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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como propósito encontrar contribuições para a teoria as quais 

podem ser obtidas por meio de uma pesquisa intervencionista na implantação de 

indicadores de desempenho em indústrias de pequeno e médio porte. O estudo foi 

conduzido com aplicação de treinamentos e visitas de intervenção em quatro 

empresas localizadas no Estado de São Paulo. Na fase de treinamento, chamada de 

compartilhamento do conhecimento, foram apresentados vários temas e 

modelos  com o objetivo de convergir para  o levantamento dos  indicadores de 

desempenho alinhados aos objetivos da organização.  Na fase de visitas de 

intervenção, verificou-se a aderência dos indicadores em nível das operações e dos 

processos. Verificou-se ainda que, das quatro empresas participantes, apenas uma 

apresentava níveis adequados de controles gerenciais e de engajamento dos 

gestores necessários para implantação de mensuração de desempenho por meio de 

indicadores. Os resultados estão alinhados com estudo antecedente de Renato 

Monteiro (2013) quanto à replicação desta metodologia, tais como: (1) faz-se 

necessário que os pesquisadores tenham experiências profissionais com o tema e 

com a realidade de PME; (2) a fase de treinamento tem que ser apresentada em 

uma linguagem adequada à realidade desses gestores/empresários. 

Adicionalmente, acrescenta-se que a visita de intervenção poderia ser realizada logo 

após a adesão dos participantes, objetivando o conhecimento mais profundo da 

empresa pelo pesquisador, de forma que a fase de compartilhamento de 

conhecimento fosse mais produtiva, bem como a fase de intervenção. A seleção das 

empresas é fundamental para a concretização do propósito da pesquisa; e que o 

engajamento dos gestores de diversos segmentos da empresa, liderado pelos 

empresários, potencializa os resultados da metodologia. Futuras pesquisas poderão 

ser conduzidas utilizando a própria amostra das empresas participantes, podendo 

investigar os benefícios da intervenção em um intervalo maior de tempo. 

 

Palavras-chave: Intervenção, Estratégia, Indicadores de desempenho, Pequenas e 

médiasempresas. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed to find contributions to the theory that can be obtained through 

an interventionist research on performance measurement implementation in a small 

and medium industries. The study was conducted with training and intervention visits 

in four companies located in the State of São Paulo. In the training, called the 

sharing of knowledge, it has been presented several themes and frameworks in 

order to converge to the  performance indicators aligned with the organization's 

objectives. The intervention visits  verified the adherence of indicators at the level of 

operations and process. Also found that from the four  companies participating, only 

one had the appropriate level of management control and engagement of managers 

needed to implement a measurement performance through indicators. The results 

are in line with the previous studies and replication of this methodology, such as: (1) 

it becomes necessary that researchers have professional experience with the 

subject and the reality of SMEs; (2) the training phase must be presented in a 

language appropriate to the reality of these managers / entrepreneurs. Additionally, 

it is being added that the intervention visit could be held shortly after the accession 

of the participants, aiming the better understanding of the company by the 

researcher, so that the knowledge sharing phase can be more productive, as well as 

the intervention. Another result being presented to the subject, the selection of 

companies is critical to the fulfillment of the purpose of the research; and that the 

participation of managers of various segments of the company, led by the 

administrator, enhances the results of the methodology. Future research may be 

conducted using this sample of participating companies and can investigate the 

benefits of intervention in a larger interval of time. 

 

Keywords: Intervention, Strategy, Performance indicators, Small and medium 

enterprises 
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1Introdução 

 

No primeiro capítulo, serão abordados os tópicos que deram início a esta 

dissertação, como a contextualização do tema, a questão de pesquisa, objetivo geral 

e secundário, justificativas e contribuições. 

 

1.1 Contextualização do tema (situação problema) 

 
As pequenas e médias empresas têm demonstrado uma importante 

contribuição para o crescimento econômico de suas nações. Essa contribuição vem 

sendo alcançada pela produção substancial de bens e serviços, geração de 

empregos, estímulo à concorrência e criação de oportunidades. Assim, pode-se 

dizer que as PMEs têm estabelecido um valor importante, contribuindo para o 

crescimento da economia mundial. Porter (1991, p. 40) observa: "[…] as pequenas e 

médias empresas têm grande importância nos países em vias de desenvolvimento 

(...) gera empregos, treinamento e trabalhadores locais." 

Apesar da contribuição para a economia, as PMEs são organizações que 

apresentam uma maior escassez de recursos financeiros e humanos e menor 

capacidade gerencial quando comparadas às grandes empresas, o que sugere que 

tenham dificuldades maiores no uso de práticas de gestão (GARENGO, 

NUDURUPATI e BITITCI, 2007). São também organizações que tendem a dar mais 

atenção aos aspectos operacionais do negócio e negligenciar os gerenciais, 

sujeitando-se a problemas de competitividade e sobrevivência em ambiente 

competitivo (GARENGO e BERNARDI, 2007). 

A realidade, o funcionamento e a gestão de uma PME são bastante diferentes 

dos de uma grande empresa, existindo também diferenças entre micro, pequenas e 

médias empresas em grande parte devido à sua dimensão, aos seus recursos 

limitados e ao setor de atividade onde estão inseridas (CASSELL et al., 2002). 

A gestão das PMEs tende a ser bastante centralizada, normalmente no 

presidente ou proprietário da empresa, que na grande maioria das vezes é a mesma 

pessoa. Normalmente, as características do dono estão na base da criação dessas 

empresas (OLIVEIRA e BERTUCCI, 2003; HAVENGA, s.d.; USSMAN, 2004), ou 
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seja, são empresas criadas “(…) à imagem e semelhança do proprietário” (CARMO 

e PONTES, 1999, p. 51), prevalecendo sempre a sua opinião (Lima, 2000).  

De acordo com Carmo e Pontes (1999, p. 51), nas PMEs “(…) a tomada de 

decisão para a formulação de uma estratégia empresarial está a cargo de uma 

pessoa, o dono”, estando a delegação fora de questão (MATLAY, 2002). O processo 

de tomada de decisão é normalmente baseado na intuição do dono/gestor, sendo 

posta de lado a análise do meio envolvente da empresa (CARMO e PONTES, 1999). 

Esta situação leva por vezes à perda de atratividade no mercado, pelo fato de a 

empresa não conseguir reconhecer oportunidades. Para além de, normalmente, ser 

o único responsável pela tomada de decisões na empresa, o dono/gestor concentra 

nele ainda a total responsabilidade e gestão de várias áreas da empresa (CARMO e 

PONTES, 1999; HAVENGA, s.d.; PEARSON et al., 2006b; MENDOZA MOHENO e 

HERNÁNDEZ CALZADA, 2008; MATLAY, 2002; PINA e CUNHA, 2010: KHAN et al., 

2013). 

No campo da gestão, a literatura vem provendo alguns estudos sobre sistema 

de mensuração de desempenho em PME, principalmente a partir da última década. 

Tanto as publicações no campo da contabilidade gerencial sustentam a importância 

de que o sistema de medição de desempenho seja um conjunto integrado de 

indicadores das diversas áreas da empresa, de forma a produzir a congruência na 

organização como um todo, para a implementação da sua estratégia. O Balanced 

Scorecard (BSC) é amplamente difundido na literatura contábil nesse sentido. 

Nesse contexto, considerando as limitações enfrentadas pelas PMEs, essa 

pesquisa tem como foco a utilização de indicadores de desempenho, apresentando 

como referência o pressuposto de alguns modelos de gestão, como o Balance 

Scorecard de Klapan e Norton (1997). 

 

1.2 Questão de pesquisa 

 

O estudo está preocupado com a investigação da seguinte pergunta: quais 

são as contribuições para a literatura que podem ser obtidas através de uma 

pesquisa intervencionista na utilização de indicadores de desempenho em PME 

industrial. 
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1.3 Objetivo geral 

 

O objetivo geral é identificar, por meio de uma abordagem intervencionista, 

como indicadores de desempenho podem auxiliar na gestão das pequenas e médias 

empresas. 

São objetivos secundários da pesquisa: 

1. Selecionar os principais indicadores estratégicos a serem considerados na 

gestão do desempenho empresarial das empresas selecionadas; 

2. Orientar a implantação de indicadores de desempenho que mensurem e 

contribuam na gestão. 

 

1.4 Justificativas e contribuições 

 

As PMEs são de fundamental importância para a economia de um país, 

atuando como grandes geradoras de empregos e riquezas, o que contribui de forma 

significativa para o aumento do produto interno bruto do país (PIB). Masas 

dificuldades que essas pequenas empresas vêm passando, com alta taxa de 

insucesso e de mortalidade, apontam que há necessidade de pesquisas e ações que 

impactem de forma positiva na condução destes negócios. 

Com uma experiência profissional demais de vinte anosem contabilidade, 

atuando em várias empresas, no Brasil e na Inglaterra, incluindo pequenas e médias 

empresas, multinacionais e empresas do setor público, e também como 

conhecimento adquirido, tendo o programa Middlesex MBA, fui observando 

comogestão e medição de desempenho constituem elementos-chave para alcançar 

resultados organizacionais de forma eficaze eficiente. 

