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RESUMO 

 

As microempresas e empresas de pequeno porte (MPE’s) têm grande 
relevância da economia brasileira, representam uma parcela significativa dos 
empregos formais e pagamento da massa de salários, e constante crescimento. Por 
outro lado, também constituem o grupo com maior taxa de mortalidade (ou 
fechamento dos negócios). Especialistas e estudiosos atribuem esse fato a falta de 
um desenvolvimento gerencial e particularidades na administração destas empresas. 
Portando, diante da necessidade das microempresas adotarem melhores práticas e 
ferramentas de gestão em seus negócios, faz-se importante a utilização de 
ferramentas que possam dar suporte a gestão e a tomada de decisões de gestores, 
como por exemplo os sistemas de avaliação de desempenho. A presente pesquisa 
questiona: como podem ser desenvolvidos indicadores e metas de desempenho 
para uma microempresa de engenharia e construção? O objetivo geral da pesquisa 
é apresentar de que forma podem ser desenvolvidos indicadores e metas de 
desempenho para uma microempresa de engenharia e construção com base no 
modelo Balanced Scorecard (BSC) que esteja adaptado à realidade desta empresa 
e integrado ao seu planejamento estratégico. O procedimento escolhido é uma 
proposição de planos e programas, isto significa que é uma estratégia de pesquisa 
que objetiva apresentar soluções para problemas organizações já identificados 
(MARTINS E THEÓPHILO, 2009). A pesquisa foi dividida em duas etapas, tendo a 
última como resultado a modelagem conceitual do BSC para a empresa objeto do 
estudo. O modelo de avaliação de desempenho escolhido como base, se mostrou 
eficiente para atender a resposta da pesquisa, contribuição para a empresa 
investigada, ainda que hajam limitações devido ao porte e condições da 
organização.  
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ABSTRACT  

 

Micro and small businesses (MPE’s) have great relevance to the Brazilian 
economy; represent a significant portion of formal jobs and payment of the mass of 
wages, and constant growth. On the other hand, they are also the group with the 
highest mortality rate (or closing deals). Experts and scholars attribute this to the lack 
of managerial development and particularities in the management of these 
companies. Therefore, in view of the need for micro companies to adopt best 
practices and management tools in their businesses, it is important to use tools that 
can support management and decision making by managers, such as performance 
evaluation systems. This research asks: how can performance indicators and targets 
be developed for an engineering and construction microenterprise? The general 
objective of the research is to present how performance indicators and targets for an 
engineering and construction microenterprise can be developed based on the 
Balanced Scorecard (BSC) model that is adapted to the reality of this company and 
integrated into its strategic planning. The chosen procedure is a proposition of plans 
and programs, this means that it is a research strategy that aims to present solutions 
to problems already identified in organizations (MARTINS AND THEÓPHILO, 2009). 
The research was divided into two stages, the last of which resulted in the conceptual 
modeling of the BSC for the company object of the study. The performance 
evaluation model chosen as the basis, proved to be efficient to meet the research 
response, contribution to the investigated company, even though there are limitations 
due to the size and conditions of the organization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

As microempresas e empresas de pequeno porte (MPE’s) estão hoje 

definidas e amparadas na Lei Geral, também conhecida como Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a qual é oriunda da Lei 

Complementar Federal 123/2006, de 14 de dezembro de 2016 (BRASIL, 2016). 

Desta forma, o tratamento das empresas desse setor está simplificado, diferenciado 

e de certa forma favorecido.  

O objetivo da lei é incentivar o desenvolvimento e competividade da micro e 

pequena empresa e do microempreendedor individual, como estratégia de geração 

de empregos nos país, distribuição de renda, inclusão social, redução da 

informalidade e fortalecimento da economia (SEBRAE, 2014). 

Para os efeitos da Lei Complementar, considera-se como microempresa 

aquela que aufira, em cada ano-calendário, receite bruta igual ou inferior a R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e como empresa de pequeno porte a 

que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões 

e oitocentos mil reais) (BRASIL, 2016).  

Para Reijonen e Komppula (2007), as MPE’s correspondem a maior parte 

das organizações ao redor do mundo (apud SANTANA et al., 2016) e Heilbrunn 

(2011) mostra que possuem relevância econômica e social para diversos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (apud SANTANA et al., 2016), e isso é 

evidente inclusive para o Brasil.  

Em 2016, no Brasil, existiam aproximadamente 6.844.000 estabelecimentos 

considerados como MPE’s, apresentando um crescimento de 21,9% entre 2006 e 

2016 (SEBRAE, 2018). Além disso, estas empresas são responsáveis por mais da 

metade dos empregos formais (72%) e pelo pagamento de 44% da massa de 

salários do país (SEBRAE, 2018). Em 2011, a participação das MPE’s no Produto 

Interno Bruto (PIB) do Brasil foi de 27%, sendo que serviços e comércio 

representaram 19% do valor, enquanto a indústria totalizava 7,8% e este percentual 

vêm representando um crescimento significativo nos últimos anos. (SEBRAE, 2014) 
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Por outro lado, é importante comentar que as microempresas são o grupo 

que tem maior peso no fechamento dos negócios, pelo número elevado de 

empresas deste porte ou pelo por ser o porte com maior taxa de mortalidade 

(SEBRAE, 2016).  

Para as empresas constituídas em 2012, a taxa de sobrevivência de até dois 

anos, que pode ser calculada pela razão da quantidade de empresas ativas após 

dois ano e o total de empresas constituídas neste ano, das Empresas de Pequeno 

Porte (EPP) foi de 98%, idêntica ao das Médias Empresas (MdE) e ligeiramente 

acima das Grandes Empresas (GdE), que é igual a 97%. (SEBRAE, 2016). Já a taxa 

de sobrevivência de até dois anos das Microempresas (ME) constituídas em 2012 foi 

de apenas 55% (SEBRAE, 2016). Somado a isso, estes números mostram que em 

empresas maiores, que já possuem estruturas mais organizadas, maior capital 

investido e processos de gestão desenvolvidos, a tendência é uma maior chance de 

sobrevivência (SEBRAE, 2016).  

Nunes (2008) aponta a falta de desenvolvimento gerencial das pequenas e 

micro empresas como sendo uma causa relevante da alta taxa de mortalidade no 

setor e que neste setor existem particularidades que demonstram diferenças em sua 

administração, se comparadas com empresas de maior porte. Além disso, a 

estrutura organizacional da MPE’s é carente em gerar vantagens competitivas, já 

que não antevê variáveis que podem impactar sua atividade (SANTANA, 2016). 

O SEBRAE (2020) confirma que o primeiro motivo causador do fechamento 

das empresas está relacionado com erros e falhas gerenciais na condução do 

negócio, seguido de causas econômicas do mercado e tributação. Oleiro, Dameda e 

Victor (2007) acrescentam como outra dificuldade gerencial do setor a falta de 

conhecimento das técnicas e ferramentas que podem ajudar na gestão dos negócios 

e dar suporte a tomada de decisão, além da alta competividade no mercado atual. 

Por fim, para o SEBRAE (2020), no campo empresarial, há uma concorrência 

acirrada e os recursos mais escassos das MPE’s ameaçam a longevidade das 

empresas. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Este trabalho considera a necessidade das microempresas em adotarem 

melhores práticas e ferramentas de gestão em seus negócios (NUNES, 2008) a fim 
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de combaterem erros e falhas gerenciais na condução do negócio, primeiro fator 

relacionado a taxa de mortalidade das MPE’s no Brasil (SEBRAE, 2020). Nesse 

contexto surge a avaliação de desempenho com aliada dos microempresários, como 

sendo um caminho para o crescimento e aperfeiçoamento de suas organizações 

(NUNES, 2008). 

A mensuração é fundamental para esse processo: segundo o cientista 

britânico Willian Thompson (1883) que afirma que “se você não pode medir, você 

não pode melhorar” (PORTULHAK, 2013). 

De acordo com Santana (2016), a avaliação de desempenho se tornou 

fundamental para gestão das organizações e sobrevivência no ambiente competitivo 

que estão atuando, é um fator crucial para a sobrevivência das MPE’s (CAGLIANO, 

2001, apud SANTANA et al., 2016), traz bons resultados e orienta a tomada de 

decisão. Entretanto, Garengo (2005) acrescenta que, para melhorias nas atividades 

empresariais, faz-se necessário um sistema que transforme a informação dos 

processos internos em indicadores (apud SANTANA et al., 2016). 

Ainda, Vasconcellos (1978) descreve que são necessárias adaptações de 

conceitos e metodologias devido às proporções e características das pequenas e 

microempresas. Diante disso, aparece o Balanced Scorecard (BSC) como uma 

alternativa, por ser um dos métodos mais utilizados pelas empresas para elaboração 

de um sistema de avaliação de desempenho (FRANCISCHINI, 2017) e mais 

difundido na literatura (BARBOSA, 2010). 

Robert S. Kaplan e David P. Norton, criadores do BSC após estudo das 

atividades relacionadas a elaboração e implementação do planejamento estratégico 

de doze empresas, revelam que para que a estratégia seja implementada, a sua 

descrição deve ser coerente e facilmente comunicada, sendo isso outro benefício do 

BSC (KAPLAN E NORTON, 2012).  

Diante do exposto acima, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: 

Como podem ser desenvolvidos indicadores e metas de desempenho para 

uma microempresa de engenharia e construção? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

A seguir são apresentados os objetivos gerais e específicos que guiam este 

trabalho: 
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1.3.1 Objetivo geral  

 

O objetivo geral desta pesquisa é apresentar de que forma podem ser 

desenvolvidos indicadores e metas de desempenho para uma microempresa de 

engenharia e construção com base no modelo Balanced Scorecard (BSC) que esteja 

adaptado à realidade desta empresa e integrado ao seu planejamento estratégico.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

A fim de atingir o objetivo geral desta pesquisa, os objetivos específicos 

deste estudo são apresentados a seguir:  

a) Justificar a importância do planejamento estratégico e Balanced 

Scorecard para gestão das organizações; 

b) Caracterizar particularidades das microempresas e do setor da 

construção civil; 

c) Identificar as estratégias, missão, visão e valores da empresa do estudo, 

quais indicadores serão relevantes para avaliar seu desempenho e 

fatores-chave de sucesso;  

d) Propor um modelo conceitual de avaliação de desempenho baseado no 

Balanced Scorecard para a empresa de engenharia e construção objeto 

de estudo. 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

Este trabalho justifica-se a partir da contextualização exposta, buscando 

estudar e expor os benefícios da utilização de indicadores de desempenho para 

microempresas, já que estas empresas têm grande importância no cenário 

econômico brasileiro e estão em crescimento, porém, por outro lado apresentam 

baixa taxa de sobrevivência até dois anos. 

