvolvimento de produtos e serviços das
empresas", porém compartilham do ponto negativo das medidas financeiras: são medidas de
ocorrências passadas; os colaboradores só ficam cientes de possíveis erros após tê-los
cometido. Outro problema destas medidas é apenas apresentarem os fatos e não como atuar
em relação a estes, ou seja, o que os colaboradores devem fazer pra obter os resultados
desejados.
Para minimizar estes problemas, "os executivos devem identificar ainda o que os clientes dos
segmentos-alvo valorizam e escolher a proposta de valor a ser oferecida aos seus clientes"
(KAPLAN E NORTON, 1997, p. 90). Em seguida, deve-se selecionar objetivos e medidas
dentre três classes parar tornar-se possível a retenção dos clientes e ainda ampliar os negócios.
As três classes são:


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

e preço;


Relacionamento com os clientes: qualidade da experiência de compra e das

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


Imagem e reputação: fatores intangíveis que atraem clientes através de

publicidade e qualidade "permitem que uma empresa se defina de forma proativa para
seus clientes" (KAPLAN E NORTON, 1997, p. 80).
Atuando sobre estas três classes os executivos levarão a empresa a oferecer propostas de
valores superiores ao público-alvo. Mas, o público-alvo não é somente composto de
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consumidores, mas também de stakeholders; e a perspectiva que os analisa é apresentada a
seguir.
2.2.3 Perspectiva dos Processos Internos da Empresa
Nesta perspectiva os executivos podem visualizar processos cruciais para realizar os objetivos
dos clientes e acionistas. Ao contrário dos sistemas tradicionais de indicadores, o BSC
recomenda a definição da cadeia de valor completa dos processos internos com início de
inovação, seguindo para os processos operacionais e finalizando com o serviço de pós-venda
(KAPLAN E NORTON, 1997).
Enquanto os sistemas tradicionais de indicadores de desempenho "visam o controle e a
melhoria dos centros de responsabilidade e departamentos existentes" (KAPLAN E
NORTON, 1997, p. 97), o BSC deriva os objetivos e medidas de estratégias explícitas
direcionadas aos acionistas e clientes-alvo - e se realizada de cima para baixo, permite revelar
processos novos para a empresa buscar a excelência. Assim, o principal problema dos
indicadores tradicionais é buscar melhorar o desempenho de departamentos individuais e não
dos processos de negócios de forma integrada.
Realizando esta análise de cima para baixo, o BSC atua de modo que os requisitos de
desempenho derivem das expectativas dos clientes e acionistas.
Kaplan e Norton (1997) afirmam que a incorporação do processo de inovação a esta
perspectiva foi vital, pois ressalta a importância da identificação dos segmentos para,
posteriormente, projetar e desenvolver produtos/serviços que satisfaçam os clientes esclarecendo para a organização a importância do investimento em P&D.
Para que a inovação seja factível, Kaplan e Norton (1997) apontam, conforme evidenciado na
Figura 8, que é preciso identificar o mercado e idealizar a oferta de produtos que a empresa
julgar ser bem aceita por este mercado identificado, respondendo a duas perguntas: (1) “Que
tipos de benefícios os clientes valorização nos produtos de amanhã?” (KAPLAN E NORTON,
1997, p. 104) e (2) “Como poderemos, através da inovação, oferecer esses benefícios ao
mercado antes dos concorrentes?” (KAPLAN E NORTON, 1997, p. 104).
O foco na inovação não exclui a importância dos processos operacionais, no qual deve
explicitar claramente para os executivos, além das características de custo, características de
qualidade, tempo e desempenho para oferecer qualidade aos produtos/serviços superior aos
clientes (KAPLAN E NORTON, 1997).
Além disso, Kaplan e Norton (1997) afirmam que algumas medidas adicionais de
flexibilidade e características específicas do produto podem ser incorporadas, dessa forma, as
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empresas capazes de identificar pontos de diferenciação em seus produtos e serviços podem
usar o BSC para reforçar esta estratégia.
Também não se exclui a importância do serviço pós-venda, que agrega valor aos
produtos/serviços, incluindo garantia e conserto, correção de defeitos, pagamentos,
devoluções. As empresas que buscam satisfazer seus clientes com o serviço adequado de pósvenda pode aplicar os mesmos indicadores de qualidade e custo das operações (KAPLAN e
NORTON, 1997).
Estes três itens (inovação, operações e serviços pós-venda) fazem parte de um modelo de
cadeia de valor genérica proposta por Kaplan e Norton (1997), representado na Figura 8.

Figura 8: A perspectiva dos Processos Internos - O modelo da Cadeia de Valores Genérica.
Fonte: KAPLAN E NORTON (1997).

Até esta etapa estabeleceram-se os objetivos e metas das perspectivas financeiras, do cliente e
de processos internos - que culminam no desempenho excepcional da empresa. Os objetivos e
medidas de aprendizado e crescimento sustentam no decorrer do tempo os resultados
excelentes das três primeiras etapas ao oferecer a infraestrutura que necessitam (KAPLAN E
NORTON, 1997).
2.3.4 Perspectiva de Aprendizado e Crescimento
Kaplan e Norton (1997) apontam que existe a dificuldade de se sustentar investimentos de
capacitação de pessoal, sistemas e processos organizacionais por serem tratados como
despesas no modelo contábil financeiro - havendo redução, há, consequentemente, ganhos no
curto prazo.
Destaca-se que redução destes investimentos ocasiona ganhos apenas no curto prazo, já que
no longo prazo as consequências podem ser fatais para o desempenho excelente. Neste
sentido, o BSC enfatiza a importância de se investir não só em P&D, mas também na
infraestrutura - pessoal, sistemas e procedimentos - para crescer financeiramente no longo
prazo.
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Kaplan e Norton (1997) revelam três categorias principais para esta perspectiva: (1)
capacidades dos funcionários, (2) capacidades dos sistemas de informação e (3) motivação,
empowerment e alinhamento.
Na categoria de "capacidades dos funcionários”, os autores identificaram um grupo de três
medidas essenciais, que são complementadas por vetores situacionais - conforme Figura 9.
Essas medidas são:
1. Satisfação dos funcionários (vetor das medidas seguintes);
2. Retenção dos funcionários;
3. Produtividade dos funcionários;

Figura 9: A estrutura de medição de aprendizado e crescimento.
Fonte: KAPLAN E NORTON (1997, p. 135).

A satisfação dos funcionários é "uma precondição para o aumento da produtividade, da
capacidade de resposta, da qualidade e da melhoria do serviço aos clientes" (KAPLAN E
NORTON, 1997, p. 135). A retenção dos funcionários capta o objetivo de manter o capital
intelectual da organização no longo prazo. E a produtividade dos funcionários mede, pela
melhoria dos processos internos e satisfação dos clientes, o resultado da elevação do nível de
habilidade e do moral dos colaboradores.
No que tange às capacidades dos sistemas de informação, parte-se do princípio que os
funcionários precisam de informações (sobre clientes, processos e consequências financeiras
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de suas ações) para que desempenhem com eficácia suas funções. Kaplan e Norton (1997)
apontam que os funcionários da linha de frente precisam de informações sobre o
relacionamento de cada cliente com a organização e o setor de operações necessita de
feedback preciso sobre o produto entregue ou serviço prestado com a finalidade de sustentar
programas de melhorias
Já a motivação, o empowerment e o alinhamento são essenciais, pois, mesmo que haja as
outras duas categorias, se os colaboradores não forem motivados ou não tiverem liberdade de
decisão em prol da empresa, eles não conseguirão contribuir para o sucesso da organização.
Neste contexto, Kaplan e Norton (1997) admitem que os vetores de sucesso desta perspectiva
são mais genéricos e menos desenvolvidos que das perspectivas anteriores e apontam a
importância do desenvolvimento de indicadores customizados sobre os funcionários, que se
relacionem mais intimamente com a estratégia da organização em questão.
Após compreender o BSC e suas perspectivas de forma detalhada, a seguir são apresentados
alguns estudos de aplicação da ferramenta para entender como esta funciona na prática.
2.2.5 Aplicações do Balanced Scorecard
Nesta subseção são apresentados estudos de recentes aplicações do BSC, ao mostrar os
principais resultados encontrados pelos pesquisadores.
Hoque (2014) realizou um perfil de pesquisa estudando 114 artigos de revistas de
contabilidade e administração entre 1992 e 2002. Ele conclui que, analisando os resultados
dos estudos, algumas organizações apresentam dificuldades em integrar o BSC com outras
ferramentas gerenciais e que utilizam indicadores em excesso por scorecard. O autor ainda
critica que muitos estudos não apontam como as organizações implementaram a ferramenta e
qual a opinião dos gestores sobre ela. Entretanto, aqueles que o fazem conseguem transmitir
aprendizados que possam interessar a outras organizações que tem a intenção de aplicar o
BSC.
Como fez Anh (2001), que apresenta os passos da implantação do BSC na ABB Industries
AG, empresa Suíça. O autor selecionou uma das seis unidades de negócio da organização,
implementou o BSC e relatou sua experiência.
Anh (2001) afirma que realizou workshops com um time de colaboradores da organização
para implantar o BSC. No primeiro workshop, um moderador auxiliou os participantes a
analisarem objetivos para cada uma das quatro perspectivas do BSC. Dessa forma, “os
objetivos só foram definidos no BSC com consenso total da equipe” (ANH, 2001, p. 446).
No segundo workshop, foram definidas as ligações dos objetivos traçados com os resultados
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almejados, o fluxo de causa e efeito. Já no terceiro workshop, foram definidos dois
indicadores de desempenho de cada objetivo, totalizando 25 indicadores. No quarto
workshop, a equipe definiu a meta para cada indicador para o final de cada ano e uma meta
para o final do terceiro ano. Para finalizar a implantação, o último workshop visou
desenvolver programas estratégicos para atingir as metas propostas.
Após apresentar estes passos, o Anh (2001) elencou as principais dificuldades da implantação
do BSC na ABB Industries AG. Primeiramente, o autor inicia uma reflexão da dificuldade de
como relacionar objetivos estratégicos às ferramentas de apoio à decisão. Ele ainda destacou a
complexidade das muitas derivações do fluxo de causa e efeito e a dificuldade de definir os
indicadores de desempenho alinhados à estratégia. Além disso, Anh (2001) critica a
insuficiência das diretrizes recomendadas por Kaplan e Norton (1997) para definir as metas
das medidas implementadas.
Neste sentido, uma das considerações finais do autor é
Com todo respeito à ferramenta, o conceito deve ser revisado na ordem de desenhar
um processo mais sofisticado de desenvolvimento do BSC, especialmente em
relação à identificação dos objetivos estratégicos e suas medidas (ANH, 2001, p.
458).

Já Lin et al (2014) apresentam uma abordagem focada nos resultados da utilização do BSC.
Os autores afirmam que 83,1% dos hospitais públicos chineses utilizam a ferramenta e
apontam a melhoria no desempenho financeiro e das práticas hospitalares após a implantação
do BSC em tais hospitais.
Lin et al (2014) concluem que os hospitais que adotaram o BSC atingiram melhor
performance organizacional e satisfação individual do que os hospitais que não adotaram a
ferramenta. Além disso, os autores afirmam que as relações de causa e efeito foram benéficas
para promover a congruência de metas e cooperação entre departamentos nos hospitais.
Já Molina et al (2014) desejam entender a influência do BSC no clima organizacional, no
comprometimento dos funcionários, na satisfação e na dedicação ao trabalho. Após 494
questionários respondidos, os autores identificaram que o processo de comunicação
ocasionado pela implantação do BSC permite que os colaboradores tenham melhores
informações sobre as decisões da organização. Este fato reduz a ambiguidade no trabalho e
aumenta a satisfação dos colaboradores. Este aumento na satisfação e a participação ativa no
processo de implementação da ferramenta, de acordo com Molina et al (2014), aumenta o
comprometimento.
Frezatti et al (2014) corroboram com Molina et al (2014) ao apontar que o BSC auxilia os
funcionários a compreender as estratégias da organização, “o que cria condições para uma
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gestão participativa, crítica e envolvida na busca por novas soluções” (FREZATTI et al, 2014,
p. 383).
Rodrigues (2014) realizou uma consulta à especialistas em BSC para verificar quais
indicadores estes consideram mais interessantes para Micro e Pequenas Empresas. A autora
utilizou o método delphi para alcançar consenso entre os respondentes e chegou ao resultado
de 11 indicadores, apresentados no Quadro 9.
Quadro 9: Indicadores de Desempenho para MPEs.
FINANCEIROS

CLIENTES E
MERCADO

INTERNOS

Taxa de crescimento

Taxa de Retrabalho

INDICADORES

Margem Líquida
Endividamento Oneroso
Prazo Médio de
Pagamento

Taxa de Inadimplência

Prazo Médio de
Recebimento

Retenção de Clientes

% Falha no
Atendimento

APRENDIZADO E
CRESCIMENTO
% de Informatização

Treinamento

Fonte: Rodrigues (2014).

Rodrigues (2014) ressalta que cada empresa possui características únicas e que, por isso, cada
uma demandará indicadores apropriados para seu negócio, mas que os indicadores
apresentados no Quadro 9 tem como propósito ser um conjunto de indicadores introdutório
para Micro e Pequenas Empresas que ainda não aderiram à prática de medição de
desempenho.
Em outra perspectiva, Machado (2013) busca avaliar o motivo do BSC não ser conhecido em
todas as 58 micro e pequenas empresas industriais de Portugal que analisa. A autora aponta
que apenas 5% das empresas pesquisadas utilizam ferramentas de indicadores de desempenho
(sendo o BSC o método escolhido por todas), 10 vezes menos que a taxa de utilização das
grandes empresas. Dentre as 95% que não utilizam indicadores de desempenho 31% afirmam
já ter considerado utilizar a ferramenta e não a implementou por (1) não o considerar útil, (2)
pois o custo/benefício é desfavorável, (3) filosofia incompatível ou (4) despreparo de mão de
obra (MACHADO, 2013).
Diferentemente de Machado (2013), o presente estudo não pretende compreender se as MPEs
analisadas usam ou não o BSC, mas utilizar o BSC como meio para compreender o que as
MPEs analisadas fazem e como atuam para sobreviver no mercado e alcançar a vantagem
competitiva. Neste sentido, a subseção a seguir apresenta uma revisão literária sobre as MPEs.
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2.3 Micro e Pequenas Empresas
O aumento da competitividade estimula as empresas a buscarem inovações objetivando obter
excelência (ROCHA E OLIVEIRA, 2006). Como apresentado neste estudo, a excelência pode
ser alcançada através do gerenciamento estratégico aliado a mensuração de desempenho - que
significa criar visões para o futuro, planejar, criar métodos, entre outros - para qualquer tipo
de organização, inclusive para as Micro e Pequenas Empresas.
Pesquisadores tentaram compreender problemas enfrentados por essas organizações por
perceber seu papel na geração de novos empregos, impostos e sua importância social - que é
apresentada pelo SEBRAE desde 1985.
De acordo com o SEBRAE (2014), a relevância das MPEs no Brasil aumenta
progressivamente desde o primeiro estudo. Em 1985, a participação dos pequenos negócios
no PIB foi de 21%, aumentou para 23% em 2001 e para 27% em 2011. Além do destaque na
representatividade do PIB, a importância é relevante em todas as dimensões e atividades: (1)
no setor de serviços representavam 98,1% das empresas, 43,5% dos empregos gerados e
27,8% das remunerações; (2) no setor de comércio as MPEs representam 99,2% das
empresas, 69,5% do pessoal empregado no setor e 49,7% das remunerações; e no setor
industrial, representam 98,5% do número de empresas, empregam 42% do pessoal ocupado e
pagaram 25,7% das remunerações (SEBRAE, 2014).
Entretanto, mesmo com expressiva representatividade no cenário econômico brasileiro,
organizações deste porte apresentam instabilidade no mercado, uma vez que a taxa de
mortalidade é elevada, conforme gráfico representado na Figura 10.
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Empresas Encerradas

63%

73%

37%

27%

Empr. Com 1
ano (Fund. Em
2007)

Empr. Com 2
anos (Fund.
Em 2006)

Empresas em Atividade

54%

50%

46%

50%

Empr. Com 3
anos (Fund.
Em 2005)

Empr. Com 4
anos (Fund.
Em 2004)

42%

58%

Empr. Com 5
anos (Fund.
Em 2003)

Figura 10: Gráfico da Taxa de mortalidade das MPEs de São Paulo.
Fonte: Adaptado de SEBRAE SP (2010).

O estudo realizado pelo SEBRAE SP (2010) contou com a participação de 2008 sóciosproprietários e ex-sócios-proprietários para entender os principais fatores para a mortalidade
empresarial, além de levantar a taxa de mortalidade das MPEs.
O estudo aponta que o percentual de empresários com ensino médio completo ou mais
cresceu de 62% em 1995 para 78% em 2007, que 77% dos empresários optaram por abrir o
próprio negócio por oportunidade, que 64% dos entrevistados são do gênero masculino e que
a média de idade do empreendedor no momento da abertura da empresa era de 37 anos
(SEBRAE SP, 2010).
Além do perfil dos empresários entrevistados, o SEBRAE SP (2010) aponta que antes de abrir
a empresa, 45% dos empresários não sabiam a quantidade de clientes potenciais e seus hábitos
de consumo, 30% deles não conheciam os concorrentes, 28% não tinham informações sobre
os fornecedores, 26% não conheciam a melhor localização para abrir o negócio. Além disso,
59% dos empresários não buscaram ajuda para abrir a empresa, 43% não determinaram o
lucro pretendido, 42% não elaboraram um plano de negócios e 35% não elaboraram
estratégias.
Com base nos aspectos negativos apresentados no parágrafo anterior, o SEBRAE SP (2010)
aponta que as três principais dificuldades encontradas pelos gestores no primeiro ano de
atividade das organizações foram: (1) a falta de clientes; (2) a falta de capital; (3)

50

administração e planejamento. Com isso, o estudo conclui que as principais causas da
mortalidade das MPEs paulistas estão centradas em problemas no (1) comportamento
empreendedor; (2) planejamento prévio; (3) gestão empresarial; (4) políticas governamentais
de apoio; (5) conjuntura econômica; e (6) problemas pessoais (SEBRAE SP, 2010).
Com os resultados do estudo do SEBRAE SP (2010) é possível verificar as causas da
mortalidade das MPEs, entretanto não é possível identificar o que as MPEs que sobreviveram
aos cinco primeiros anos realizaram para manter-se no mercado e contribuir para o
crescimento da nação.
Ayyagari et al (2007) destacam a incontestável importância das micro e pequenas empresas
na economia no âmbito internacional e a carência de pesquisa sobre este tipo de organização.
Nesta subseção, busca-se entender melhor sobre este tipo de organização que é preocupação
de tantos pesquisadores no mundo, no qual diferentes países adotam diferentes critérios de
conceituação (KIPLEY E LEWIS, 2009; NUNES, 2008; ALMEIDA, 2005, AYYAGARI et
al, 2007). A conceituação, geralmente, considera critérios quantitativos (como número de
empregados ou faturamento anual bruto), critérios qualitativos (como baixa especialização do
pessoal ou dificuldades na obtenção de financiamentos) ou ambos.
No Brasil, o IBGE (2001) aponta que a utilização de conceitos heterogêneos decorre do fato
de que a finalidade e os objetivos das instituições que promovem seu enquadramento são
distintos (regulamentação, crédito, estudos, etc.), como aponta o Quadro 10.
Quadro 10: Definição de micro e pequenas empresas.
Critérios de Enquadramento
Lei nº 9.871 de 05/10/1999
Microempresas
Empresas de Pequeno Porte

Valor de Receita

Até 244 mil reais
De 244 mil reais a 1,2 milhões de reais

SEBRAE
Microempresas
Empresas de Pequeno Porte
BNDES (critério dos países do Mercosul
para fins creditícios)
Microempresas
Empresas de Pequeno Porte

Número de Pessoas
Ocupadas

Até 9
De 10 a 99

Até 400 mil dólares (cerca de 940 mil
reais)
De 400mil dólares a 3,5 milhões de reais
(cerca de 8,2 milhões de reais)
Fonte: IBGE (2001).

Além das definições formais, o IBGE (2001) aponta as características das MPEs:


Baixa intensidade de capital;
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Altas taxas de natalidade e de mortalidade: demografia elevada;



Forte presença de proprietários, sócios e membros da família como mão de obra

ocupada nos negócios;


Poder decisório centralizado;



Estreito vínculo entre os proprietários e as empresas, não se distinguindo,

principalmente em termos contábeis e financeiros, pessoa física e jurídica;


Registros contábeis pouco adequados;



Contratação direta de mão de obra;



Utilização de mão de obra não qualificada ou semiqualificada;



Maior dificuldade de acesso ao financiamento de capital de giro; e



Relação de complementaridade e subordinação com as empresas de grande porte.

Leone (1998) aprofunda-se na caracterização das MPEs apontando sua estrutura
organizacional como simples e centralizada, onde a inexistência de níveis hierárquicos
permite o contato direto entre empregados e empresa. Este contato direto auxilia na formação
de uma forte cultura organizacional.
A autora destaca o baixo controle sobre o ambiente externo e a influência da incerteza nos
aspectos internos sobre o comportamento estratégico:
O ambiente social e econômico pulsa o pequeno e médio dirigentes a adotarem uma
forma de administração monolítica, porque a delegação de autoridade e a
racionalidade das formas de controle podem ocasionar grandes perdas. Para o
dirigente, é preferível agir só e guiado pela sua sensibilidade do que pelos meio
técnicos de administração fornecidos pela ciência às empresas dotadas de uma
organização administrativa sofisticada. (LEONE, 1998, p. 92)

Nas MPEs, a estratégia é intuitiva e pouco formalizada, operando sob uma lógica de reação e
adaptação ao ambiente, devido à ausência de planejamento formal (embora o gestor tenha
uma visão estratégica não declarada). O que leva a característica seguinte: personalização da
gestão na pessoa do proprietário-gestor, fato que o permite discutir com clientes para
conhecer necessidades e gostos ou explicar especificidades de seu produto (BRAGUIER,
1993).
Leone (1998) afirma que a tomada de decisão também é embasada no gestor dentro de uma
ótica de curto prazo, já que ele não tem tempo nem habilidade necessária para uma postura
mais analítica e estratégica. O sistema de valores do proprietário-gestor marca as tomadas de
decisão e definição de políticas de sobrevivência, sendo sua empresa um prolongamento de si
mesmo.
O gestor de micro e pequeno negócio tem uma grande necessidade de realização e sucesso;
Ele é criativo e tem independência e autonomia, é comprometido e ele gosta de riscos
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moderados. Entretanto, é pouco inclinado a delegar e a consultar, e suas principais funções
são para investigar a eficácia e não a eficiência, encontrar e explorar o potencial da empresa,
para encontrar oportunidades além dos problemas com o objetivo de se adaptar ao ambiente
(GELINAS et al, 1996).
O perfil do gestor "é mais de um estrategista que corre riscos do que o de um administrador
gestionário que procura aplicar uma estratégia minimizando riscos" (Leone, 1998, p.93). Este
fato ocorre devido à falta de dados necessários à análise para a tomada de decisão, sendo sua
decisão um produto mais da racionalidade política e familiar do proprietário-gestor do que da
racionalidade econômica.
Moreno (2012) aponta que as práticas de gestão de recursos humanos, por exemplo, é
utilizada como um instrumento de controle e não é percebida como um fator que afeta no
desenvolvimento da organização. Devido a deficiências gerenciais e recursos limitados, se
torna impossível reter recurso humano válido para a organização.
No que tange a área de produção, Picchiai (2013) aponta que, em grande parte das micro e
pequenas organizações, o trabalho é artesanal e sob encomenda com produtos de alta
especificidade. Este tipo de organização atende necessidades da comunidade, apresentando,
portanto, como ponto forte seu ajuste à cultura local e adaptação as necessidades.
Corroborando com Leone (1998), Campomar e Cezarino (2006) apontam como características
das MPEs a confusão entre patrimônio pessoal e empresarial, o que compromete a avaliação
de desempenho e elaboração de estratégias, alto grau de centralização no gestor /
empreendedor, o que não permite a gestão autônoma, a presença de funcionários familiares, o
que dificulta a racionalização dos cargos, ausência de informações sobre processos,
desconhecimento sobre o mercado, contratação simplista de mão de obra ou desenvolvimento
de inovações tecnológicas problemático.
No sentido da caracterização apresentada por Leone (1998), Almeida (2005) resume as
características das MPEs, conforme o Quadro 11.
Quadro 11: Especificidades e problemas da empresa de pequeno porte por categoria de análise.
(continua)
Organizacionais

Decisionais

Pobreza de recursos

Tomada de decisão intuitiva

Gestão centralizadora

Horizonte temporal de curto prazo

Individuais
Onipotência e influência pessoal do
dirigente
Identidade entre pessoas físicas e
jurídicas
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Quadro 11: Especificidades e problemas da empresa de pequeno porte por categoria de análise.
(conclusão)
Organizacionais
Situação extra-organizacional
incontrolável
Fraca maturidade organizacional

Decisionais

Individuais

Inexistência de dados quantitativos

Dependência dos empregados

Racionalidade política, econômica

Simbiose entre o patrimônio

e familiar

pessoal e social

Estrutura simples e leve

Propensão a riscos calculados

Ausência de atividade de
planejamento
Fraca especialização
Estratégia intuitiva e pouca
formalizada
Sistema de informação simples
Fonte: Almeida(2005).