Este estudo procura identificar indicadores de desempenho nas PMEs, objeto 

da pesquisa, e qual a sua importância em proporcionar a obtenção de informações 

para um melhor gerenciamento estratégico. Outra contribuição esperada é que o 

estudo auxilie de forma científica com a divulgação de resultados empíricos que 

norteiem os pesquisadores na utilização da pesquisa intervencionista, 

principalmente voltada às PMEs, e que os resultados práticos alcançados 

contribuam para um estreitamento entre pesquisadores e profissionais em prol da 

transformação de uma realidade. 
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2 Referencial teórico 

 

Consoante à questão de pesquisa, o referencial teórico abordará a explicação 

sobre Pequenas Empresas, foco da amostra aplicada. Em seguida, será exposto um 

tema que antecede a formulação da estratégia e indicadores: análise de negócio, 

ambiente e organização. 

 

2.1Pequenas e Médias Empresas— classificação quantitativa e 

qualitativa das PMEs 

 

Este tópico aborda os principais critérios utilizados para classificar as PMEs e 

suas características típicas. 

De acordo com Sales e Souza Neto(2004), cada país aplica sua própria 

definição, considerando suas realidades de mercado. No Brasil, são dois os 

principais critérios para classificação da empresa por porte: (a) baseado na receita 

operacional bruta anual – Tabela 1; (b) baseado na quantidade de empregados 

formais do estabelecimento – Tabela 2. 

A classificação do porte pela receita operacional bruta anual foi definida pelo 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social) para delimitar a concessão de 

linhas das diversas linhas de crédito oferecidas. Esse critério também é adotado por 

outras instituições financeiras, que utilizam os mesmos valores base para 

classificação ou elegem outros valores. 

 

Quadro 1 – Critério de classificação do porte de empresas pela Receita 
Operacional Bruta 

Fonte: BNDES: www.bndes.gov.br (10 de fevereiro de 2015) 

http://www.bndes.gov.br/
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O SEBRAE utiliza o critério por número de empregados do IBGE como critério 

de classificação do porte das empresas, para fins bancários, ações de tecnologia, 

exportação e outros. 

 

Quadro 2 – Critério de classificação do porte de empresas pelo número de 
funcionários 

Fonte: Sebrae 

 

Dentre os critérios quantitativos, o número de empregados é, com certeza, o 

mais difundido, sendo de simples manipulação e fácil de coletar, pois não é 

considerada uma informação confidencial. Além disso, traduz a situação econômica 

e social, pois dá ideia da absorção de mão-de-obra, do nível de renda e da 

produtividade. 

O faturamento (ou receita) anual bruto traduz uma informação econômica, 

indicando o fluxo operacional da empresa. Reflete o tamanho de mercado da 

empresa. Entretanto, está sujeito a flutuações da moeda e aos critérios contábeis. É 

bastante utilizado pelas agências de crédito nas questões relativas a financiamento 

e pelo governo no que diz respeito à política fiscal. 

 Outros aspectos qualitativos são citados, conforme o Quadro 3:
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Quadro 3 – Característica qualitativa PME  

ITEM DESCRIÇÃO 

Volume anual de vendas Fornece indícios sobre o nível de entradas de caixa e, por 

conseguinte, sobre a capacidade de pagamento da empresa variável 

central para a análise de oferta de crédito pelos bancos 

Capital, Estrutura de Financiamento, 

Valor do Passivo, Valor do Patrimônio 

Líquido 

Fornece subsídios às avaliações de financiamento 

 

Valor do Ativo Imobilizado Tem por objetivo visualizar melhor o dimensionamento físico da 

empresa 

Consumo de energia 

 

Critério econômico  ̶tem a desvantagem de considerar empresas de 

mão-de-obra intensiva 

Centro de lucros Fornece a ideia de estrutura, pois dispor de vários centros de lucro 

remete a uma grande variedade de atividades e de funções 

empresariais 

Quantidade de dirigentes Baseia-se na característica de muitas pequenas empresas de 

possuírem apenas um dirigente  ̶o homem-orquestra. É o dirigente 

de “tudo faz”  

Quantidade de contratos Segundo Holmes e Gibson (2001, p.5), “à medida que o número de 

contratos assinados aumenta, a empresa se torna maior” 

Qualidade de produtos Para Fortes (2006b), geralmente a pequena empresa possui um 

produto ou serviço único ou uma única linha de produtos 

Participação no mercado A PME tem geralmente pequena participação no mercado em que 

atua 

 

Fonte: Adaptado pela autora (Leone, 2012) 

 

Em relação à classificação realizada por critérios qualitativos, pequenas e 

médias empresasapresentam característicasdistintas queas diferenciam damaioria 

das grandes empresas (STOREY, 1994).  De acordo com Leone (2012),existem as 

especificidades organizacionais, decisionais e individuais, como a seguir: 

Especificidades (características) organizacionais: (a) gestão centralizada: 

Leone (1994 p.5) cita inclusive que “a personalização da gestão é encarnada pelo 

dirigente-proprietário das PMEs”; (b) estrutura organizacional simples: não apresenta 

condições administrativas sofisticadas; (c) pouca especialização: dirigentes 

aparentemente com uma expertise geral em detrimento da expertise específica; (d) 

sistema de informação simples: inexistência de níveis hierárquicos na estrutura 

permitindo um contato direto entre os membros da empresa, facilitando desta forma 

o desenvolvimento de um canal informal muito importante; (e) recursos escassos: as 

PMEs contam com uma estrutura de capital limitada, impedindo seu crescimento e, 

às vezes, inviabilizando sua própria atividade. 

Especificidades (características) decisionais: (a) tomada de decisão intuitiva: 

com base na experiência, ou na intuição do dirigente-proprietário, foco no curto 
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prazo por falta de tempo e habilidades para adotar uma atitude mais analítica e 

estratégica; (b) falta de dados quantitativos: planejamento e controle geralmente 

pouco formalizados e quantificados, com acesso reduzido aos para análise e tomada 

de decisão. 

Especificidades (características) individuais: (a) onipotência: caracterizadas 

pelo papel preponderante de apenas um indivíduo na organização, o empreendedor 

ou o dirigente-proprietário; (b) agressividade: um perfil que corre risco, mais 

“estrategista” comparado com um gestor que procura minimizar risco. 

Apesar dascaracterísticas apresentadas acima, pode-se argumentarque os 

indicadores de desempenho podem ser adequadospara pequenas empresas como 

uma forma importante dese mover em direção ao crescimento, não apenas a 

sobrevivência. Estudos têm indicado que as PMEs também devem aplicar novas 

práticas de gestão em que os investimentos devem nortear as qualificações das 

pessoas que trabalham na sua empresa para promover o processo de inovação e 

reforçar a competitividade e o desenvolvimento regional (PINHEIRO, 1996; PINTO, 

2000). 

Apesar de ser limitada, e por vezes ineficiente, a gestão característica dessas 

empresas apresenta várias vantagens que devem ser aproveitadas 

estrategicamente em benefício do negócio da empresa, nomeadamente a 

proximidade dos clientes, que facilita perceber o que eles pretendem, a simplicidade 

do processo de tomada de decisão e a flexibilidade e rapidez na resposta às 

necessidades detectadas, uma vez que são empresas muito centralizadas e que 

obedecem a uma pequena hierarquia (VINHA, 2009). 

ScaseeGoffee(1984) afirmam que o desempenho das pequenas empresas é 

um assunto complexo e multidimensional em escopo e caráter. Ela abrange uma 

convergência de proprietário-gerente, motivações, objetivos e capacidades; fatores 

organizacionais internos; região, recursos específicos e infra-estrutura; e relações 

externas. 

2.2 Estratégia 

 

A estratégia de uma empresa descreve como ela pretende criar valor para 

seus acionistas, clientes e cidadãos (KAPLAN e NORTON, 2004, p. 5). A equação 
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abaixo posiciona três elementos fundamentais de uma execução bem-sucedida da 

estratégia: 

 

Figura 1 –Equação da estratégia Kaplan e Norton (2004) 

 
 
 
 
 
Fonte: adaptado pela autora 

 

Não se pode gerenciar (terceiro componente) o que não se pode medir 

(segundo componente). 

Não se pode medir o que não se pode descrever (primeiro componente). 

Um estudo a respeito de estratégias fracassadas concluiu que, na maioria dos 

casos (70%), o verdadeiro problema não é a má estratégia e sim a má execução da 

estratégia (KAPLAN e NORTON, 2004, p. 6). 

Com o objetivo de dar suporte às empresas na criação de valor, Kaplan e 

Norton (2004) apresentam o mapa estratégico como uma ferramenta gerencial tão 

importante quanto o próprio BSC. Permitem descrever, mensurar os ativos tangíveis 

e intangíveis, bem como compreender e refletir continuamente sobre a estratégia. 

A Figura 2 apresenta um modelo de mapa estratégico de forma genérica, 

abordando as suas perspectivas de atuação e a ligação entre as quatro abordagens, 

as quais o Balanced Scorecard considera relevante na avaliação de desempenho e 

geração de valores nas organizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Notáveis = (1)Descrição da Estratégia + (2) Mensuração da Estratégia + (3)  

 

Gestão da Estratégia 
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Figura 2–Modelomapaestratégico 
 

 

Fonte: KAPLAN e Norton 2004, p. 6 

 

Kaplan e Norton (2004, p. 375) apontam três ingredientes que devem ser 

agregados ao mapa estratégico para criar a dinâmica da estratégia: 

(1) Quantificar: estabelecer metas e validar as relações de causa e efeito no 

mapa estratégico; 

(2) Definir o horizonte de tempo: determinar como os temas estratégicos 

criarão valor a curto, médio e longo prazo, de modo a promover processos 

equilibrados e sustentáveis de criação de valor; 

(3) Selecionar iniciativas: selecionar os investimentos estratégicos e os 

programas de ação que capacitarão a organização a alcançar o desempenho 

almejado nos prazos programados. 