Para Didonet (2012), as micro e pequenas empresas são vistas como 

vulneráveis às incertezas do mercado, porque normalmente possuem restrições 

operacionais e financeiras (apud SANTANA et al., 2016). Soma-se a isso, segundo 

Garengo (2005), a carência de processos organizacionais estruturados, 
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concentração da gestão e da tomada de decisão no proprietário ou sócio, foco nos 

aspectos técnicos e de produção e processo de aprendizagem baseado no 

“aprender fazendo” (apud SANTANA et al., 2016). Ou seja, as MPEs em sua maioria 

apresentam dificuldades para seu desenvolvimento e sua perenização, devido a 

fatores externos (mercado) ou fatores internos (processos de gestão). 

De maneira mais específica, o presente trabalho mostra como uma 

microempresa pode obter ganhos positivos ao adotar processos de gestão utilizados 

em empresas de maior porte e adaptá-los a sua realidade (SANTANA, 2016). 

Por fim, a relevância de se estudar adaptações ou novos métodos de 

gestão, auxiliando primordialmente a tomada de decisão e buscando otimização de 

recursos, é de suma importância para continuidade de qualquer negócio e sua 

melhoria continua (NUNES, 2008).  

Falconi (2013, p. 125) afirma que: 

Gerenciar uma empresa ou parte desta é objetivar resultados cada vez 
melhores e mudar continuamente a empresa no sentido de provocar e 
acompanhar as mudanças da sociedade. A mudança é o normal. A meta e 
o método são os instrumentos da mudança. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

De modo a clarificar os objetivos e melhorar o entendimento sobre o assunto 

tratado nessa investigação, expõe-se o seguinte delineamento da pesquisa: 

 Delimitação quanto à entidade objeto de estudo: foi realizado um estudo 

de caso em uma empresa de engenharia e construção, enquadrada nos 

parâmetros de microempresa segundo Lei Complementar Federal, 

fundada há dois anos, que presta serviços de construção para negócios 

próprios, gerenciamento de obras para terceiros e outros serviços 

relacionados a construção civil;  

 Delimitação quanto aos indivíduos entrevistados: para a realização das 

entrevistas, foram selecionados os sócios administradores da empresa e 

um gestor responsável pela operação em campo; 



15 

 

 

 Delimitação quanto ao artefato de controle gerencial: a presente 

investigação propõe um modelo conceitual de avaliação de desempenho 

baseado na obra Kaplan e Norton (1992), o Balanced Scorecard (BSC). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Inspirado por estas informações, nesta pesquisa também será realizada uma 

revisão de literatura, buscando explicar e delimitar o problema valendo-se do que já 

foi publicado sobre o tema.  

 

2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

 

A palavra estratégia, usada originalmente e comumente na área militar, é a 

arte militar que desenvolve operações e movimentações de um exército visando 

conquistar uma vitória ou obter vantagens para vencer um inimigo (MICHAELIS 

ONLINE, 2020). Por extensão para o mundo dos negócios e empresas, é a arte de 

utilizar planejadamente os recursos dispostos e explorar as condições favoráveis 

existentes de modo a atingir determinados objetivos (MICHAELIS ONLINE, 2020).  

O verbo planejar significa criar ou elaborar um plano, ou seja, um conjunto 

de operações programadas para um determinado fim (MICHAELIS ONLINE, 2020). 

Para Fischmann e Almeida (1990, p.25, apud Zanetti, 2002, p. 35) o planejamento 

estratégico é:  

É uma técnica administrativa que, através da análise do ambiente de uma 
organização, cria a consciência das suas oportunidades e ameaças, dos 
seus pontos fortes e fracos para o cumprimento da sua missão e, através 
desta consciência, estabelece o propósito de direção que a organização 
deverá seguir para aproveitar as oportunidades e evitar riscos  

Zanetti (2002) diz que o planejamento estratégico é a seleção dos objetivos 

de uma organização e as suas ações para atingi-los.  

Maximiano (2011) resume que, tomando como base o conceito de da 

palavra estratégia, que significa a definição dos objetivos e a escolha dos meios 

para realiza-los, o planejamento estratégico é o processo de determinar os objetivos 

que devem a serem alcançados, estruturar e esclarecer os caminhos da organização 

para que isso ocorra. 

Segundo Vasconcellos (1978), o planejamento estratégico é uma 

metodologia de pensamento participativo e, para isso, é essencial a participação e 

interação das pessoas envolvidas no processo de elaboração e implantação. É 

utilizado para definir-se a direção que a empresa deve seguir, através da 
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constatação de objetivos válidos e não-subjetivos (VASCONCELLOS, 1978) e deve 

ser pensado para a organização como um todo, por isso é diferente do planejamento 

tático que objetiva somente os resultados de uma área da empresa. Ademais, o 

planejamento estratégico não é a planificação de objetivos e tampouco é de longo 

prazo, para não se tornarem projeções futuras e ganharem descréditos 

(VASCONCELLOS, 1978). 

Zanetti (2002) também afirma que, com a elaboração do planejamento 

estratégico, pode-se obter um horizonte sobre os rumos da organização e de 

antecipar fatos desconhecidos e incertos, dá suporte as tomadas de decisões, 

resultando em decisões mais coesas e coerentes e, como consequência, reduz os 

riscos.  

Para Philip Kotler (1975, apud ALDAY, 2000), o planejamento estratégico, 

além de definir a direção da organização, visa maior grau de interação com o 

ambiente e este é variável de acordo com o comportamento da organização. 

Drucker (2001) diz que aquele é um processo contínuo que, por meio de 

uma avaliação e ajuste das ações por conhecimento dos seus efeitos, é possível 

medir o resultado das ações e decisões tomadas com as expectativas alimentadas 

no plano. 

Crozatti (2003) destaca que planejamento estratégico pode ser definido 

como um processo de gestão, pelo qual a empresa identifica ou constrói o meio de 

sua atuação; mapeia oportunidades e ameaças externas, suas forças e fraquezas, 

com relação à análise ambiental, gera diretrizes que orientem o cumprimento da 

missão da empresa e garantia da sua continuação. Segundo Crozatti (2003), para 

que isso ocorra, é necessário harmonia e efetividade entre o ambiente externo, 

organização e suas subáreas.  

Vasconcellos (1978) expõe que é essencial que haja interação de todas as 

pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento e implantação do 

planejamento estratégico, já que é uma metodologia de pensamento participativo. 

Para que ocorra o envolvimento da organização e o planejamento seja elaborado de 

forma adequada, Vasconcellos (1994) relata que são necessárias relações com o 

modelo de gestão da empresa, a missão, crenças e valores da empresa e 

informações sobre as variáveis do ambiente em que está inserida, sejam internas e 

externas, conforme demonstrado na Figura 1. Vasconcellos (1997) também define 
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que o produto do planejamento estratégico é um documento escrito chamado Plano 

Estratégico. 

Figura 1 - Processo do planejamento estratégico 

  
Fonte: Vasconcellos (1994) 

 

Usando a linguagem figurada, Vasconcellos (1978, p. 14) resume: 

Uma organização não pode ser conduzida como uma locomotiva que é 
dirigida por um trilho, mas sim como um navio que é dirigido por uma 
bússola e um radar. O planejamento estratégico é o único meio que o 
dirigente tem para dirigir sua organização como um navio e não como uma 
locomotiva. 

Para Maximiano (2011), o plano estratégico é a combinação de decisões 

sobre a missão da organização, os objetivos de desempenho a serem alcançados e 

as vantagens competitivas que ela pretende ter sobre seus concorrentes. 

 

2.1.1 Desenvolvimento de um planejamento estratégico 

 

Para Vasconcellos (1979) é fundamental conhecer a realidade ambiental 

para elaborar um plano estratégico eficaz e isso é feito através da análise ambiental. 

O autor divide as variáveis em três segmentos ambientais: macro ambiente, 

ambiente operacional e ambiente interno. 

Para Reikdal (2010), a análise ambiental é formada pela análise do ambiente 

externo e interno da empresa. Este mesmo autor acrescenta que com a 
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determinação das variáveis ambientes críticas, podem ser identificadas situações 

que exijam ações corretivas ou preventivas por parte da organização.  

Thompson (1976, apud LIMA, 1997) aponta que a análise ambiental é o 

estudo das partes do ambiente que são importantes ou potencialmente relevantes 

para que a organização estabeleça seus objetivos e os alcance.  

Stones (1985 apud LIMA, 1997) acrescenta que as organizações estão 

funcionando dentro de um contexto do qual tem dependência para sobreviver, 

desenvolver-se, prosperar e crescer. 

Maximiano (2011) descreve o ponto de partida da elaboração do plano 

estratégico como sendo a análise e diagnóstico da situação estratégica da empresa 

e que isso está dividido em dois componentes: propósito ou missão da organização 

e seu desempenho, é dizer, se os resultados alcançados se comparados com os 

objetivos propostos. 

O ambiente geral ou macro ambiente é o onde se encontram as variáveis 

como as econômicas, sociais, culturais, demográficas, políticas, tecnológicas, legais 

e ecológicas (VASCONCELLOS, 1979). Já o ambiente operacional é formado pelos 

públicos relevantes externos que a organização tem algum relacionamento, tais 

como: clientes, fornecedores, entidades, outras empresas concorrentes ou não e 

órgãos do governo. Reikdal (2010) acrescente que a análise do ambiente externo 

está ligada com o posicionamento da organização em relação ao seu mercado 

consumidor, fornecedores, o Estado e a sociedade em geral.  

O ambiente interno, Vasconcellos (1979) define que é dividido em dois 

conjuntos de variáveis: públicos relevantes internos e oferta expandida da 

organização. O primeiro conjunto é formado por acionistas e os recursos humanos 

da sua organização e é necessário identificar os tipos e objetos do relacionamento 

entre eles (produtos, serviços, renumeração, informações etc). O segundo conjunto 

é refere-se ao propósito da organização se tornar mais competitiva, de uma forma 

objetiva e subjetiva e é formada por seus elementos básicos como: produtos ou 

serviços, promoções, preços, distribuição, atmosfera e imagem (VASCONCELLOS, 

1979).  

Reikdal (2010) simplifica e define a análise do ambiente interno como sendo 

a identificação dos pontos fortes e fracos da organização em tudo o que está 

relacionado com a estrutura interna da empresa. Segundo Reikdal (2010, p.32), “o 
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estudo das áreas funcionais, seus recursos e competências, assim como suas 

deficiências e vulnerabilidades devem ser avaliados. 