Em oposição a Almeida (2005) e Leone (1998), Kipley e Lewis (2009) acreditam que
conforme as condições do ambiente de atuação das empresas, inclusive das MPEs, se tornam
mais complexas, maior é a necessidade das empresas se organizarem e desenvolverem suas
estratégias de acordo. Para eles, é simples adaptar os preceitos do planejamento estratégico
para as condições das MPEs, mesmo com sua capacidade de produção e recursos financeiros
limitados (KIPLEY e LEWIS, 2009).
Mas Leone e Leone (2012) apontam que grande parte dos pesquisadores em gestão encontra
dificuldades em estudar este tipo de organização devido a grande heterogeneidade existente
entre elas. Esta característica, de acordo com os autores, explicaria o atraso dos estudos e
pesquisas voltados para as MPEs e a dificuldade de proposição de teorias e conclusões.
Leone (1998) indaga:
O sucesso de uma pequena ou média empresa, ou seja, sua capacidade de sobreviver
aos turbilhões de dificuldades periódicas que agitam o mundo, é devido ao acaso ou
a uma espécie de porção mágica, mistura sábia de 'rátios' e de equilíbrio financeiro,
da qual os alquimistas da administração estão sempre procurando a fórmula?
(LEONE, 1998, p. 27).

Por estas razões, neste estudo, propõe-se considerar as limitações e peculiaridades das MPEs,
para levantar o que fazem e como estas lidam com o complexo ambiente no qual estão
inseridas, relacionando-se com o sistema de gestão estratégica de Kaplan e Norton (1997) - o
BSC - sendo adotada a definição de MPE de Leone (1998), IBGE (2001) e SEBRAE SP
(2010).
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Esclarecidos os preceitos necessários para a execução desta pesquisa, a seguir, serão
apresentados os métodos que utilizados para alcançar o objetivo deste estudo.
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3. MÉTODO
Essa seção é responsável por definir o método e abordar as etapas que foram seguidas para
atingir os objetivos da pesquisa. Antes, porém, julga-se essencial sanar uma dúvida muito
comum e frequente entre os conceitos de metodologia e método. Segundo vários dicionários
da Língua Portuguesa, metodologia é o estudo científico dos métodos que tem por finalidade
dirigir e guiar o pesquisador na investigação da verdade. De uma maneira bem similar,
Richardson (1999) define metodologia como o estudo dos caminhos e dos instrumentos
usados para se fazer ciência. É uma disciplina a serviço da pesquisa, tendo como função
básica orientar o caminho da pesquisa. Ruiz (1996), sendo bem objetivo e enfático, define que
metodologia de pesquisa científica é o estudo dos métodos.
Observa-se, então, pelas definições anteriores, que a metodologia engloba os métodos, ou
seja, os métodos pertencem ao âmbito da metodologia, sendo que, segundo Santos (2003),
método significa o conjunto de etapas e processos a serem vencidos, ordenadamente, na
investigação dos fatos ou na procura da verdade.
Para Richardson (1999), o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que
permite, com segurança, alcançar o objetivo, que são os conhecimentos válidos e verdadeiros.
O método traça o caminho a ser seguido, auxiliando os cientistas nas suas decisões. É o
processo racional que se segue para chegar a um fim, ou seja, um modo ordenado de proceder
algo. Dessa forma, o método traz segurança para o pesquisador, uma vez que traça as etapas a
serem seguidas e como executá-las.
A seguir será apresentado o modelo do método adotado para este estudo.
3.1 Modelo Hipotético-dedutivo
Para a presente pesquisa adotou-se o método de abordagem hipotético-dedutivo, que se inicia
com a percepção de uma lacuna nos conhecimentos, acerca da qual se formulam conjecturas
e, pelo processo de inferência dedutiva, testa-se a predição da ocorrência de fenômenos
abrangidos pelas conjecturas (MARCONI E LAKATOS, 2004).
O modelo hipotético-dedutivo aponta que, inicialmente, o problema surge de conflitos aliados
a teorias e, em seguida, é proposta uma solução (uma conjectura) deduzindo as
consequências, que são passíveis de testes de falseamento pela observação e experimentação
(MARCONI E LAKATOS, 2004).
Se a hipótese não supera os testes, estará falseada, refutada e exige nova
reformulação do problema e da hipótese, que, se superar os testes rigorosos, estará
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corroborada, confirmada provisoriamente, não definitivamente como querem os
indutivistas (MARCONI E LAKATOS, 2004, p. 78)

Ou seja, mesmo que as conjecturas propostas pelo pesquisador sejam corroboradas, o novo
aprendizado gerado é apenas provisório, perspectiva adotada neste estudo.
Assim, entende-se o problema como o desencadeador da pesquisa, fato observado pelo
pesquisador que descobre e formula uma questão embasada em uma lacuna ou incoerência. A
partir desta questão, ocorre a "invenção de suposições plausíveis que se relacionem a
variáveis supostamente pertinentes" (MARCONI E LAKATOS, 2004, p. 81).
A seleção do problema exige uma hipótese, conjectura e/ou suposição para guiar o
pesquisador. A conjectura é uma proposição compatível com o conhecimento existente,
falseável e com consequências testáveis e, neste modelo, sempre dedutivamente assumindo o
formato "Se... então." (MARCONI E LAKATOS, 2004). Richardson (1999) define hipóteses
como soluções tentativas do problema de pesquisa selecionadas previamente que vão orientar
a análise dos dados. E Gil (2004) cita De Morgan para explicar o processo de elaboração de
uma hipótese: "Uma hipótese não se obtém por meio de regras, mas graças a essa sagacidade
impossível de descrever, precisamente porque quem a possui não segue, ao agir, leis
perceptíveis para ele mesmo” (p.35).
Markoni e Lakatos (2004) apontam que quanto mais falseável for a conjectura, mais científica
esta será. Mais falseável significa dizer mais informativa possível, quanto mais conteúdo
empírico tiver. Conjecturas com estas características são as de maior interesse para a ciência,
pois é verificando a falsidade das suposições que se alcança o contato com a realidade
(MARKONI E LAKATOS, 2004).
No modelo hipotético-dedutivo de Popper a busca é falsear a hipótese (ou, no caso,
conjectura), pois um único caso que a negue será suficiente e, caso a conjectura resistir a
testes, estará corroborada e não confirmada, pois a corroboração não excede o provisório
como a confirmação (MARKONI E LAKATOS, 2004).
Sintetizando as explicações anteriores e alinhando-as com esta pesquisa, a Figura 11 apresenta
o método hipotético-dedutivo para a presente pesquisa.
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Conhecimento prévio e teorias existentes:
Estratégia Empresarial, Balanced Scorecard e Micro e Pequenas Empresas
Lacuna, contradição ou problema:
Como as MPEs conseguem adquirir competências centrais visando alcançar a vantagem competitiva? O que e
como as MPEs fazem para perdurarem no mercado por mais cinco anos?

Conjecturas, soluções ou hipóteses:
C1. Se as empresas analisadas são de micro ou pequeno porte, então a maioria apresenta gestão pouco formalizada e
inexpressivo planejamento; C2. Se a maioria das MPEs analisadas desejam sobreviver no mercado, então estas desenvolvem
estratégias de atuação; C3. Se a maioria das MPEs analisadas desejam alcançar a vantagem competitiva, então estas
relacionam à estratégia estabelecida análises de desempenho, metas e planos de ação e comunicam estes aos funcionários;
C4. Se a maioria das MPEs analisadas desejam alcançar a vantagem competitiva, então estas realizam melhorias após a
análise de desempenho; C5. Se a maioria das MPEs analisadas desejam alcançar a vantagem competitiva, então estas adotam
práticas que favorecem a inovação; C6. Se a maioria das MPEs sob análise verificam suas finanças, então utilizam o fluxo de
caixa; C7. Se a maioria das MPEs analisadas verificam clientes e mercado, então analisam seu posicionamento, comunicação
e fidelização de seus clientes; C8. Se a maioria das MPEs analisadas verificam processos internos, então buscam melhores
meios de organizar a produção; C9. Se a maioria das MPEs analisadas verificam questões de aprendizado e crescimento,
então buscam qualificar e satisfazer seus funcionários.

Consequências falseáveis, enunciados deduzidos
Se as conjecturas formuladas não forem verdadeiras, será possível concluir que as possíveis
soluções não atendem ou atendem em parte, aos postulados da presente pesquisa.

Testagem
Etapa 1: Pesquisa de levantamento com questionário fechado com gestores de MPE;
Etapa 2: Pesquisa de Levantamento com questionário estruturado com gestores de MPE.

Análise dos resultados
Etapa 1: Distribuição de Frequência; Etapa 2: Discurso do Sujeito Coletivo.

Avaliação das conjecturas, soluções e hipóteses

Refutação
(rejeição)
Quando as
conjecturas
não forem
aceitas na
análise dos
resultados.

Corroboração (não rejeição)
O critério usado para a corroboração será o oposto ao adotado na refutação.
Novo Aprendizado
A partir da análise dos dados pode ser elaborada, ou não, uma nova teoria.

Nova lacuna, contradição ou problema
Poderão ser apontadas novas lacunas, contradições ou problemas encontrados,
e sugeridos outros caminhos para sua pesquisa.
Figura 11: Esquema do método hipotético-dedutivo adaptado para a pesquisa.
Fonte: Adaptado de Marconi e Lakatos (2004).
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Conforme apresentado na introdução deste documento, deseja-se analisar o que as MPEs com
mais de cinco anos de atuação, localizadas nas cidades de Barra Mansa e Volta Redonda e
atuantes no Metalsul fazem e como operam para sobreviver e se destacar no mesmo ambiente
complexo das médias e grandes organizações.
Primeiramente, supõe-se que se as empresas analisadas são de micro ou pequeno porte, então
a maioria apresenta gestão pouco formalizada e inexpressivo planejamento. Em seguida,
supõe-se que se a maioria das MPEs contidas na amostra desta pesquisa deseja sobreviver no
mercado, então desenvolvem estratégias de atuação. Supõe-se, também, que se a maioria das
MPEs sob análise desejam obter a vantagem competitiva, então estas relacionam indicadores
de desempenho à estratégia estabelecida, comunicam aos funcionários estas análises de
desempenho, as metas e os planos de ação. Além dessas atividades, supõe-se que a maioria
das MPEs busca melhorias após a análise de desempenho e adota práticas favoráveis a
inovação se deseja alcançar a vantagem competitiva. Finalmente, são feitas quatro suposições
segmentadas nas perspectivas do BSC de Kaplan e Norton (1997).
Para responder as conjecturas detalhadas na Figura 11, foram realizadas etapas de testagem e
análise, apresentadas a seguir.
3.2 Testagem e Análise
Nesta etapa são apresentados os procedimentos técnicos de pesquisa e análise de dados para a
testagem das conjecturas apresentadas anteriormente.
Neste estudo é adotado um método de pesquisa para as duas fases empíricas realizadas, a
pesquisa de levantamento. Para os procedimentos técnicos de coleta de dados serão utilizados:
(1) questionário e (2) questionário estruturado; e serão adotados dois procedimentos técnicos
de análise de dados: (1) distribuição de frequência e (2) Discurso do Sujeito Coletivo.
Para sintetizar a organização desta pesquisa em relação aos métodos adotados, o Quadro 12
aponta a fonte da pesquisa, o método, o procedimento de coleta e o método de análise de cada
fase deste estudo.
Quadro 12: Métodos de Testagem e Análise.
Fase
1
2

Fonte
Método
Coleta
Gestores de MPEs com mais de
Questionário
cinco anos de atuação no mercado
Pesquisa de
de Barra Mansa e Volta Redonda
Levantamento
Questionário
associadas e atuantes no sindicato
Estruturado
Metalsul.
Fonte: Elaboração Própria (2015).

Análise
Distribuição de
Frequência
Discurso do Sujeito
Coletivo
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Em ambas as fases da pesquisa, a fonte de informação é de gestores de Micro e Pequenas
Empresas afiliadas ao Sindicato Metalsul das cidades de Volta Redonda e Barra Mansa. Esta
escolha é justificada por serem empresas atuantes no Arranjo Produtivo Local Metalmecânico (APL-MM) da Região do Vale do Paraíba do estado do Rio de Janeiro (RVP-RJ),
representado pelo sindicato mais atuante e representativo da região, conforme afirma Ferreira
(2012). A subseção 4.3 deste capítulo apresenta a seleção da amostra de forma mais
detalhada.
A primeira fase empírica deste estudo verificou se os gestores das MPEs sob análise
formalizam a estratégia de suas organizações, se mensuram resultados, se realizam melhorias
na organização após identificar problemas e se buscam inovar. Para isso, optou-se pela
pesquisa de levantamento por meio de um questionário de perguntas fechadas, aplicado
diretamente e pessoalmente com os gestores das MPEs selecionadas. Após a obtenção dos
resultados, estes foram apresentados com a distribuição de frequência das respostas em
gráficos. Assim, esta fase da pesquisa empírica apresentou “o que” o gestor afirma fazer para
avaliar o desempenho de sua organização.
A segunda fase empírica verificou “como” os gestores das MPEs selecionadas declaram
considerar a melhor forma de controlar e melhorar as finanças da empresa, a percepção dos
clientes em relação à empresa, os processos internos e as condições de trabalho da empresa.
Para alcançar o objetivo da segunda fase, também foi realizada uma pesquisa de levantamento
e foi selecionado o método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que apresenta
particularidades desde a elaboração do questionário de pesquisa até a tabulação e
apresentação dos resultados. Este método será apresentado de forma mais aprofundada na
subseção 3.2.2 deste capítulo.
Apresentadas as predefinições das fases deste estudo, nos itens subsequentes serão apontados
breves esclarecimentos sobre os procedimentos adotados, a começar pela Pesquisa de
Levantamento.
3.2.1 Pesquisa de Levantamento
O método utilizado neste estudo para ambas as etapas é a pesquisa de levantamento, que é
caracterizada pela interrogação direta aos indivíduos cujo comportamento se almeja avaliar
(GIL, 2004; SELLTIZ et al, 1987; BEUREN et al, 2006). Selltiz et al (1987, p.49) apontam
que os pesquisadores que utilizam este método, "coletam seus dados através de respostas
verbais a questões predeterminadas feitas à maioria ou a todos os sujeitos" e destacam que,
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pelo fato dos entrevistados responderem às mesmas perguntas, a distribuição de
características podem ser estudadas.
Gil (2004) apresenta as principais vantagens da pesquisa de levantamento: (1) conhecimento
direto da realidade; (2) economia e rapidez e (3) quantificação. O autor também mostra as
principais desvantagens: (1) ênfase nos aspectos perceptivos; (2) pouca profundidade no
estudo da estrutura e dos processos sociais; e (3) limitada apreensão do processo de mudança.
Dessa forma, a pesquisa de levantamento foi selecionada para verificar o nível de
formalização estratégica, focando na utilização de indicadores de desempenho e na relação
destes com a melhoria das empresas de micro e pequeno porte, com mais de cinco anos de
atuação e afiliadas ao sindicato Metalsul.
A primeira etapa da pesquisa empírica não necessita de profundidade, pois se deseja conhecer
o perfil das empresas respondentes e verificar o que realizam para a implementação da
estratégia, ou seja, um conhecimento prévio da realidade do objeto de estudo para prosseguir
para a etapa seguinte.
A segunda etapa da pesquisa empírica busca resultados qualitativos, confiáveis e
aprofundados acerca dos métodos de administração que os gestores das MPEs declaram
adotar, sob a perspectiva estratégica da tomada de decisão embasada nas quatro perspectivas
de Kaplan e Norton (1997). Para alcançar este objetivo, a segunda etapa foi realizada com o
suporte do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), método qualiquantitativo que é esclarecido na
subseção 3.2.2 deste documento.
Para alcançar os resultados da primeira etapa da pesquisa, foi desenvolvido um questionário
estruturado com questões objetivas, que é apresentado na subseção 3.2.1.2 deste documento.
A elaboração do questionário foi embasada nas definições de Markoni e Lakatos (2006) e
Richardson (1999), conforme segue.
3.2.1.1 Questionário
Para elaborar o questionário utilizado neste estudo, se buscou entender as funções e
características, métodos de elaboração e as vantagens e limitações da ferramenta.
O questionário desempenha a função de descrever características e medir variáveis de
determinado grupo social (RICHARDSON, 1999) com uma série ordenada de perguntas
enviadas ao informante (MARCONI E LAKATOS, 2006).
Richardson (1999) aponta que é de responsabilidade do pesquisador determinar o tamanho,
natureza e conteúdo do questionário, mas que é recomendado que a aplicação não ultrapasse
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uma hora de duração e que inclua diferentes aspectos do problema, mesmo que estes outros
aspectos não sejam discutidos no momento.
Dessa forma, o autor classifica os questionários (1) pelo tipo de pergunta e (2) pelo modo de
aplicação (RICHARDSON, 1999). Pelo tipo de pergunta, é classificado por questionários de
(1) perguntas fechadas, (2) perguntas abertas e (3) a combinação de ambas as perguntas. Pelo
modo de aplicação, classifica-se por (1) contato direto e (2) envio por correio.
Para a primeira fase da pesquisa empírica, elaborou-se um questionário de perguntas
fechadas, com múltiplas respostas e de contato direto. As perguntas fechadas foram
escolhidas para fazer com que o questionário fosse rápido para o respondente não se sentir
cansado, já que elimina a necessidade de escrever (RICHARDSON, 1999). O questionário foi
aplicado por contato direto individualmente para que não houvesse possibilidade de omissões
em qualquer pergunta (RICHARDSON, 1999).
Quanto à construção do questionário, Richardson (1999) aponta que este deve ter extensão e
escopo limitados. Complementando, Marconi e Lakatos (2006) afirmam que o questionário
deve ter de 20 a 30 perguntas e levar cerca de, no máximo, 30 minutos de duração para que
não haja fadiga ou desinteresse.
Para a preparação do questionário, Richardson (1999) orienta a, primeiramente, determinar os
pontos de interesse da pesquisa, em seguida, revisar as hipóteses, estabelecer um plano de
perguntas, redigi-las e preparar os elementos complementários (como apresentação do
questionário, agradecimento e instruções suplementares).
Após a preparação do questionário é necessária aplicação de um pré-teste, ou seja, aplicação
prévia do questionário a um grupo com mesmas características da população incluída na
pesquisa com o objetivo de verificar possíveis falhas existentes tanto no questionário quanto
no processo de coleta e análise dos dados (Richardson, 1999; Marconi e Lakatos, 2006). Além
disso, Marconi e Lakatos (2006) apontam que o pré-teste também é útil para verificar a
presença de três elementos essenciais: (1) fidedignidade, (2) validade e (3) operatividade.
Como toda técnica de obtenção de dados, o questionário também apresenta algumas
vantagens e desvantagens. Como vantagem, pode-se mencionar a obtenção de um grande
número de respostas em curto espaço de tempo, a amplitude geográfica, precisão e segurança
das respostas, menor risco de distorção, uniformidade na avaliação, entre outras. Como
desvantagem, pode-se mencionar a pequena percentagem de questionários respondidos,
perguntas sem respostas, impossibilidade de auxílio em questões incompreendidas, problemas
de validade e confiabilidade (Richardson, 1999; Marconi e Lakatos, 2006).
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Após apresentar os fundamentos da elaboração da técnica de pesquisa para a primeira fase
desta pesquisa, apresenta-se a seguir o caminho utilizado para a elaboração do questionário.
3.2.1.2 Elaboração do Questionário
A elaboração do questionário da primeira fase deste estudo é fundamentada nas definições de
Richardson (1999) e Marconi e Lakatos (2006), conforme apresentado na subseção anterior.
Dessa forma, o primeiro passo foi delinear o que se deseja verificar com o questionário,
relacionando com as conjecturas da pesquisa. A elucidação destes pontos é apresentada no
Quadro 13.
Quadro 13: Relação Conjecturas da Pesquisa e Objetivos do Questionário.
Conjecturas

Objetivo

C1. Se as empresas analisadas são de micro ou
pequeno porte, então a maioria apresenta
gestão pouco formalizada e inexpressivo
planejamento.

O1. Verificar se as características das MPEs apresentadas na
fundamentação teórica deste estudo são similares às
características das empresas analisadas nesta pesquisa.

C2. Se a maioria das MPEs analisadas desejam
sobreviver no mercado, então estas
desenvolvem estratégias de atuação

O2. Entender o nível que o gestor da empresa sob análise
declara formalizar, ou não, a estratégia da empresa.

C3. Se a maioria das MPEs analisadas desejam
alcançar a vantagem competitiva, então estas
relacionam à estratégia estabelecida análises de
desempenho, metas e planos de ação e os
comunicam aos funcionários

O3. Entender o nível que o gestor da empresa sob análise
declara relacionar e comunicar, ou não, a estratégia da
empresa com análises de desempenho, metas e planos de ação

C4. Se a maioria das MPEs analisadas desejam
alcançar a vantagem competitiva, então estas
realizam melhorias após a análise de
desempenho;

O4. Entender o nível que o gestor da empresa sob análise
declara melhorar, ou não, a empresa após a verificação de
desempenho.

C5. Se a maioria das MPEs analisadas desejam
alcançar a vantagem competitiva, então estas
adotam práticas que favorecem a inovação;

O5. Entender o nível que o gestor da empresa sob análise
declara realizar, ou não, esforços para inovar.

Fonte: Elaboração Própria (2015).