Segundo Porter (1986), o primeiro passo necessário para desenvolver uma 

estratégia é conhecer a estrutura da indústria em que atua. Para realizar esta 

análise, o autor aponta cinco forças competitivas básicas presentes em todas as 
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indústrias, independentemente se elas prestam serviços ou fabricam produtos. 

Essas cinco forças podem ser vistas na Figura 3: 

 

Figura 3 –As cinco forças de Porter 

 
Fonte: Porter (1991) 

 

Este modelo de cinco tipos de força: — rivalidade entre os concorrentes, 

ameaça de novas empresas, ameaça de produtos e serviços substitutos, poder dos 

fornecedores e poder dos compradores — podem fornecer suporte na identificação 

de estratégias e ações futuras para a obtenção de vantagem. Além disso, esse 

modelo desenvolvido por Porter constitui os determinantes estruturais da 

concorrência, que muitas vezes é intensa. 

O modelo desenvolve algumas conclusões. Por exemplo, quando as forças 

são grandes é que o mercado analisado apresenta-se menos atrativo e lucrativo. 

Porém, quando as forças não são tão intensas, o mercado é mais lucrativo e 

atrativo. 

Rivalidade entre concorrentes. Essa força, segundo Porter (1986), refere-se 

ao grau de competitividade do mercado ou até que ponto as empresas são capazes 

de entrar neste mercado e concorrer por clientes. Para Porter (1986), os novos 

entrantes em um setor trazem novas capacidades, o desejo de ganhar participações 
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no mercado e, em geral, recursos substanciais. Por outro lado, Mas existem também 

duas expectativas dos entrantes em relação às barreiras: a existência já consolidada 

de barreiras de entrada e a ameaça de reação dos competidores já estabelecidos. 

Barreiras à entrada de concorrentes. Na concepção das cinco forças de 

Porter (1986), a da concorrência pode ser a mais significativa entre elas, pois esta 

força pode ser relacionada diretamente com todas as outras. Para analisá-la, é 

preciso que as empresas identifiquem quem é seu cliente e o que os seus 

concorrentes fazem para atraírem-nos, para que assim consigam visualizar o próprio 

posicionamento no mercado. 

Poder de barganha dos compradores. Segundo Porter (1999), alguns 

fatores que aumentam o poder de barganha dos clientes podem ser evidenciados 

quando eles são pouco numerosos e compram ou contratam relativamente em 

grande volume. No entanto, a melhora no custo, na qualidade ou no atendimento 

pode propiciar pequenos diferenciais, suficientes para manter os clientes. 

Poder de barganha dos fornecedores.  Os fornecedores podem exercer seu 

poder de barganha sobre os participantes do mercado, ao ameaçar aumentar os 

preços ou reduzir a qualidade dos produtos e serviços comprados. Poderosos 

fornecedores de matérias-primas podem apertar a lucratividade de um mercado que 

não está apto a repassar os aumentos no custo em seus próprios preços. Estepoder 

de barganha existe quando: o setor é dominado por poucas empresas fornecedoras; 

os produtos são exclusivos e diferenciados e o custo para trocar de fornecedor é 

muito alto. 

Ameaça de produtos ou bens substitutos. São aqueles que não são os 

mesmos produtos que o seu, mas atendem à mesma necessidade. Porter (1986) diz 

que o produto substituto é a sua identificação, por meio de pesquisas, na busca de 

outros produtos que possam desempenhar a mesma função na indústria. Ele afirma 

que os serviços substitutos limitam o potencial de um setor, a menos que este 

consiga melhorar a qualidade do produto ou, de alguma forma, do marketing, 

estabelecer uma diferenciação. 

Além do conhecimento da indústria, de forma geral, algumas considerações 

podem ser feitas com relação ao conceito de negócio. O que uma organização 

entende como seu negócio estabelece os limites de sua atuação. 

De acordo com Drucker, 
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[…] Se queremos saber sobre um negócio, temos que começar com 
um propósito. E o seu propósito deve estar fora do negócio em si. Na 
verdade, ele deve estar na sociedade, pois uma empresa é um órgão 
da sociedade […] lucro não é a explicação, causa ou razão de 
comportamento de negócios e decisões de negócios, mas o teste de 
sua validade. 

 

Ainda, para Peter Drucker, “Toda organização opera sobre uma teoria do 

negócio, isto é, um conjunto de hipóteses a respeito de qual é o seu negócio, quais 

os seus objetivos, como ela define resultados, quem são seus clientes e a que eles 

dão valor e pelo que pagam”. Isto significa que o principal desafio da gestão 

estratégica é converter a teoria e as hipóteses sobre os negócios em valor para 

todos os stakeholders (acionistas, empregados, clientes, fornecedores, credores e 

os membros da comunidade). 

Neste contexto, após a análise da indústria, definir a missão e visão do 

negócio é o princípio da elaboração da estratégia. Segundo Robert S. Kaplan (a), a 

missão da organização é uma declaração concisa, com foco interno, da razão de ser 

da organização, do propósito básico para o qual se direcionam suas atividades e dos 

valores que orientam as atividades dos colaboradores. A missão também deve 

descrever como a organização espera competir no mercado e fornecer valor aos 

clientes. Os valores são os entendimentos e expectativas que descrevem como os 

profissionais da Organização se comportam (FNPQ, 2004). Basicamente, podem ser 

considerados como princípios permanentes nos quais todas as relações 

organizacionais estão baseadas e determinam como as pessoas trabalham para 

realizar a visão (RAMPERSAD, 2004). A visão é uma declaração concisa que define 

as metas a médio e longo prazos da organização e representa a percepção externa, 

como a organização quer ser percebida pelo mundo. 
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Figura 4 – Processo de criação de valor 
 

 

Fonte: KAPLAN, NORTON (2004, p.35) 

 

Após a determinação da missão, dos valores e da visão da organização, é 

possível estabelecer a estratégia global da empresa. Essa estratégia será 

desdobrada em objetivos e medidas que expressem a sequência dos resultados 

esperados das ações que deverão conduzir a empresa ao cumprimento da 

estratégia. 

No entanto, não adianta, por exemplo, estabelecer que a empresa tem o 

objetivo de crescer e ampliar o número de clientes se não há mercado para isso, ou 

estabelecer uma segmentação e o público-alvo não ter interesse nos produtos 

oferecidos. É neste contexto que se torna importante uma análise macro e micro da 

empresa para dar suporte à estratégia escolhida para organização. 

Uma das formas de visualizar estes aspectos é por meio da análise SWOT. A 

ferramenta SWOT é uma importante etapa do planejamento estratégico quanto à 

análise do ambiente, no qual são estabelecidos os contextos em que a organização 

atua. Essa análise pode ser realizada com a matriz SWOT, também denominada 
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análise FOFA, em português, uma ferramenta usada para posicionar ou verificar a 

situação e a posição estratégica da empresa no ambiente em que atua 

(MCCREADIE, 2008). 

A matriz SWOT foi criada por Kenneth Andrews e Roland Cristensen, 

professores da Harvard Business School, e posteriormente passou a ser aplicada 

por inúmeros acadêmicos. A análise SWOT estuda a competitividade de uma 

organização segundo quatro variáveis: Strengths (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Oportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Por meio dessas 

quatro variáveis, pode-se realizar a inventariação das forças e fraquezas da 

empresa e das oportunidades e ameaças do meio em que a empresa atua. Quando 

os pontos fortes de uma organização estão alinhados com os fatores críticos de 

sucesso para satisfazer as oportunidades de mercado, a empresa será, por certo, 

competitiva no longo prazo (RODRIGUES, et al., 2005). 

O resultado das constantes mudanças, decorrentes de fatores externos e 

internos, afeta o desenvolvimento e crescimento das empresas de acordo com 

FAYET (2009) e tem sido denominado como ciclo de vida das organizações. 

O modelo proposto por Lester, Parnell e Carraher (2003) referente ao ciclo de 

vida organizacional possui cinco estágios: (1) existência; (2) sobrevivência; (3) 

sucesso; (d) renovação e (5) declínio. 
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Quadro 4 – Ciclo de vida organizacional 

 

Fonte: LESTER, PARNELL E CARRAHER (2003) 

 

2.3 Indicadores de desempenho 

 

Conforme exposto acima, quantificar, ou seja, estabelecer metas e validar as 

relações de causa e efeito no mapa estratégico, é um dos principais ingredientes na 

ação mais adequada a ser executada para alcançar um propósito, pois sem a 

quantificação o objetivo estratégico é simplesmente uma declaração de intenção 

passiva de acordo, com Kaplan e Norton (2004, p. 375). 