Lima (1997) defende que as organizações escolhem quais variáveis 

ambientais serão analisadas, fazendo uma seleção ambiental. Além disso, como o 

ambiente é traduzido para organização como uma informação, está sujeito a 

problemas de comunicação (omissão, distorção e sobrecarga) e do problema 

decisório. Hall (1984, apud LIMA, 1997) ressalta que são os indivíduos que compõe 

as organizações que tem o papel de conectar as atividades organizacionais ao 

contexto do ambiente e com isso os critérios adotados são ajustados. 

Silva et al. (2011) mostram que uma ferramenta utilizada para desenvolver 

análises de cenários, ou análises de ambientes, é a matriz SWOT. Segundo 

Daychouw (2007, apud SILVA et al, 2011), “é um sistema simples para posicionar ou 

verificar a posição estratégica da empresa”. 

Para Macdreadie (2008, apud SILVA et al, 2011) a matriz SWOT serve para 

posicionar ou identificar a situação e posição estratégica da organização no 

ambiente em que atua. Já Maximiano (2011, p. 107) resume a matriz ou também 

conhecida como análise SWOT em “conheça suas forças e fraquezas assim como 

as do adversário”. 

A matriz SWOT é uma ferramenta clássica da administração, muito difundida 

em empresas maiores e também pode ser usada para o empreendedor de empresas 

de menor como uma ferramenta de autoconhecimento Ela estuda a organização sob 

quatro variáveis: Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities 

(oportunidades) e Threats (ameaças) (SEBRAE, 2020).  

De acordo com Chiavenato e Sapiro (2003, apud SILVA et al, 2011), as 

oportunidades e ameaças estão presentes no ambiente e a função da matriz é 

cruzar com os pontos fortes e fracos mapeados no ambiente interno da organização, 

conforme a Figura 2. Silva et al. (2011) ainda reforçam que a avaliação realizada a 

partir da matriz SWOT é muito utilizada para a definição da gestão estratégica 

competitiva das organizações.  

Maximiano (2011) descreve que o ambiente – externo – pode ser dividido 

em componentes a serem analisados: ramo de negócios, mudanças na tecnologia, 

ações do governo, conjuntura econômica e sociedade, e que a organização deve 

estar atenda a qualquer mudança. Já a análise interna é a identificação de seus 

pontos fortes e fracos, podendo ser feita pela avaliação de desempenho, análise das 
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áreas funcionais e benchmarking, que é a comparação do desempenho da 

organização com outras concorrentes ou não. 

Figura 2 - Modelo Matriz SWOT 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

 Outra ferramenta utilizada que precede a elaboração do plano de negócios, 

ou planejamento estratégico, é a elaboração do modelo de negócio (SEBRAE, 

2013). De acordo com Osterwalder (2011, p. 14) “Um modelo de negócios descreve 

a lógica de como uma organização cria, entrega e captura valor.” 

Para Maximiano (2011) o plano de negócios é uma descrição detalhada da 

organização, que contempla os produtos ou serviços que serão fornecidos e todos 

os aspectos da operação dela, mostrando ao empreendedor a imagem de como a 

empresa será e, assim, orienta a sua criação e operação. 

Uma das ferramentas mais utilizadas e conhecidas mundialmente é 

Business Model Canvas, desenvolvida pelos pesquisadores Osterwalder e Pigneur 

(2011) para ajudar e apoiar empreendedores a analisar a inovação e a agregação de 

valor de um novo projeto ou negócio para se definir o seu modelo. Segundo o autor 

principal (OSTERWALDER, 2011), o Canvas é uma ferramenta estratégica de 

gestão e empreendedorismo que permite descrever, projetar, desafiar, inverter e 

dinamizar seu modelo de negócios.  
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Osterwalder (2011) defende que o modelo de negócios deve ser facilmente 

descrito e para que facilite a discussão, ao mesmo tempo mantenha-se relevante e 

que não simplifique demasiadamente a operação de uma empresa.  

O modelo proposto por Osterwalder (2011) cobre as quatro áreas principais 

de qualquer negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. Estas 

áreas são descritas por meio de nove componentes básicos que mostram a lógica 

de como uma organização ou negócio pretende gerar valor: segmentos de clientes, 

proposta de valor, canais, relacionamento com clientes, fontes de receitas, recursos 

principais, atividades-chave, parcerias principais e estrutura de custos.  

Estes nove componentes unidos deram origem ao quadro (Canvas) do 

modelo de negócios, que permite criar imagens de modelos, promove o 

entendimento, discussão, criatividade e análise dos modelos e é trabalhado por 

diversas pessoas (OSTERWALDER, 2011), conforme observado na Figura 3. 

Para Minghini (2015), é uma ferramenta simples e visual que estimula o 

responsável a buscar informações sobre o mercado, ambiente, organização e 

desenvolver suas potencialidades. Para o Sebrae (2013), os principais diferencias 

da ferramenta Canvas são: pensamento visual, visão sistêmica, cocriação, 

simplicidade e aplicabilidade.  

Figura 3 - Quadro Business Model Canvas 

 
Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011, p. 44) 

 

Outro aliado importante no desenvolvimento do planejamento estratégico é a 

identidade organizacional, já que, durante esse processo, existem questionamentos 
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e discussões sobre as variáveis ambientais que leva a organização a revisão sua 

missão e cada área, aperfeiçoando o entendimento dos envolvidos e objetivos a 

serem alcançados (CROZATTI, 2003).  

Ainda sobre identidade das organizações, a qual os estudos foram iniciados 

pelos pesquisadores Stuart Albert e David Wheten em 1985 no artigo titulado 

Organizational Identity¸ esse tema surge quando os membros da organização fazem 

perguntas como: ‘Quem somos?’, ‘Qual o nosso negócio?’, ‘O que nós queremos 

ser?’ e esse conceito é formado pelos atributos centrais e duradouros da 

organização que a distingue de outras organizações (GRESELLE, 2011). 

De acordo com Kaplan e Norton (2000), a estratégia é parte de um processo 

gerencial contínuo e não isolado, que começa a missão da organização e se 

desenvolve até a obtenção dos resultados propostos, alinhando os movimentos da 

organização e as ações individuais que lhe deem apoio, conforme visualizado na 

Figura 4. 

Figura 4 - Traduzindo a missão em resultados almejados 

 
Fonte: Kaplan e Norton (2000, p. 85)  

Kaplan e Norton (2000) definem a missão como a razão de ser da 

organização e representa o seu ponto de partida e os valores são o que a 

organização acredita e os princípios que dão rumo as suas ações. O autor 

acrescenta que missão e valores essenciais são bastante estáveis ao longo do 
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tempo. Para Alday (2000), a missão é a finalidade de uma organização e está ligada 

aos seus objetivos, já seus valores são, além da filosofia de suas ações, o que a 

diferencia das outras. 

Uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz; 
ela se define pela sua missão. Somente uma definição clara da missão é a 
razão de existir da organização e torna possíveis, claros e realistas os 
objetivos da empresa (DRUCKER, 2001, p. 56). 

A missão também pode ser interpretada como o produto da percepção das 

oportunidades e ameaças, dos valores da organização e da sua vocação, esta 

última como sendo a área em que a empresa tem mais facilidade para atuar 

(MAXIMIANO, 2010). Francischini (2017) defende que a missão está ligada aos fins 

para atender a demanda do mercado e a sociedade e deve ser atualizada sempre 

que o mercado ou qualquer alteração na sua operação mude os propósitos 

específicos dela perante a sociedade. 

Complementando estes dois conceitos, a visão mostra o que a organização 

quer, definindo um quadro do futuro da sua trajetória, e ajuda os envolvidos a 

compreender por que e como dar apoio aos esforços da organização (KAPLAN E 

NORTON, 2000). Alday (2000) define como visão o que as empresas aspiram a ser 

ou se tornar. 

Francischini (2017) diz que a visão quer transmitir o que a organização 

pretende ser ou se tornar dentro de um determinado horizonte de tempo, porém 

sozinha não é um instrumento gerencial, devendo ser consolidada em objetivos 

estratégicos. 

A visão também provoca o dinamismo da estratégia, que se desenvolve e 

evolui no tempo, para enfrentar as condições de ambiente e mercado impostas a 

organização (KAPLAN E NORTON, 2000). 

 

2.2 BALANCED SCORECARD 

 

O conceito de desempenho pode ser definido como a comparação do que foi 

realizado por uma operação em relação à expectativa do cliente ou a comparação 

do foi realizado pela operação em relação aos objetivos estipulados pelo gestor ou 

pela empresa (FRANCISCHINI, 2017). Lebas e Euske (2002, apud BARBOSA, 
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2010) citam que desempenho é o resultado de ações e processos que são, 

mensuráveis, comparáveis com alguma referência, tem uma intenção específica e 

permitem administradores a tomar ações corretas para o futuro.   

Para Maximiano (2011), o desempenho das organizações é reflexo da 

competência de seus administradores, ou seja, se a organização é eficiente, eficaz e 

competitiva significa que tem administradores de alto desempenho. O autor defende 

que existem critérios básicos de avaliação de desempenho que são desdobrados e 

complementados por outros, formando um sistema complexo de avaliação. 

De acordo com Francischini (2017), os indicadores de desempenho devem 

fornecer informações importantes e relevantes para a avaliação de determinada 

situação, processo produtivo e/ou serviços e podem variar de acordo com a 

necessidade do gestor ao longo do tempo. O autor também descreve, a partir da 

compilação de diversos conceitos da literatura, que estes indicadores podem ser 

classificados em três tipos (FRANCISCHINI, 2017): 

 

a. Eficácia = relação entre real e planejado dos resultados obtidos pelo processo 

produtivo; 

b. Utilização = relação entre real e planejado dos recursos utilizados no 

processo produtivo; 

c. Eficiência ou Produtividade = relação entre o resultado alcançado pelo 

processo produtivo em relação aos recursos utilizados para alcançar esse 

resultado. 

 

Ferreira (2010, apud SANTANA et al., 2016) acrescenta que os indicadores 

também servem para revisar e redimensionar investimentos, recursos e objetivos, de 

forma rápida e eficaz. Nunes (2008) destaca que os indicadores podem ser 

analisados em diversos aspectos, de acordo com as necessidades de cada área da 

empresa e as suas estratégias e que a escolha da melhor decisão na gestão 

empresarial só é possível se nutrida de informações úteis e relevantes, estas 

provindas da estruturação de indicadores.  

Para Francischini (2017) os indicadores devem estar fortemente ligados ao 

alcance dos objetivos da organização, sendo estes elaborados primordialmente. 

Assim que definidas as expectativas e os objetivos da organização, a empresa deve 
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ser basear com informações e metas para sua conquista (DRUCKER, 2002, apud 

NUNES, 2008).  