Na primeira etapa deste estudo, foram realizadas pesquisas e verificados diversos estudos que
abordavam tanto a temática de indicadores de desempenho quanto de Micro e Pequenas
Empresas, conforme apresentado na subseção 2.2.5 deste documento. Nas pesquisas
estudadas, foram encontrados alguns questionários elaborados para a obtenção de dados com
MPEs e, dentre estes estava o Questionário de Autoavaliação do Prêmio MPE Brasil Ciclo
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2015 (MPE Brasil 2015), elaborado pelo SEBRAE exclusivamente para este prêmio anual,
que já contou com mais de 650.000 mil MPEs participantes.
Além deste fato, considerou-se interessante o método de elaboração deste questionário porque
as perguntas são apresentadas de forma didática, com uma breve e simples explicação dos
termos de cada questão que facilita o entendimento por parte do respondente.
Com estas características, verificou-se que o questionário de autoavaliação do MPE Brasil
2015 tem afinidade com o problema identificado para este estudo. Dessa forma, optou-se por
elaborar as perguntas deste estudo com base neste questionário, adaptando-o à realidade e
objetivo da presente pesquisa. Como o questionário continha algumas perguntas que eram
adequadas ao objetivo deste estudo e que respondiam algumas das conjecturas elaboradas,
estas foram selecionadas para compor o questionário da primeira etapa desta pesquisa,
conforme apresentado no Quadro 14.
Quadro 14: Questões do questionário MPE Brasil utilizadas nesta pesquisa.
Conjecturas
e Objetivos

1e2

1e3

1e5

1e4

Questões

Questão
MPE Brasil

A missão da empresa está definida e é conhecida pelos colaboradores?

Parte I - 1

A visão da empresa está definida e é conhecida pelos colaboradores?

Parte I - 7

As estratégias que permitem alcançar os objetivos da empresa estão definidas?

Parte I - 8

O desempenho da empresa é analisado pelos dirigentes?

Parte I - 3

Os indicadores e metas relacionados às estratégias estão estabelecidos?

Parte I - 9

Os planos de ação, visando alcançar as metas da empresa relacionadas às
estratégias, estão definidos?

Parte I - 10

As informações necessárias para o planejamento, a execução e análise das
atividades e para a tomada de decisão estão definidas e disponibilizadas aos
colaboradores?

Parte I - 19

É promovido um ambiente favorável de estímulo ao surgimento de ideias
criativas e da comunicação entre colaboradores para implementar as inovações?

Parte III - 3

A empresa realiza esforços para inovar?

Parte III - 1

São promovidas melhorias após a análise de desempenho da empresa?

Parte I - 21

São obtidas e utilizadas informações comparativas na análise do desempenho e
melhoria dos produtos/serviços e processos?

Parte I - 22

Fonte: Elaboração Própria (2015).

O questionário de autoavaliação do MPE Brasil Ciclo 2015 apresenta 37 questões na primeira
parte, que é obrigatória ser respondida pelo gestor que deseja concorrer ao prêmio, 8 questões
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na segunda parte, que pode ser respondida pelo gestor que deseja concorrer ao prêmio de
práticas de responsabilidade social e 12 questões na parte 3, que pode ser respondida pelo
gestor que deseja concorrer ao prêmio de destaque em inovação.
Assim, o Quadro 14 apresenta as questões que atendem algumas das conjecturas desta
pesquisa e mostra como localizar cada questão no questionário de autoavaliação do MPE
Brasil Ciclo 2015 utilizada nesta fase de pesquisa empírica.
Entretanto estas questões não são suficientes para atender os postulados da pesquisa, pois não
abrangem todos os objetivos que se deseja alcançar com esta fase.
Para resolver este problema, foram desenvolvidas mais duas perguntas similares às questões
do questionário de autoavaliação do MPE Brasil e sete perguntas de perfil dos gestores e das
organizações, apresentadas no Quadro 15.
Quadro 15: Perguntas Complementares.
Conjectura

Questões
Nome?

-

Faixa Etária?
Gênero?
Formação?

1

1e3

Tempo de Constituição?
Número de Funcionários?
Empresa Familiar?
Qual tipo de ferramenta a empresa utiliza para armazenar e disponibilizar informações
levantadas?
Quais fatores levaram a empresa a adotar levantamento de indicadores de desempenho
formalmente?
Fonte: Elaboração Própria (2015).

Com mais estas nove perguntas (totalizando 20 perguntas), o questionário, aborda conceitos
relacionados à estratégia e indicadores de desempenho de forma a responder cada uma das
conjecturas levantadas pretendidas para esta fase da pesquisa.
Após revisá-las, chegou-se ao questionário piloto final, com dezenove perguntas apresentadas
no Quadro 16.
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Quadro 16: Questionário Piloto Final.
Etapa

Questão

1

1;2;3
4
5
6
7
8
9
1
2

Conjectura
-

1

1e2

Nome?
Faixa Etária?
Gênero?
Formação?
Tempo de Constituição?
Número de Funcionários?
Empresa Familiar?
A missão da empresa está definida e é conhecida pelos colaboradores?
A visão da empresa está definida e é conhecida pelos colaboradores?

3

As estratégias que permitem alcançar os objetivos da empresa estão definidas?

4
5

O desempenho da empresa é analisado pelos dirigentes?
Os indicadores e metas relacionados às estratégias estão estabelecidos?
Os planos de ação, visando alcançar as metas da empresa relacionadas às
estratégias, estão definidos?
As informações necessárias para o planejamento, a execução e análise das
atividades e para a tomada de decisão estão definidas e disponibilizadas aos
colaboradores?
Qual tipo de ferramenta a empresa utiliza para armazenar r disponibilizar as
informações levantadas?

6
7
2

Questões

1e3

8
9

Quais fatores levaram a empresa a adotar levantamento de indicadores de
desempenho formalmente?

10
11

1e5

12
13

1e4

A empresa realiza esforços para inovar?
É promovido um ambiente favorável de estímulo ao surgimento de ideias
criativas e da comunicação entre colaboradores para implementar as
inovações?
São promovidas melhorias após a análise de desempenho da empresa?
São obtidas e utilizadas informações comparativas na análise do desempenho
e melhoria dos produtos/serviços e processos?
Fonte: Elaboração Própria (2015).

Após considerar as perguntas do Quadro 16 adequadas para o objetivo da primeira fase
empírica deste estudo, o questionário foi preparado com o auxílio da ferramenta de elaboração
de formulários do Google.
Assim como o questionário de autoavaliação do MPE Brasil 2015, o questionário desta fase
da pesquisa contém quatro alternativas para o gestor respondente assinalar apenas uma
resposta.
Para os questionamentos sobre estratégia, cada alternativa reflete um nível em que o gestor
declara enquadrar sua empresa, a saber: (1) se não utiliza o tópico apresentado; (2) se tem
baixo nível de utilização do tópico apresentado; (3) se tem nível intermediário de utilização
do tópico apresentado; ou (4) se tem alto nível de utilização do tópico apresentado.
Este padrão de alternativas é presente em 60% das perguntas do questionário elaborado. Além
das questões acerca do perfil das empresas e dos gestores que não apresentarem alternativas
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neste padrão, a questão número 9 “Quais fatores levaram a empresa a adotar levantamento de
indicadores de desempenho formalmente?” apresenta cinco alternativas, na qual pode ser
respondida mais de uma opção. Dentre as cinco opções, quatro sugerem um fator para a
utilização de indicadores de desempenho, e cada fator é relacionado com cada uma das quatro
perspectivas do Balanced Scorecard. Além destas quatro, uma que permite o gestor afirmar
que não utiliza indicadores.
Após definir as perguntas e as respectivas alternativas de resposta preparou-se os elementos
complementários (Richardson, 1999) do questionário. Primeiramente, elaborou-se, para as
perguntas do Quadro 16, uma breve explicação dos termos da pergunta que poderiam gerar
dúvida no momento da resposta, embasado no padrão do questionário de autoavaliação do
MPE Brasil. Em seguida, preparou-se a apresentação do questionário e agradecimentos.
O questionário piloto é apresentado no Apêndice 1.
Concluída a elaboração do questionário piloto, este foi enviado via e-mail para quatro
respondentes com as mesmas características da amostra selecionada para a primeira etapa da
pesquisa empírica com a finalidade de realizar os testes. Conforme Richardson (1999)
argumenta o objetivo foi verificar possíveis falhas, pontos de incompreensão e tempo de
resposta.
Como resultado desta etapa, verificou-se que o questionário levava de 05 a 10 minutos para
ser respondido, de acordo com o retorno dos respondentes o tempo mínimo realizado foi para
aquele gestor que não precisou ler as explicações de cada pergunta, já o tempo máximo de 10
minutos foi para aquele gestor que sentiu necessidade de ler as explicações.
A falha identificada no questionário foi a falta de campo para a identificação dos
respondentes, que no envio por e-mail poderia ser sanada pela verificação do endereço de email, mas que para as entrevistas com contato direto faltaria o campo para preencher o nome
do respondente, necessários para a segunda fase da pesquisa.
Dessa forma, as adequações foram realizadas e o questionário final da primeira fase da
pesquisa foi concluído, conforme apresentado no Apêndice 2.
Apresentado o método da primeira fase empírica deste estudo, a próxima subseção é dedicada
a apresentar o método de testagem das conjecturas da segunda fase; uma pesquisa de
levantamento com a utilização do método Discurso do Sujeito Coletivo.
3.2.2 Discurso do Sujeito Coletivo
Para a realização e avaliação das entrevistas da segunda fase deste estudo, foi selecionada a
metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) devido ao seu enfoque qualiquantitativo
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nas pesquisas de opinião. A metodologia brasileira permite a tabulação, organização e
generalização dos resultados sob a forma natural da opinião: um depoimento no formato de
discurso (LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2012; FIGUEIREDO, CHIARI E GOULART, 2013).
O DSC foi desenvolvido no início da década de 1990, na Universidade de São Paulo (USP)
com a realização de uma pesquisa de opinião que apresentava depoimentos coincidentes. Com
este fato, os autores optaram por apresentar o resultado “sob a forma de um depoimento
único, redigido na primeira pessoa do singular” (Lefèvre e Lefèvre, 2012, p.19) como se todos
os indivíduos pesquisados fossem uma só pessoa.
A opção dos pesquisadores em apresentar o depoimento desta forma ocasionou no
desenvolvimento do método, que se baseia no fato de que se na sociedade indivíduos
compartilham opiniões, então estas podem ser representadas por “discursos-síntese dos
conteúdos e argumentos que conformam essas opiniões semelhantes” (Lefèvre e Lefèvre,
2012, p. 17).
Estes discursos-síntese são apresentados na primeira pessoa do singular com a finalidade de
expressar o pensamento da coletividade (LEFÈVRE et al, 2003). A partir da construção dos
discursos-síntese elaborados, tem-se o pensamento da coletividade como um discurso
individual, ou seja, a junção de vários discursos cria um único pensamento, que é coletivo
(LEFÈVRE et al, 2003; WINKLER et al, 2012).
Dessa forma, o resultado da pesquisa de opinião será composto por quantos discursos-síntese
diferentes existirem em determinada população pesquisada. Como uma pesquisa pode
apresentar diversos DSCs diferentes, cada um tem determinado peso, que equivale à
proporção de pessoas que aderem a tal opinião, sobre o total de pesquisados dos conteúdos e
argumentos que conformam essas opiniões semelhantes (LEFÈVRE E LEFÈVRE,
2012;LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2006).
Assim, o DSC se apresenta como uma metodologia não só qualitativa, mas também
quantitativa.
Qualitativa porque no DSC de cada distinta opinião coletiva apresentada sob a forma
de um discurso que recupera os distintos conteúdos e argumentos que conformam a
dada opinião na escala social ou coletiva; quantitativa porque tais discursos têm,
ademais, uma expressão numérica, considerando-se que as sociedades são
coletividades de indivíduos que compartilham ideias e opiniões socialmente
disponíveis (LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2012, p. 18)

Este fato, para Lefèvre e Lefèvre (2012), representa um avanço para os métodos de pesquisa
de opinião que são qualitativas e quantitativas, pois não aponta mais a oposição entre as duas
características, uma vez que, em toda a extensão da pesquisa, a natureza discursiva é
preservada.
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Dessa maneira Lefèvre e Lefèvre (2012), ao apresentar os fundamentos do DSC, buscam
desmistificar o fato de que o qualitativo e o quantitativo sejam distintos na pesquisa de
opinião, mas aspectos de mesmo objeto.
Além do fundamento qualiquantitativo, Lefèvre e Lefèvre (2012) embasaram a metodologia
na Teoria das Representações Sociais (RS) de Jodelet, que entende a sociedade como um
plano simbólico composto por um sistema de crenças compartilhadas com troca de sentidos
ou comunicação, que ocasiona a coesão. Os membros da formação social não possuem ideias
completamente coesas, mas a oportunidade de compartilhamento permite que ideias diferentes
ou não possam ser trocadas (LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2012; LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2006).
Então,
o DSC consiste num conjunto de instrumentos destinados a recuperar e dar a luz às
RS, mormente as que aparecem sob a forma verbal de textos escritos e falados,
apresentando tais representações sob a forma de painéis de depoimentos coletivos
(LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2012, p. 23).

Assim, na perspectiva de sistematizar a recuperação das RS, Lefèvre e Lefèvre (2012)
apontam que a forma mais adequada de se obter depoimentos para representar o pensamento
da coletividade é por perguntas abertas sobre o tema de estudo, buscando depoimentos
espontâneos, autênticos e verdadeiros. Para alcançar depoimentos com estas características, os
autores elencam alguns pontos importantes para a elaboração dos formulários, a saber:
1. Redigir objetivo da pergunta e elaborar a questão de acordo;
2. “Verificar se a pergunta é compatível com a natureza do objetivo” (LEFÈVRE E
LEFÈVRE, 2012, p. 53), que podem ser cognitivos, atitudinais e comportamentais
para uma pesquisa de opinião;
3. Uma pergunta por objetivo;
4. Verificar se uma mesma pergunta não conduz a mais de um objetivo;
5. Abster-se de induções;
6. Buscar perguntas explicativas, acrescentando “por quê?”, se necessário;
7. Observar se os termos das perguntas são compreensíveis para a população pesquisada;
8. O DSC não trabalha com questionários flexíveis, pois é impossível reconstruir
representações coletivas com perguntas modificadas no decorrer da entrevista;
9. Realizar o pré-teste;
Além de seguir estes pontos para a elaboração do questionário de pesquisa, os autores
propõem três maneiras de coletar os depoimentos a serem escolhidos pelo pesquisador: (1)
entrevistas individuais; (2) uso de grupos foco e; (3) entrevistas online (LEFÈVRE E
LEFÈVRE, 2012).
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Para a presente pesquisa, será utilizado o método de entrevistas individuais, pois, de acordo
com Lefèvre e Lefèvre (2012), este tipo de coleta de dados é o mais utilizado por aqueles que
empregam o DSC e por considerar que as vantagens superam as desvantagens. Como
vantagens, os autores apontam
o resgate da opinião individual livre de qualquer tipo de interferência; [...] permite o
entrevistador bem treinado conduzir adequadamente a entrevista; [...] permite aflorar
o discurso espontâneo; [...] possibilita o resgate discursivo da opinião de populações
que não têm a voz ouvida (LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2012, p. 62-63).

Entretanto, como desvantagem, este tipo de entrevista é apontado com alto custo e elevado
tempo de duração (LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2012).
Após elaborar o questionário, definir o método de entrevistas e realizar as entrevistas, o passo
seguinte é processar as respostas para se obter o pensamento da coletividade. Para realizar
esse processamento, o DSC apresenta três figuras metodológicas (Lefèvre e Lefèvre, 2012):
(1) Ideias Centrais, (2) Expressões-chave e (3) Ancoragem.
A ideia central (IC) de um DSC é a nomeação do sentido manifesto pelo respondente, ou seja,
a expressão que revela de forma mais sintética e precisa possível o sentido do discurso sob
análise, de forma direta ou indireta, abstratas, frias, sintéticas e conceituais, resumindo o que o
entrevistado quis expor (LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2012; LEFÈVRE et al, 2009; LEFÈVRE et
al, 2003).
Já as expressões-chave (ECH) são os trechos mais significativos das respostas, que revelam a
essência do conteúdo (LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2012; LEFÈVRE et al, 2004).
A ancoragem (AC) é definida como uma expressão de determinada teoria ou ideologia que
está embutida no discurso proferido pelo respondente como outra qualquer afirmação,
podendo estar presente, ou não, em algum ECH (LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2012).
Por fim, o discurso do sujeito coletivo é construído com mesmos ICs e ECHs, na primeira
pessoa do singular, com um variado número de depoimentos reunidos em um só discursosíntese (LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2012; LEFÈVRE et al, 2004). Ou seja, o DSC é construído
com as expressões-chaves e ideias centrais enquadradas em mesma categoria.
Apresentados os aspectos do DSC, Winkler et al (2012) resume sua tabulação em quatro
etapas básicas: 1) selecionar o essencial do conteúdo de cada depoimento; 2) associar estes
conteúdos a uma descrição de sentidos; 3) agrupar os depoimentos em categorias; 4) reunir os
depoimentos de uma mesma categoria em um discurso único redigido na primeira pessoa do
singular.
Esclarecidos os conceitos e etapas da metodologia do DSC, a seguir são apresentados os
passos para a elaboração do questionário, seguindo os preceitos apresentados nesta subseção.
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3.2.2.1 Elaboração do Questionário de Pesquisa
Nesta subseção, são apresentadas as etapas da elaboração do questionário de pesquisa para a
segunda fase deste estudo. Após a escolha do método de análise das entrevistas, buscou-se
elaborar um questionário de pesquisa que fosse compreensível aos empresários entrevistados
com a finalidade de obter boas respostas, embasando-se nas recomendações de Lefèvre e
Lefèvre (2012).
O primeiro passo para a realização do questionário foi redigir o objetivo de cada pergunta
para guiar o que se desejava obter do respondente, atentando para realizar uma pergunta por
objetivo e não induzir respostas (LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2012).
Dessa forma foi desenvolvido o primeiro questionário, apresentado no Quadro 17. As
questões deste primeiro questionário foram elaboradas de acordo com as conjecturas
propostas no método desta pesquisa.
Quadro 17: Primeiro Questionário de Pesquisa para o DSC.
Questionário de pesquisa
Objetivo

Pergunta

1 Entender como o empresário declara ter
desenvolvido a estratégia de sua empresa
2 Entender como o empresário declara atuar para
que a estratégia seja seguida

Como você desenvolveu a estratégia da sua
empresa?
Como você dirige a sua empresa para que as
decisões e as ações estejam de acordo com a sua
estratégia?

3 Entender se o empresário mensura resultados Na primeira etapa desta pesquisa, você afirmou
que são relacionados a sua estratégia ou não
utilizar indicadores de desempenho para mensurar
resultados. O que você considera importante na
hora de definir o que é necessário controlar?
4 Entender como o empresário declara controlar as
finanças de sua empresa
5 Entender como o empresário declara controlar a
percepção dos clientes em relação à empresa

Explique o que deseja entender ao verificar seus
resultados financeiros?
Explique o que deseja entender ao verificar a
percepção dos seus clientes em relação a sua
empresa?

6 Entender como o empresário declara controlar as Explique o que deseja entender ao verificar seus
melhorias em infraestrutura
resultados de investimentos com infraestrutura?
6 Entender como o empresário declara controlar Explique o que deseja entender ao verificar seus
os resultados com a capacitação dos resultados com capacitação de colaboradores?
colaboradores
7 Entender como o empresário declara controlar Explique o que deseja entender ao verificar seus
os processos operacionais de sua empresa
resultados de processos operacionais?
Fonte: Elaboração Própria (2015).
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Para certificar que as perguntas estavam adequadas e consoantes com a obra “Pesquisa de
Representação Social: um enfoque qualiquantitativo” de Lefèvre e Lefèvre (2012), foi
enviado um e-mail para o autor – Fernando Lefèvre – com o conteúdo do Quadro 17.
Na avaliação do autor, foram evidenciadas duas circunstâncias que poderiam ser melhores
trabalhadas: (1) a quantidade elevada de questões e (2) a falta de mediação (ligação entre a
teoria, representada pelo pesquisador, e a prática, representada pelo respondente) nas
questões.
No quesito quantidade de questões, a sugestão foi sintetizar e verificar o que realmente é
necessário saber de acordo com o objetivo da pesquisa.
No quesito da mediação, a sugestão de Fernando Lefèvre foi criar histórias que se
assemelhassem a realidade do empresário e, no final de cada história, questionar o
posicionamento do empresário diante daquela história.
A partir destas observações, foi desenvolvido o questionário do Quadro 18.
Quadro 18: Segundo Questionário de Pesquisa para o DSC.
(continua)
Questionário de pesquisa

1

2

Perspectiva BSC

Objetivo

Financeira

Entender como o empresário
declara controlar as finanças
de sua empresa

Clientes

Entender como o empresário
declara controlar a percepção
dos clientes em relação à
empresa

Historinha
O Carlos da empresa "C&C Locações" leu no Portal do
Administrador que é bom mensurar o desempenho
financeiro da empresa. Ele conversou com seu amigo
Luiz, também empresário, que o questionou sobre quais
indicadores ele iria mensurar. Sem saber a resposta,
Carlos foi ao Google e encontrou uma quantidade enorme
de indicadores, tais como Retorno sobre o Investimento,
Giro de Estoque, etc... Mesmo assim, Carlos ainda não
sabe quais indicadores deve utilizar. Se Carlos pudesse
utilizar os mesmos indicadores de desempenho financeiro
que você utiliza em sua empresa, quais seriam esses
indicadores?
O Sr. Geraldo, da empresa "Plano Geral", ficou
interessado em aumentar a sua quantidade de clientes,
após se inspirar em um dos boletins de inteligência
setorial do SEBRAE. Esse boletim continha informações
sobre como direcionar ações com base em indicadores
voltados aos clientes, de acordo com as estratégias de
cada empresa. Infelizmente o Sr. Geraldo está perdido no
que deve focar para alcançar o objetivo de aumentar a sua
quantidade
de
clientes.
Como sua empresa fica ao lado da empresa do Sr.
Geraldo e ele observou um grande número de clientes em
sua empresa, o que contrasta com a realidade da empresa
dele, ele resolveu lhe fazer uma visita, exatamente para
saber o que você tem feito. Se o Sr. Geraldo quisesse
saber quais indicadores relacionados a clientes você
utiliza em sua empresa, qual seriam esses indicadores.

72

Quadro 18: Segundo Questionário de Pesquisa para o DSC.
(conclusão)
Questionário de pesquisa
Perspectiva BSC

3

Processos
Internos

4

Aprendizado e
Crescimento

Objetivo

Historinha
Dona Júlia, da empresa "JL Limpezas", viu no programa
pequenas empresas & grandes negócios uma matéria que
afirmava que a utilização de indicadores adequados
auxilia na melhoria dos processos da empresa. Para
entender melhor quais indicadores ela poderia utilizar
Entender como o empresário para melhorar as etapas dos serviços que ela presta, ela
declara controlar os processo enviou um e-mail para a redação do programa, obtendo
internos da empresa
como resposta a sugestão de que ela visitasse sua
empresa, uma vez que você foi um dos entrevistados no
programa. Se a Dona Júlia fosse à sua empresa lhe
perguntar quais indicadores você utiliza para controlar e
melhorar seus processos internos, quais indicadores você
responderia à Dona Júlia?
Vilmar, da empresa "Vilarejo Construções", leu na revista
do Metalsul que para a empresa melhorar suas finanças,
conquistar clientes e melhorar seus processos era
necessário controlar os resultados em condições de
Entender como o empresário
trabalho, como capacitação de pessoal, pesquisa e
declara controlar as melhorias
desenvolvimento, etc. A revista do Metalsul, citava sua
em equipamentos, P&D,
empresa como exemplo de sucesso em investimentos
pessoal, sistemas e
nessas áreas. Vilmar se interessou em melhorar sua
procedimentos de sua empresa
empresa nesses aspectos após ler a reportagem e foi te
fazer uma visita. Se, nesta visita, Vilmar lhe perguntasse
quais indicadores você usa para avaliar os resultados em
condições de trabalho, o que você responderia?
Fonte: Elaboração Própria (2015).