 Essa quantificação é possível por intermédio de um indicador de 

desempenho. Como definição, um indicador é uma ferramenta que permite a 

obtenção de informações sobre uma dada realidade, tendo como característica 

principal a capacidade de sintetizar diversas informações, retendo apenas o 

significado essencial dos aspectos analisados (MITCHELL, 2004). Para Merico 

(1997, p. 61) e Hammondet al. (1995, p. 1), o termo indicador origina-se do latim 

indicare, que significa anunciar, tornar público, estimar. Segundo Adriaanse (1993), 

os indicadores têm como objetivo simplificar, quantificar, analisar e comunicar. 
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Assim, os fenômenos complexos são mensurados e tornados compreensíveis por 

vários segmentos da sociedade através dos indicadores. 

O conceito desempenho (empresarial), por sua vez, de acordo com Carneiro 

et al. (2005, p. 3), propõe que se deve levar em conta a ótica dos stakeholders 

(indivíduos ou grupos de indivíduos que têm interesse na empresa ou são afetados 

por suas ações); as classes de medidas (contábeis, de mercado, operacionais e 

outras); a perspectiva de referência (medidas absolutas ou relativas) e a orientação 

temporal (envolve o passado recente e a perspectiva futura). 

Assim, indicadores ou medidas de desempenho são os resultados expressos 

de forma quantitativa ou qualitativa do desempenho (empresarial) avaliado. Ambos 

os termos (medidas e indicadores) possuem o mesmo significado. 

A medição de desempenho pode ser introduzida em todos os níveis da 

organização: para identificar problemas e melhorar a eficiência das tarefas 

específicas, para avaliar satisfação do cliente e para implantar objetivos estratégicos 

(NEELY, 1995). Pode atuar como um meio de controlar iniciativas de melhoria e 

pode facilitar o processo de tomada de decisão. 

 

Por que medir? 

Lord Kelvin, renomado físico britânico é conhecido por ter dito:  
“When you can measure what you are speaking about, and express it 
in numbers, you know something about it […] [otherwise] your 
knowledge is of a meager and unsatisfactory kind; it may be the 
beginning of knowledge, but you have scarcely in thought advanced 
to the stage of science.”(NEELY, 1998) 

 

A medição de desempenho é fator-chave para que uma empresa saiba se o 

caminho escolhido está sendo adequado para sua sobrevivência e crescimento no 

longo prazo e orienta as organizações no sentido de alcançarsua visão, missão 

eobjetivos (CHENHALL, 2005; FERREIRA e OTLEY, 2009; OTLEY, 1999). A 

comunidade acadêmica de Contabilidade Gerencial vem tentando desenvolver 

frameworks de Controle Gerencial e, em especial, de sistemas de avaliação de 

desempenho, como a série de modelos publicados no periódico Management 

Accounting Research (OYADOMARI et al., 2012). De acordo com Kurt Verweire e 

Lutgard Berghe (2004), há muitos modelos de medição de desempenho projetados 

para dar suporte a uma organização, tais como Balanced Scorecard, de Kaplan e 
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Norton (1997); Simons, levers de controle (1995); e FERREIRA e OTLEY (2009) 

gestão de desempenho e estrutura de controle. 

O Balanced Scorecard – BSC que, traduzido de forma literal significa algo 

como “Indicadores Balanceados de Desempenho”, foi apresentado inicialmente 

pelos professores da Harvard Business School, Robert S. Kaplan e David P. Norton, 

na década de 1990, como um modelo de avaliação e performance empresarial. O 

BSC alinha os resultados de desempenho da empresa com as metas traçadas, 

buscando identificar as falhas. Evoluiu em seu potencial, pois a aplicação em 

empresas proporcionou o seu desenvolvimento para uma metodologia de gestão 

estratégica de organizações de grande, médio e pequeno porte. Pouco tempo após 

sua criação, o conceito tornou-se amplamente disseminado e aplicado por 

executivos em todo o mundo. Neste sentido, Kaplan e Norton (1997, p. 231) 

comentam que “A construção de um Balanced Scorecard que ligue a missão e a 

estratégia de uma unidade de negócios a objetivos e medidas explícitos é apenas o 

começo da utilização do Scorecard como sistema gerencial”. 

 

Figura 5 – Perspectivas do Balance Scorecard 

 
Fonte: Klapan e Norton (1997) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:BSC.png
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De acordo com a metodologia do BSC, a missão e visão da empresa 

precisam ser traduzidas em objetivos e medidas que reflitam os interesses e as 

expectativas de seus principais stakeholders e que possam ser agrupadas em 

quatro perspectivas diferentes: 

 Financeira: Demonstra se a execução da estratégia está contribuindo para a 

melhoria dos resultados financeiros, em especial o lucro líquido, o retorno sobre o 

investimento, a criação de valor econômico e a geração de caixa; 

 Cliente: Avalia se a proposição de valor da empresa para os clientes-alvo 

está produzindo os resultados esperados em termos de satisfação de clientes, 

conquista de novos clientes, retenção de clientes, lucratividade de clientes e 

participação de mercado; 

 Processos Internos: Identifica se os principais processos de negócios 

definidos na cadeia de valor da empresa estão contribuindo para a geração de valor 

percebido pelos clientes e atingimento dos objetivos financeiros da empresa; 

 Aprendizagem e Conhecimento: Verifica se a aprendizagem, a obtenção de 

novos conhecimentos e o domínio de competência no nível do indivíduo, do grupo e 

das áreas de negócios estão desempenhando o papel de viabilizadores das três 

perspectivas anteriores. 

Conforme definidos por Kaplan e Norton, os criadores da metodologia 

Balanced Scorecard, estes são os princípios-chave para alinhar os sistemas de 

mensuração e gestão com a estratégia: 

1. Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva; 

2. Traduzir a estratégia em termos operacionais;  

3. Alinhar a organização com a estratégia;  

4. Motivar para transformar a estratégia em tarefa de todos e 

5. Gerenciar para converter a estratégia em processo contínuo. 

O modelo Levers of Control (SIMONS, 1995), define quatro tipos de sistemas 

de controle: (i) Sistemas de Crenças (Belief Systems), (ii) Sistemas de Restrições 

(Boundary Systems), (iii) Sistemas de Controle Diagnóstico (DiagnosticControl 

Systems) e (iv) Sistemas de Controle Interativo (Interactive Control Systems), 

conforme ilustrado na figura abaixo. 
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Figura 6 – Modelo Levers of Control 

 
Fonte: Simons (1995) 

 

Por meio da análise dos estudos que utilizaram o referencial teórico de 

Simons (1995), Oyadomariet al. (2009) explicam que o sistema de crenças é 

utilizado para influenciar e dirigir novas oportunidades, o sistema de limites é 

empregado para instituir limites no comportamento de negócios de agentes 

organizacionais, o sistema de controle diagnóstico, para motivar, monitorar e 

recompensar o alcance dos objetivos específicos dos agentes, e o sistema de 

controle interativo, para estimular a aprendizagem organizacional. 

O desempenho em sistemas de controle de gestão (MCS, sigla em inglês) em 

organizações é estudado por meio de abordagens que incluem exames sobre 

objetivos, estratégias, medidas, incentivos e fluxos de informação, bem como 

questões contextuais, como o ambiente externo, a cultura organizacional, os 

controles sociais e a história (OTLEY, 1999). 

De acordo com Verweire e Vanden Berghe(2003), a atuação integrada de 

performance management precisa de alinhamento estratégico e maturidade. A 
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maturidadede uma organizaçãoafetaa implantação deprocessos adequadose 

osucessodamedição de desempenho. Sugere, desta forma, um maior 

esclarecimento no ciclo de vida das empresas para entender o estágio em que ela 

se encontra. 

Indicadores são instrumentos utilizados para medir a eficiência (fazer certo) e 

a eficácia (as coisas certas) de uma gestão. Rezende (2003) oferece ainda a 

oportunidade de interpretar as razões que levaram mais de 60% das grandes 

corporações a adotar mecanismos como o Balanced Scorecard e o Intangible Assets 

Monitor, tendo alcançado índices de satisfação em torno de 80%. 

Tendo em vista essa breve revisão, adotou-se um modelo com base em 

Kaplan e Norton para medir o grau de maturidade da qualidade da gestão das 

empresas pesquisadas, por refletir de forma apropriada os objetivos dessa pesquisa. 

 

3 Procedimentos metodológicos 

 

O método de pesquisa utilizado foi o intervencionista, aplicando o benchmarking na 

dissertação “Custeio e Formação de Preço de Venda: uma abordagem 

intervencionista em pequenas indústrias”, que tem como responsável o professor-

orientador deste trabalho e o pesquisador Silva, R.M. (2013), resultado da parceria 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie e o SINAFER (Sindicato da Indústria de 

Artefatos de Ferro). 

Dando continuidade a essa parceria, a seguir serão explanados os 

procedimentos metodológicos desta pesquisa que, basicamente, compreendeu duas 

fases. A primeira fase com foco em treinamentos sobre conceitos teóricos como pilar 

para elaboração de Indicadores de desempenho e a segunda, uma abordagem 

intervencionista, com base em visita presencial nas empresas com a proposta de 

contribuir com mudanças que possam melhorar a gestão. 

 

3.1 Tipo e método de pesquisa 

 

A abordagem intervencionista tem como principal objetivo interpor-se na 

realidade estudada com a proposta de modificá-la e não apenas explicá-la. Tem 

como sugestão a participação de uma forma direta do pesquisador (VERGARA, 
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2000, p.48), como agente modificador, abandonando toda e qualquer pretensão de 

neutralidade. 