Os indicadores de desempenho, também chamados de KPI (Key 

Performance Indicators), são métricas que quantificam a performance de uma 

empresa de acordo com seus objetivos organizacionais e traduzem informações 

internas (FRANCISCHINI, 2017). 

Neste contexto, existe a necessidade da avaliação de desempenho como 

um caminho para o crescimento e aperfeiçoamento das organizações (BERTOLDI 

2003, apud NUNES, 2008). Porém, sem medição não é possível a gestão das 

atividades e controle dos esforços empregados, sendo estas informações 

importantes para medir a performance das empresas (NUNES, 2008). 

De acordo com Santana (2016), a avaliação de desempenho se tornou 

fundamental para gestão das organizações e sobrevivência no ambiente competitivo 

que estão atuando. Segundo Franco-Santos e Bourne (p. 115, 2005, apud 

PORTULHAK, 2013), “a avaliação de desempenho é uma pedra fundamental para a 

gestão moderna”. 

Conforme Portulhak (2013) destaca, os sistemas de avaliação de 

desempenho são considerados como ferramentas de controle gerencial e incluem 

indicadores financeiros e não-financeiros. Estes sistemas apresentam técnicas de 

planejamento e controle de gestão, que realizam a quantificação e correlação de 

informações financeiras ou não-financeiras sobre o desempenho da organização 

(OYADOMARI et al., 2008 apud PORTULHAK, 2013). Macedo e Silva (2004, apud 

NUNES, 2008) também destacam que o desempenho da organização é afetado por 

variáveis das duas naturezas, financeiras e não-financeiras, por isso são mais 

relevantes os métodos e avaliações que consideram os dois aspectos. 

Zanetti (2002, p. 37) conclui que:  

A avaliação do desempenho propicia um vínculo crítico entre o 
planejamento, que identifica os objetivos da empresa e desenvolve as 
estratégias e os processos para alcança-los, e o controle, que faz os 
membros da empresa mantê-la no caminho em direção ao alcance de seus 
objetivos. 

Acrescenta-se a estes conceitos, a definição de Sistemas de Medição de 

Desempenho (SMD), que são “conjuntos de indicadores de desempenho 

organizados em rede que mantêm uma relação validade de causa e efeito entre si” 
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(p. 111, FRANCISCHINI, 2017). Após as organizações terem com clareza seus 

objetivos e elaborados seus indicadores, estes devem ser organizados, a fim de 

identificarem seu relacionamento entre si (FRANCISCHINI, 2017).  

Barbosa (2010) cita que um sistema de medição não é fácil de se definir, já 

que depende das particularidades de cada empresa. O autor também esclarece que 

estes sistemas foram desenvolvidos para dar suporte as organizações estudar um 

grupo de medidas de desempenho que garantam seu resultado (BARBOSA, 2010). 

Francischini (2017) acrescenta que, além de auxiliar a empresa a atingir seus 

objetivos, um SMD corrige caminhos e mostra as causas e efeitos das ações.  

Por outro lado, Martins (1998, apud BARBOSA, 2010) afirma que a medição 

do desempenho está diretamente ligada ao processo de melhoria contínua de uma 

organização. Attadia e Martins (2003, apud BARBOSA, 2010) defendem que 

sistemas de medição correlacionados como melhoria contínua também auxiliam na 

comunicação dos objetivos e nos esforços de mudança dos envolvidos. 

Considerando o exposto acima, aparece o Balanced Scorecard (BSC), que é 

um dos métodos mais utilizados pelas empresas para elaboração de um sistema de 

avaliação de desempenho (FRANCISCHINI, 2017) e considerado o mais difundido 

na literatura (BARBOSA, 2010). 

No início, o Balanced Scorecard era ligado à mensuração, entretanto após a 

identificação de que as mensurações estavam defasadas e relatavam as ações 

passadas, comprometendo a sobrevivência da empresa no longo prazo, o enfoque 

mudou para a estratégia, de modo que os indicadores e objetivos, financeiros e não-

financeiros, tem origem da visão e estratégia da organização, convertendo o BSC 

em uma ferramenta de gestão estratégica (KAPLAN E NORTON, 2012). 

Acrescentam que o BSC é capaz de “descrever e comunicar a estratégia de maneira 

coerente e imaginosa. Não seremos capazes de implementar a estratégia se não 

conseguirmos descrevê-la” (KAPLAN E NORTON, 2012, p. 20). 

Francischini (2017) ressalta que o BSC não é uma ferramenta adequada 

para elaborar um planejamento estratégico, mas sim que o principal produto do BSC 

é a elaboração dos mapas estratégicos, que facilita o entendimento e a 

comunicação do planejamento estratégico. No Quadro 1, Francischini (2017) 

apresenta um resumo dos objetivos do BSC. 
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Quadro 1 - Objetivos do Balanced Scorecard 

 

Fonte: Francischini (2017, p. 167) 

Kaplan e Norton (1997) propõem uma abordagem balanceada do 

desempenho organizacional e orientada em quatro perspectivas diferentes: 

financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento, 

conforme apresentado na Figura 5. Com foco nestas perspectivas e a partir da visão 

e da estratégia da empresa, os objetivos e medidas do BSC são definidos (KAPLAN 

E NORTON, 1997). 

Figura 5 - As perspectivas do BSC 

 
Fonte: Francischini (2017, p. 168) – adaptado pelo autor 
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Para Kaplan e Norton (2017) a proposta em quatro perspectivas propõe o 

equilíbrio dos objetivos de curto e longo prazo da empresa, os resultados desejados 

e onde pretendem chegar. Cada perspectiva tem suas características: 

 

 Perspectiva financeira: deve interligar os objetivos financeiros as outras 

perspectivas da empresa e traduzir a estratégia para que o desempenho 

financeiro esperado pela empresa no longo prazo seja alcançado (KAPLAN E 

NORTON, 2017), simplificando revela se a estratégia está sendo lucrativa 

para a organização (OGASSAWARA, 2009). Para Francischini (2017), essa 

perspectiva é a mais importante para as empresas que buscam lucro. Incluir 

os indicadores de crescimento e mix de receita, redução de custos, aumento 

da produtividade, retorno sobre o investimento, lucratividade e utilização dos 

ativos (OGASSAWARA, 2009).  

 Perspectiva de clientes: é a identificação dos segmentos que a empresa irá 

atuar e seus clientes (DE PAULA et al, 2020). Para Ogassawara (2009) e 

Francischini (2017), essa perspectiva define as ações para atender as 

necessidades e exigências dos clientes e como a empresa se apresentará ao 

mercado. Incluir indicadores de participação do mercado, retenção de 

clientes, captação de novos clientes e satisfação deles (KAPLAN E NORTON, 

2007 apud OGASSAWARA, 2009). 

 Perspectiva dos processos internos: é a identificação dos processos 

considerados críticos para a realização dos objetivos (OGASSAWARA, 2009). 

Para De Paula et al (2020), são os processos que garantem o atendimento a 

expectativa e satisfação dos clientes e que produzem os melhores resultados 

financeiros, por meio de uma cadeia de valor e pode ser divididas em: 

processos de inovação, processos de operações e com serviço de pós-venda. 

Francischini (2007) salienta que estes processos também devem atingir as 

necessidades dos acionistas, que funcionam como uma trava principalmente 

ao custo de produção, e que devem estar alinhados à estratégia competitiva 

da empresa, para que “não haja um elo perdido entre o Marketing e a 

Produção da empresa”(p. 169). 

 Perspectiva do aprendizado e do crescimento: está relacionado a três pontos 

fundamentais da organização, pessoas, sistemas e procedimentos 

organizacionais, que são a base para a conquista dos objetivos das outras 



30 

 

 

perspectivas (OGASSAWARA, 2009) e que pode ser dividido em três 

categorias: capacidade dos funcionários, capacidade dos sistemas de 

informação e motivação e alinhamento. Essa perspectiva tem o intuito de 

promover melhorias e crescimento no longo prazo da organização (KAPLAN 

E NORTON, 1997, apud. DE PAULA et al, 2020). Francischini (2017) define 

como sendo a forma que a empresa supre os recursos humanos e 

tecnológicos para atender as mudanças de mercado e novas expectativas de 

clientes. Inclui indicadores de satisfação dos funcionários, a retenção de 

funcionários e a lucratividade por funcionário (KAPLAN E NORTON, 1997, 

apud DE PAULA et al., 2020). 

Kaplan e Norton (1992, apud PORTULHAK, 2013) afirmam que a 

combinação das quatro perspectivas do BSC auxilia gestores a entender as relações 

internas existentes entre o desempenho operacional e financeiro da organização, 

possibilitando melhorias e suporte na tomada de decisão. 

Francischini (2017, p. 170) aponta que “as perspectivas do BSC não 

precisam seguir regras rígidas de elaboração e cada empresa deve adotar a 

nomenclatura e o número de perspectivas que foram mais convenientes a sua 

necessidade”. O autor também revela a dinâmica que existe entre as quatro 

perspectivas, conforme apresentado na figura 6. 

Figura 6 - Dinâmica das perspectivas do BSC 

 
Fonte: Francischini (2017, p. 170) – adaptado pelo autor 
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Dessa forma, as quatro perspectivas formam uma relação de causa e efeito, 

unindo esforços e trabalhos para alcançar o resultado esperado pela empresa, como 

sendo o desempenho em última instância o da perspectiva financeira e que sofre a 

contribuição das outras perspectivas (KAPLAN E NORTON, 1997). 

Kaplan e Norton (1997) defendem que os scorecards devem ser 

comunicados a toda a organização, simplificando a criação de metas, a 

responsabilidade pela estratégia e o feedback, que está ligado diretamente ao 

processo de melhoria e aperfeiçoamento da estratégia.  

Traduzindo a estratégia por meio dos mapas estratégicos e do Balanced 

Scorecard, as empresas criam um ponto de referência comum, fácil de compreender 

e acessível a todos os envolvidos no alcance dos objetivos da organização 

(KAPLAN E NORTON, 2000). O autor mostra o BSC pode ser tornar um sistema 

gerencial estratégico, conforme Figura 7. Isso torna as organizações focalizadas na 

estratégia e propicias a resultados extraordinários, já que seguem duas premissas - 

alinhamento e foco – que são descritas de forma consistente e criativa com a 

ferramenta do Balanced Scorecard (KAPLAN E NORTON, 2000). 