O questionário do Quadro 18 foi elaborado considerando as quatro perspectivas do BSC,
sistema de indicadores de desempenho que embasou deste estudo. Neste sentido, foram
redigidos objetivos para as perguntas de acordo com cada perspectiva – Finanças, Clientes,
Processos Internos e Aprendizado e Crescimento. Estes objetivos fundamentaram o
desenvolvimento das histórias, que cumprem o papel da mediação entre teoria e prática,
conforme sugerido pelo autor do método.
No questionário do Quadro 18, se buscou desenvolver histórias que fossem verossímeis, que
se assemelhassem com o dia a dia do empresário de uma pequena empresa, ao inserir aspectos
da realidade, como o “Boletim de Inteligência Setorial” do SEBRAE, o Facebook ou o
website “Portal do Administrador”. Além disso, foi criado um estímulo ao empresário
solicitando-o a ajudar um personagem, que também é um gestor, em questões de gestão
empresarial.
Após apresentar o questionário do Quadro 18 ao Fernando Lefèvre, via e-mail, o autor
considerou-o apropriado e sugeriu realizar testes para verificar se este cumpriria a função
conforme esperado.
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Dessa forma, foram realizados testes com gestores de MPEs com mesmo perfil da amostra
selecionada, detalhado na próxima subseção deste documento.
Após a realização dos testes, constatou-se que a pergunta no final de cada história poderia ser
confusa ao empresário, uma vez que a palavra “indicadores” gerou estranhamento. Desta
forma, optou-se por mudar o formato das perguntas, conforme sugestão de um dos
respondentes da fase de testes. Esta mudança pode ser verificada no Quadro 19.
Quadro 19: Questionário de Pesquisa para o DSC pós-testes.
(continua)
Questionário de pesquisa
Perspectiva
BSC

1

Financeira

2

Clientes

3

Processos
Internos

Objetivo

Historinha

O Carlos da empresa "C&C Locações" leu no Portal do
Administrador que é bom mensurar o desempenho financeiro da
empresa. Ele conversou com seu amigo Luiz, também empresário,
Entender como o
que o questionou sobre quais indicadores ele iria mensurar. Sem
empresário declara
saber a resposta, Carlos foi ao Google e encontrou uma quantidade
controlar as finanças de enorme de indicadores, tais como Retorno sobre o Investimento,
sua empresa
Giro de Estoque, etc... Mesmo assim, Carlos ainda não sabe quais
indicadores deve utilizar. Se Carlos pudesse realizar a mesma
análise de desempenho financeiro que você realiza em sua
empresa, qual análise ele faria?
O Sr. Geraldo, da empresa "Plano Geral", ficou interessado em
aumentar a sua quantidade de clientes, após se inspirar em um dos
boletins de inteligência setorial do SEBRAE. Esse boletim
continha informações sobre como direcionar ações com base em
indicadores voltados aos clientes, de acordo com as estratégias de
Entender como o
cada empresa. Infelizmente o Sr. Geraldo está perdido no que deve
empresário declara
focar para alcançar o objetivo de aumentar a sua quantidade de
controlar a percepção dos clientes.
clientes em relação à
Como sua empresa fica ao lado da empresa do Sr. Geraldo e ele
empresa
observou um grande número de clientes em sua empresa, o que
contrasta com a realidade da empresa dele, ele resolveu lhe fazer
uma visita, exatamente para saber o que você tem feito. Se o Sr.
Geraldo quisesse saber quais análises de desempenho relacionados
a clientes e mercado você realiza em sua empresa, quais seriam
essas análises?
Dona Júlia, da empresa "JL Limpezas", viu no programa pequenas
empresas & grandes negócios uma matéria que afirmava que a
utilização de indicadores adequados auxilia na melhoria dos
processos da empresa. Para entender melhor quais indicadores ela
Entender como o
poderia utilizar para melhorar as etapas dos serviços que ela presta,
empresário declara
ela enviou um e-mail para a redação do programa, obtendo como
controlar os processo
resposta a sugestão de que ela visitasse sua empresa, uma vez que
internos da empresa
você foi um dos entrevistados no programa. Se a Dona Júlia fosse
à sua empresa lhe perguntar qual análise de desempenho você
realiza para controlar e melhorar seus processos internos, quais
análises você diria à Dona Júlia?
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Quadro 19: Questionário de Pesquisa para o DSC pós-testes.
(conclusão)
Questionário de pesquisa
Perspectiva
BSC

Objetivo

Historinha

Vilmar, da empresa "Vilarejo Construções", leu na revista do
Metalsul que para a empresa melhorar suas finanças, conquistar
Entender como o
clientes e melhorar seus processos era necessário controlar os
empresário declara
resultados em condições de trabalho, como capacitação de pessoal,
Aprendizado controlar as melhorias em pesquisa e desenvolvimento, sistemas de comunicação,
4
e
equipamentos, P&D,
procedimentos, etc. A revista do Metalsul citava a sua empresa
Crescimento
pessoal, sistemas e
como exemplo de sucesso em investimentos nessas áreas. Vilmar
procedimentos de sua
se interessou em melhorar a empresa dele nesses aspectos, após ler
empresa
a reportagem, e foi te fazer uma visita. Se, nesta visita, Vilmar lhe
perguntasse quais análises você usa para avaliar os resultados em
condições de trabalho, o que você responderia?
Fonte: Elaboração Própria (2015).

Além da mudança realizada no questionário representado pelo Quadro 19, foi redigido um
breve texto introdutório para ser apresentado aos respondentes no ato da entrevista com
finalidade de facilitar a compreensão do termo “indicadores de desempenho”, para afirmar
que o nome da empresa não seria citado no presente estudo e que não há resposta certa, para
apontar o desejo de compreender a opinião do respondente, para lhe agradecer e, finalmente
apresentar como a pesquisa seria conduzida. Além deste elemento, foi anexado ao final do
questionário (que foi entregue ao respondente), um termo de declaração de confidencialidade.
Esta declaração visou esclarecer que o nome da empresa que o respondente representa não
será citado neste estudo, termo apresentado no Apêndice 4.
Após estas mudanças, foram realizados mais três pré-testes que apresentaram uma reação
positiva dos respondentes permitindo finalizar o questionário, apresentado no Apêndice 3, e
prosseguir para as entrevistas.
Esclarecidos os métodos de elaboração dos questionários da primeira e segunda fase da
pesquisa empírica, a seguir é apresentado o método de seleção da amostra.
3.3 Seleção da Amostra
Nesta subseção é esclarecida e justificada a seleção dos respondentes para o presente estudo,
que foi delineada para alcançar os objetivos da presente pesquisa.
O tipo de amostra utilizado neste estudo é não probabilística intencional, pois interessa a
opinião de determinados elementos da população representativos das características
estabelecidas (MARCONI E LAKATOS, 2006; RICHARDSON, 1999), descritas no decorrer
desta subseção.
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Visando responder o problema deste estudo “A partir do pressuposto que as MPEs buscam a
vantagem competitiva mesmo com as limitações evidenciadas (LEONE, 1998; IBGE. 2001;
SEBRAE SP; 2010), ‘O que’ e ‘como’ fizeram para perdurarem no mercado por mais de
cinco anos, a exemplo das perspectivas estratégias preconizadas por Kaplan e Norton
(1997)?”, optou-se por buscar gestores de empresas de micro e pequeno porte que atuam no
mercado das cidades Volta Redonda e Barra Mansa, atuantes no APL-MM e representadas
pelo Metalsul, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Automotivas, de
Informática e de Material Eletro-Eletrônico do Médio Paraíba e Sul Fluminense.
O Metalsul, fundado em 1982, surgiu da associação de empresas da RVP-RJ dos segmentos
de metalurgia, mecânica e material elétrico e é vinculado à FIRJAN-SF (Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – Representação Regional do Sul Fluminense).
Sediado em Volta Redonda, conta com aproximadamente 130 associados e apresenta-se com
a missão de promover o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do setor metalmecânico na RVP-RJ de forma participativa e integrada, buscando ser referência na geração
de oportunidade às empresas associadas prestando atenção às suas demandas (FERREIRA,
2012).
Ferreira (2012) aponta que desde 2001 o Metalsul tem ampliado seu papel de negociações de
acordos coletivos para o fomento do desenvolvimento das empresas associadas ao concentrar
suas atividades no Arranjo Produtivo Local Metal-Mecânico (APL-MM) e sistematizar a
interação entre as organizações da região. O autor conclui que o MetalSul é o ator mais ativo
no contexto regional por buscar articular e aproximar empresas, organizações e poder público
para a defesa do interesse de seu segmento de atuação e também por mobilizar os associados
na busca de modernização e competitividade ao tentar mudar a mentalidade do empresariado
local, enfatizando atividades de inovação e tecnologia (FERREIRA, 2012).
O Metalsul é a representação social das organizações pertencentes ao APL-MM, forma de
organização de empresas de ramos de atuação similares e complementares sistematizado para
aplicar estratégias de cooperação (SANTOS et al, 1993; STALLIVEIERI, 2004; VIEIRA et
al, 2013; SCHREIBER et al, 2013; TEIXEIRA et al, 2006).
Organização de empresas em APLs acarreta uma série de consequências positivas aos seus
integrantes: (1) sensibilização e união do grupo de empresários que atuam no mesmo ramo;
(2) o aprendizado devido à troca de experiências; (3) o fortalecimento das entidades de
representação empresarial; (4) o aumento do vínculo entre universidades e institutos de
pesquisas e empresas; (5) elevação da competitividade; e (6) ganhos com eficiência
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(SANTOS et al, 1993; STALLIVEIERI, 2004; VIEIRA et al, 2013; SCHREIBER et al, 2013;
TEIXEIRA et al, 2006).
Dessa forma, o destaque apontado por Ferreira (2012) acerca da atuação do Metalsul como
representante do APL-MM na RVP-RJ é a justificativa para a seleção de empresas que são
pertencentes ao APL-MM, associadas e presentes nas atividades promovidas por este
específico sindicato.
O critério da seleção das empresas associadas ao Metalsul para a participação na pesquisa foi
o tempo de constituição; o mínimo de cinco anos de atuação no mercado local. Estipulou-se
que o tempo mínimo de constituição das MPEs participantes deste estudo deve ser de 5 anos,
uma vez na pesquisa do SEBRAE SP (2010) apontou que 58% das empresas encerravam suas
operações antes do quinto ano de funcionamento. Assim, ao selecionarem-se empresas com
cinco anos (ou mais) de constituição, julga-se que a presente pesquisa tem maiores chances de
cumprir os objetivos traçados.
Outro critério estabelecido para a seleção da amostra é o envolvimento das empresas com o
sindicato. Entende-se por “envolvimento” aquelas organização que são atuantes e presentes
constantemente nas atividades promovidas pela instituição.
Estabelecidas características das empresas participantes da pesquisa, solicitou-se ao Metalsul
apoio para a realização das entrevistas. O apoio seria desenvolver o contato entre pesquisador
e as empresas associadas, que possuíam as três características anteriormente descritas,
sintetizadas em: (1) ser de micro ou pequeno porte; (2) ser associada e atuante no Metalsul; e
(3) estar há mais de cinco anos presente no mercado.
Os gestores do Metalsul concordaram em apoiar a pesquisa e sugeriram que a primeira fase
deste estudo fosse realizada com gestores de vinte empresas, em um evento no qual os
gestores das empresas associadas estariam presentes (demonstrando a presença e atuação
destas empresas no sindicato).
O evento sugerido foi a 17ª Feira de Negócios do Sul Fluminense (Flumisul), na cidade de
Barra Mansa/RJ, nos dias 1 a 5 de julho de 2015. Neste evento, os associados estavam
presentes com exposição de estandes e um dos representantes do Metalsul acompanhou cada
uma das 20 entrevistas realizadas com as empresas caracterizadas no Quadro 20.
Quadro 20: Caracterização das Empresas entrevistadas.
(continua)
Empresa
1
2

Características
Calibração de instrumentos, gerenciamento metrológico, consultoria de gestão da qualidade e
treinamentos.
Produtos e serviços eletromecânicos.
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Quadro 20: Caracterização das Empresas entrevistadas.
(conclusão)
Empresa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Características
Produtos e Serviços em Olaria
Consultoria ambiental.
Transformação metalúrgica, insumos para siderurgia, beneficiamento de chapas metálicas.
Comércio de componentes eletrônicos.
Beneficiamento de aço.
Produtos de linha automotiva, fabricação de triciclos.
Recauchutagem de pneus.
Serviços industriais e controle de qualidade.
Manutenção industrial e serviços afins.
Beneficiamento de chapas metálicas.
Sinalização personalizada.
Manutenção industrial, cilindros hidráulicos e pneumáticos.
Fabricação e venda de telas.
Beneficiamento de aço.
Fabricação de painéis, caixas e calhas galvanizadas.
Fabricação e venda de materiais gráficos.
Serviços e produtos nas áreas de mecânica, caldeiraria, elétrica-eletrônica e construção civil.
Usinagem, caldeiraria, montagens industriais, projetos mecânicos, estruturas vasos de pressão,
elementos mecânicos em geral, com ou sem projeto.
Fonte: Elaboração Própria (2015).

Dessa forma, foram entrevistados vinte gestores de empresas de micro ou pequeno porte,
associadas e atuantes no Metalsul, com mais de cinco anos de atuação no mercado.
Após esclarecer os aspectos metodológicos adotados pela presente pesquisa, a seção a seguir
apresentará os resultados alcançados.
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Apresentadas as referências que embasam este estudo e o método empregado para a
investigação, este capítulo apresenta os resultados alcançados e a discussão, promovendo uma
análise entre a teoria estudada e os resultados que representam a prática.
Primeiramente, na subseção 4.1 são apresentados os gráficos que representam os resultados
obtidos com a pesquisa de levantamento com os gestores das micro e pequenas empresas
participantes. Em seguida, na subseção 4.2 são apresentados os resultados obtidos com o
método do Discurso do Sujeito Coletivo com os mesmos respondentes da primeira fase
empírica do estudo.
4.1 Primeira Etapa da Pesquisa Empírica
Nesta subseção são apresentados os resultados e a discussão da primeira fase da pesquisa
empírica deste estudo, a pesquisa de levantamento realizada nos dias 1 a 5 de julho de 2015,
na Flumisul com gestores de micro ou pequenos negócios, conforme as caracterizações da
subseção 2.3.
Após a realização das entrevistas, os questionários preenchidos foram analisados com a
finalidade de verificar possíveis incoerências entre as respostas. Entende-se como
incoerências entre as respostas situações nas quais os respondentes se contradiziam no
decorrer do questionário, conforme apresentado no Quadro 21.
Quadro 21: Análise dos questionários respondidos.
(continua)
Número

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Descrição
O respondente (gestor) afirma que faz análise de desempenho, mas que os indicadores e metas
relacionados às estratégias assim como os planos de ação para alcançar as metas ainda não estão
implementados. Entretanto, aponta que a empresa adotou indicadores de desempenho para
melhorar a lucratividade, afirmou utilizar diversos indicadores (dentre os apresentados) e ainda
afirma obter informações comparativas externas. Existe incoerência, pois no momento da
entrevista, afirmou que os indicadores relacionados à estratégia ainda estão sendo implementados,
ou seja, ainda não obtiveram resultados. Se não obtiveram resultados, não podem compará-los com
outras empresas.
O respondente (gestor) afirma que faz análise de desempenho, mas que os indicadores e metas
relacionados às estratégias não estão definidos. Entretanto, afirma que as metas relacionadas às
estratégias estão definidas, aponta que a empresa adotou indicadores de desempenho para
desenvolver-se no longo prazo e afirmou utilizar todos os indicadores apresentados.
O respondente (gestor) afirma que faz análise de desempenho, mas que os indicadores e metas
relacionados às estratégias não estão definidos. Entretanto, afirma que as metas relacionadas às
estratégias estão definidas, aponta que a empresa adotou indicadores de desempenho para aumentar
as vendas, afirmou utilizar todos os indicadores apresentados e ainda afirma obter informações
comparativas externas.
A empresa não apresenta incoerências no questionário.
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Quadro 21: Análise dos questionários respondidos.
(conclusão)
Número

Descrição

Empresa 5

A empresa não apresenta incoerências no questionário.

Empresa 8

O respondente (gestor) afirma que faz análise de desempenho, mas que os indicadores e metas
relacionados às estratégias não estão definidos. Entretanto, afirma que as metas relacionadas às
estratégias estão definidas, aponta que a empresa adotou indicadores de desempenho para aumentar
as vendas e afirmou utilizar todos os indicadores apresentados.
O gestor afirma que as estratégias não estão definidas, que não há análise de desempenho, não
existem indicadores de desempenho relacionados a estratégia estabelecidos, que não existem
planos de ação visando alcançar as metas, as informações necessárias para o planejamento das
atividades não estão definidas, a empresa n tem necessidade de utilizar indicadores de desempenho.
Entretanto, afirma utilizar software pago para armazenar e disponibilizar informações, afirmou
utilizar todos os indicadores apresentados e ainda afirma obter informações comparativas externas.
A empresa não apresenta incoerências no questionário.

Empresa 9

A empresa não apresenta incoerências no questionário.

Empresa 6

Empresa 7

Empresa 10 A empresa não apresenta incoerências no questionário.
O gestor afirma que as estratégias estão definidas, que há análise de desempenho, mas que não
existem indicadores de desempenho relacionados a estratégia estabelecidos nem existem planos de
ação visando alcançar as metas. Ele afirma que as informações necessárias para o planejamento das
Empresa 11 atividades estão definidas, que a empresa armazena e disponibiliza informações levantadas em
software pago, mas n tem necessidade de utilizar indicadores de desempenho. O gestor não
respondeu se utiliza fluxo de caixa ou não e afirmou utilizar todos os indicadores apresentados, e
ainda afirma fazer o comparativo com organizações externas.
Empresa 12 A empresa não apresenta incoerências no questionário.
Empresa 13 A empresa não apresenta incoerências no questionário.
Empresa 14 A empresa não apresenta incoerências no questionário.
Empresa 15 A empresa não apresenta incoerências no questionário
Empresa 16 A empresa não apresenta incoerências no questionário
O respondente afirma que a empresa não realiza análise de desempenho, mas que os indicadores,
Empresa 17
suas metas e planos de ação estão estabelecidos.
Empresa 18 A empresa não apresenta incoerências no questionário
Empresa 19 A empresa não apresenta incoerências no questionário
Empresa 20 A empresa não apresenta incoerências no questionário
Fonte: Elaboração própria (2015).

Esta breve análise, apresentada no Quadro 21, possibilitou distinguir os gestores que foram
incoerentes daqueles que não foram ao responder o questionário da primeira pesquisa de
levantamento. Esta distinção é relevante por apresentar quais empresas foram excluídas desta
pesquisa, uma vez que não se deseja resultados incoerentes nem para a primeira fase da
pesquisa empírica, nem para a segunda fase.
Além disso, foram selecionadas três empresas (as empresas 8;10; e 18) para participar da fase
de testes do questionário da segunda fase deste estudo.
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Dessa forma, as dez empresas nas quais são apresentados os resultados nesta fase da pesquisa
são apresentadas no Quadro 22.
Quadro 22: Empresas participantes.
Empresa
4
5
9
12
13
14
15
16
19
20

Características
Consultoria ambiental.
Transformação metalúrgica, insumos para siderurgia, beneficiamento de chapas metálicas.
Recauchutagem de pneus.
Beneficiamento de chapas metálicas.
Sinalização personalizada.
Manutenção industrial, cilindros hidráulicos e pneumáticos.
Fabricação e venda de telas de aço.
Beneficiamento de aço.
Serviços e produtos nas áreas de mecânica, caldeiraria e construção civil.
Usinagem, caldeiraria, montagens industriais, projetos mecânicos, estruturas vasos de pressão,
elementos mecânicos em geral, com ou sem projeto.
Fonte: Elaboração própria (2015).

Como se pode verificar no Quadro 22, as MPEs participantes deste estudo são representantes
do perfil do APL-MM, com atividades de stakeholders das siderúrgicas presentes na RVP-RJ.
Esse perfil de stakeholders corrobora com uma das características apresentadas pelo IBGE
(2001), que aponta a relação de complementaridade com empresas de grande porte. Pode-se
notar com o Quadro 22 que algumas das empresas prestam serviços e fabricam produtos sob
encomenda, corroborando com as características das MPEs de Picchiai (2013), como
empresas de sinalização personalizada, projetos mecânicos, consultoria ou manutenção.
Conforme apresentado na subseção 3.3 deste documento, esta amostra é composta por
empresas com mais de cinco anos de mercado, sendo que 70% destas empresas estão com
mais de 20 anos de atuação no mercado, conforme representa a Figura 12.
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20%

5 a 10
10%

11 a 20
>20

70%

Figura 12: Gráfico do Tempo de constituição.
Fonte: Elaboração Própria (2015).

Além de estar presente no mercado há mais de 5 anos, as empresas pesquisadas apontam
empregar menos de 50 funcionários, conforme representado na Figura 13, o que demonstra
que todas são empresas de micro ou pequeno porte conforme IBGE (2001).

20%

<10
10 a 30
50%

30 a 50

30%

Figura 13: Gráfico do Número de funcionários.
Fonte: Elaboração Própria (2015).
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Já o gráfico da Figura 14, apresenta a representatividade de empresas familiares na amostra
pesquisada.

30%

Sim
Não

70%

Figura 14: Gráfico da representação de empresas familiares.
Fonte: Elaboração Própria (2015).

Como se pode observar, o fato de 70% das empresas pesquisadas serem familiares corrobora
com Almeida (2005), Leone (1998) e Cezarino (2006), que apontam a existência de forte
presença de membros da família, como sócios e proprietários nos negócios, uma vez que
foram estes os respondentes das duas fases da pesquisa de levantamento.
Além de apontar as características da empresa, a primeira parte do questionário apresenta
também um breve perfil dos gestores destes micro e pequenos negócios. Como resultado,
verificou-se que 90% dos gestores respondentes possuem graduação, 70% têm mais de 40
anos de idade e são homens como se pode visualizar nos gráficos da Figura 15.
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Gênero

Faixa Etária

80%

50%

60%

40%
30%

40%
20%
20%

10%

0%

0%
Masculino

Feminino

18-30

31-40

41-50

>50

Formação
80%
60%
40%
20%
0%
Fundamental

Nível Médio

Superior

Pós Graduação

Figura 15: Gráficos de Gênero, Faixa Etária e Formação dos Respondentes.
Fonte: Elaboração Própria (2015).

Estes resultados sugerem que a amostra estudada nesta pesquisa é mais capacitada
formalmente do que a amostra analisada pelo SEBRAE SP (2010) – cujo resultado foi de 78%
com ensino médio completo ou mais –, possui a média de idade dos respondentes mais
elevada uma vez que a média de idade dos respondentes do SEBRAE SP (2010) foi de 37
anos e é composta majoritariamente por homens assim como a amostra do SEBRAE SP
(2010).
Os dados de formação e de faixa etária, somados ao fato da maioria das empresas possuírem
tempo de constituição superior a 20 anos (Figura 12), sugerem que a amostra estudada é de
gestores capacitados e com elevado tempo de experiência de mercado. Além disso, o fato da
maioria das empresas serem familiares, podendo estar na segunda ou terceira geração de
gestão, evidencia a transmissão de conhecimento tácito de geração para geração, o que agrega
ainda maior experiência aos gestores atuais.
Após demonstrar que as empresas se enquadram nos requisitos da amostra e apresentar um
breve perfil dos gestores respondentes, são apresentadas as frequências das respostas dos
gestores sobre estratégia e desempenho empresarial, componentes da segunda etapa do
questionário.
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Inicialmente, questionou-se aos gestores se suas empresas tinham missão e visão definidas
formalmente, ou não, e se estas eram conhecidas pelos colaboradores. Apesar das perguntas
estarem separadas no questionário, definir missão e visão são práticas que caminham em
conjunto e o resultado alcançado foi coerente, sendo possível plotar em apenas um gráfico
ambos os resultados, conforme apresentado na Figura 16.