O surgimento desta tendência de investigação não é muito recente, ao 

contrário do que se poderia esperar. No ano de 1984, em um dos seus artigos na 

Harvard Business Review, Robert Kaplan refere-se à investigação-ação como uma 

das principais metodologias a focar em estudos de caso, especialmente em 

disciplinas como a Contabilidade de Gestão (KAPLAN, 1984). 

 Considerando a realidade enfrentada na gestão das pequenas e médias 

empresas, inclusive evidenciada pela observação e experiência profissional do 

pesquisador, este estudo buscou o envolvimento de ambos, pesquisadores e 

pesquisados (GIL, 1999), caracterizando a possibilidade de uma aplicação prática e 

transformação de uma realidade. 

 

3.2 População e amostra 

 

A população, conforme Colauto e Beuren (2009) e Hair Jr. et al. (2005), é um 

conjunto de elementos que compartilham certo número de características em 

comum; amostra é a parte selecionada da população que possa caracterizá-la e 

representá-la. 

A amostra deste estudo será composta pelas empresas que aceitaram 

participar do projeto de pesquisa, viabilizado graças a uma parceria entre a 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e o SINAFER (Sindicato da Indústria de 

Artefatos de Ferro, Metais e Ferramentas em Geral no Estado de São Paulo), sobre 

o tema “Indicadores de Desempenho: um estudo intervencionista em PME 

industrial”, cuja palestra de conscientização para adesão das empresas interessadas 

ocorreu no  dia 21 de janeiro de 2015, nas dependências da ABFA. 

A ABFA (Associação Brasileira da Indústria de Ferramentas,  Abrasivos e 

Usinagem) é uma entidade de cunho civil, com abrangência nacional, e surgiu da 

união do SINAFER com o SINAESP (Sindicato da Indústria de Abrasivos). 
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3.3 Etapas da metodologia aplicada 

 

Para a coleta dos dados pretendidos nessa pesquisa, a primeira etapa 

constituiu-se na assinatura do Termo de Adesão (Apendice2), que foi apresentado 

às empresas que participaram da palestra de conscientização nas dependências da 

ABFA. Em um segundo momento, foram aplicados os treinamentos e as visitas de 

intervenção, almejando o objetivo proposto pela pesquisa. Como instrumento de 

coleta de dados adicionais, aplicou-se um questionário, conforme Apêndice 3 desta 

pesquisa. 

De acordo com Kasanen et al.(1993), Lukka (2000) e Labro e Tuomela 

(2003), existem sete passos fundamentais para a abordagem de pesquisa 

intervencionista, como mostra a figura 7 abaixo: 

 

Figura 7 – Framework de Labro e Tuomela 

 

Fonte: Adaptado de Silva, R.M. (2013) 

 

Os sete passos da abordagem da pesquisa intervencionista estão 

ilustradosna Figura 7 acima. As setas referem-se ao tempo decorrido em cada fase. 

A maioria das etapas da são parcialmente sobrepostas com as fases anteriores e as 

2.Parceria com a ABFA – 

SINAFER 

1.Insucesso pequenas  

empresas 

3.Experiência Profissional 

4.Proposta da pesquisa é 

implementar indicadores  

de desempenho para uma 

melhor gestão. 

6.Follow uppresencial nas 

empresas 

7.Resultado Final da  

Pesquisa 

5.Treinamento  
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seguintes. A terceira etapa — a obtenção de uma profunda compreensão do tema —

continua ao longo de todoo processo da pesquisa. 

Da mesma forma, a sétima etapa — mostrando a contribuição teórica—

aborda todo o processo de investigação. Labro eTuomela (2003) afirmam que 

 

[…] isso é para dizer que ligaçõesteóricasdevem ser 
consideradasdurante o processo deinvestigação, a fim de tornar o 
projetosignificativo paraa comunidade de pesquisa, embora a exata 
contribuiçãoteóricapodeserelaboradaapenasnapartefinal do processo 
de pesquisa. 

 

O modelo apresentado acima serviu como base para direcionamento inicial do 

estudo. 

No entanto, o avanço e a aplicabilidade deste estudo sugeriram o modelo e as 

respectivas etapas detalhadas na figura abaixo: 

 

Figura 8 – Modelo de pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: SILVA, R.M (2013) ADPATADO PELO AUTOR 

 

 

Após a análise dos resultados apresentados nesta pesquisa, foi sugerida a 

reformulação da figura acima, a partir da qual temos o seguinte modelo: 

 

 

1.Parceria com Entidade Sindical Patronal 

2.Seleção das pequenas indústrias 

3.Criação e compartilhamento do conhecimento 

Auto – diagnóstico Organizacional 

Workshops 

 

 

4.Visitas nas empresas 

5.Intervenção 

6.Elaboração do Relatório 
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Figura 9 – Modelo de pesquisa 
 
 

 

Fonte: Silva, R.M (2013) adaptado pela autora 

 

 

Considerando o item 3 do Modelo de Pesquisa acima: “Criação e 

compartilhamento  do conhecimento — autodiagnóstico organizacional (workshops)” 

fez-se necessária a elaboração de um plano contendo vários temas e modelos  com 

o propósito de convergir para  o levantamento dos  indicadores de desempenho 

alinhados aos objetivos da organização, conforme ilustrado no quadro 5 abaixo. 

Segundo Drucker (1993), desenvolver as práticas sistemáticas para 

administrar a autotransformação é um dos desafios mais importantes, impostos às 

organizações da sociedade do conhecimento. Com um processo de 

melhoria contínua, a organização tem que estar preparada para abandonar o 

conhecimento que se tornou obsoleto e aprender a criar o novo. O conhecimento é 

considerado por Porter (1998) como a única vantagem a oferecer diferenciação para 

uma competição sustentável. Ou seja, as empresas devem promover a criação do 

1.Parceria com Entidade Sindical Patronal 

2.Seleção das pequenas indústrias (considerando o tema da  Pesquisa versus Cliclo 

Organizacional) 

3. Visitas nas empresas (pré diagnóstico organizacional) 

 

4. Criação e compartilhamento do conhecimento 

Autodiagnóstico Organizacional 

Workshops  

 

 

5.Intervenção 

6.Elaboração do Relatório 
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conhecimento e as melhores práticas, na transferência das competências, para toda 

a organização como objetivo de aprimorar os negócios. 

 

3.3.1 Parceria com entidade sindical patronal 

 

Uma pesquisa intervencionista realizada mediante a parceria entre a 

Universidade Mackenzie e o SINAFER, sobre o tema “Custeio e Formação de Preço 

de Venda —uma abordagem intervencionista em pequenas indústrias”, propiciou a 

oportunidade de realização de um novo estudo com base nas empresas associadas. 

 

3.3.2 Seleção das pequenas indústrias 

 

Essa etapa consistiu na apresentação do projeto, adesão das empresas e 

seleção. 

 

3.3.3 Criação e compartilhamento de conhecimento 

 

Autodiagnóstico organizacional: realizado com base no modelo de Kaplan e 

Norton (2004, p. 35) — visão, missão, objetivos e aplicação da ferramenta Swot e de 

outros modelos e temas como mencionado no quadro abaixo. 
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Quadro 5 – Criação e compartilhamento do conhecimento 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

 Workshops: foram realizados treinamentos abordando diferentes temas, 

como análise do negócio, análise do ambiente, análise da organização, objetivos, 

estratégias e indicadores de desempenho. Adicionalmente, houve aplicação de 

estudos de casos para serem solucionados em sala de aula e outras atividades para 

elaboração do plano estratégico que possibilitasse aos participantes a aplicação 

prática. A segunda fase foi uma abordagem intervencionista, baseada em visita 

presencial nas empresas com a proposta de contribuir com mudanças que possam 

melhorar a gestão. 

 

3.3.4 Visitas nas empresas 

 

As visitas tiveram a finalidade de entender a situação organizacional de cada 

empresa participante em termos de operação, processos e gestão. 

 

3.3.5 Intervenção 

 

A intervenção realizada com as visitas às empresas, previamente agendadas, 

permitiu aos pesquisadores ter uma vista geral sobre a situação organizacional, 
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podendo, assim, interferir sistematicamente em casos de dúvidas da aplicabilidade 

da proposta da pesquisa. 

 

3.3.6 Relatório de pesquisa 

 

Os resultados encontrados durante toda a pesquisa serão explicados e 

discutidos com o objetivo de contribuir para a elaboração de outros estudos 

utilizando este modelo. 

Com o objetivo de atender às etapas acima mencionadas, foi apresentado à 

ABFA o seguinte planejamento. 
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Quadro 6 – Planejamento da pesquisa 

 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Partindo-se da premissa de que o treinamento foi preparado de forma 

estruturada e sistemática com o objetivo da criação e compartilhamento do 

conhecimento, a maior dificuldade foi alinhar o objetivo da pesquisa com a 

necessidade dos participantes. 
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4. Apresentação e discussão dos resultados 

 

Neste capítulo, serão apresentados os dados das empresas e dos gestores. A 

empresa A é uma empresa individual, ao passo que as empresas B, C e D 

pertencem a um mesmo grupo econômico. 

 

4.1 Dados das empresas e gestão 

 
As quatro empresas participantes na pesquisa possuem as características gerais 

apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características gerais apresentadas pelas empresas 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O nome das empresas é apresentado de forma codificada, tendo em vista que 

foi alinhado sigilo quanto ao nome. 