Figura 7 – Sistema gerencial estratégico 

 
Fonte: Kaplan e Norton (2000, p. 36)  
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2.2.1 Desenvolvimento de um BSC 

 

Para Francischini (2017), o Balanced Scorecard é uma ferramenta que 

auxilia as organizações sobretudo a divulgar, esclarecer e acompanhar a 

implementação do planejamento estratégico, que muitas vezes era elaborado mas 

não transmitido, tornando-o inútil. Com a estratégia bem definida, os resultados de 

longo prazo são traçados e essa atitude pode significar a sobrevivência e 

perenidade das empresas (FRANCISCHINI, 2017). 

Kaplan e Norton (1997) definem as etapas no processo de desenvolvimento 

do BSC: 

 

 Esclarecer a visão e a estratégia da empresa e transformá-las em níveis 

operacionais, atingindo todos os níveis e criando um consenso quanto ao 

futuro da organização; 

 Comunicar a estratégia a todos os colaboradores, delegar iniciativas 

estratégicas a todas as áreas e estabelecer vínculos na organização para que 

as estratégias dos departamentos e individuais colaborem e sejam coesas 

com o as estratégias da empresa (alinhamento organizacional); 

 Planejar, estabelecer metas e buscar o alinhamento estratégico, definindo-se 

as prioridades, metas e ações para alcançar os objetivos definidos. 

 

Além destas três etapas de elaboração o BSC, para a efetiva e eficaz 

implementação, Kaplan e Norton (1997) propõem o processo de aprendizado 

estratégico e feedback, no qual seja capaz de testar, validar e modificar as diretrizes 

na estratégia e sua revisão, unindo os esforços individuais com os objetivos 

organizacionais e a sua qualidade de execução. 

Oliveira, Perez e Silva (2015, apud DE PAULA, 2020), de forma mais prática, 

propõem a elaboração do BSC e sua implementação em três fases: 

 

1. Definição da estratégia que servirá de matéria-prima na elaboração do BSC, 

ou seja, será a conexão entre o planejamento estratégico e o scorecard; 

2. Desenho do mapa estratégico para transmissão fragmentada da estratégia a 

todos os níveis da organização, com objetivos exequíveis por setor e de 

acordo com as quatro perspectivas propostas; e funcionará como uma 
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sequência de ações, iniciando no alcance dos objetivos setoriais e 

secundários, e posteriormente os objetivos principais da organização; 

3. Utilização dos indicadores de desempenho para correlacionar os dados 

financeiros e não financeiros com os objetivos da organização, com fatos 

ocorridos e a expectativa para o futuro; é a fase prática e de avaliação. 

 

Segundo Oliveira, Perez e Silva (2015, apud DE PAULA, 2020), existe uma 

relação direta entre o planejamento estratégico e o BSC e isso impõe 

primordialmente uma estratégia bem definida.  

De forma visual, conforme Figura 8, Francischini (2017) correlaciona o 

planejamento estratégico com o desenvolvimento do BSC, também reforçando a 

relação e sequência de desenvolvimento entre os conceitos. 

 

Figura 8 - Relacionamento entre os termos de planejamento estratégico 

 
Fonte: Francischini (2017, p. 171) 

O desenvolvimento do BSC assume a premissa que a estratégia é uma 

hipótese, ou seja, é incerta a situação futura (KAPLAN E NORTON, 2000). Segundo 

os autores, com as relações de causa e efeito, que são visualizadas por meio dos 

mapas estratégicos de forma coesa e facilitam a sua implementação, as conexões 

da estratégia são visualizadas e podem ser testadas e adaptadas quando 

necessário. 
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Além do mais, Kaplan e Norton (2000), definem que as empresas bem 

sucedidas na implementação do BSC seguem cinco princípios, tornando-as 

organizações focadas na estratégia: 

I. Traduzir a estratégia em termos operacionais: começa com a elaboração de 

um novo referencial para a descrição e implementação da estratégia 

chamamos de mapas estratégicos, e que servirão de base para um projeto de 

BSC, criando um pontos comuns e entendíveis por todos (KAPLAN E 

NORTON, 2000); 

II. Alinhar a organização à estratégia: para que o desempenho da organização 

seja superior à soma das suas partes, as estratégias individuais devem ser 

conectadas e integradas, criando sinergia entre todas as unidades do negócio 

(KAPLAN E NORTON, 2000); 

III. Transformar a estratégia em tarefa de todos: é transformar a estratégia em 

tarefa cotidiana, partindo da compreensão e motivação de todos. A 

divulgação da estratégia se dá de cima para baixo (método top-down), e 

assim, níveis mais baixos desenvolvem seus próprios objetivos para contribuir 

as prioridades gerais da organização. As organizações normalmente vinculam 

a renumeração por incentivos ao BSC, aumentando ainda mais o interesse 

dos empregados a todos os componentes da estratégia e conhecimento dos 

seus indicadores (KAPLAN E NORTON, 2000); 

IV. Converter a estratégia em processo contínuo: as organizações 

implementaram o processo de gerenciamento da estratégia, chamado pelos 

autores de processo de loop duplo e é dividido em três temas: conexão da 

estratégia ao processo orçamentário, buscando proteger as iniciativas de 

longo prazo da pressão por desempenho financeiro no curto prazo; 

implementação de reuniões gerenciais para avaliação da estratégia; e 

evolução do processo de aprendizado e adaptação da estratégia (KAPLAN E 

NORTON, 2000);  

V. Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva: o senso de propriedade 

e envolvimento ativo da equipe executiva tem se demonstrado muito 

importante para implementação e o sucesso da ferramenta. O BSC deve ser 

conhecido como um programa de mudança e se desenrola em fases: primeiro 

a de mobilização - para esclarecer a importância e necessidade da mudança 
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na organização – e, posteriormente, a de governança – para orientar a 

transição. 

 

2.3 GESTÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

 

De acordo com a Lei Complementar Federal 123/2016 (BRASIL, 2016) 

considera-se como microempresa aquela que aufira, em cada ano-calendário, 

receite bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 

como empresa de pequeno porte a que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) (BRASIL, 2016).  

Em 2016, no Brasil, existiam aproximadamente 6.844.000 estabelecimentos 

considerados como MPE’s, apresentando um crescimento de 21,9% entre 2006 e 

2016 (SEBRAE, 2018), além de grande participação nos empregos formais e 

pagamento de salários (SEBRAE, 2018). No Brasil existem diversas oportunidades 

para as pequenas empresas, porque possuem diferenciais e estruturais que se 

adaptam melhor e mais facilmente a novas situações econômicas (REIS, 2006). 

Por outro lado, as microempresas são o grupo que tem maior peso no 

fechamento dos negócios, pelo número elevado de empresas deste porte ou pelo 

por ser o porte com maior taxa de mortalidade (SEBRAE, 2016).  

Nunes (2008) aponta a falta de desenvolvimento gerencial das pequenas e 

micro empresas como sendo uma causa relevante da alta taxa de mortalidade no 

setor. Oliveira (2006, apud NUNES, 2008) define quatro funções de um 

administrador de empresa: 

 

 Organizar, que significa a ordenação e agrupamento das atividades e 

recursos na busca pelos objetivos estabelecidos; 

 Planejar, que está relacionada com a definição dos objetivos e resultados 

esperados e os meios para obtê-los; 

 Dirigir, que agrupa as atividades de orientação, coordenação, motivação e 

liderança das atividades e recursos com finalidade de atingir o objetivo 

definido; 

 Controlar, que relaciona a importância do acompanhamento rotineiro, a 

avaliação do planejado versus realizado e o feedback do negócio. 
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Oleiro, Dameda e Victor (2007), em sua pesquisa, corroboram que a falta de 

gerenciamento ou ainda a sua inexistência é uma dos motivos da mortalidade das 

MPE’s. Os autores colocam a gestão financeira como destaque nos problemas 

destas empresas, como por exemplo, desconhecimento dos custos do negócio, 

preços de venda por instituição e sem referências, falta de informações para a 

tomada de decisão. 

Para Vale, Aguiar e Andrade (1998, apud, REIS, 2006) falta no empresário 

uma melhor capacidade de avaliação das oportunidades, dos riscos envolvidos e a 

na formatação inicial do negócio e suas adaptações, muito devido à falta de 

experiência anterior e conhecimento do negócio e a gestão desqualificada. 

Nas MPE’s existem particularidades que demonstram diferenças em sua 

administração, se comparadas com empresas de maior porte (NUNES, 2008). Se 

por um lado nas grandes empresas há impessoalidade e uma organização 

burocrática, nas microempresas e empresas de pequeno porte, o proprietário é a 

peça mais importante do negócio, criando pessoalidade e centralização de poder 

(MOTTA; PERREIRA, 1991, apud NUNES, 2008). Além disso, por atuar em diversas 

áreas da empresa, existe uma grande influência do administrador e inclusive 

imposição de suas características pessoas (ALMEIDA, 1994, apud NUNES, 2008). 

Ainda que as empresas de pequeno porte representem a grande maioria das 

organizações, elas são pressionadas entre as grandes empresas e o trabalho 

informal, no sentido que é necessário que as MPE’s revisem seus processos e 

produtos para atender as necessidades do cliente e para se manterem competitivas 

no mercado (SANTANA, 2016). Estes dois pontos são considerados alguns dos 

desafios gerenciais e dependem diretamente da eficiência gerencial da organização 

ou do seu responsável (SOUZA, 2011, apud SANTANA, 2016).  

Como pontos positivos, Santana (2006) relata que pequenas empresas em 

geral tem um bom conhecimento do mercado local, relacionamento mais próximo 

com clientes e serviços pós-venda mais fáceis. Para obter sucesso, o empresário, 

além de conhecer o mercado e seus clientes, deve entender a demanda deles, 

gerenciar fornecedores e seu estoque, possuir preço compatível com o mercado, 

desenvolver estratégias de divulgação e marketing (SEBRAE, 2020). 

Entretanto, a estrutura organizacional da MPE’s é carente em gerar 

vantagens competitivas, já que não antevê variáveis que podem impactar sua 
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atividade (SANTANA, 2016) e somado a isso, há falta capacidade gerencial para 

lidar com gravames governamentais, os recursos financeiros para investimentos são 

menores e em sua gestão não se prevalecem do uso de indicadores de 

desempenho (CLARKE; MONKHOUSE, 1995, apud SANTANA, 2016), sendo que 

muitas vezes são desconhecidos os impactos que podem gerar nas suas atividades 

(SANTANA, 2016). O SEBRAE (2020) complementa que, em primeiro lugar, o 

fechamento das empresas está relacionado com erros e falhas gerenciais na 

condução do negócio, seguido de causas econômicas do mercado e tributação. 