10%

Missão e Visão definidas
formalmente, mas pouco
conhecidas pelos funcionários
Missão e Visão definidas
formalmente e conhecidas pelos
funcionários

90%

Figura 16: Gráfico de Definição da Missão e Visão.
Fonte: Elaboração Própria (2015).

De acordo com 90% dos gestores respondentes, a missão e a visão são definidas formalmente
e conhecidas por todos os funcionários da empresa, sendo que apenas 10% não divulgam para
todos os funcionários. Com este resultado, percebe-se que todos os gestores declaram definir
formalmente as políticas que orientam a organização, entendendo o porquê dela existir e
formalizar onde deseja que a empresa esteja em determinado período de tempo.
Assim, este resultado aponta que as MPEs sob análise realizam dois dos três elementos
essenciais para o estrategista, conforme apontado por Quinn (1980): (1) os objetivos,
compreendidos como a visão; (2) e as políticas, compreendidas como a missão da
organização.
Em seguida, perguntou-se aos gestores se as estratégias que permitem alcançar os objetivos da
organização são definidas. Os resultados para este questionamento são apresentados na Figura
17.
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10%

Estratégias definidas
informalmente com uso restrito
de informações internas e
externas.
50%
Estratégias definidas
informalmente com uso de
informações internas e externas.
40%
Estratégias definidas formalmente
com uso de informações internas
e externas.

Figura 17: Definição das estratégias.
Fonte: Elaboração Própria (2015).

Ao verificar a Figura 17, é possível notar que todos os gestores entrevistados declaram definir
suas estratégias, mesmo que informalmente. Do total de respondentes, nesta questão, metade
afirma definir as estratégias para alcançar os objetivos da organização formalmente
considerando informações internas e externas à organização. Em relação à outra metade, 40%
definem as estratégias para alcançar os objetivos informalmente, mas consideram informações
tanto internas quanto externas à organização.
Kaplan e Norton (1997) afirmam que a definição da missão, visão e da estratégia é uma
premissa para a utilização do BSC, uma vez que são estas que embasam o sistema de medição
e gestão estratégica. Com os resultados apresentados na Figura 16 e na Figura 17, observa-se
que as MPEs entrevistadas cumprem esta premissa.
Com os resultados das Figuras 16 e 17, pode-se corroborar a Conjectura 2 “Se a maioria das
MPEs analisadas desejam sobreviver no mercado, então estas desenvolvem estratégias de
atuação”, uma vez que todos os respondentes afirmam desenvolver estratégias de atuação para
alcançar a missão e a visão desenvolvidas para suas empresas.
Após verificar se os gestores definem e expõem o porquê de suas empresas existirem, onde
prentendem que ela esteja e como pretendem fazer isso, questionou-se se eles verificam o
desempenho da empresa regularmente. A frequência das respostas para este questionamento é
apresentada no gráfico da Figura 18.
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50%

50%

A análise do desempenho da empresa é feita regularmente, mas de
forma restrita a alguns aspectos, como, por exemplo, financeiro, vendas,
atendimento e produção.
A análise do desempenho da empresa é feita regularmente, inclui
aspectos abrangentes ao negócio como, por exemplo, financeiro,
vendas, clientes, funcionários, fornecedores, produção e uso de alguns
indicadores e metas.
Figura 18: Análise de desempenho.
Fonte: Elaboração Própria (2015).

A Figura 18 aponta que todos os gestores afirmam utilizar análise de desempenho em suas
organizações, sendo metade deles restrita a alguns aspectos e outra metade de forma mais
abrangente.
Entretanto, conforme apontado por Kaplan e Norton (1997) a análise de desempenho sem a
relação com a estratégia pode ocasionar disperdício de recursos. Dessa forma, é de interesse
da presente pesquisa entender se os indicadores e metas que são estabelecidos pelos
respondentes são relacionados às estratégias que estas organizações traçaram. A frequência
das respostas para este interesse é evidenciada na Figura 19.
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20%

Os indicadores são estabelecidos
para algumas estratégias, mas
não existem metas relacionadas a
esses indicadores.

50%
Os indicadores e suas respectivas
metas são estabelecidos para
algumas estratégias.

30%

Os indicadores e suas respectivas
metas são estabelecidos para as
principais estratégias e são
comunicados aos funcionários.

Figura 19: Indicadores x Estratégias
Fonte: Elaboração Própria (2015).

Todos os gestores respondentes afirmam estabelecer indicadores de desempenho relacionados
às estratégias. Deste total, 80% dos respondentes declaram estabelecer indicadores e metas
para as estratégias, sendo que 50% comunica estas metas aos funcionários da organização.
Entretanto, 20% dos gestores afirmam que estabelecem indicadores, mas não relacionam
metas a estes.
Então, se os gestores afirmam levantar informações e traçar metas que são relacionadas às
estratégias, foi questionado se existem planos de ação para alcançar as metas estabelecidas.
As respostas declaradas pelos gestores respondentes são demonstradas pela Figura 20.
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20%

Não existem planos de ação
visando alcançar as metas da
empresa relacionadas às
estratégias.

50%
0%
Planos de ação são estabelecidos
para o alcance das principais
metas da empresa relacionadas às
estratégias.

30%

Planos de ação são estabelecidos
para o alcance das principais
metas da empresa relacionadas às
estratégias, e são acompanhados
regularmente.

Figura 20: Planos de Ação
Fonte: Elaboração Própria (2015).

A Figura 20 aponta que 80% dos gestores respondentes afirmam ter um plano de ação
definido para alcançar as metas relacionadas às estratégias e 50% também realiza o
acompanhamento regular deste plano de ação.
O plano de ação é o terceiro elemento que Quinn (1980) aponta como essencial ao
estrategista, pois é no plano de ação que serão definidas as atividades para cumprir os
objetivos, alcançar as metas, missão e visão da organização.
Entretanto, também é necessário que as informações da organização para o planjemento,
execução, análise das atividades e tomada de decisão estejam definidas e disponiblizadas aos
interessados. Esta foi a sétima pergunta do questionário e as respostas são apresentadas na
Figura 21.
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10%

10%

50%

30%

As informações não estão definidas.

Algumas informações para o planejamento, análise e execução das atividades para a tomada de
decisão estão definidas.
As principais informações para o planejamento, análise e execução das atividades para a tomada
de decisão estão definidas e são disponibilizadas para os funcionários.
As informações para o planejamento, análise e execução das atividades para a tomada de decisão
estão definidas, disponibilizadas para os funcionários, organizadas em sistemas de informações e
são utilizados mecanismos de segurança para proteção das mesmas
Figura 21: Informações para planejamento
Fonte: Elaboração Própria (2015).

Esta atividade, levantar e disseminar informações, é parte de um dos princípios preconizados
por Kaplan e Norton (1997). Os autores apontam a importância de transformar a estratégia em
tarefa de todos os funcionários da organização e, para possibilitar que este princípio ocorra na
prática, os gestores precisam definir as informações e disponibilizá-las aos interessados.
Conforme apresentado na Figura 21, 90% dos respondentes apontam definir as informações
necessárias para o planejamento, execução e análises das atividades para a tomada de decisão.
Do total, 80% disponibiliza as informações para os funcionários, sendo que 50% declara
organizar estas informações em sistemas com mecanismos de segurança.
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A disponibilidade destas informações em softwares é um facilitador para que a estratégia seja,
de fato, uma tarefa para todos. Dessa forma, desejava-se saber, na questão 8, o tipo de
ferramenta que ele utiliza para armazenar e divulgar estas informações.

20%

A empresa não tem ferramenta
para armazenar e disponibilizar
as informações levantadas.

50%
A empresa armazena e
disponibiliza as informações
levantadas em software gratuito.

30%

A empresa armazena e
disponibiliza as informações
levantadas em software pago.

Figura 22: Meio de armazenamento de informações.
Fonte: Elaboração Própria (2015).

A resposta de metade dos gestores das MPEs analisadas é de investir em softwares pagos para
o armazenamento e disponibilização das informações levantadas, 30% aponta armazenar e
disponibilidar informações levantadas em software gratuito e 20% afirma não dispor de
ferramenta de armazenamento e disponibilização de informações, conforme apresentado na
Figura 22.
Com os resultados apresentados nas Figuras 18, 19, 20, 21 e 22 pode-se afirmar que a
Conjectura 3, “Se a maioria das MPEs analisadas desejam alcançar a vantagem competitiva,
então estas relacionam à estratégia estabelecida análises de desempenho, metas e planos de
ação e comunicam estes aos funcionários”, é corroborada uma vez que a maioria dos gestores
entrevistados declararam relacionar à estratégia estabelecida análises de desempenho,
desenvolver e comunicar aos funcionários as metas e os planos de ação para alcançar os
melhores resultados e a vantagem comptetitiva.
Supondo que as informações levantandas são transformadas em indicadores que traduzem a
estratégia da organização, questionou-se aos gestores quais fatores, dentre 4 opções, o
motivaram a verificar os resultados. Destaca-se que esta questão continha 5 alternativas, nas
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quais o respondente poderia apontar não utilizar indicadores de desempenho ou escolher
dentre quatro alternativas aquela (ou aquelas) que justificam a adoção de indicadores de
desempenho, conforme explicado na subseção 3.2.1.1. Assim, a Figura 23 representa os
resultados deste questionamento.

1. Otimizar processos e produtos
60%

3. Melhorar
Lucratividade

30%

70%

2. Aumentar
Participação
De mercado
40%

4. Desenvolver-se no longo prazo
70%

Figura 23: Fatores para utilização de indicadores de desempenho.
Fonte: Elaboração Própria (2015).

Conforme os resultados apresentados anteriormente, todos os gestores afirmam adotar a
prática de mensuração de resultados, sendo que 60% dos gestores respondentes afirmam
utilizar indicadores de desempenho com a finalidade de otimizar processos e produtos, 40%
sentem a necessidade de aumentar a participação de mercado e para isso acompanham os
resultados da empresa, 70% dos respondentes afirmam desejar desenvolver-se no longo prazo
ao mensurar indicadores e 70% afirmam desejar melhorar a lucratividade ao medir o
desempenho de suas organizações. Entretanto, apenas 30% sentem necessidade de mensurar
quantitativamente seus resultados para buscar melhorias nas quatro alternativas apresentadas.
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Este resultado demonstra que poucos gestores (apenas 30%) declaram mensurar desempenho
com a finalidade de buscar melhorias em todas as perspectivas do BSC de Kaplan e Norton
(1997) e que focam suas análises no desempenho interno da organização.
Pode-se verificar maior atenção para a manutenção da sobrevivência da organização quando
70% dos respondentes declaram mensurar desempenho para desenvolver-se a longo prazo. Na
mesma intensidade, os gestores buscam melhores resultados financeiros, melhorar a
lucratividade.
A segunda etapa desta pesquisa apresentará o discurso dos gestores sobre quais atividades de
análise são realizadas, segmentadas nas quatro perspectivas do BSC a fim de identificar as
práticas mais recorrentes na amostra estudada e as práticas diferenciais realizadas.
Até este ponto, verificou-se que indicadores de desempenho são utilizados pelas empresas dos
gestores respondentes. Entretanto, deseja-se saber se estes indicadores são avaliados para a
melhoria da organização como um todo, ou seja, se algum destes resultados é insatifatório,
são efetuadas melhorias após esta avaliação? Esta pergunta foi respondida pelos gestores
respondentes desta fase da pesquisa e o resultado é apresentado na Figura 24.

20%

Não são promovidas melhorias
após a análise de desempenho.
50%
Pelo menos uma melhoria é
promovida após a análise de
desempenho.
10%

Algumas melhorias são
promovidas após a análise de
desempenho.
Muitas melhorias são promovidas
após a análise de desempenho.

20%

Figura 24: Melhorias após análise de desempenho.
Fonte: Elaboração Própria (2015).

Conforme apresentado por Kaplan e Norton (1997), um dos princípios do BSC é converter a
estratégia em um processo contínuo integrando operações e estratégias. Dessa forma, após
analisar o desempenho, cabe ao gestor verificar a progressão em relação a estratégia, o
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sistema de planejamento e controle, e, se for o caso, tomar ações corretivas e implementar
melhorias. No caso da amostra estudada, é possível saber que 80% dos gestores promovem
pelo menos uma melhoria após a análise de desempenho.
Além de melhorias internas na organização, o gestor pode buscar resultados externos com a
finalidade de comparar seus resultados e verificar sua posição no mercado de acordo com
cada indicador levantado. Questionou-se aos gestores das MPEs respondentes se esta prática é
adotada. A resposta para esta pergunta é evidenciada na Figura 25.

Não são obtidas informações
comparativas externas.

20%

40%

São obtidas informações
comparativas externas, mas não
são utilizadas na análise do
desempenho e melhoria dos
produtos/serviços e processos.
São obtidas informações
comparativas externas e são
utilizadas na analise do
desempenho
São obtidas informações
comparativas externas, são
utilizadas na analise do
desempenho e melhoria dos
produtos ou serviços e processos.

30%

10%
Figura 25: Informações comparativas externas.
Fonte: Elaboração Própria (2015).

Conforme verificado na fundamentação teórica deste estudo, Barney (1991) apontou que a
vantagem competitiva sustentável é alcançanda quando a empresa é capaz de criar valor a
frente de seus competidores de maneira que estes não consigam replicar os benefícios. A
importância de obter informações comparativas externas reside neste fato, na possibilidade de
identificar inovações e buscar manter-se a frente de seus concorrentes para obter a vantagem
competitiva.
Esta prática se mostra complexa para as MPEs devido as limitações de recursos, conforme
afirma Moreno (2012), IBGE (2001) e Almeida (2005). O que é também evidenciado nos
resultados apresentados na Figura 25, nos quais 40% dos gestores das MPEs não levantam
informações para comparar seus resultados com de outras organizações. Dos 60% restantes,
10% afirma obter estas informações, mas não realiza análise comparativa e nem melhorias em
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sua organização; 30% afirma obter informações e utilizá-las na análise de desempenho e 20%
afirma obter informações, realizar a análise de desempenho e utilizá-las na melhoria de seus
produtos/serviços e processos.
Entretanto, pode-se supor que comparações externas realizadas informalmente sejam a prática
mais recorrente das MPEs, mas esta suposição poderá ser respondida em futuros estudos que
serão recomendados nas considerações finais desta pesquisa.
Com os resultados apresentados nas Figuras 24 e 25 pode-se corroborar a Conjectura 4 “Se a
maioria das MPEs desejam alcançar a vantagem competitiva, então estas realizam melhorias
após a análise de desempenho”, uma vez que 80% dos respondentes apontam realizar pelo
menos uma melhoria após cada análise de desempenho e 20% vai além e busca comparar seus
resultados com os concorrentes para executar as melhorias.
Entretanto, para Porter (1990), apenas realizar verificar o posicionamento não é o suficiente
para a obtenção da vantagem competitiva. Para o autor, alcançar este objetivo depende da
capacidade da empresa em inovar (PORTER, 1990).
Dessa forma, foi questionado aos gestores se, em suas organizações, são realizados esforços
para inovar. A frequência da resposta para este questionamento é evidenciada na Figura 26.

20%
Existem alguns esforços para
inovar, mas são esporádicos.

Os esforços para inovar são
realizados regularmente, mas não
são acompanhados.

50%

30%

Os esforços para inovar são
realizados formalmente e
regularmente e são
acompanhados e medidos através
de indicadores.

Figura 26: Esforços para inovar.
Fonte: Elaboração Própria (2015).

Como pode-se verificar na Figura 26, todos os respondentes afirmam realizar esforços para
inovar, mesmo que de forma esporádica (20%). Metade dos respondentes apontou realizar
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esforços para inovar, acompanhar e medir com indicadores
respondentes

apontou

realizar

os

esforços

para

estes esforços e 30% dos

inovar

regularmente,

mas

sem

acompanhamento.Com este resultado, ficou evidente que todos buscam inovar, independente
da formalidade envolvida neste processo.
Porter (1990) aponta que para que a inovação seja recorrente, além da necessidade do apoio
do estado (com infraesturura, por exemplo) e do mercado (ao pressionar e desafiar), é
necessário, também, um ambiente favorável de estímulo ao surgimento de ideias criativas.
Então, isto foi questionado aos gestores das MPEs sob análise e a frequência das respostas é
apresentada na Figura 27.
10%

50%

20%

20%
Não é promovido um ambiente favorável de estímulo ao surgimento de ideias criativas e de
comunicação entre funcionários.
É promovido um ambiente favorável com algumas ações de estímulo ao surgimento de ideias
criativas, predominando a comunicação informal entre os funcionários voltada para
implementar inovações.
É promovido um ambiente favorável com diversas ações de estímulo ao surgimento de ideias
criativas, predominando a comunicação formal entre os funcionários voltada para implementar
inovações.
É promovido um ambiente favorável de estímulo permanente com ações formalizadas voltadas
ao surgimento de ideias criativas e de comunicação contínua e estruturada entre os funcionários
voltada para implementar inovações.
Figura 27: Ambiente de estímulo à inovação.
Fonte: Elaboração Própria (2015).
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É evidenciado na Figura 27 que 90% dos gestores entrevistados apontam promover um
ambiente favorável à inovação, sendo 20% com algumas ações de estímulo informalmente
com os funcionários, 20% com diversas ações estimulantes ao surgimento de novas ideias
formalmente com o envolvimento dos funcionários e metade dos respondentes afirmam
promover o ambiente de estímulo à inovação de forma estruturada para a implementação
destas.
Corroborando com Porter (1990), Kaplan e Norton (1997), incluiram a inovação na
perspectiva de aprendizado e crescimento, uma das quatro que norteiam a formação do BSC.
Com estes dois últimos resultados, é possível corroborar a Conjectura 5 “Se a maioria das
MPEs desejam alcançar a vantagem competitiva, então estas adotam práticas que favorecem
a inovação”, uma vez que todos os respondentes apontam inovar, mesmo que
esporadicamente, e 90% deles afirma promover um ambiente favorável à inovação.
Com os resultados obtidos na primeira fase da pesquisa, observa-se que a maioria dos
gestores entrevistados declaram adotar todas as práticas questionadas, mas que estas práticas
nem sempre são realizadas com a formalidade que as médias e grandes corporações adotam.
Então, se não há formalização das atividades de análise de desempenho e gestão da estratégia,
como os gestores das MPEs analisadas declaram analisar o desempenho de suas
organizações?
Com o Balanced Scorecard de Kaplan e Norton (1997) como embasamento, a próxima
subseção apresentará os resultados que pretendem apresentar a resposta a esta pergunta..
4.2 Segunda Etapa da Pesquisa Empírica
Esta subseção apresenta os resultados que buscam a compreensão de como os gestores das
MPEs analisadas declaram verificar o desempenho de suas organizações. Para isso, foi
realizada uma pesquisa de levantamento com os 10 gestores de empresas de micro e pequeno
porte entre novembro de 2015 e janeiro de 2016 e foi utilizado o Discurso do Sujeito Coletivo
para realizar a análise das respostas.
Destaca-se que a segunda etapa desta pesquisa não almeja validar os resultados da primeira
etapa empírica deste estudo, mas entender de forma mais aprofundada “o como” as análises,
segmentadas nas quatro perspectivas do Balanced Scorecard (apresentado na subseção 2.2
deste documento), são realizadas, de acordo com as declarações que os gestores apresentaram
nas entrevistas.
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As entrevistas foram realizadas com o questionário elaborado para esta fase do estudo
(Apêndice 3), conforme apresentado na subseção 3.2.2.1 e a execução ocorreu conforme os
preceitos elucidados por Lefèvre (2012), apresentados na subseção 3.2.2 deste documento.
Após a realização das entrevistas, foram realizados os procedimentos para processar os dados
levantados. Primeiramente, as entrevistas gravadas foram transcritas e em seguida foram
selecionadas as expressões-chave das falas de cada respondente. Após esta atividade, foram
identificadas as ideias centrais de cada expressão-chave; procedimento este que embasou a
quarta etapa da tabulação, a reunião das ideias centrais de cada respondente, categorizando-as.
Dessa forma, foi possível, desenvolver o Discurso do Sujeito Coletivo para cada ideia central
identificada para, em seguida, quantificar o número de sujeitos que declarou cada depoimento.
O procedimento para esta atividade é resumido na Figura 28.

1.Transcrição das
entrevistas gravadas

2.Seleção das
Expressões-chave

3.Identificação das
Ideias Centrais de
cada Expressãochave

4.Reunião das
Ideias Centrais
semelhantes

5.Construção dos
Discursos do
Sujeito Coletivo

6.Quantificação dos
DSCs

Figura 28: Etapas da tabulação dos dados de acordo com o DSC.
Fonte: Elaboração Própria (2016) baseado em Lefèvre e Lefèvre (2012).

Estas etapas foram realizadas para cada pergunta efetuada na entrevista, conforme o
questionário apresentado no Apêndice 3.
A primeira pergunta realizada refere-se à perspectiva financeira do Balanced Scorecard
(BSC) que, em resumo, deseja entender o tipo de análise financeira que o gestor emprega em
sua micro ou pequena organização. Para este questionamento, foram identificados dois DSCs,
apresentados no Quadro 23.
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Quadro 23: Discurso do Sujeito Coletivo - Perspectiva Financeira
Ideia
Central

DSC

DSC 1A

Fluxo de
Caixa

Eu utilizo um software para organizar e apresentar os gastos - como impostos,
investimentos em materiais, pessoas, despesas administrativas - e apresentar o
faturamento. É o que a gente conhece como Fluxo de Caixa, né? Daí eu faço um
confronto entre os gastos e o faturamento pra ver o lucro de cada mês. Além de ver o
lucro, eu consigo visualizar situações que são importantes pra mim, se eu estou
gastando mais do material de escritório, ou se a conta de telefone tá mais alta que o
normal, por exemplo. Essa ferramenta é um facilitador pra eu enxergar onde estou
gastando muito dentro da empresa e pra saber se o meu volume de vendas naquele mês
me traria o suficiente pra pagar minha despesa. Eu acho isso essencial para qualquer
tipo de negócio, é o mínimo que a empresa tem que ter.

DSC 1B

Sem análise

Eu não utilizo nenhum indicador no momento, trabalho conforme o mercado se
posiciona, mas não tenho indicadores financeiros.
Fonte: Elaboração Própria (2016).

Como se pode perceber no Quadro 23, para a primeira pergunta houve apenas duas ideias
centrais que foram sintetizadas em dois discursos do sujeito coletivo. O DSC 1A representa
90% dos entrevistados, conforme demonstrado na Figura 29, apontando a alta incidência da
utilização do fluxo de caixa como ferramenta para a análise financeira.
Com o DSC 1A, observa-se que com o Fluxo de Caixa, o gestor declara visualizar mais que o
confronto entre o faturamento e os custos, ele aponta utilizar o Fluxo de caixa para verificar
possíveis pontos de redução de custos e se o volume de vendas está no nível desejado.
Conforme apontado na fundamentação teórica sobre o BSC, Kaplan e Norton (1997) apontam
que as empresas tem ciclo de vida dividido em três fases. Sabendo que a maioria das
organizações tem mais de 20 anos no mercado e com a resposta dos gestores das MPEs sob
análise, julga-se que as empresas estão na terceira fase, a colheita. Em consonância com o
discurso dos respondentes, Kaplan e Norton (1997) descrevem que nesta fase a empresa já
não faz investimentos significativos e a meta é maximizar o fluxo de caixa.
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DSC 1B
10%

DSC 1A
90%

Figura 29: Gráfico de distribuição da frequência dos DSCs da Perspectiva Financeira.
Fonte: Elaboração Própria (2016).