 

4.1.1 Empresa A 

 

A Empresa A, estabelecida na Região Metropolitana de São Paulo, cem por 

cento indústria brasileira, foi fundada em 1903 e atua no setor de abrasivos. Em 

pouco tempo, depois de estabelecida, já era considerada um dos grandes nomes do 

segmento. Tem 110 funcionários, sendo que os colaboradores da área de produção 

dividem-se em 2 turnos (07/17 e 8/18 – 2ª à 6ª feira). A empresa A é familiar e 

controlada por um proprietário-diretor (A1), com graduação em Economia e 27 anos 

de experiência profissional. Quanto ao enquadramento tributário, está no Lucro Real, 

e a Contabilidade é terceirizada. 
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4.1.2 Empresa B 

 

A Empresa B, estabelecida em São Paulo, foi fundada em 1986 e atua no 

fornecimento de elementos de fixação a diversos tipos de segmentos e aplicações 

para o mercado nacional. Possui doze funcionários colaborando com as atividades 

administrativas e comerciais. A gestão é realizada por dois sócios, empreendedores 

que aproveitaram a oportunidade após a multinacional em que ambos trabalhavam 

como (B1) gerente de revenda e (B2) vendedor, fechou. Ambos foram convidados a 

abrir uma empresa de distribuição. Quanto à formação acadêmica, os dois sócios 

possuem o segundo grau completo. E com relação ao enquadramento tributário, 

está no lucro presumido, emitindo uma média de vinte notas fiscais por dia. A 

contabilidade é terceirizada. 

 

4.1.3Empresa C 

 

A Empresa C, localizada em São Paulo, foi fundada em 2007eé especializada 

em fabricação de peças usinadas seriadas de acordo com a necessidade do cliente. 

O empreendimento em curto prazo de tempo se estruturou com equipamentos 

modernos de ponta para o seguimento de usinagem. Tem um quadro com trinta 

funcionários. A gestão é realizada por um sócio (C1) que possui o segundo grau 

incompleto, porém é um empreendedor que atua em outros negócios. Em relação ao 

enquadramento tributário, está no Simples Nacional, emitindo uma média de cinco 

notas fiscais por dia, e a contabilidade é terceirizada. 

 

4.1.4 Empresa D 

 

A Empresa D, localizada na região metropolitana de São Paulo, foi fundada 

em maio de 2014 e atua como fabricante de coxim de escapamentos e diversos. 

Possui dezoito colaboradores. A gestão é realizada por um sócio (D1), o qual, 

quanto à formação acadêmica, possui o segundo grau incompleto, porém é um 

empreendedor atuando em outros negócios. Em relação ao enquadramento 

tributário, está no Simples Nacional, emitindo uma média de quatro notas fiscais por 

dia, e tem a contabilidade terceirizada. 



46 

 

 

 

4.2 Análise do treinamento e intervenção 

 

O treinamento foi realizado em quatro encontros na sede da ABFA, cujo 

objetivo visou ao compartilhamento do conhecimento como suporte no auto-

diagnóstico organizacional das potenciais empresas engajadas no projeto. 

Os treinamentos ocorreram no primeiro semestre de 2015 e as visitas de 

intervenção (presencial nas empresas) foram previamente agendadas e ocorreram 

no decorrer do segundo semestre de 2015. 

Nos treinamentos, foram abordados diversos temas com o objetivo de 

oferecer suporte ao esclarecimento e à elaboração do objetivo a caminho da 

definição dos indicadores de desempenho. A seguir, a apresentação do conteúdo do 

treinamento versus a aplicação nas empresas participantes. 

Primeiro encontro. Foi apresentado o projeto, com os tópicos referentes ao 

objetivo, ao método e às fases da pesquisa. Estiveram presentes cinco empresas, 

das quais quatro aderiram ao projeto. Basicamente, o motivo da não aderência de 

uma empresa foi em virtude da localização, pois esta se encontrava em Minas 

Gerais e, adicionalmente, pela experiência relatada pelo diretor-presidente dessa 

empresa, ele já trabalhava com o Balance Scorecard como ferramenta para tomada 

de decisão. Em linhas gerais, houve engajamento de todos os participantes na 

abertura do workshop com o alinhamento das expectativas e com a apresentação de 

um mini-estudo de caso. Havia a expectativa de adquirir conhecimento para 

implementação de indicadores, medir resultados e aprofundar o aprendizado em 

busca de melhoria. 

Segundo encontro. Foram apresentados os temas com o objetivo de 

conhecer as empresas participantes. Adicionalmente, foram discutidos tópicos 

relacionados com a análise do negócio e análise do ambiente, incluindo missão, 

visão e valores. A ideia seria entender qual a situação de cada empresa quando 

comparado o conceito com a prática. 

As empresas participantes, de forma geral, entendiam o seu negócio, mas por 

tratar-se de indústria e algumas com um mix de importação, estavam bem 

preocupadas com o cenário econômico de recessão, o aumento da taxa de juros; a 

falta de viabilidade quanto a uma reforma fiscal. Quanto à aplicação da missão, 

visão e valores, apenas a empresa A tinha bem definida a aplicação deste 
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conceito,inclusive com um quadro fixado na da empresa, para definir sua direção 

estratégica, de modo que ficasse claro a todos os membros da organização o que 

a empresa “É”, para onde deseja “IR” e como chegará “LÁ”. 

Terceiro encontro.  Foram abordados os temas relacionados com a cultura e 

o clima organizacionais, a cadeia de valor, o SWOT análises e Fatores críticos de 

sucesso.  

As empresas estavam à procura de desenvolver melhores ambientes de 

trabalho que proporcionassem o desenvolvimento satisfatório das atividades de seus 

colaboradores, o que impacta diretamente em seus resultados, além de influenciar 

beneficamente em seu marketing, já que atualmente existem pesquisas de 

conceituadas revistas que lhes proporcionam disputar o ranking de melhor empresa 

para trabalhar, sendo que para isto são necessárias ações que estejam focadas no 

clima organizacional. 

Quarto encontro. Após toda uma preparação com o objetivo de conhecer a 

indústria, o ambiente e a organização, o tema sobre estratégia e indicadores foi 

abordado, incluindo o Balance Scorecard. 

Assim, em sala de aula, os participantes começaram a escrever seus 

objetivos e metas considerando as diferentes perspectivas do BSC (financeira, 

cliente, processos internos, aprendizagem e conhecimento). 

Em relação à intervenção, foram realizadas duas visitas em cada empresa 

participante, sendo: 

 empresa A  

 empresas B, C, D que representavam um grupo 

 A primeira visita teve como objetivo conhecer a operação, os processos e o 

produto. Vale ressaltar que, como aprendizado para “o que poderia ser diferente”, 

apesquisadora sugere uma visita após a adesão das empresas participantes, ou 

pelo menos, logo após o primeiro treinamento. 

A seguir sãoapresentados o desenvolvimento da atividade bem como o resultado da 

análise 

 

4.2.1 Empresa A 

 

A empresa A tem algumas características que a diferenciam das demais 

empresas estudadas. A primeira é que a empresa A teve um número maior de 
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participantes (no total 7) — (1) diretor-geral; (2) diretor administrativo; (3) gestor 

operacional, (4) gestor de qualidade, (5) gestor operação; (6) gestor financeiro; (7) 

gestor de RH, os quais participaram do treinamento com engajamento nas 

discussões e atividades direcionadas. 

 

Quadro 7 – Características dos participantes 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Esta diferenciação em relação às empresas(B, C e D) está relacionada com a 

sua atuação e gestão. Pela observação realizada nas visitas de intervenção, a 

empresa em questão enquadrava-se em um cenário de maturidade (ver quadro 4: 

Ciclo de Vida Organizacional), buscando um modelo mais efetivo de controle e 

gerenciamento por meio do estabelecimento de indicadores de medição. 

Ogestor de RH, que inclusive foi a única pessoa que estava presente no 

primeiro encontro referente à apresentação do projeto e, posteriormente, convidou 

os demais, relatou o que motivou a participar: 

 

Aquisição e aperfeiçoamento do conhecimento, otimização dos 
controles, medir os resultados dos setores para tomada de decisão e 
alinhamento estratégico. Todos os participantes estavam 
comprometidos no treinamento em busca de conhecimento para atuar 
como agente modificador. Efetivamente, era notória a preocupação do 
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administrador na formação e qualificação dos gestores e 
colaboradores.Eles até mesmo possuíam um plano de benefício que 
incentivava os funcionários a estudar e ter uma graduação com uma 
ajuda de custo que, após o término, era incorporada ao salário: “(...) 
Já teve o caso de um colaborador pedir aumento salarial e eu falar 
para ele estudar e conversarmos depois para a incorporação ao 
salário.” 