Oleiro, Dameda e Victor (2007) apontam como outra dificuldade gerencial do 

setor a falta de conhecimento das técnicas e ferramentas que podem ajudar na 

gestão dos negócios e dar suporte a tomada de decisão, além da alta competividade 

no mercado atual. Os micros e pequenos empresários entendem que, por conta da 

legislação específica, a empresa está imune às obrigações fiscais e acessórias, 

gerando um grande distanciamento entre a empresa e a contabilidade, o que mostra 

que o benefício fiscal confunde e distorce os controles necessários para a 

manutenção das atividades lucrativas (OLEIRO, DAMEDA E VICTOR, 2007). Os 

mesmos autores mostram que é consensual, entre os estudiosos das ciências 

contábeis, a importância da informação contábil para a gestão das entidades em 

qualquer forma jurídica que se estabelecem, sejam com ou sem fins lucrativos. 

Para o SEBRAE (2020), no campo empresarial, há uma concorrência 

acirrada e os recursos mais escassos das MPE’s ameaçam a longevidade das 

empresas e as decisões, por isso, não podem ser baseadas somente na intuição 

dos gestores, e sim, em um conjunto de dados e informações confiáveis que ajudem 

a tomada de decisão e mitiguem riscos.  

Somado ao exposto acima, Vasconcellos (1978) defende que a elaboração e 

implantação de um planejamento estratégico é aplicável a pequenas e 

microempresas, desde que sejam feitas adaptações necessárias e suas proporções, 

e que essa tarefa está ligada diretamente ao seu resultado e a sua sobrevivência. 

Para SANTANA (2016), a avaliação de desempenho e melhoria dos 

processos é embrionária nas MPE’s e sua implantação sofre dificuldades por fatores 

e limitações externas e internas ao setor, como: resistência a mudanças, produtos 

únicos e não em série, mão de obra de baixa capacitada e outros (MELLO et al. 

2008, apud SANTANA, 2016). 
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Por fim, Oleiro, Dameda e Victor (2007, p. 42) defendem que “os 

microempresários precisam pensar e agir com objetivos definidos, buscando a 

prosperidade, mesmo que isso os conduza para uma média ou grande empresa”. A 

falta de dados consistentes para a tomada de decisão, desde a concepção do 

negócio, investimentos, estratégias e operações, é um fator que ameaça a 

sobrevivência das empresas, e que isso pode ser suprido com a contabilidade 

financeira e gerencial, que objetiva fornecer a administração com informações 

oportunas as atividades (OLEIRO, DAMEDA E VICTOR, 2007). 

Por isso, para Raupp (2002, p. 18, apud OLEIRO, DAMEDA E VICTOR, 

2007, p. 42) a pequena empresa deverá entender que é “um organismo vivo, que 

age, interage, cria, coopera, compete e muda para se manter vivo”. 

 

2.3.1 Setor da construção civil 

 

De acordo com a Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) 2018, 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as atividades de 

construção geraram R$ 278 bilhões de valor de incorporações, obras e/ou serviços 

de construção. As empresas deste setor empregavam um total de 1.869.592 

pessoas ao fim de 2018 e resultam, no mesmo ano, em um total de R$ 53,3 bilhões 

em salários, retiradas e outras remunerações (PAIC, 2018). 

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a indústria representa 

20,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil com R$ 1.300,6 bilhões em 2019. 

Desta parcela, a indústria da construção civil tem papel importante. É dividida em 

três subsetores que estão entre os 10 principais do país, construção de edifícios, 

obras de infraestrutura e serviços especializados para a construção, e representam 

7,3%; 6% e 5% respectivamente, somando mais que 17% no PIB da indústria.  

 Com relação ao porte das empresas, 93,9% são micro e pequenas 

empresas, 5% médias empresas e 1,2% grandes empresas, ainda que esta última 

represente 76,6% da produção total.  

Correlacionando, o setor da construção civil no Brasil é caracterizado pela 

presença de micro, pequenas e médias empresas (BARBOSA, 2010) e segundo 

dados de 2007 do IBGE, que o autor utilizou em sua pesquisa, micro e pequenas 

empresas representam mais de noventa e três por cento do total de empresas do 
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setor, o que reforça a consideração das características deste tipo de organização 

quando se estuda o setor. 

É considerada uma indústria que apresenta características e particularidades 

que a diferencia das demais, que são discutidas por diversos autores e, segundo 

Zanetti (2002), podem ser apresentadas resumidas abaixo: 

 

 Custo elevado com recursos humanos e mão de obra pouco qualificada; 

 É considerada uma indústria nômade e se desenvolve por projetos; 

 É considerada tradicional e tem dificuldade a mudanças; 

 O produto final é único e apresenta grandes complexidades porque envolvem 

diversos serviços; 

 A qualidade pode ser considerada baixa e muitas vezes inadequadas ao 

cliente final; 

 O nível de produtividade é baixo se comparado a outros setores industriais; 

 Os níveis de perdas são elevados.  

 

Outra característica comum nas empresas do setor da construção civil é a 

transferência parcial atividades técnicas ligadas à execução dos distintos sistemas 

de uma construção para pessoas físicas ou jurídicas externas a construtora, 

conhecida como “subempreitada” dos serviços de execução (PEREIRA E 

CARDOSO, 2004 apud BARBOSA, 2010). Dessa forma, as construtoras se valem 

de vantagens competitivas focando seus esforços em suas funções principais – core 

businesss, o que é uma estratégia comum em outros setores industriais (BARBOSA, 

2010). Por outro lado, para garantia da qualidade dos produtos, as empresas 

buscam treinar os subcontratados nas rotinas da empresas e devem realizar 

inspeções e controles nos serviços contratados (SANTANA, 2006, apud BARBOSA, 

2010). 

Costa (2003) defende que as características do setor da construção (baixos 

investimentos, ausência de economia de escala e mercado fragmentado), das 

empresas que o compõe (micro e pequenas empresas, concentração do controle 

nos proprietários, alta informalidade e alta flexibilidade) e do seu produto (único, sob 

encomenda, com baixo uso de tecnologia e mão de obra desqualificada) devem ser 



40 

 

 

consideradas na elaboração dos planejamentos estratégicos das empresas de 

construção civil. 

Barbosa (2010) conclui em sua tese de Doutorado, cujo tema da pesquisa é 

identificar se existe uma prática de medição de desempenho em empresas 

construtoras e se essa prática contribui para a gestão de desempenho, que as 

empresas construtoras utilizam os indicadores de desempenho nas suas atividades 

porque adotam sistemas de gestão de qualidade, porém são medidos 

individualmente e não tem relações entre si. Exceto em empresas que 

desenvolveram um planejamento estratégico, há uma organização dos indicadores e 

sua medição, unindo aos objetivos estratégicos (BARBOSA, 2010).  

Barbosa (2010) também identificou uma falta teórica nas empresas, 

dificultando a utilização dos indicadores de desempenho e sua gestão. Por outro 

lado, as empresas entendem a importância desta prática para a obtenção da 

melhoria contínua, dando a possibilidade de discutir os pontos fortes e fracos da 

empresa e aproveitamento das oportunidades de melhoria (BARBOSA, 2010). 

Em sua pesquisa, Zanetti (2002) identificou que a utilização de métodos de 

avaliação de desempenho em construtoras possibilita identificar as causas que 

afetam o seu desempenho e como elas podem ser resolvidas a partir de um 

conjunto de informações financeiras e não financeiras. Porém pontos de atenção 

surgem na sua aplicação dentro do setor da construção civil: a complexidade na 

elaboração dos indicadores, que devem considerar relações de causa e efeito e 

interligar setores da empresa aos seus objetivos, e a dificuldade de implementação e 

operacionalização (ZANETTI, 2002).  

Lantelme e Formoso (2000, apud BARBOSA, 2010) mostram que o uso de 

um sistema de medição de desempenho nas empresas do setor é uma tarefa difícil 

por algumas razões: é uma indústria orientada por projeto, único em termos de 

produto e localização e cria-se uma organização temporária para cada projeto; os 

projetos são relativamente complexos e o produto final tem diversos atributos de 

desempenho. Nesse contexto, os autores apresentam problemas na implementação 

da medição devido á falta de organização na coleta de dados, a solução de 

problemas e a tomada de decisão ser mais baseada na experiência e na intuição, a 

visão comum dos gestores ser de curto prazo e a ideia de que “pensar 

sistematicamente não é comum nessa indústria”. 
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Para Zanetti (2002) a elaboração de um sistema de avaliação e medição de 

resultados na indústria da construção civil é viável e real, somente sendo necessário 

o interesse dos gestores. 

Para Costa (2003) as empresas da construção civil valorizam a medição de 

desempenho e seus indicadores, porém há deficiências que estão ligadas 

diretamente às características particulares destas empresas, como: dificuldade em 

estabelecer e expor seus objetivos e ações estratégicas, centralização na tomada de 

decisões e a não utilização do planejamento estratégico para seleção dos 

indicadores e posterior monitoramento e controle das estratégias definidas. Em outro 

sentido, a elaboração dos mapas estratégicos facilita a exposição e discussão das 

estratégias definidas e pretendidas pela empresa (COSTA, 2003). 

Barbosa (2010) destaca uma falha na comunicação típica entre o escritório 

central da construtora e as obras, dificultando sistemas de gestão, integração e o 

fluxo de informações, justificando por este fato a dificuldade no uso dos indicadores 

de desempenho neste contexto.  

Por outro lado, Costa (2003) defende como fatores críticos para o sucesso 

de implantação dos indicadores a necessidade de compartilhar e facilitar o fluxo de 

informações e comunicação na empresa, a criação de programação de remuneração 

variável, busca por certificados de qualidade e a participação das pessoas no 

entendimento e uso das informações de desempenho da organização e vínculo das 

estratégias, inclusive pessoais. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo objetiva fundamentar e explicar a metodologia da pesquisa 

aplicada neste trabalho. Apresenta-se o tipo de pesquisa, conjunto de abordagens, 

técnicas e procedimentos utilizados para solucionar o problema de pesquisa 

apresentada.  

 

3.1 TIPOLOGIA QUANTO AOS OBJETIVOS 

 

Com relação à abordagem ao objeto de estudo, a presente pesquisa 

enquadra-se como uma pesquisa descritiva. Para Gil (2002), as pesquisas 

descritivas tem como objetivo principal a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. 

O autor ainda define que pesquisas classificada como descritivas são 

aqueles em que, geralmente, os pesquisadores estão preocupados com a atuação 

prática (GIL, 2002). 