De acordo com o DSC 1A, os respondentes utilizam o Fluxo de Caixa para verificar custos,
despesas, gastos e o faturamento com a finalidade de “visualizar situações que são
importantes” e adotar uma atitude de acordo com a sua interpretação da situação. Este tipo de
ferramenta e análise poderia auxiliar os gestores entrevistados pelo SEBRAE SP (2010) a
evitar a falta de capital, mencionada no estudo como uma das três principais dificuldades
encontradas no primeiro ano de atividade das MPEs.
O resultado obtido com a primeira pergunta realizada corrobora a Conjectura 6 “Se a maioria
das MPEs sob análise verificam suas finanças, então utilizam o fluxo de caixa” uma vez que
90% dos gestores apontam utilizar o Fluxo de Caixa para analisar seus resultados financeiros.
A partir da segunda pergunta do questionário desta etapa da pesquisa empírica, cada
entrevistado declarou mais de uma ideia central para o questionamento realizado. Com este
fato, a segunda pergunta resultou em sete diferentes ideias centrais, conforme apresentado no
Quadro 24.
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Quadro 24: Discurso do Sujeito Coletivo - Perspectiva Clientes e Mercado.
Ideia Central
DSC 2A
Análise de
Posicionamento

DSC
Uma análise que eu faço aqui na empresa é ver como eu estou posicionado no
mercado, vejo os meus concorrentes (em termos de quantidade e diferencial
deles) e o nicho que os meus clientes desejam para eu focar e preparar as minhas
ações.

DSC 2B

Eu fiz um mapeamento de potencial de área. Dividi o estado em regiões, dentro
destas regiões eu fiz o levantamento do número de clientes e potenciais clientes
para verificar o meu % de atuação em cada região para poder verificar onde
posso investir em vendas e aumentar meu mercado.

DSC 2C

Eu invisto em divulgação pra atrair clientes e fidelizar. Eu busco a mídia correta
que alcança meu público alvo. Eu penso assim, tem que investir em divulgação. E
Investimentos em
hoje em dia tem diversas ferramentas baratas e até gratuitas que direcionam de
divulgação
forma inteligente o que você quer divulgar, como o Google adworks, as redes
sociais...

DSC 2D

Fidelização pela
diferenciação

No meu caso, eu trabalho com qualidade e essa é a causa da clientela que temos
hoje. Muitas vezes o concorrente tem um preço menor, mas ele acaba perdendo
com o tempo porque o cliente vê que o produto não é tão bom e não vale pagar
menos. Faz parte dos valores da minha empresa, aqui eu prefiro solidificar e
ganhar o cliente com a qualidade. A qualidade que me refiro vai além do produto
em si, é buscar ir além e antever/perceber as necessidades que eu posso atender,
buscando superar as expectativas do cliente.

DSC 2E

Pesquisa de
satisfação

Depois que eu atendo meu cliente, eu faço uma pesquisa de satisfação para saber
como foi nosso desempenho em relação a qualidade do trabalho executado,
qualificação da mão de obra, pontualidade e atendimento. Assim, eu consigo ver
o que está legal e o que eu posso melhorar aqui.

DSC 2F

DSC 2G

Eu desenvolvi a curva ABC pros meus clientes. São categorias, né? Os clientes
que mais trabalham comigo estão na categoria A, os que trabalham um pouco
Curva ABC para
menos, na categoria B e assim vai. Então eu to sempre vendo quem tá ali, é, com
clientes
volume maior de serviço todo mês. Então a gente classifica ali de uma forma pra
gente ter uma melhor visão e buscar ações para reter ou recuperar clientes.
Taxa de
orçamentos
aprovados

Eu verifico o número de propostas enviadas e o número de propostas
concretizadas pra saber o percentual de orçamentos aprovados. Daí eu
desenvolvo uma meta e verifico os resultados buscando entender o que querem
dizer.
Fonte: Elaboração Própria (2016).

O Quadro 24 apresenta as ideias centrais e os DSCs tabulados para a segunda pergunta do
questionário de pesquisa desta fase da pesquisa de levantamento, que, resumidamente, buscou
entender como os gestores respondentes declararam analisar seus clientes e o mercado no qual
estão inseridos.
Os DSCs 2A e 2B compartilham da mesma ideia central. Ambos se referem à análise de
posicionamento e estão em consonância com as falas de Kaplan e Norton (1997), que afirmam
que para ter um bom desempenho financeiro no longo prazo é preciso criar e oferecer
produtos valorizados pelos clientes, que é preciso identificar populações atuais e potenciais
dos clientes para atendê-los.
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O DSC 2C tem como ideia central o investimento em divulgação. O gestor declara que a
divulgação bem direcionada é uma ferramenta utilizada para atrair e fidelizar os clientes e que
isto pode ser feito com custos baixos ou até mesmo custo zero. Este discurso apresenta
semelhança com duas medidas essenciais para a perspectiva dos clientes de Kaplan e Norton
(1997), apresentadas no Quadro 8 da fundamentação teórica sobre BSC (subseção 2.2.2), a
captação e a retenção de clientes. A captação de clientes é uma medida que aponta a
intensidade que uma unidade de negócios, no caso a MPEs como um todo, conquistar novos
clientes. A retenção mensura a intensidade que a empresa retém ou mantém relacionamentos
contínuos com seus clientes.
Além disso, o DSC 2C representa a terceira classe apresentada por Kaplan e Norton (1997)
para tornar possível a retenção dos clientes e ainda ampliar os negócios, a classe da “imagem
e reputação”.
Ainda com semelhança ao indicador de retenção de clientes, no DSC 2D, o gestor declara
fidelizar os clientes pela diferenciação, revelando também o posicionamento e a estratégia
daqueles que proferiram este discurso.
Kaplan e Norton (1997) apresentam três classes para possibilitar a retenção dos clientes e
ampliar os negócios – (1) atributos de produtos e serviços; (2) relacionamento com os
clientes; e (3) imagem e reputação, conforme abordado na subseção 2.2.2. O DSC 2G, cuja
ideia central é a taxa de orçamentos aprovados, pode ser interpretado como um indicador de
“relacionamento com os clientes” uma vez que, pelo discurso apresentado, o gestor analisa
este índice com a finalidade de entender seu significado perante o mercado. Esta análise de
“entender o que [clientes] querem dizer”, é relacionada com o DSC 2E.
O DSC 2E está consonante com o indicador de satisfação de clientes, apontado como
essencial por Kaplan e Norton (1997), o indicador de satisfação de clientes. Este discurso
afirma exatamente o que a descrição apresenta no Quadro 7, ou seja, mensurar o nível de
satisfação dos clientes de acordo com critérios específicos. O DSC 2E ainda evidencia que o
gestor, além de verificar a satisfação, também busca melhorias, conforme resultado discutido
na subseção anterior.
O DSC 2F, cuja ideia central é “curva ABC para clientes” e expressa que o gestor declara
categorizar seus clientes de acordo com volume de vendas por cliente ou a lucratividade por
cliente. Essa categorização permite ao gestor ações direcionadas e ainda produz medidas
consonantes com a última medida essencial de Kaplan e Norton (1997), apresentada no
Quadro 7.
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Os sete DSCs discutidos extraídos das respostas da segunda pergunta não foram proferidos
por todos os respondentes. Dessa forma, a Figura 30 apresenta a frequência de cada discurso.

DSC 2G
DSC 2F
DSC 2E
DSC 2D
DSC 2C
DSC 2B
DSC 2A
0%

5%

10%
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20%
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30%
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Figura 30: Gráfico de distribuição da frequência dos DSCs da Perspectiva de Clientes e Mercado.
Fonte: Elaboração Própria (2016).

Observa-se que o DSC 2A e o DSC 2D foram os discursos com maior representatividade e
expressam que 40% dos gestores declaram realizar análise de posicionamento e buscam
fidelizar seus clientes com produtos diferenciados. Além disso, com 30% de
representatividade, os gestores declaram analisar seus investimentos em divulgação,
direcionando o foco desta e buscando ferramentas com menores custos, porém eficazes.
Apenas 20% declaram realizar pesquisa de satisfação com seus clientes (DSC 2E) e verificar
a relação entre os orçamentos realizados com os orçamentos fechados (DSC 2G).
O DSC 2B, que representa o discurso de 10% dos entrevistados e tem a mesma ideia central
do DSC 2A, mostra que o respondente afirma realizar um mapeamento de potencial de área.
O respondente explica que a realização desta atividade mostra a fatia de mercado que ele
possui de acordo com a região sob análise, o que o ajuda a direcionar seus investimentos em
marketing.
O DSC 2F demonstra que 10% dos respondentes utilizam uma técnica de categorização para
seus clientes com finalidade de direcionar seus esforços de acordo com o volume ou lucro de
serviço prestado ou produto vendido.
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O resultado do segundo questionamento aponta sete análises que os gestores respondentes
declaram utilizar para verificar sua relação com os clientes e o mercado; relação destacada
como uma das principais dificuldades apontadas pelos gestores das MPEs que encerraram
suas atividades na pesquisa do SEBRAE SP (2010). Deve-se enfatizar que a frequência
apresentada para a utilização destas análises visa distinguir quais são as análises realizadas
comumente daquelas que são diferenciais. O diferencial pode ser uma atividade inovadora e
desconhecida pelos outros respondentes, que ao conhecê-la pode considerar aproveitável para
sua organização. O fato do DSC 2F, por exemplo, apresentar frequência de 10% dos
respondentes que categorizam seus clientes não faz desta prática menos importante, mas sim
uma solução diferente para cumprir o objetivo da análise.
Com os discursos apresentados para o segundo questionamento desta etapa da pesquisa, é
possível corroborar a Conjectura 7 “Se a maioria das MPEs analisadas verificam clientes e
mercado, então analisam seu posicionamento, comunicação e fidelização de seus clientes”.
Após questionar os respondentes sobre a análise de clientes e mercado, foi questionado, em
resumo, como os gestores das micro e pequenas empresas selecionadas declaram analisar os
processos internos de suas organizações. Os seis discursos expressos pela coletividade
constam no Quadro 25, com a respectiva ideia central.
Quadro 25: Discurso do Sujeito Coletivo - Perspectiva Processos Internos.
(continua)
Ideia Central

DSC

DSC 3A

Eu verifico a quantidade de itens com defeito em relação a quantidade produzida.
Isso tanto pro caso cliente reclamar quanto se for identificado aqui na empresa. Se
isso ocorre, abrimos a não conformidade para entender o porquê do fato. Ao
Não
alcançar este entendimento, um aprendizado é gerado para que não ocorra
Conformidade novamente este retrabalho. Para gerar um aprendizado, a gente pega as pessoas
envolvidas e abre um PDCA para verificar o porquê da falha e o que fazer para
repará-la. Para repará-la, eu aplico a metodologia da espinha de peixe, daí cada um
coloca uma situação e vamos trabalhando.

DSC 3B

Eu trabalho com Ordem de Serviço (OS), uma planilha, para organizar os trabalhos
em andamento aqui na empresa. Eu rastreio tudo por essa identidade do projeto em
andamento. Com a OS eu consigo ver tudo sobre o trabalho em execução ou
executado, como local, custos, procedimentos.
Ordem de
Serviço

DSC 3C

Eu tenho aqui na empresa um quadro de gestão de projetos, que é como uma ordem
de serviço. É onde ficam detalhadas todas as informações do trabalho... Eu
coloquei, inclusive, uns escaninhos pra armazenar os projetos impressos, mas o
funcionário tem acesso ao arquivo no computador. Eu gosto disso porque é uma
forma até da administração do nosso serviço ser compartilhada com eles. E a gente
sabe aceitar, valorizar a opinião e o conhecimento dele, que acaba sendo um
estímulo também.
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Quadro 25: Discurso do Sujeito Coletivo - Perspectiva Processos Internos.

Ideia Central

DSC 3D

Certificação

DSC 3E

Percentual de
perda

DSC 3F

Monitoramento
da
Produtividade

(conclusão)
DSC
O processo interno da minha empresa é embasado na minha certificação, que
apresenta exigências que eu preciso seguir aqui na empresa. Eu não tenho um
certificado de parede, eu tenho um sistema de gestão que é baseado em uma
certificação. A certificação exige diversos procedimentos, como um controle
individualizado, por exemplo. E essa certificação é um diferencial tanto para os
meus processos internos quanto para os meus clientes, porque alguns exigem isso.
Aqui eu monitoro o percentual de perda no processo de produção. Perda é uma
questão normal, mas monitorar essas perdas também me trás algumas ações para
minimizá-las e trazer um resultado melhor.
Eu tenho um sistema que me mostra exatamente as etapas do meu processo e a
minha capacidade de produção. Meu operador também sabe, porque ele visualiza
no sistema o andamento da produção. Dessa forma, eu consigo cobrar dele a
produtividade mínima que eu espero, porque ele sabe tanto quanto eu. Daí, com
esse controle, eu posso ver onde eu posso melhorar e de que forma.
Fonte: Elaboração Própria (2016).

Na perspectiva de demonstrar a representatividade de cada DSC para o terceiro
questionamento realizado, a Figura 31 apresenta a distribuição da frequência dos DSCs do
Quadro 25.
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Figura 31: Gráfico de distribuição da frequência dos DSCs da Perspectiva de Processos Internos.
Fonte: Elaboração Própria (2016).

Como se pode observar na Figura 31, o DSC 3A é o mais representativo. Este discurso tem
como ideia central a “não conformidade”, um indicador observado constantemente por 70%
dos gestores que tem como finalidade relacionar, do total de produtos produzidos ou serviços
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prestados, aqueles que apresentam algum problema ou erro. Os gestores apontam que é
importante verificar a não conformidade para gerar aprendizado acerca do problema e evitar
que este volte a se repetir.
Os discursos do sujeito coletivo 3B e 3C apresentam a mesma ideia central, “Ordem de
Serviço” (OS), porém, na prática, os discursos apontam formas diferentes de implementar esta
OS. O DSC 3B é a declaração de que 40% os gestores adotam a “Ordem de Serviço” como
método de gestão das tarefas a serem desempenhadas na empresa. Eles apontam utilizar uma
planilha eletrônica com os dados do trabalho com a finalidade de monitorar e registrar todas
as atividades. O DSC 3C, representando 10% dos respondentes apresenta ferramenta similar,
mas no formato de um quadro para que todos os colaboradores estejam cientes dos trabalhos
em execução na empresa, também com os dados discriminados, mas com um propósito a
mais: compartilhar a gestão com os colaboradores.
O DSC 3D foi declarado por 40% dos respondentes e tem como ideia central a certificação.
Os gestores entrevistados apontam que a certificação foi um instrumento para embasar o
modo que os processos internos são realizados, pois a certificação exige que organização
adote diversos procedimentos. E ainda complementam apontando que o diferencial da
certificação é um atrativo para os clientes.
Os DSCs com menor representatividade foram os 3E e 3F, com apenas 10% de respondentes
declarando-os. O DSC 3E refere-se à ideia central de percentual de perda que, conforme
apontado pelo gestor, se analisado pode apontar questões passíveis de solução para alcançar
um melhor resultado final. Já o DSC 3F tem como ideia central o monitoramento da
produtividade, no qual o gestor declara ter um sistema de gestão da produção que cria uma
interface entre ele, a produção e os operadores de forma que todos os colaboradores tenham
ciência do andamento do processo.
Todos os DSCs apresentados como resposta ao terceiro questionamento da segunda etapa da
pesquisa empírica se enquadram apenas na segunda e terceira fase da cadeia de valor
recomendada do Kaplan e Norton (1997) para a perspectiva de Processos Internos da
empresa. Esta cadeia de valor, conforme apresentado na fundamentação teórica deste estudo
(subseção 2.2.3), inicia-se com o processo de inovação, passa pelo processo de operações e
finaliza no pós-venda.
O único DSC que se enquadra no pós-venda é o 3A, que avalia a não conformidades tanto
identificadas internamente à organização quanto externamente. O segundo caso se enquadra
em uma das características do pós-venda.
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As outras avaliações se enquadram no segundo item do modelo da cadeia de valores proposta
por Kaplan e Norton (1997).
O resultado do segundo questionamento aponta seis discursos que os gestores respondentes
declaram utilizar para verificar e controlar seus processos internos. Os processos internos
organizados com base em uma certificação, ordem de serviço ou em indicadores específicos
requerem do gestor uma avaliação do seu negócio de acordo com a estratégia, conforme
Kaplan e Norton (1997) apontam como essencial para uma ferramenta de implementação da
estratégia como o BSC. Assim como destacado anteriormente, a frequência apresentada para a
utilização destas ferramentas de organização dos processos internos é considerada como um
divisor entre o que é mais comum entre as MPEs analisadas e o que é diferencial. Neste caso,
o diferencial pode ser uma atividade com elevado valor de investimento, como o DSC 3F no
qual o respondente afirma investir em um software personalizado para sua empresa. Outro
diferencial pode ser na adaptação de práticas comuns, como o DSC 3C, no qual o respondente
afirma adotar a Ordem de Serviço para a execução de seus projetos com a utilização de um
quadro com escaninhos.
Com os discursos apresentados para o terceiro questionamento apresentado aos gestores das
MPEs analisadas é possível corroborar a Conjectura 8 “Se a maioria das MPEs analisadas
verificam processos internos, então buscam melhores meios de organizar a produção”, uma
vez que todos os discursos apresentados pelos gestores apontam para meios de organização da
produção e melhoria dos processos.
A última pergunta do questionário de entrevista da segunda fase empírica da pesquisa tem
como objetivo entender como o gestor respondente declara controlar as melhorias em
equipamentos, P&D, pessoal, sistemas e procedimentos de sua empresa.
Dessa forma, o resultado deste questionamento é apresentado no Quadro 26, com as ideias
centrais e o respectivo discurso do sujeito coletivo.
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Quadro 26: Discurso do Sujeito Coletivo - Perspectiva Aprendizado e Crescimento.

DSC 4A

DSC 4B

DSC 4C

DSC 4D

Ideia Central

DSC

Padrões de
Execução

Os processos e procedimentos da minha empresa são definidos com base em
normas e melhores práticas. Já tem tudo pré-definido pra todo mundo fazer da
mesma forma sempre. Eu acho que quanto mais escrito e documentado, menos erro
acontece.

Melhoria nos
procedimentos

Em determinado período do ano, eu faço uma reunião para verificar os
procedimentos da empresa, tanto operacionais quanto administrativos. Nesse
período, eu verifico, junto com os colaboradores, os processos e vejo se ainda são
realizados da forma que foi escrito e treinado lá atrás. Com isso, eu vejo se houve
alguma mudança, melhoria.. Porque quem executa consegue enxergar bem isso.
Então, nesses períodos, eu vejo o que pode ser melhorado, os procedimentos que
vão mudar. Isso ajuda muito no decorrer do ano porque são recomendações
operacionais, procedimentos elaborados em conjunto.

Eu procuro sempre reciclar nossa equipe, com orientações do SEBRAE e cursos
obrigatórios (como NR 10, NR 33), por exemplo. Além disso, eu acho que a
própria maneira que nós explicamos a realizar as tarefas e os procedimentos
Qualificação da acabam ensinando o funcionário.
Mão de Obra
No meu caso, meu fornecedor disponibiliza a Universidade Online. Com isso, eu
fiz um programa que todos têm que passar por isso e me apresentar o certificado.

DSC 4E

Satisfação dos
funcionários

Eu acho que o funcionário tem que se sentir valorizado, tem que estar satisfeito
com o que está executando e, pra isso, eu preciso dar condições pra ele. Eu acho
que o cara tem que olhar a empresa como uma amiga, o que não é muito comum.
Por isso eu invisto em benefícios, não apenas em salários melhores.

DSC 4F

Controle de
acidentes

Eu preciso controlar os acidentes e os quase-acidentes. Esse índice é uma exigência
de meu principal cliente.

DSC 4G

Reuniões
Periódicas

Eu faço reuniões periódicas com meus funcionários, antes de começar a jornada de
trabalho. Nessas reuniões eu abordo com eles assuntos pertinentes ao trabalho que
precisa ser executado, eu peço a opinião deles sobre o que pode ser feito pra
melhorar. Nesse momento, eu cobro, elogio, falo das perspectivas.

DSC 4H

Eu combinei com meus funcionários que temos um desejo de resultados
Programa de
compartilhados. Ao mesmo tempo em que eu coloco o que espero deles (em termos
Participação nos
de produção e serviço), eu ofereço as condições de trabalho que dão um estímulo,
Resultados PPR
desde as capacitações até um incentivo financeiro, uma premiação.
Fonte: Elaboração Própria (2016).

Conforme apresentado no Quadro 26, foram obtidos oito DSCs no último questionamento da
segunda fase empírica deste estudo. A frequência de cada discurso da coletividade é
apresentada na Figura 32.
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Figura 32: Gráficode distribuição da frequência dos DSCs da Perspectiva de Aprendizado e Crescimento.
Fonte: Elaboração Própria (2016).

Como pode ser verificado na Figura 32, o DSC 4C e 4D, somados, representam 90% da
frequência dos respondentes. Esta “soma” é possível, pois os dois discursos apresentam a
mesma ideia central: “qualificação da mão de obra”. A ideia central é a mesma, mas são
modos diferentes de realizar a mesma atividade, já que 80% dos respondentes declaram
qualificar sua equipe com o auxílio de instituições de apoio e por obrigatoriedades do setor,
além do ensino da função com o ensino dos procedimentos na própria empresa e 10% dos
respondentes aponta utilizar a capacitação disponibilizada pelo fornecedor.
Em seguida, com 40% da representatividade dos respondentes, o DSC 4A, com a ideia central
de “padrões de execução”, apresenta a ideia de que os gestores definem os procedimentos de
forma padronizada com a finalidade de evitar erros.
Representado pelo DSC 4D, apenas 20% dos gestores respondentes acreditam na importância
da satisfação dos funcionários e declaram investir em benefícios para alcançar este objetivo.
Já o DSC 4F apresenta apenas 10% da incidência das respostas dos gestores entrevistados.
Neste discurso, o gestor aponta a importância, para sua empresa, de controlar os acidentes,
uma vez que essa é uma exigência de seu principal cliente.
Os DSCs apresentados até este ponto apresentam análises que condizem com uma das
categorias apresentadas por Kaplan e Norton (1997), ou seja, “capacidades dos funcionários”.
Assim como os DSCs 4A, 4C, 4D, 4E e 4F, capacidades dos funcionários não é apenas
relacionado à qualificação, mas também a satisfação, retenção e produtividade dos
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funcionários. Para isto, os gestores respondentes declaram investir na qualificação, em
benefícios para os funcionários, em padrões de execução e em melhorias contínuas.
Já o DSC 4G, que representa 20% das declarações dos sujeitos entrevistados, aponta que estes
gestores realizam reuniões periódicas com seus colaboradores com a finalidade de atualizar
com as atividades, cobrar resultados, elogiar e apontar as perspectivas do curto prazo.
Com mesmo percentual de representatividade, o DSC 4H aponta que os gestores declaram
dispor de um programa de participação de resultados, que objetiva compartilhar resultados,
que não são apenas financeiros, mas também de crescimento pessoal.
Já o DSC 4B, com 40% de frequência das respostas tem como ideia central a melhoria nos
procedimentos. De acordo com os gestores entrevistados, a melhoria nos procedimentos é
realizada com reuniões em determinada época do ano para que as melhorias sejam realizadas
em conjunto com os executantes das atividades.
Estes três discursos citados anteriormente são consonantes com a terceira categoria contida na
última perspectiva do BSC: a categoria de motivação, empowerment e alinhamento. São
consideradas atividades essenciais, conforme Kaplan e Norton (1997) destacam, pois se os
colaboradores não forem motivados ou não tiverem liberdade decisional, estes funcionários
não conseguirão contribuir para a empresa.
Com este último resultado, é possível corroborar a última Conjectura “Se a maioria das
MPEs analisadas verificam questões de aprendizado e crescimento, então buscam qualificar
seus funcionários”, uma vez que 90% dos respondentes apontam qualificar seus
colaboradores.
Após apresentar a discussão e os resultados da última pergunta do questionário da pesquisa de
levantamento da segunda fase da pesquisa empírica, é possível realizar uma síntese dos
resultados obtidos, conforme apresentado no Quadro 27.
Quadro 27: Síntese dos Resultados.
(continua)
Frequência

70%
70%
70%
70%
90%
100%
100%

Ideia Central
ETAPA 1
Perfil dos Respondentes e Empresas
Empresas Mais de 20 anos de constituição
Empresas Familiares
Homens
Empresários com mais de 40 anos
Empresários com ensino superior
Ações Estratégicas da Empresa
Missão Definida
Visão Definida
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Quadro 27: Síntese dos Resultados.
Frequência
100%
100%
100%
80%
90%
80%
80%
100%
90%
60%
70%
70%
40%
30%

90%
10%
50%
30%
40%
20%
20%
70%
50%
40%
10%
10%
40%
40%
90%
20%
10%
20%
20%

(conclusão)
Ideia Central
ETAPA 1
Têm estratégias definidas (metade informalmente)
Analisam desempenho
Têm indicadores alinhados às estratégias
Têm plano de ação para alcance de metas
Têm informações para planejamento definidas
Têm software para armazenamento de dados
Promovem melhorias após analisar resultados
Realizam esforços para inovar
Dispõem de ambiente de estímulo à inovação
Gestores Utilizam Indicadores para:
Otimizar processos
Melhorar lucratividade
Desenvolver-se no longo prazo
Aumentar participação de mercado
Otimizar processos, melhorar lucratividade, desenvolver-se no longo prazo e aumentar
participação de mercado
ETAPA 2
Utilizam fluxo de caixa
Determinam curva ABC para clientes
Realizam análise de posicionamento
Fazem investimentos em divulgação
Fidelizam clientes pela diferenciação
Levantam a satisfação dos clientes
Levantam a taxa de orçamentos aprovados
Verificam a não-conformidade
Organizam-se com Ordem de Serviço
Possuem certificação
Monitoram o Percentual de Perda
Monitoram a produtividade
Possuem padrões de execução
Buscam a melhoria nos procedimentos
Buscam qualificar a mão de obra
Verificam a satisfação dos funcionários
Realizam o controle dos acidentes
Realizam reuniões periódicas com funcionários
Possuem Programa de Participação nos Resultados
Fonte: Elaboração Própria (2016).