 

Considerando o exposto acima, a empresa A almejava o alcance de novos 

conhecimentos de forma variável e constante, de maneira direta ou indireta, dentro 

ou fora da empresa, aplicando desta forma o conceito de learning organization, o 

qual envolve todos da equipe para sugerir e solucionar problemas, e o 

"aperfeiçoamento contínuo baseado nas lições de experiência" (DAFT). Assim, o 

treinamento realizado em sala de aula fluiu com o envolvimento dos participantes e 

também com o suporte na elaboração da SWOT análise como base para proposta 

dos indicadores de desempenho, conforme o quadro 9. 
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Quadro 8 –Swot análise empresa A 

FORÇAS FRAQUEZAS
Tempo de existencia Falta de planejamento estratégico aberto aos gestores

Qualidade do Produto Pouco investimento em inovação

Entregas rapidas Linha de produtos reduzida

Distribuição Falta de gestão de custos / orçamentos

Tradição Problemas operacionais internos

"Giro" rápido no cliente Falta de formação dos funcionários

Suporte técnico Trabalho em equipe limitado

Certificação ISO 9001:2008 Falta de mapas de indicadores estratégicos 

Dashboard Semanal

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Crescimento do mercado Recessão

Abertura a exportação / importação "Encolhimento" do mercado

Novos usos dos produtos Nova tecnologia

Novas tecnologias Aumento da regulamentação

Mudanças demograficas Empresas rivais adotarem novas estratégias

Novos metodos de distribuição Barreiras para exportação

Diminuição da regulamentação Barreiras para importação de matéria prima

Desempenho negativo das empresas associadas

Aumento da regulamentação / tributação

MATRIZ FOFA

A

N

A

L

I

S

E

 

E

X

T

E

R

N

A

A

N

A

L

I

S

E

 

I

N

T

E

R

N

A

 

Fonte: Elaborado pelos participantes 

 

Conforme relatado em relação a Swot análise, as fraquezas são consideradas 

deficiências que inibem a capacidade de desempenho das empresas e devem ser 

superadas para evitar falência da organização (MATOS, MATOS, ALMEIDA, 2007). 

Conforme Martins (2007), são aspectos mais negativos da empresa em relação ao 

seu produto, serviço ou unidade de negócios. Devem ser fatores que podem ser 

controlados pela própria empresa e relevantes para o planejamento estratégico. 

Com base nas fraquezas da SWOT análise elaborada no treinamento, foram 

levantados os seguintes objetivos, conforme ilustrado no quadro 9. 
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Quadro 9 – Objetivos para as fraquezas da Swot análise  
 

Swot Descrição Objetivo 

Pouco investimento em inovação 

(processo e gestão) 

 

Captar conhecimentos de ponta da 

comunidade científica e tecnológica 

 

 

Swot 

 

Descrição Objetivo 

Linha de produtos reduzida 

 

Fomentar cultura de inovação (e melhoria 

contínua**) **busca eliminar os processos 

desnecessários, bem como o desperdício 

de tempo, de matéria-prima, etc.) 

 

Swot 

 

Descrição Objetivo 

Falta de gestão de custos / 

orçamentos 

 

Aumentar a produtividade da operação 

com foco no controle e gestão dos custos 

 

Swot 

 

Descrição Objetivo 

Problemas operacionais internos 

 

Preparar a posição do planejado versus 

realizado/ análise de relatórios 

 

Swot 

Descrição Objetivo 

Falta de formação dos funcionários e 

Trabalho em equipe limitado 

 

Desenvolver habilidades por meio de 

treinamento 

 

Swot Descrição Objetivo 

Falta de mapas de indicadores 

estratégicos (foco financeiro) 

 

Assegurar uma gestão mais efetiva com 

controle de despesa, custo e 

inadimplência dos clientes. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Em reunião conduzida com a equipe, na segunda visita intervencionista 

realizada nas dependências da empresa, esses objetivos foram exaustivamente 

discutidos etransformados em metas. Adicionalmente, como ponto de melhoria: 

 os indicadores já existentes, em virtude da ISO, foram incorporados em 

uma mesma tabela; 

 foramdefinidos responsáveis para dar andamento a políticas e 

procedimentos; 

 ficou decidida a institucionalização de reuniões mensais para 

acompanhamento dos indicadores; 

De acordo com o gestor de RH em relação à avaliação de treinamento e o 

que mudou: 

“Atendeu às expectativas, agregou valor à gestão.” O que 
mudou: A tomada de decisão ficou mais eficaz, maior interação 
entre as gerências, conhecimento dos processos, alinhamento 
entre a gestão e a estratégia. 

 

4.2.2 Empresas B, C e D 

 

As empresas B, C e D, posicionavam-se como um grupo. A legislação 

trabalhista define como grupo econômico quando uma ou mais empresas, embora 

tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, 

controle ou administração de outra (grupo econômico por subordinação). Trata-se 

de grupo econômico de dominação, que pressupõe uma empresa principal ou 

controladora e uma ou várias empresas controladas (subordinadas), incorrendo, 

neste contexto, contradição na estrutura societária relatada por um dos 

participantes.  

De qualquer forma, isoladamente ou em conjunto, na fase de visitas de 

intervenção verificou-se a aderência dos indicadores nonível das operações e dos 

processos e constatou-se que, das quatro empresas participantes, apenas uma 

apresentava níveis adequados de controles gerenciais e de engajamento dos 

gestores necessários para implantação de mensuração de desempenho por meio de 

indicadores. 

 



53 

 

 

 

4.3 Resumo dos resultados 

 

Muitas das ferramentas e dos modelos, como indicado na seção 2.1.3 de 

gestão de desempenho, foram projetados principalmente para uso em um contexto 

de média a grande empresa. As pequenas e médias empresas apresentam 

características distintas que as diferenciam da maioria das empresas de maior 

dimensão (STOREY, 1994). 

Estudos têm indicado que as PMEs também devem aplicar novas práticas de 

gestão, em que os investimentos devem nortear as qualificações das pessoas que 

trabalham no seu negócio para promover o processo de inovação e reforçar a 

competitividade e o desenvolvimento regional (PINHEIRO, 1996 e PINTO, 2000). 

Os gestores vêm procurando, há algumas décadas, construir um 

gerenciamento que reflita, em cada momento, a realidade do seu negócio. Dentro 

desse contexto, cabe às empresas que praticam estilos de gestão modernos e 

orientados para a estratégia, a utilização de indicadores de desempenho para criar 

condições de acompanhamento de seus objetivos e resultados organizacionais. 

Mensurar a performance das organizações e dos profissionais que nelas trabalham 

é facilitar a formulação de uma visão futura de sucesso — e o seu alcance — num 

contexto competitivo e orientado para o conhecimento. 

Na tabela abaixo, apresenta-se um resumo geral das diferenças e 

semelhanças das empresas participantes no projeto. 
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Tabela 2 – Diferenças e semelhanças das empresas participantes do projeto 

Diferenças Empresa A Empresa B, C e D 

Quanto aos 
Participantes 

7 participantes, diversas áreas ( 
Administrativo, RH, Financeiro, 

Qualidade, Logística, Produção), 
incluindo o proprietário. 

2 participantes , área de produção 

Quanto à 
Formação 

Graduação e Pós Graduação 
Graduação e Graduação incompleta; 

proprietários 2º Grau 

Quanto ao Ciclo 
de Vida 

Organizacional 

Maturidade: apresentava níveis 
adequados de controles gerenciais e de 
engajamento dos gestores necessários 

para implantação de mensuração de 
desempenho por meio de indicadores 

 Sobrevivência/ Existência 

Quanto ao 
estabelecimento 

112 anos 29 anos; 8 anos; 1 ano 

Quanto ao 
número de 

funcionários 
110 anos 12, 30,18 

Quanto ao 
conhecimento 

das ferramentas 
apresentadas 

Conheciam Não conheciam 

      

Semelhanças Empresa A Empresa B, C e D 
Quanto à 

Motivação  
Estavam em busca de conhecimento para aplicabilidade na empresa 

Quanto ao 
Treinamento 

Participantes estavam presentes em todos 
os treinamentos, com exceção do 3º (área 

de produção) 

Participantes estavam presentes em 
todos os treinamentos, com exceção 

do 4º (área de produção) 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Como resultado final da pesquisa, na última visita de intervenção foi 

apresentada uma proposta para implementação de doze novos indicadores, a 

seguir: 
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Tabela 3 – Indicadores de desempenho proposto pelo pesquisador 

SWOT PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR PROPOSTO 

Pouco investimento 
em inovação 

(processo e gestão) 

Perspectiva interna Captar conhecimentos de 
ponta da comunidade 
científica e tecnológica 

Número de novas idéias oriundas de 
fontes internas e externas  

Linha de produtos 
reduzida 

Perspectiva interna Fomentar cultura de 
inovação(e melhoria 

contínua**)  **busca eliminar 
os processos desnecessários, 
bem como o desperdício de 

tempo, de matéria prima, etc.) 

Pesquisa de satisfação interna sob os 
aspectos de inovação, mudança 

Falta de gestão de 
custos / orçamentos 

Perspectiva 
Financeira 

Aumentar a produtividade da 
operação com foco no 

controle e gestão dos custos 

Relatórios com informação relevante 
para tomada de decisão. 