 

3.2 TIPOLOGIA QUANTO AOS PROCEDIMENTOS 

 

Com relação aos procedimentos, essa pesquisa é uma proposição de planos 

e programas. Segundo Martins e Theóphilo (2009), é uma estratégia de pesquisa 

que objetiva apresentar soluções para problemas organizações já identificados. É 

um estudo de viabilidade de planos alternativas, com concepção e implementação, 

para a solução de problemas, propondo aplicação de modelos para soluções 

práticas (MARTINS E THEÓPHILO, 2009).  

Ainda nestas pesquisas ressalta-se a habilidade e criatividade para adaptar 

modelos teóricos, provenientes da base teórica e referências de estudo, para a 

situação específica (MARTINS E THEÓPHILO, 2009). 

 

3.3 TIPOLOGIA QUANTO À ABORDAGEM AO PROBLEMA 
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Em se tratando da abordagem ao problema, a pesquisa se enquadra como 

uma pesquisa qualitativa. Para Oliveira (2011), a análise qualitativa capta a 

aparência do fenômeno e suas essências, explica sua origem, relações e mudanças 

e visa deduzir as consequências.  

Gil (2008) descreve que neste tipo de análise, o elemento ser humano é 

fundamental. Segundo Merriam (2009, apud PORTULHAK, 2013) descreve que os 

pesquisadores que utilizam essa abordagem estão preocupados em entender o 

significado para os indivíduos, porque a realidade é construída em uma sociedade, 

onde existem diversas interpretações para evento ou experiência. 

 

3.4 ESTRATÉGIAS PARA COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Com relação às técnicas de coleta de dados a serem utilizadas nestas 

pesquisa, são elencadas as seguintes: 

 

 Entrevista: é o tipo em que o pesquisador procura entender o significado 

que os indivíduos atribuem a determinadas questões ou situações 

(MARTINS E THEÓPHILO, 2007); 

 Análise de documentos e situação organizacional atual; 

 Reuniões presenciais e aplicação de técnicas de brainstorming 

(tempestade de ideias) com os envolvidos para compartilhamento de 

ideias e informações. 

 

Com relação à estratégia e procedimentos para análise de dados dessa 

pesquisa, dividiu-se em duas etapas abaixo apresentadas: 

 

3.4.1 Etapa 1 - Revisão do planejamento estratégico 

 

Como apresentado anteriormente, os indicadores de desempenho estão 

fortemente ligados à busca e alcance dos objetivos da organização 

(FRANCISCHINI, 2017). Sendo assim, se propôs inicialmente estudar e revisar o 

planejamento estratégico da organização, já que o principal produto deste é a 

seleção dos objetivos de uma organização e as suas ações para atingi-los 

(ZANETTI, 2002).  
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A metodologia utilizada para o desenvolvimento do planejamento estratégico 

utiliza-se do pensamento participativo, ou seja, é essencial a participação e 

interação das pessoas envolvidas na organização (VASCONCELLOS, 1978). 

Para a revisão do planejamento estratégico ser eficaz, é fundamental o 

conhecimento da realidade do ambiente da organização, interno e externo 

(VASCONCELLOS, 1979). Portanto, para tal, apoiou-se na utilização da ferramenta 

da matriz SWOT, que segundo Silva et al. (2011) é uma ferramenta utilizada para 

desenvolver análises de cenários e ambientes. 

Ainda, antecedente a revisão do planejamento estratégico, planeja-se a 

elaboração do modelo de negócios da empresa (SEBRAE, 2013). Neste trabalho, foi 

utilizada a ferramenta do Business Model Canvas, que permite descrever, projetar, 

desafiar, inverter e dinamizar seu modelo de negócios (OSTERWALDER E 

PIGNEUR, 2011). 

Por fim, o último aliado ao desenvolvimento do planejamento estratégico é o 

conhecimento de sua identidade organizacional, que segundo Crozatti (2003) é 

importante já que são gerados questionamentos e discussões que revisam a missão 

das organizações, suas áreas e aperfeiçoam o entendido dos envolvidos e objetivos 

almejados. Em vista disso, foram desenvolvidos os conceitos de missão, visão e 

valores da organização estudada. 

Figura 9 – Desenvolvimento da etapa 1 da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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3.4.2 Etapa 2 – Desenvolvimento do BSC 

 

A segunda etapa consistiu no desenvolvimento do Balanced Scorecard, 

método utilizado para a elaboração de um sistema de avaliação de desempenho e 

que o qual o produto é a elaboração dos mapas estratégicos (FRANCISCHINI, 2017) 

e assim facilita a comunicação de maneira coerente e entendimento do 

planejamento estratégico para toda a organização (KAPLAN E NORTON, 2012). 

A presente pesquisa limitou-se a desenvolver os dois primeiros princípios do 

que as empresas bem sucedidas devem seguir na implementação do BSC: 

 

 Para traduzir a estratégia em termos operacionais: 

 

O primeiro passo foi a discriminação e detalhamento dos fatores-chave de 

sucesso (KPIs) no plano estratégico da organização, ou seja, é a interpretação da 

estratégia da empresa.  

Posteriormente, foram agrupados os KPIs de acordo com as quatro 

perspectivas do BSC anteriormente apresentadas (perspectiva financeira, 

perspectiva de clientes, perspectiva dos processos internos e perspectiva do 

aprendizado e do crescimento). Neste processo foi possível demonstrar as 

prioridades e as relações de causa-efeito dos KPIs definidos. 

O passo seguinte foi a definição dos indicadores de desempenho, ou seja, 

serão métricas as quais será possível mensurar o sucesso ou insucesso de cada 

KPI identificado. 

Por fim, o quarto passo foi a definição de objetivos e targets que deverão ser 

cumpridos para a obtenção do sucesso da estratégia definida no plano. 

 

 Para alinhar a organização à estratégia  

 

Vencidos os passos anteriores, foi realizado o cascateamento do BSC 

elaborado para cada área funcional e nível da organização estudada. Segundo 

Kaplan e Norton (2000), o desempenho superior das organizações está ligado 

diretamente a somas das estratégias individuais e sinergia entre todas as unidades 

do negócio.  
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Figura 10 - Desenvolvimento da etapa 2 da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Foram aplicados dois instrumentos de forma a coletar informações 

consistentes e coerentes para análise e desenvolvimento da pesquisa.  

Para a realização da etapa 1 e diagnóstico inicial da organização, foi 

aplicado individualmente uma entrevista semiestruturada realizada com os sócios e 

gerentes operacionais da empresa objeto do estudo (conforme roteiro presente no 

Apêndice A). 

Também foi elaborado um protocolo de estudo para condução da pesquisa 

(conforme apresentado no Apêndice B). Para Yin (2001, apud PORTULHAK, 2013), 

o protocolo contém os procedimentos e as regras gerais que devem ser seguidas, 

visando aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso. 

Finalmente, para a elaboração do BSC foram realizadas duas reuniões 

presenciais realizada com os sócios e gerentes da empresa objeto do estudo, 

buscando o pensamento participativo e colaborativo.  

 

3.5 DESCRIÇÃO DO CASO  

 

A presente pesquisa foi realizada em uma empresa de engenharia fundada 

em maio de 2018 e atuante em gerenciamento de obras, construções novas e 

reformas nos segmentos residencial e comercial na cidade de Curitiba, estado do 

Paraná. A escolha da organização objeto de estudo foi orientada pela presença do 
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pesquisador como sócio da organização, o que contribui para a coleta de dados e 

informações e aplicação prática futura.  

Para a realização das entrevistas semiestruturas, considerou-se todos os 

colaboradores da estrutura organizacional da empresa, dois sócios e dois gerentes 

operacionais, todos engenheiros civis, porque todos tem envolvimento na tomada de 

decisões, dividida em projetos, e que interferem na estratégia da empresa. 

Para a análise documental, foram considerados todos os documentos da 

empresa que se fizeram necessários à investigação da situação organizacional atual 

com relação à definição de objetivos estratégicos, metas e resultados. 

Por fim, as reuniões presenciais contaram com a participação dos quatro 

colaboradores e foram realizadas no escritório da empresa objeto do estudo. 
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4 ELABORAÇÃO DO BSC PARA MPE DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

4.1 O CASO E A IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL 

 

Conforme demonstrado no item 3.2 deste trabalho, escolheu-se a pesquisa 

de proposição de planos e programas com o objetivo de apresentar soluções aos 

problemas organizações, estudando alternativas, concepções e aplicação de 

modelos para soluções práticas (MARTINS E THEÓPHILO, 2009). A escolha da 

empresa objeto do estudo buscou atender o objetivo geral conforme exposto no item 

1.3.1 deste trabalho.  

A organização estudada é considerada uma empresa de pequeno porte, já 

que em 2020 teve receita bruta superior a R$ 360.000,00. É administrada em 

conjunto por seus dois sócios que são engenheiros civis. Tem sua atuação principal 

na cidade de Curitiba e em 2019 e 2020 atuou em mais de 20 projetos de 

construção ou reforma.    

A Figura 11 demonstra o organograma geral atual da organização objeto da 

pesquisa. A organização possui uma diretoria geral constituída por seus dois sócios 

e que é responsável pela administração geral da empresa, recursos humanos, 

infraestrutura e decisões estratégicas. A partir dela, há um segundo nível de 

diretorias e divisão entre os sócios: sócio 1 responde pela Diretoria Financeira, 

responsável pela gestão de contas a pagar e receber da organização, e pela 

Diretoria Administrativa, responsável pela contabilidade, e outras as questões 

administrativas; e o sócio 2 responde pela Diretoria Comercial e Marketing, 

responsável pela prospecção de novos projetos, elaboração de propostas 

comerciais e ações de divulgação e marketing.  
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Figura 11 – Organograma geral da organização estudada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Na Diretoria de Operações, ocorre a subdivisão e reorganização por projetos 

ou obras, já que estes são empreendimentos temporários, sob encomenda de um 

cliente, com prazos e orçamentos programados (MAXIMIANO, 2011). Nesta 

diretoria, cada sócio assume determinado projeto e tem assessoria e o apoio de um 

gerente operacional que atende a todas as questões e áreas relacionadas à aquele 

projeto, conforme demonstrado na Figura 12. 

Figura 12 – Diretoria de Operações – organização por projetos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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Com relação ao planejamento estratégico atual, a empresa objeto do estudo 

não apresenta o plano formalizado e tampouco difundido entre os colaboradores 

quais são seus objetivos estratégicos e metas.  

Por outro lado, na época de criação da empresa, foram definidos os 

conceitos de identidade organizacional – missão, visão e valores – e foi elaborado 

um modelo de Proposta de Valor, que definiu os principais benefícios e soluções 

para o seu público (clientes), bem como as principais características que devem ser 

destacadas e os serviços prestados. Essa ferramenta surgiu nos setores de 

marketing das empresas, é muito usual em startups e contribui para a elaboração e 

entendimento do Business Model Canvas (LIGA INSIGHTS, 2020). 