Com esta breve síntese quantitativa dos resultados alcançados nesta pesquisa, pode-se
observar com mais clareza como a amostra sob análise demonstra planejar e implementar a
estratégia que norteia suas metas e ações. Observa-se que as empresas analisadas atuam nas
quatro perspectivas do BSC com atividades de análise e gestão para melhorar seus resultados
financeiros, atender bem seus clientes, fornecer um bom produto ou serviço ao verificar suas
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atividades internas e buscar a melhoria a longo prazo investindo na qualificação e satisfação
dos funcionários.
Conforme apresentado no decorrer desta subseção, é possível verificar que as MPEs sob
análise apresentam características diferentes daquelas apresentadas por Leone (1998), IBGE
(2001) e SEBRAE SP (2010).
Os resultados apresentados sugerem que as MPEs que fizeram parte deste estudo são capazes
de atuar e sobreviver no mercado com a utilização de ferramentas gerenciais adaptadas às
suas capacidades e limitações, conforme pressupõe Kipley e Lewis (2009) e contrário à
generalização de Leone (1998).
Com os resultados da primeira fase da pesquisa, se observou que a maioria das empresas
estudadas declaram ter missão, visão, estratégia, metas, planos de ação definidos e dispõem de
informações para planejamento, sendo metade delas com sistema de informação, e 80% das
empresas dispõem de um software, mesmo que gratuito, para disponibilizar estas informações
para o público interessado. São empresas que utilizam indicadores de desempenho para
verificar a estratégia e declaram realizar esforços para inovar constantemente e inclusive, 90%
delas, apontam ter ambiente interno propício para o estímulo da inovação.
Dessa forma, pode-se apontar que algumas das especificidades e problemas das empresas de
pequeno porte apresentadas no Quadro 10 (Almeida, 2005) que foram abrangidas nesta
pesquisa não correspondem a realidade das empresas estudadas. Destaca-se que os resultados
apresentados demonstram que existe atividade de planejamento, existe formalização da
estratégia em metade das empresas entrevistadas, existe especialização da mão de obra e
existe embasamento para a tomada de decisão com dados quantitativos.
Com esta discussão final, é possível refutar a Conjectura 1“Se as empresas analisadas são de
micro ou pequeno porte, então a maioria apresenta gestão pouco formalizada e inexpressivo
planejamento”, uma vez que o os gestores participantes deste estudo declaram adotar gestão
da estratégia em suas empresas de micro ou pequeno porte e, mesmo apresentando
informalidade para algumas atividades, estas são realizadas.
Com os resultados e a discussão apresentada nesta seção, a seguir serão apresentadas as
considerações finais desta pesquisa.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa buscou levantar o que as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) fazem e como
atuam para sobreviver no mercado e alcançar a vantagem competitiva, mesmo com as
limitações apresentadas por Leone (1998), IBGE (2001) e SEBRAE SP (2010).
Para alcançar esta compreensão, adotaram-se as quatro perspectivas do Balanced Scorecard
de Kaplan e Norton (1997) como embasamento dos questionamentos e análises utilizadas.
Para responder estes questionamentos, foram selecionados dez gestores de empresas de micro
ou pequeno porte, atuantes no APL-MM da RVP-RJ, representados pelo Metalsul e com mais
de cinco anos de atuação no mercado de Volta Redonda e Barra Mansa. Estes gestores
participaram de duas etapas de pesquisa: a primeira visando compreender o que fazem, com a
utilização de um questionário fechado; a segunda visando compreender como atuam, com a
utilização de um questionário estruturado para levantar o discurso dos gestores selecionados.
Com os resultados apresentados para as duas etapas da pesquisa, foi possível alcançar os
objetivos deste estudo, uma vez que (1) levantou-se se os gestores de MPEs realizam as
atividades principais preconizadas por Kaplan e Norton (1997); (2) levantou-se a opinião
destes empresários sobre quais análises segmentadas nas quatro perspectivas do BSC eles
consideram mais importantes e essenciais para os seus negócios; e (3) verificou-se as práticas
comuns e as práticas diferenciais nos aspectos financeiros, de clientes e mercado, dos
processos internos e de aprendizado e crescimento (KAPLAN e NORTON, 1997) com uso do
discurso do sujeito coletivo (LEFÈVRE e LEFÈVRE, 2012) dos gestores respondentes.
Para alcançar estes objetivos, o modelo hipotético-dedutivo (MARCONI e LAKATOS, 2004)
foi utilizado com guia para a elaboração das conjecturas pessoais do pesquisador, porém
falseáveis cientificamente. Primeiramente, supôs-se que se as empresas analisadas são de
micro ou pequeno porte, então a maioria apresentaria gestão pouco formalizada e inexpressivo
planejamento. Em seguida, supôs-se que se a maioria das MPEs contidas na amostra desta
pesquisa deseja sobreviver no mercado, então desenvolveriam estratégias de atuação. Supôsse, também, que se a maioria das MPEs sob análise desejavam obter a vantagem competitiva,
então estas relacionariam indicadores de desempenho à estratégia estabelecida e
comunicariam aos funcionários as análises de desempenho, metas e planos de ação. Além
dessas atividades, supôs-se que a maioria das MPEs buscavam melhorias após a análise de
desempenho e adotavam práticas favoráveis a inovação se desejassem alcançar a vantagem
competitiva. Então, foram feitas quatro suposições segmentadas nas perspectivas do BSC de
Kaplan e Norton (1997): (1) se a maioria das MPEs sob análise verificam suas finanças, então
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utilizam o fluxo de caixa; (2) se a maioria das MPEs analisadas verificam clientes e mercado,
então analisam seu posicionamento, comunicação e fidelização de seus clientes; (3) Se a
maioria das MPEs analisadas verificam processos internos, então buscam melhores meios de
organizar a produção; (4) Se a maioria das MPEs analisadas verificam questões de
aprendizado e crescimento, então buscam qualificar e satisfazer seus funcionários.
Conforme apresentado na apresentação e discussão dos resultados, verificou-se que apenas
uma conjectura foi refutada: Se as empresas analisadas são de micro ou pequeno porte, então
a maioria apresenta gestão pouco formalizada e inexpressivo planejamento. Conforme
apresentado na subseção de Micro e Pequenas Empresas da fundamentação teórica, as
empresas de micro e pequeno porte são majoritariamente pouco organizadas, com estratégia
intuitiva, sem formalização, focadas no curto prazo e com capacidades limitadas (LEONE,
1998; IBGE, 2001; SEBRAE SP, 2010). Entretanto, com os resultados apresentados tanto na
primeira quanto na segunda etapa desta pesquisa, observou-se que as MPEs sob análise
possuem as características necessárias para se enquadrarem como MPEs, praticam atividades
inerentes a este tipo de organização, mas são empresas que buscam melhorias e inovações
com o auxílio das análises de desempenho.
Assim, verificou-se que as MPEs analisadas têm estratégia definida com indicadores, metas e
planos de ação delineados para verificar sua implementação, buscando melhorar e inovar
continuamente, mesmo que informalmente. Para tanto, as MPE sob análise verificam seu
posicionamento no mercado e buscam satisfazer e fidelizar seus clientes, controlam
continuamente a produção e possíveis problemas nos produtos ou serviços prestados e, que
para isso seja alcançado, qualificam seus funcionários e buscam satisfazê-los visando também
obterem os melhores resultados possíveis verificados no fluxo de caixa da organização.
É preciso destacar que as empresas analisadas foram selecionadas justamente por serem
diferenciadas, uma vez que atuam no APL-MM e Metalsul e estão no mercado há pelo menos
cinco anos. Estas características são essenciais para a compreensão da razão da sobrevivência
destas empresas, entretanto são limitantes para a pesquisa por não serem características que
permitam a extrapolação dos resultados.
No entanto, esta caracterização sugere a busca da influência da associação de MPEs em
arranjos produtivos locais no sucesso de suas atividades: seria o fato de estar associada ao
APL-MM contribuinte para que as organizações analisadas alcancem a vantagem
competitiva? Para responder este questionamento, pesquisas futuras podem ser realizadas.
Além deste novo problema de pesquisa sugerido, fora identificado no decorrer da discussão
dos resultados outro problema de pesquisa a ser respondidos futuramente. Este seria
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compreender se as comparações externas realizadas informalmente são a prática mais
recorrente das MPEs para verificar seu posicionamento no mercado. O que leva a outro
questionamento mais amplo também relacionado a informalidade das atividades das MPEs: a
formalização de todas as atividades de gestão seria benéfica para as MPEs? Estas lacunas
decorrentes dos resultados desta pesquisa poderão ser preenchidas em pesquisas futuras.
Com estas recomendações, pode-se observar que este estudo contribuiu para compreender
melhor as empresas de micro e pequeno porte, no qual se pôde verificar como as organizações
sob análise atuam e o que fazem para alcançar a vantagem competitiva e sobreviver no
mercado. Estes resultados contribuem não só academicamente, mas também para a sociedade
empresarial, uma vez que ao ser apresentados para os gestores de MPEs podem auxiliá-los a
adotar diferentes atuações para problemas em comum.
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APÊNDICE 1
COMO VOCÊ CONTROLA SUA EMPRESA?
Prezado gestor,
Primeiramente, obrigada por aceitar participar desta pesquisa e confiar seu conhecimento a
nós. Não se preocupe, o nome da sua empresa não será citado em momento algum desta
pesquisa e enviamos um termo de confidencialidade assinado por todos os pesquisadores
envolvidos.
Esta pesquisa e muito importante para geração de conhecimento em gestão de pequenos
negócios e vamos contar o porquê.
Estudando pesquisas publicadas sobre empresas de pequeno porte brasileiras percebemos que o
enfoque geralmente cai nos fatores que contribuem para a sua mortalidade e ineficiência, visto
que:
a taxa de mortalidade e elevada;
a importância das pequenas empresas para a economia do país.
Os resultados destas pesquisas são interessantes para nos mostrar o que causou a morte de
-

pequenas organizações, entretanto, o nosso interesse e o oposto disso, ou seja, estudar aquilo
que faz com que pequenas organizações consigam ser manter "vivas" (abertas e funcionando)
por tanto tempo. Se pudéssemos resumir o que gostaríamos de saber em uma única pergunta, a
pergunta seria: O QUE MANTEM NOSSAS PEQUENAS EMPRESASVIVAS?
Como não possuímos condições de verificar todos os fatores de uma só vez, decidimos
verificar a relação do controle de desempenho e a tomada de decisão.
Esta escolha se justifica pela percepção de que o modo que o gestor de uma pequena empresa
verifica e controla o desempenho e toma decisões e diferente do modo que grandes empresas
realizam. Então, como as pequenas empresas são controladas? De que forma este controle
influencia na tomada de decisão? O que a SUA empresa de sucesso faz para decidir ações de
produção, mercado, finanças, crescimento e inovação?
Esta pesquisa será dividida em duas etapas, sendo esta a primeira, para a qual contamos com a
sua contribuição, respondendo este questionário que tem duração máxima de 30 minutos.
Após a conclusão destas duas etapas, lhe enviaremos os resultados por meio de um relatório e
você poderá decidir aplicar este conhecimento em sua empresa ou não.
O que este relatório pode ajudar a sua empresa? Ela pode ser ainda melhor!
Pra começar, desejamos saber alguns dados sobre você (gestor) e sua empresa, vamos lá?
*Obrigatório
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1. Faixa Etária *

Marcar apenas uma oval.
18 - 30 anos
31 - 40 anos
40 - 50 anos
Mais de 50 anos
2. Gênero *

Marcar apenas uma oval.
Masculino
Feminino
3. Formação *

Marcar apenas uma oval.
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Pós Graduação

4. Tempo de Constituição da Empresa *

Marcar apenas uma oval.
Menos de 5 anos
5 - 10 anos
10 - 20 anos
Mais de 20 anos
5. Numero de Funcionários *

Marcar apenas uma oval.
Menos de 10 funcionários
10 - 29 funcionários
30 - 49 funcionários
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Mais de 50 funcionários

6. Empresa Familiar? *

Marcar apenas uma oval.

Sim
Não

Como vai sua estratégia?
Nesta etapa, deseja-se saber como a sua empresa realiza a definição de estratégias e planos.
Desejamos entender se ha consideração da missão e visão, se existem indicadores e metas
para apontar acertos e erros no caminho e se os funcionários da empresa estão cientes da
estratégia do local onde trabalham.

A MISSÃO DA EMPRESA ESTA DEFINIDA E É CONHECIDA PELOS
FUNCIONÁRIOS? *
A Missão da empresa formaliza o porquê dela existir. O registro sob a forma escrita e a
7.

comunicação da Missão aos Funcionários contribuem para que todos conheçam,
compartilhem e persigam os mesmos ideais, aumentando a contribuição de cada um na
empresa.
Marcar apenas uma oval.
A Missão não esta definida
A Missão esta definida informalmente, sendo do conhecimento apenas
dos dirigentes.
A Missão esta definida e registrada sob a forma escrita e é conhecida e
entendida por alguns funcionários.
A Missão esta definida e registrada sob a forma escrita e é conhecida e
entendida por todos os funcionários.
8. A

VISÃO DA EMPRESA ESTA DEFINIDA E É CONHECIDA PELOS
FUNCIONÁRIOS? *
A Visão da empresa significa onde quero que ela esteja daqui determinado tempo e permite
definir os objetivos estratégicos. A comunicação da Visão aos funcionários tem como
finalidade contribuir para que todos compartilhem e persigam os mesmos ideais, aumentando a
contribuição de cada um na empresa.
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Marcar apenas uma oval.
A Visão não esta definida
A Visão esta definida informalmente, sendo de conhecimento apenas
dos dirigentes.
A Visão esta registrada sob a forma escrita e é conhecida por alguns
funcionários.
A Visão esta registrada sob a forma escrita e é conhecida por todos os
funcionários.
9. AS ESTRATÉGIAS QUE PERMITEM ALCANCAR OS OBJETIVOS DA EMPRESA

ESTÃO DEFINIDAS? *
As estratégias são os caminhos que devem ser percorridos pela empresa para cumprir seus
objetivos. A definição das estratégias tem como objetivo estabelecer a maneira como a
empresa vai cumprir a sua Missão, no presente e alcançar os objetivos no futuro (Visão).
Marcar apenas uma oval.
As estratégias não estão definidas.
As estratégias estão definidas informalmente e com uso restrito de
informações internas e externas.
As estratégias estão definidas informalmente, mas são consideradas
informações internas e externas relacionadas ao negócio.
As estratégias, abrangentes aos principais aspectos do negócio, estão
definidas formalmente, por meio de método que considera a análise de
informações internas e externas.

10. O DESEMPENHO DA EMPRESA E ANALISADO PELOS DIRIGENTES? *

A análise do desempenho da empresa visa identificar se seus objetivos e metas estão sendo
cumpridas. Esta análise e de responsabilidade dos dirigentes e deve ser feita com a utilização
de informações que demonstrem o desempenho da empresa em relação aos aspectos
financeiros, da produção, das vendas, dos clientes, dos funcionários, dos fornecedores.
Marcar apenas uma oval.
Não e feita a análise do desempenho da empresa.
A análise do desempenho da empresa e feita ocasionalmente, com foco
principalmente no desempenho financeiro.
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A análise do desempenho da empresa e feita regularmente, mas de forma
restrita a alguns aspectos, como, por exemplo, financeiro, vendas, atendimento e
produção.
A análise do desempenho da empresa e feita regularmente, inclui
aspectos abrangentes ao negócio como, por exemplo, financeiro, vendas,
clientes, funcionários, fornecedores, produção e uso de alguns indicadores e
metas.
OS INDICADORES E METAS RELACIONADOS AS ESTRATÉGIAS
ESTÃO ESTABELECIDOS? *
Para cada estratégia e necessário estabelecer um indicador que permitira, por meio de
11.

avaliações quantitativas, o acompanhamento da sua implementação e o seu alcance. As metas
definidas para cada indicador permitem estabelecer níveis de resultados esperados e
necessários para o bom desempenho da empresa e para o acompanhamento da implementação
das estratégias. Esses indicadores e suas respectivas metas são utilizados na análise do
desempenho da empresa e devem ser comunicados a todos os funcionários.
Marcar apenas uma oval.
Não existem indicadores relacionados as estratégias.
Os indicadores são estabelecidos para algumas estratégias, mas não
existem metas relacionadas a esses indicadores.
Os indicadores e suas respectivas metas são estabelecidos para algumas
estratégias.
Os indicadores e suas respectivas metas são estabelecidos para as
principais estratégias e são comunicados aos funcionários.
12. OS PLANOS DE ACAO, VISANDO ALCANCAR AS METAS DA EMPRESA

RELACIONADAS ÀS ESTRATÉGIAS, ESTÃO DEFINIDOS? *
Os planos de ação são uma ferramenta de planejamento que definem as ações que devem ser
realizadas para a implementação de cada estratégia, os responsáveis pelas ações, os prazos para
implementação e outras informações, permitindo o controle do cumprimento das metas da
empresa.
Marcar apenas uma oval.
Não existem planos de ação visando alcançar as metas da empresa
relacionadas as estratégias.
As ações são definidas informalmente para o alcance de algumas metas
da empresa relacionadas as estratégias.
Planos de ação são estabelecidos para o alcance das principais metas da
empresa relacionadas às estratégias.
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Planos de ação são estabelecidos para o alcance das principais metas da
empresa relacionadas às estratégias, e são acompanhados regularmente.
13. AS INFORMACOES NECESSARIAS PARA O PLANEJAMENTO, A EXECUCAO E

ANÁLISE DAS ATIVIDADES E PARA A TOMADA DE DECISÃO ESTÃO DEFINIDAS
E DISPONIBILIZADAS AOS FUNCIONÁRIOS? *
As informações obtidas dentro e fora da empresa são importantes para a execução das
atividades, a análise dos resultados e a tomada de decisão. Os sistemas de informações da
empresa organizam a apresentação e a distribuição das informações para todos os funcionários.
A disponibilização das informações aos funcionários tem como finalidade permitir que as
atividades sejam executadas corretamente e continuadamente. A segurança das informações
inclui os cuidados quanto a sua atualização, confidencialidade contra o uso indevido e
integridade (qualidade e autenticidade da informação recebida, armazenada e distribuída).
Marcar apenas uma oval.
As informações não estão definidas.
Algumas informações para o planejamento, análise e execução das
atividades para a tomada de decisão estão definidas.
As principais informações para o planejamento, análise e execução das
atividades para a tomada de decisão estão definidas e são disponibilizadas para
os funcionários.
As informações para o planejamento, análise e execução das atividades
para a tomada de decisão estão
definidas, disponibilizadas para os
funcionários, organizadas em sistemas de informações e são utilizados
mecanismos de segurança para proteção das mesmas.
14. QUAL TIPO DE FERRAMENTA A EMPRESA UTILIZA PARA ARMAZENAR E

DISPONIBILIZAR INFORMACOES LEVANTADAS? *
As informações levantadas devem ser fieis a realidade da empresa e a forma da
disponibilização reflete na facilidade de acesso por parte dos funcionários interessados.
Marcar apenas uma oval.
A empresa não tem ferramenta para armazenar e disponibilizar as
informações levantadas.
A empresa armazena e disponibiliza as informações levantadas em um
caderno.
A empresa armazena e disponibiliza as informações levantadas em
software gratuito.
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A empresa armazena e disponibiliza as informações levantadas em
software pago.