Problemas 
operacionais 
internos 

Perspectiva interna Desenvolver capacidade de 
fornecimento "just in time" 

Planejado versus realizado/ análise de 
relatórios 

  

  

  

Falta de formação 
dos funcionários e 

trabalho em equipe 
limitado 

Perspectiva de 
aprendizado e 
crescimento 

Desenvolver habilidades por 
meio de treinamento  

Número treinamentos solicitados 
versus realizados 

Investimento  

Número de funcionários treinados 
versus numero de colaboradores 

Número de horas de treinamento 

Número de empregados que tem 
conhecimento da operacionalização 

das máquinas 

Programação dos 
produtos 

Perspectiva interna Melhoria da gestão   

Aumento da 
satisfação dos 

clientes 

Perspectiva Cliente Aumentar a satisfação dos 
clientes por meio de uma 

proposição de valor atraente 

  

Controle das 
despesas 

Perspectiva 
Financeira 

Gestão e controle Despesa Financeira versus 
Investimento 

Custos dos 
investimentos 

Perspectiva 
Financeira 

Gestão e controle Investimento versus Faturamento 

Controle de clientes 
inaptos  

Perspectiva 
Financeira 

Gestão e controle Inadimplência 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Pode-se argumentar que a gestão com indicadores de desempenho é 

adequadapara PMEcomouma ferramenta importante parao crescimento e 

nãoapenas a sobrevivência, mesmo considerando queas grandes empresas 

têmmais recursos epodem, porexemplo, criar condições para uma aprendizagem 

contínua com universidades corporativas, incentivos para novas competências e de 

várias outras práticas que incentivam seus funcionários. 
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4.4. Contribuições para pesquisas com abordagem intervencionista 
 
 

Kurt Lewin certa vez observou que "não há nada tão prático como uma 

boateoria"(1951, p. 169), como uma grande influênciasobre o nosso trabalho. A 

Pesquisa Ação vai além danoção de que ateoria podeinformar a prática, sugerindo 

que a teoria realmente agrega valorna medida em que é colocada a serviço de uma 

prática focada em alcançar uma mudança social positiva. 

Considerando as características da Pesquisa Ação, (1) Orientada para o 

participante e reflexiva; (2) Colaborativa; (3) Propõe a melhoria para novas práticas e  

(4) Específica para um contexto e, trazendo para aplicabilidade nesta pesquisa, 

podemos afirmar que: 

 

i. Orientada para o participante e reflexiva:aplicada por meio do 

treinamento e visitas de intervenção. 

ii. Colaborativa: aplicada por intermédio do compartilhamento do 

conhecimento. 

iii. Propõe a melhoria para novas práticas: aplicada com a implementação 

de novos indicadores. 

iv. Específica para um contexto: aplicada por meio do tema referente à 

mensuração de desempenho com indicadores em PME industrial. 

 

Entende-se que com os resultados desta pesquisa, e com o compartilhamento 

do conhecimento, foi possível contribuir com a literatura mediante a apresentação de 

modelos e temáticas no sentido de agregar um nível maior de gestão e controle das 

empresas participantes e a capacitação de profissionais nas diversas áreas do 

conhecimento e, adicionalmente, modificar uma realidade existente. 
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5 Considerações finais 

 

As PMEs têm um peso significativo no cenário econômico brasileiro, e a apesar 

de ter características próprias se comparadas com as grandes organizações, pode-se 

argumentar que os indicadores de desempenho podem ser adequados para 

pequenas empresas como uma forma importante de se moverem direção ao 

crescimento, não apenas a sobrevivência. Estudos têm indicado que as PMEs 

também devem aplicar novas práticas de gestão, em que os investimentos devem 

nortear as qualificações das pessoas que trabalham na sua empresa para promover 

o processo de inovação e reforçar a competitividade e o desenvolvimento regional 

(PINHEIRO, 1996 e PINTO, 2000). 

Esta pesquisa buscou encontrar contribuições para a teoria,as quais podem 

ser obtidas por meio de uma pesquisa intervencionista, tendo como referência o 

modelo de Kaplan e Norton. Quatro empresas foram estudadas após assinatura de 

um convênio entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Associação 

Brasileira da Indústria de Ferramentas,  Abrasivos e Usinagem (ABFA).  A seleção 

dessas empresas ocorreu por meio de adesão após a apresentação do projeto.  

Na fase de visitas de intervenção, verificou-se a aderência dos indicadores no 

nível das operações e dos processos, e constatou-se que, das quatro empresas 

participantes, apenas uma apresentava níveis adequados de controles gerenciais e 

de engajamento dos gestores necessários para implantação de mensuração de 

desempenho por meio de indicadores. 

Entende-se que, com os resultados desta pesquisa, e com o 

compartilhamento do conhecimento, foi possível contribuir com a literatura mediante 

a apresentação de modelos e temáticas no sentido de agregar um nível maior de 

gestão e controle para as empresas participantes e capacitação de profissionais nas 

diversas áreas do conhecimento. 

A metodologia utilizada, dividida em duas etapas, (1) treinamento e (2) 

implementação, foi considerada bastante relevante e apropriada para o alcance dos 

objetivos desta pesquisa. Dessa forma, é possível afirmar que para o problema 

adotado referente à gestão em PME, com um programa adequado de treinamento e 

intervenção pode-se estimular a realização de outras pesquisas, com o objetivo de 
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estreitar as relações da academia com a experiência prática profissional sejam 

adotadas.  

Os resultados estão alinhados com estudos antecedentes quanto à replicação 

desta metodologia, tais como: (1) faz-se necessário que os pesquisadores tenham 

experiências profissionais com o tema e com a realidade de PME; (2) a fase de 

treinamento tem que ser apresentada em uma linguagem adequada à realidade 

desses gestores/empresários. Adicionalmente, acrescenta-se que a visita de 

intervenção poderia ser realizada logo após a adesão dos participantes, objetivando 

o conhecimento mais profundo da empresa pelo pesquisador, de forma que a fase 

de compartilhamento de conhecimento fosse mais produtiva, bem como a fase de 

intervenção. Outro resultado apresentado que é para esse tema a seleção das 

empresas é fundamental para a concretização do propósito da pesquisa; e que o 

engajamento dos gestores de diversos segmentos da empresa, liderado pelos 

empresários, potencializa os resultados da metodologia. Sugere-se que a escolha do 

tema, para este tipo de pesquisa, considere o cenário econômico e as tendências 

(forças motrizes do ambiente empresarial). Assim, o alinhamento do tema com 

fatores externos pode influenciar na participação e adesão de um maior número de 

empresas. 

 

Quadro 10 – Resumo das contribuições para a academia 

Contribuição Pesquisa Anterior Contribuição Pesquisa Atual 

Faz-se necessário que os pesquisadores 
tenham experiências profissionais 
relacionadas com o tema da pesquisa. 

Apresentação de modelos e temáticas de 
gestão. 

A fase de treinamento tem que ser 
apresentada em uma linguagem adequada à 
realidade desses gestores/empresários. 

Para esse tema, a seleção das empresas é 
fundamental para a concretização do 
propósito da pesquisa. 

Adicionalmente, acrescenta-se que a visita 
de intervenção poderia ser realizada logo 
após a adesão dos participantes, 

Engajamento dos gestores de diversos 
segmentos da empresa, liderado pelos 
empresários, potencializa os resultados da 
metodologia.  

 A escolha do tema, para este tipo de 
pesquisa, deveria considerar o cenário 
econômico e as tendências. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Futuras pesquisas poderão ser conduzidas utilizando a própria amostra das 

empresas participantes, podendo investigar os benefícios da intervenção em um 

intervalo maior de tempo.  Os resultados aqui apresentados devem ser analisados 

considerando as limitações deste trabalho, que estudou uma amostra de apenas 

quatro PME localizadas na região metropolitana da cidade São Paulo, inseridas no 

setor metalúrgico, porém com diversas características bastante similares ao universo 

das PME, porém em estágio bem diferente quanto ao ciclo de vida organizacional. 
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Apêndice 1 – Convite de apresentação do projeto 
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Apêndice 2 – Termo de consentimentolivre eesclarecido 

 

 
 
 

 

A empresa [nome da empresa], por seu representante [nome do representante], adere ao projeto de 

pesquisa Implantação de indicadores de desempenho em micro e pequenas empresas, em parceria 

com a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Associação Brasileira da Indústria de Ferramentas, 

Abrasivos e Usinagem (ABFA), e declara que: 

• Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li, descrevendo o 

estudo “INDICADORES DE DESEMPENHO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS”, 

• Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso aos 

dados quando necessário. 

• Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento 

a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício. 

• Estou ciente que: (1) deverei fornecer os dados solicitados, bem como o acesso dos 

pesquisadores; (2) participar de forma colaborativa durante as atividades; (3) cumprir o 

cronograma estabelecido, estando presente nas reuniões; (4) trata-se de um projeto de 

pesquisa, portanto, estou de acordo com os objetivos a mim informados; (5) os 

pesquisadores poderão avaliar a minha atuação e, se necessário, desenquadrar a minha 

organização do projeto, a qualquer momento, sem qualquer ônus. 

 

 

 

[Local e data] 

[Nome e Assinatura do Representante] 
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Apêndice 3 – Questionário 

 

Projeto Mackenzie - ABFA  
Questionário  

Objetivo: revisão e adequação dos dados no estudo aplicado. 

  

Fundação   

Faturamento   

Número de Funcionários   

Contabilidade   

Regime de Tributação   

Quantos turnos?   

Gestão de Pessoas   

Fluxo de Caixa   

Perfil do dono   

Qualificação   

Experiência   

Perfil dos participantes do treinamento   

Qualificação   

Experiência (quantos anos?)   

Conhecimento nos modelos apresentados  (a 
responder por cada participante) 

  

PEST Análise   

Cadeia de Valor - Porter   

Modelo de Cinco Forças   

SWOT análise   

Balance Scorecard   

Sistema de Informática   

Possui ISO ?   

Qual?   

Quanto tempo?   

Quais são os indicadores?   

Motivação para o treinamento   

Avaliação do treinamento   

O que mudou?    

 

 

 