15. QUAIS FATORES LEVARAM A EMPRESA A ADOTAR LEVANTAMENTO DE

INDICADORES DE DESEMPENHO FORMALMENTE? *
Os indicadores de desempenho utilizados traduzem a estratégia adotada pela empresa, que tem
necessidade de mensurar quantitativamente aquilo que se deseja alcançar.
*Nesta questão, e possível MARCAR MAIS DE UMA
OPÇÃO, se precisar. Marque todas que se aplicam.
A empresa não tem necessidade de utilizar indicadores de desempenho
formalmente. (RESPONDER ESTA OPÇÃO SOMENTE SE RESPONDEU A
MESMA NA QUESTÃO 5)
A empresa adotou indicadores de desempenho formalmente por
necessidade de otimizar processos e produtos.
A empresa adotou indicadores de desempenho formalmente por
necessidade de aumentar vendas.
A empresa adotou indicadores de desempenho formalmente por
necessidade de melhorar a lucratividade
A empresa adotou indicadores de desempenho formalmente por
necessidade de desenvolver-se à longo prazo.
16. A EMPRESA REALIZA ESFORCOS PARA INOVAR? *

A empresa que deseja ser inovadora realiza e dimensiona o esforço de manter as atividades de
inovação, como a busca de informações e o estímulo as ideias criativas. Realiza esforços para
obtenção de recursos financeiros e gerenciais para realizar as inovações e acompanha as
atividades de implementação. Os esforços podem ser representados por investimentos
financeiros, como compra de maquinas e equipamentos, recursos despendidos para ouvir
clientes e identificar oportunidades, recursos para participação em feiras, congressos e outros
eventos, para a Informatização da empresa, a pesquisa e desenvolvimento próprio ou em
parceria, para realizar adaptação de produtos ou serviços nacionais ou estrangeiros. Os esforços
também são representados por investimento em pessoas, como capacitação, treinamentos,
número de funcionários que se dedicam a inovação, recursos para recompensar funcionários
por ideias inovadoras etc. Além disso, os investimentos em novos métodos de gestão e em
novas estratégias de marketing também
inovações.
Marcar apenas uma oval.

são considerados esforços para a obtenção de
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Não são realizados esforços para inovar.
Existem alguns esforços para inovar, mas são esporádicos.
Os esforços para inovar são realizados regularmente, mas não são
acompanhados.
Os esforços para inovar são realizados formalmente e regularmente e
são acompanhados e medidos através de indicadores.
17. É PROMOVIDO UM AMBIENTE FAVORÁVEL DE ESTIMULO AO SURGIMENTO

DE IDEIAS CRIATIVAS E DA COMUNICACAO ENTRE FUNCIONÁRIOS PARA
IMPLEMENTAR AS INOVAÇÕES? *
A capacidade da empresa de se adaptar criativamente as envolve a comunicação e a
contribuição de seus dirigentes e funcionários. Um ambiente em que os funcionários
conversam sobre melhorias no trabalho e são estimulados a estudar, compartilhar dados,
informações e conhecimentos relacionadas ao que a empresa poderia fazer de novas maneiras
facilita o surgimento de ideias criativas e ações projetadas para a implementação das
inovações. Quando os funcionários apresentam sugestões e acompanham os esforços de
implementação de ideias criativas, a contribuição tende a continuar acontecendo.
Marcar apenas uma oval.
Não e promovido um ambiente favorável de estímulo ao surgimento de
ideias criativas e de comunicação entre funcionários.
É promovido um ambiente favorável com algumas ações de estímulo ao
surgimento de ideias criativas, predominando a comunicação informal entre os
funcionários voltada para implementar inovações.
É promovido um ambiente favorável com diversas ações de estímulo
ao surgimento de ideias criativas, predominando a comunicação formal entre os
funcionários voltada para implementar inovações.
É promovido um ambiente favorável de estímulo permanente com
ações formalizadas voltadas ao surgimento de ideias criativas e de
comunicação contínua e estruturada entre os funcionários voltada para
implementar inovações.
18. SÃO PROMOVIDAS MELHORIAS APOS A ANÁLISE DE DESEMPENHO DA
EMPRESA? *
Os indicadores de desempenho apenas apontam "erros e acertos" no caminho, mas o que vai
definir que as metas sejam alcançadas e os indicadores mostrem melhores resultados no
futuro e a melhoria nas atividades de forma contínua em consonância com a estratégia da
empresa.
Marcar apenas uma oval.
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Não são promovidas melhorias após a análise de
desempenho.
Pelo menos uma melhoria e promovida após a análise de
desempenho. Algumas melhorias são promovidas após
a análise de desempenho.
Muitas melhorias são promovidas após a análise de
desempenho.

19. SÃO OBTIDAS E UTILIZADAS INFORMACOES COMPARATIVAS NA ANÁLISE

DO DESEMPENHO E MELHORIA DOS PRODUTOS/SERVICOS E PROCESSOS? *
Para conhecer o nível de excelência ou de competitividade alcançado e para identificar
oportunidades de melhoria e preciso olhar com atenção para o mercado e realizar comparações
com os concorrentes e outras empresas. Essa comparação externa pode ser feita por meio de
informações quantitativas do desempenho dos principais resultados e das características dos
produtos ou serviços e processos, que permitam identificar diferenciais favoráveis e
desfavoráveis a serem tratados.
Marcar apenas uma oval.
Não são obtidas informações comparativas externas.
São obtidas informações comparativas externas, mas não são utilizadas
na análise do desempenho e melhoria dos produtos ou serviços e processos.
São obtidas informações comparativas externas e são utilizadas na
análise do desempenho
São obtidas informações comparativas externas, são utilizadas na
análise do desempenho e melhoria dos produtos ou serviços e processos.
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APÊNDICE 2
COMO VOCÊ CONTROLA SUA EMPRESA?
Prezado gestor,
Primeiramente, obrigada por aceitar participar desta pesquisa e confiar seu conhecimento a
nós. Não se preocupe, o nome da sua empresa não será citado em momento algum desta
pesquisa e enviamos um termo de confidencialidade assinado por todos os pesquisadores
envolvidos.
Esta pesquisa e muito importante para geração de conhecimento em gestão de pequenos
negócios e vamos contar o porquê.
Estudando pesquisas publicadas sobre empresas de pequeno porte brasileiras percebemos que o
enfoque geralmente cai nos fatores que contribuem para a sua mortalidade e ineficiência, visto
que:
a taxa de mortalidade e elevada;
a importância das pequenas empresas para a economia do país.
Os resultados destas pesquisas são interessantes para nos mostrar o que causou a morte de
-

pequenas organizações, entretanto, o nosso interesse e o oposto disso, ou seja, estudar aquilo
que faz com que pequenas organizações consigam ser manter "vivas" (abertas e funcionando)
por tanto tempo. Se pudéssemos resumir o que gostaríamos de saber em uma única pergunta, a
pergunta seria: O QUE MANTEM NOSSAS PEQUENAS EMPRESASVIVAS?
Como não possuímos condições de verificar todos os fatores de uma só vez, decidimos
verificar a relação do controle de desempenho e a tomada de decisão.
Esta escolha se justifica pela percepção de que o modo que o gestor de uma pequena empresa
verifica e controla o desempenho e toma decisões e diferente do modo que grandes empresas
realizam. Então, como as pequenas empresas são controladas? De que forma este controle
influencia na tomada de decisão? O que a SUA empresa de sucesso faz para decidir ações de
produção, mercado, finanças, crescimento e inovação?
Esta pesquisa será dividida em duas etapas, sendo esta a primeira, para a qual contamos com a
sua contribuição, respondendo este questionário que tem duração máxima de 30 minutos.
Após a conclusão destas duas etapas, lhe enviaremos os resultados por meio de um relatório e
você poderá decidir aplicar este conhecimento em sua empresa ou não.
O que este relatório pode ajudar a sua empresa? Ela pode ser ainda melhor!
Pra começar, desejamos saber alguns dados sobre você (gestor) e sua empresa, vamos lá?
*Obrigatório
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1. Nome *

2. Nome Empresa *

3. Telefone *

1. Faixa Etaria *

Marcar apenas uma oval.
18 - 30 anos
31 - 40 anos
40 - 50 anos
Mais de 50 anos
2. Gênero *

Marcar apenas uma oval.
Masculino
Feminino
3. Formação *

Marcar apenas uma oval.
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Pós Graduação

4. Tempo de Constituição da Empresa *
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Marcar apenas uma oval.
Menos de 5 anos
5 - 10 anos
10 - 20 anos
Mais de 20 anos
5. Numero de Funcionários *

Marcar apenas uma oval.
Menos de 10 funcionários
10 - 29 funcionários
30 - 49 funcionários
Mais de 50 funcionários

6. Empresa Familiar? *

Marcar apenas uma oval.

Sim
Não

Como vai sua estratégia?
Nesta etapa, deseja-se saber como a sua empresa realiza a definição de estratégias e planos.
Desejamos entender se ha consideração da missão e visão, se existem indicadores e metas
para apontar acertos e erros no caminho e se os funcionários da empresa estão cientes da
estratégia do local onde trabalham.

A MISSÃO DA EMPRESA ESTA DEFINIDA E É CONHECIDA PELOS
FUNCIONÁRIOS? *
A Missão da empresa formaliza o porquê dela existir. O registro sob a forma escrita e a
7.

comunicação da Missão aos Funcionários contribuem para que todos conheçam,
compartilhem e persigam os mesmos ideais, aumentando a contribuição de cada um na
empresa.
Marcar apenas uma oval.
A Missão não esta definida
A Missão esta definida informalmente, sendo do conhecimento apenas
dos dirigentes.
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A Missão esta definida e registrada sob a forma escrita e é conhecida e
entendida por alguns funcionários.
A Missão esta definida e registrada sob a forma escrita e é conhecida e
entendida por todos os funcionários.
8. A

VISÃO DA EMPRESA ESTA DEFINIDA E É CONHECIDA PELOS
FUNCIONÁRIOS? *
A Visão da empresa significa onde quero que ela esteja daqui determinado tempo e permite
definir os objetivos estratégicos. A comunicação da Visão aos funcionários tem como
finalidade contribuir para que todos compartilhem e persigam os mesmos ideais, aumentando a
contribuição de cada um na empresa.
Marcar apenas uma oval.
A Visão não esta definida
A Visão esta definida informalmente, sendo de conhecimento apenas
dos dirigentes.
A Visão esta registrada sob a forma escrita e é conhecida por alguns
funcionários.
A Visão esta registrada sob a forma escrita e é conhecida por todos os
funcionários.

9. AS ESTRATÉGIAS QUE PERMITEM ALCANCAR OS OBJETIVOS DA EMPRESA

ESTÃO DEFINIDAS? *
As estratégias são os caminhos que devem ser percorridos pela empresa para cumprir seus
objetivos. A definição das estratégias tem como objetivo estabelecer a maneira como a
empresa vai cumprir a sua Missão, no presente e alcançar os objetivos no futuro (Visão).
Marcar apenas uma oval.
As estratégias não estão definidas.
As estratégias estão definidas informalmente e com uso restrito de
informações internas e externas.
As estratégias estão definidas informalmente, mas são consideradas
informações internas e externas relacionadas ao negócio.
As estratégias, abrangentes aos principais aspectos do negócio, estão
definidas formalmente, por meio de método que considera a análise de
informações internas e externas.

10. O DESEMPENHO DA EMPRESA E ANALISADO PELOS DIRIGENTES? *
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A análise do desempenho da empresa visa identificar se seus objetivos e metas estão sendo
cumpridas. Esta análise e de responsabilidade dos dirigentes e deve ser feita com a utilização
de informações que demonstrem o desempenho da empresa em relação aos aspectos
financeiros, da produção, das vendas, dos clientes, dos funcionários, dos fornecedores.
Marcar apenas uma oval.
Não e feita a análise do desempenho da empresa.
A análise do desempenho da empresa e feita ocasionalmente, com foco
principalmente no desempenho financeiro.
A análise do desempenho da empresa e feita regularmente, mas de forma
restrita a alguns aspectos, como, por exemplo, financeiro, vendas, atendimento e
produção.
A análise do desempenho da empresa e feita regularmente, inclui
aspectos abrangentes ao negócio como, por exemplo, financeiro, vendas,
clientes, funcionários, fornecedores, produção e uso de alguns indicadores e
metas.
OS INDICADORES E METAS RELACIONADOS AS ESTRATÉGIAS
ESTÃO ESTABELECIDOS? *
Para cada estratégia e necessário estabelecer um indicador que permitira, por meio de
11.

avaliações quantitativas, o acompanhamento da sua implementação e o seu alcance. As metas
definidas para cada indicador permitem estabelecer níveis de resultados esperados e
necessários para o bom desempenho da empresa e para o acompanhamento da implementação
das estratégias. Esses indicadores e suas respectivas metas são utilizados na análise do
desempenho da empresa e devem ser comunicados a todos os funcionários.
Marcar apenas uma oval.
Não existem indicadores relacionados as estratégias.
Os indicadores são estabelecidos para algumas estratégias, mas não
existem metas relacionadas a esses indicadores.
Os indicadores e suas respectivas metas são estabelecidos para algumas
estratégias.
Os indicadores e suas respectivas metas são estabelecidos para as
principais estratégias e são comunicados aos funcionários.
12. OS PLANOS DE ACAO, VISANDO ALCANCAR AS METAS

DA EMPRESA
RELACIONADAS ÀS ESTRATÉGIAS, ESTÃO DEFINIDOS? *
Os planos de ação são uma ferramenta de planejamento que definem as ações que devem ser
realizadas para a implementação de cada estratégia, os responsáveis pelas ações, os prazos para
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implementação e outras informações, permitindo o controle do cumprimento das metas da
empresa.
Marcar apenas uma oval.
Não existem planos de ação visando alcançar as metas da empresa
relacionadas as estratégias.
As ações são definidas informalmente para o alcance de algumas metas
da empresa relacionadas as estratégias.
Planos de ação são estabelecidos para o alcance das principais metas da
empresa relacionadas às estratégias.
Planos de ação são estabelecidos para o alcance das principais metas da
empresa relacionadas às estratégias, e são acompanhados regularmente.
13. AS INFORMACOES NECESSARIAS PARA O PLANEJAMENTO, A EXECUCAO E

ANÁLISE DAS ATIVIDADES E PARA A TOMADA DE DECISÃO ESTÃO DEFINIDAS
E DISPONIBILIZADAS AOS FUNCIONÁRIOS? *
As informações obtidas dentro e fora da empresa são importantes para a execução das
atividades, a análise dos resultados e a tomada de decisão. Os sistemas de informações da
empresa organizam a apresentação e a distribuição das informações para todos os funcionários.
A disponibilização das informações aos funcionários tem como finalidade permitir que as
atividades sejam executadas corretamente e continuadamente. A segurança das informações
inclui os cuidados quanto a sua atualização, confidencialidade contra o uso indevido e
integridade (qualidade e autenticidade da informação recebida, armazenada e distribuída).
Marcar apenas uma oval.
As informações não estão definidas.
Algumas informações para o planejamento, análise e execução das
atividades para a tomada de decisão estão definidas.
As principais informações para o planejamento, análise e execução das
atividades para a tomada de decisão estão definidas e são disponibilizadas para
os funcionários.
As informações para o planejamento, análise e execução das atividades
para a tomada de decisão estão
definidas, disponibilizadas para os
funcionários, organizadas em sistemas de informações e são utilizados
mecanismos de segurança para proteção das mesmas.
14. QUAL TIPO DE FERRAMENTA A EMPRESA UTILIZA PARA ARMAZENAR E

DISPONIBILIZAR INFORMACOES LEVANTADAS? *
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As informações levantadas devem ser fieis a realidade da empresa e a forma da
disponibilização reflete na facilidade de acesso por parte dos funcionários interessados.
Marcar apenas uma oval.
A empresa não tem ferramenta para armazenar e disponibilizar as
informações levantadas.
A empresa armazena e disponibiliza as informações levantadas em um
caderno.
A empresa armazena e disponibiliza as informações levantadas em
software gratuito.
A empresa armazena e disponibiliza as informações levantadas em
software pago.

15. QUAIS FATORES LEVARAM A EMPRESA A ADOTAR LEVANTAMENTO DE

INDICADORES DE DESEMPENHO FORMALMENTE? *
Os indicadores de desempenho utilizados traduzem a estratégia adotada pela empresa, que tem
necessidade de mensurar quantitativamente aquilo que se deseja alcançar.
*Nesta questão, e possível MARCAR MAIS DE UMA
OPÇÃO, se precisar. Marque todas que se aplicam.
A empresa não tem necessidade de utilizar indicadores de desempenho
formalmente. (RESPONDER ESTA OPÇÃO SOMENTE SE RESPONDEU A
MESMA NA QUESTÃO 5)
A empresa adotou indicadores de desempenho formalmente por
necessidade de otimizar processos e produtos.
A empresa adotou indicadores de desempenho formalmente por
necessidade de aumentar vendas.
A empresa adotou indicadores de desempenho formalmente por
necessidade de melhorar a lucratividade
A empresa adotou indicadores de desempenho formalmente por
necessidade de desenvolver-se à longo prazo.
16. A EMPRESA REALIZA ESFORCOS PARA INOVAR? *

A empresa que deseja ser inovadora realiza e dimensiona o esforço de manter as atividades de
inovação, como a busca de informações e o estímulo as ideias criativas. Realiza esforços para
obtenção de recursos financeiros e gerenciais para realizar as inovações e acompanha as
atividades de implementação. Os esforços podem ser representados por investimentos
financeiros, como compra de maquinas e equipamentos, recursos despendidos para ouvir
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clientes e identificar oportunidades, recursos para participação em feiras, congressos e outros
eventos, para a Informatização da empresa, a pesquisa e desenvolvimento próprio ou em
parceria, para realizar adaptação de produtos ou serviços nacionais ou estrangeiros. Os esforços
também são representados por investimento em pessoas, como capacitação, treinamentos,
número de funcionários que se dedicam a inovação, recursos para recompensar funcionários
por ideias inovadoras etc. Além disso, os investimentos em novos métodos de gestão e em
novas estratégias de marketing também

são considerados esforços para a obtenção de

inovações.
Marcar apenas uma oval.
Não são realizados esforços para inovar.
Existem alguns esforços para inovar, mas são esporádicos.
Os esforços para inovar são realizados regularmente, mas não são
acompanhados.
Os esforços para inovar são realizados formalmente e regularmente e
são acompanhados e medidos através de indicadores.
17. É PROMOVIDO UM AMBIENTE FAVORÁVEL DE ESTIMULO AO SURGIMENTO

DE IDEIAS CRIATIVAS E DA COMUNICACAO ENTRE FUNCIONÁRIOS PARA
IMPLEMENTAR AS INOVAÇÕES? *
A capacidade da empresa de se adaptar criativamente as envolve a comunicação e a
contribuição de seus dirigentes e funcionários. Um ambiente em que os funcionários
conversam sobre melhorias no trabalho e são estimulados a estudar, compartilhar dados,
informações e conhecimentos relacionadas ao que a empresa poderia fazer de novas maneiras
facilita o surgimento de ideias criativas e ações projetadas para a implementação das
inovações. Quando os funcionários apresentam sugestões e acompanham os esforços de
implementação de ideias criativas, a contribuição tende a continuar acontecendo.
Marcar apenas uma oval.
Não e promovido um ambiente favorável de estímulo ao surgimento de
ideias criativas e de comunicação entre funcionários.
É promovido um ambiente favorável com algumas ações de estímulo ao
surgimento de ideias criativas, predominando a comunicação informal entre os
funcionários voltada para implementar inovações.
É promovido um ambiente favorável com diversas ações de estímulo
ao surgimento de ideias criativas, predominando a comunicação formal entre os
funcionários voltada para implementar inovações.
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É promovido um ambiente favorável de estímulo permanente com
ações formalizadas voltadas ao surgimento de ideias criativas e de
comunicação contínua e estruturada entre os funcionários voltada para
implementar inovações.
18. SÃO PROMOVIDAS MELHORIAS APOS A ANÁLISE DE DESEMPENHO DA
EMPRESA? *
Os indicadores de desempenho apenas apontam "erros e acertos" no caminho, mas o que vai
definir que as metas sejam alcançadas e os indicadores mostrem melhores resultados no
futuro e a melhoria nas atividades de forma contínua em consonância com a estratégia da
empresa.
Marcar apenas uma oval.
Não são promovidas melhorias após a análise de
desempenho.
Pelo menos uma melhoria e promovida após a análise de
desempenho. Algumas melhorias são promovidas após
a análise de desempenho.
Muitas melhorias são promovidas após a análise de
desempenho.

19. SÃO OBTIDAS E UTILIZADAS INFORMACOES COMPARATIVAS NA ANÁLISE

DO DESEMPENHO E MELHORIA DOS PRODUTOS/SERVICOS E PROCESSOS? *
Para conhecer o nível de excelência ou de competitividade alcançado e para identificar
oportunidades de melhoria e preciso olhar com atenção para o mercado e realizar comparações
com os concorrentes e outras empresas. Essa comparação externa pode ser feita por meio de
informações quantitativas do desempenho dos principais resultados e das características dos
produtos ou serviços e processos, que permitam identificar diferenciais favoráveis e
desfavoráveis a serem tratados.
Marcar apenas uma oval.
Não são obtidas informações comparativas externas.
São obtidas informações comparativas externas, mas não são utilizadas
na análise do desempenho e melhoria dos produtos ou serviços e processos.
São obtidas informações comparativas externas e são utilizadas na
análise do desempenho
São obtidas informações comparativas externas, são utilizadas na
análise do desempenho e melhoria dos produtos ou serviços e processos.
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APÊNDICE 3
Prezado,
Primeiramente, obrigada por aceitar participar desta pesquisa e confiar seu conhecimento a
nós. Não se preocupe, o nome da sua empresa não será citado em momento algum desta
pesquisa.
Hoje te apresentarei 4 (quatro) histórias para que o (a) senhor (a) ajude cada personagem a
resolver as questões que ele sente dificuldade, embasando sua resposta nas atividades de sua
empresa.
Gostaríamos de chamar a atenção para a definição de indicadores de desempenho – tema
abordado nas 4 (quatro) histórias. Indicadores de desempenho são ferramentas de gestão para
realizar a medição e o consequente nível de desempenho e sucesso de uma organização, seja
esta medição FORMAL ou INFORMAL, para auxiliar na sua tomada de decisão.
Esclarecido que os indicadores, mesmo que informais, são a base para sua tomada de decisão
nos negócios, pedimos que auxilie nossos personagens como se as necessidades deles fossem
as suas. Não existe resposta correta, existe sua opinião sobre o que é melhor para sua empresa.
Após a conclusão desta pesquisa, lhe enviaremos os resultados por meio de um relatório e
você poderá decidir aplicar este conhecimento em sua empresa ou não.O que este relatório
pode ajudar a sua empresa? Ela pode ser ainda melhor!
Vamos começar?
1. O Carlos da empresa "C&C Locações" leu no Portal do Administrador que é bom
mensurar o desempenho financeiro da empresa. Ele conversou com seu amigo Luiz,
também empresário, que o questionou sobre quais indicadores ele iria mensurar. Sem
saber a resposta, Carlos foi ao Google e encontrou uma quantidade enorme de
indicadores, tais como Retorno sobre o Investimento, Giro de Estoque, etc... Mesmo
assim, Carlos ainda não sabe quais indicadores deve utilizar. Se Carlos pudesse
realizar a mesma análise de desempenho financeiro que você realiza em sua empresa,
qual análise ele faria?
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2. O Sr. Geraldo, da empresa "Plano Geral", ficou interessado em aumentar a sua
quantidade de clientes, após se inspirar em um dos boletins de inteligência setorial do
SEBRAE. Esse boletim continha informações sobre como direcionar ações com base
em indicadores voltados aos clientes, de acordo com as estratégias de cada empresa.
Infelizmente o Sr. Geraldo está perdido no que deve focar para alcançar o objetivo de
aumentar a sua quantidade de clientes. Como sua empresa fica ao lado da empresa do
Sr. Geraldo e ele observou um grande número de clientes em sua empresa, o que
contrasta com a realidade da empresa dele, ele resolveu lhe fazer uma visita,
exatamente para saber o que você tem feito. Se o Sr. Geraldo quisesse saber quais
análises de desempenho relacionados a clientes e mercado você realiza em sua
empresa, qual seriam essas análises?
3. Dona Júlia, da empresa "JL Limpezas", viu no programa pequenas empresas &
grandes negócios uma matéria que afirmava que a utilização de indicadores adequados
auxilia na melhoria dos processos da empresa. Para entender melhor quais indicadores
ela poderia utilizar para melhorar as etapas dos serviços que ela presta, ela enviou um
e-mail para a redação do programa, obtendo como resposta a sugestão de que ela
visitasse sua empresa, uma vez que você foi um dos entrevistados no programa. Se a
Dona Júlia fosse à sua empresa lhe perguntar qual análise de desempenho você realiza
para controlar e melhorar seus processos internos, quais análises você diria à Dona
Júlia?
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4. Vilmar, da empresa "Vilarejo Construções", leu na revista do Metalsul que para a
empresa melhorar suas finanças, conquistar clientes e melhorar seus processos era
necessário controlar os resultados em condições de trabalho, como capacitação de
pessoal, pesquisa e desenvolvimento, sistemas de comunicação, procedimentos, etc. A
revista do Metalsul citava a sua empresa como exemplo de sucesso em investimentos
nessas áreas. Vilmar se interessou em melhorar a empresa dele nesses aspectos, após
ler a reportagem, e foi te fazer uma visita. Se, nesta visita, Vilmar lhe perguntasse
quais análises você usa para avaliar os resultados em condições de trabalho, o que
você responderia?
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APÊNDICE 4