 

4.2 REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Com a conclusão das entrevistas realizadas (Apêndice A) em todos os 

colaboradores da organização e realizada uma reunião presencial entre os 

envolvidos, foi possível realizar a revisão do planejamento estratégico conforme 

proposto no item 3.4.1 deste trabalho e objetivo deste item.  

Como passo inicial e fundamental, foi realizada a análise do ambiente 

interno e externo da empresa. Para tal, foi utilizada a matriz SWOT para a criação 

dos cenários e posterior análises. Assim como o Business Model Canvas, o 

desenvolvimento foi em conjunto e seguindo as instruções do processo 

metodológico apresentadas neste trabalho. A matriz SWOT elaborada é 

apresentada no Apêndice D. 

Com essa etapa, foi possível esclarecer qual a posição estratégica da 

empresa. Concluindo-se a partir dos fatores internos: a empresa presta um serviço 

não comum no mercado da construção civil, com uso de tecnologia e gestão da 

informação de forma prática, porém possui estrutura limitada, pouco reconhecimento 

e notoriedade no mercado, pouco conhecimento em outras áreas empresais exceto 

a operação de construção e carência de padrões e objetivos comuns. 

Ainda, a partir dos fatores externos, foi possível perceber: o mercado 

imobiliário tende a crescer, existem novas oportunidades de negócios para atuar e 

novas tecnologias podem surgir e devem melhorar o processo de produção; por 

outro lado, é um mercado com enorme concorrência, o tempo de atuação da 

empresa é relevante e pode sofrer interferências incontroláveis que impactam 
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diretamente na sua operação e resultados (fornecedores de materiais, variações de 

preços, ausência de mão-de-obra, etc.). 

Na sequência e baseado do modelo de Proposta de Valor existente, foi 

desenvolvido formalmente o plano ou modelo de negócios da empresa, com a 

utilização da ferramenta do Business Model Canvas. O objetivo principal deste 

passo, como exposto na revisão de literatura deste trabalho, foi descrever de forma 

clara e visual o negócio da empresa, de forma a facilitar sua discussão, desenvolver 

suas potencialidades e serviços. O desenvolvimento foi realizado em conjunto 

durante a reunião com os envolvidos, com as devidas análises, discussões e 

preenchimentos de cada componente, além de serem seguidos os princípios de: 

simplicidade, aplicabilidade, pensamento visual e busca dos diferenciais e 

potenciais. O modelo desenvolvido é apresentado no Apêndice C deste trabalho.  

As principal contribuições positivas que resultaram desta etapa foram: a 

proposta de valor está bem definida e clara para qualquer serviço a ser prestado, há 

uma grande importância nos recursos humanos (equipe interna e empresas 

terceirizados), os parceiros podem agregar valor ao negócio e ajuda no seu 

crescimento, existem fontes de renda alternativas as atuais e que devem ser 

fomentadas. 

Por outro lado, como pontos de melhoria, foi possível identificar que: a 

estrutura da empresa deve crescer para atender todo o modelo, os canais de 

comunicação devem ser mais desenvolvidos e inexiste a padronização no 

relacionamento com o cliente e na execução das atividades chave da empresa. 

O terceiro passo foi compilar todas as reflexões que surgiram a partir da 

elaboração da matriz SWOT e do Bussiness Model Canvas e traduzir isso para os 

conceitos atribuídos a identidade organizacional da empresa, os quais são 

apresentados abaixo em sua versão revisada: 

A missão definida é: atender ao setor de construção civil com as 

melhores práticas e tecnologias de gerenciamento de obras e garantir ao 

cliente o suporte técnico necessário e a superação das suas expectativas.  

A visão definida é: ser referência de qualidade, custo e prazo no setor de 

construção civil e reconhecida como a gerenciadora de obras que adota "BIM 

na obra". 
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Os valores envolvidos para tal são: melhoria contínua, construção enxuta, 

inovação, qualidade, tecnologia BIM, gestão participativa e colaborativa, 

transparência, sustentabilidade e cidadania.  

Por fim, foram criados e redigidos os objetivos ou diretrizes estratégicas da 

organização em estudo conforme apresentado a seguir: 

 Aumentar o valor agregado da prestação de serviço, com melhoria dos 

processos de produção, gestão e atendimento; 

 Ser composta por uma equipe competente, engajada e comprometida 

com os objetivos da empresa e que atue de forma única; 

 Formar equipes terceirizadas e altamente especializadas nos serviços 

prestados; 

 Promover a gestão das obras e suas informações relacionais melhor que 

o usual no mercado; 

 Promover o controle exemplar de custos, qualidade e prazos das obras; 

 Promover o uso da tecnologia BIM de forma prática e assertiva nas 

obras, além da busca contínua por novas tecnologias e inovação; 

 Aumentar parcerias com arquitetos, investidores do mercado imobiliário 

e empresas incorporadoras, ganhando o reconhecimento no mercado; 

 Manter a empresa em crescimento, perene e que tenha continuidade no 

futuro. 

 

4.3 PROCESSO DE MODELAGEM CONCEITUAL DO BSC PROPOSTO 

 

O presente item tem como objetivo propor a modelagem do Balanced 

Scorecard para a empresa objeto do estudo, o qual tem, resumidamente, a 

finalidade de esclarecer a estratégia da empresa, comunicar seus objetivos, 

estabelecer metas, criar um sistema de avaliação de desempenho e melhorar o 

feedback e aprendizado estratégico (FRANCISCHINI, 2017). 

A partir da revisão do planejamento estratégico apresentada no item 4.2 e 

realizada uma reunião presencial entre os envolvidos, foi possível elaborar o BSC da 

empresa de maneira consistente, participativa e colaborativa.  

Como exposto no item 3.4.2 deste trabalho, o desenvolvimento do BSC foi 

divido em dois princípios. O primeiro, que busca traduzir a estratégia em termos 
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operacionais, iniciou-se com o detalhamento dos fatores-chave de sucesso para 

cada diretriz estratégica proposta. O resultado é apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Fatores-chave de sucesso 

DIRETRIZ ESTRATÉGICA FATORES CHAVE DE SUCESSO (KPI) 

Aumentar o valor agregado da prestação de 
serviço, com melhoria dos processos de 
produção, gestão e atendimento; 

Melhorar a qualidade de produção das obras 

Enviar relatórios padrões e de rotina aos clientes ativos 

Promover visitas e atendimento aos clientes ativos (engajamento) 

Ser composta por uma equipe competente, 
engajada e comprometida com os objetivos 
da empresa e que atue de forma única; 

Melhorar o clima organizacional 

Aumentar a capacitação dos colabores 

Acompanhar plano de metas e renumeração variável 

Formar equipes terceirizadas e altamente 
especializadas nos serviços prestados; 

Avaliar fornecedores ativos com procedimento padrão 

Atualizar prospecção e cadastro de fornecedores 

Promover a gestão das obras eficiente e 
acesso as suas informações; 

Acompanhar produtividade da equipe de produção em atividades críticas 

Garantir o acesso às informações e documentos da obra de todos os envolvidos 

Manter atualizado acervo de fotos da obra 

Promover o controle exemplar de custos, 
qualidade e prazos das obras; 

Elaborar, acompanhar e revisar o cronograma de execução da obra 

Acompanhar e reduzir os custos do projeto 

Promover o uso da tecnologia BIM de forma 
prática e assertiva nas obras, além da busca 
contínua por novas tecnologias e inovação; 

Produzir conteúdo sobre o BIM e divulgar nos canais 

Participar de feiras de inovação ou congressos de construção civil 

Aumentar parcerias com arquitetos, 
investidores do mercado imobiliário e 
empresas incorporadoras, ganhando o 
reconhecimento no mercado; 

Apresentar a empresa para novos parceiros 

Promover os canais de comunicação (site e redes sociais) 

Manter a empresa em crescimento, perene e 
que tenha continuidade no futuro. 

Aumentar a capacitação dos gestores 

Melhorar fluxo de caixa da empresa 

Garantir a margem líquida esperada no projeto/obra 

Garantir novas obras 

Desenvolver projetos de incorporação própria 

Aumentar gradativamente o faturamento da empresa 

Aumentar a distribuição anual de dividendos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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A continuidade do desenvolvimento foi o agrupamento dos KPIs dentro das 4 

perspectivas e a demonstração das relações de causa-efeito existentes entre eles, 

conforme apresentado no mapa estratégico da Figura 12. 

Figura 13 – Mapa estratégico proposto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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A seguir, foram definidos os indicadores de desempenho para cada KPI 

identificado, bem como os targets correspondentes e que deverão ser cumpridos 

individualmente e compõe o sucesso da estratégia definida no plano da empresa. O 

Quadro 3 apresenta o resultado desta etapa. 
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Quadro 3 – Indicadores e targets do BSC  

 

FATORES CHAVE DE SUCESSO (KPI) INDICADOR TARGET 

FINANCEIROS     

Monitorar fluxo de caixa da empresa Índice de caixa / contas a pagar para três meses Alcançar índice acima de 1,20 até dez/21 

Garantir a margem líquida esperada no projeto/obra Margem líquida dos projetos/obra 
Alcançar margem acima de 20% em todos os projetos 
concluídos 

Aumentar gradativamente o faturamento da empresa % de crescimento do faturamento Alcançar crescimento de 100% até dez/22 

Aumentar a distribuição anual de dividendos Dividendo pago por ação (em $) Alcançar dividendo pago por ação de R$ 5,00 no ano de 21 

CLIENTES     

Enviar relatórios padrões e de rotina aos clientes ativos Quantidade de relatórios enviados para acompanhamento Enviar 1 relatório mensal 

Promover visitas e atendimento aos clientes ativos (engajamento) Quantidade de visitas ou reuniões presenciais Realizar 1 visita por semestre 

Garantir novas obras Quantidade de novas obras em andamento Obter 10 novas obras até dez/21 

PROCESSOS INTERNOS     

Melhorar a qualidade de produção das obras % itens pendentes para correção nas fichas de verificação Manter menor que 20% em todas as obras 

Acompanhar plano de metas e renumeração variável Atualização do controle de metas Realizar o fechamento do ano até janeiro do ano seguinte 

Avaliar fornecedores ativos com procedimento padrão Quantidade de pesquisas de avaliação realizadas Realizar 2 pesquisas por obra 

Acompanhar produtividade da equipe de produção em atividades 
críticas 

Índice de produtividade da obra  
(prod. executado/prod. planejada) 

Alcançar 90% até dez/21 

Garantir o acesso as informações e documentos da obra de todos 
os envolvidos 

Atualização dos documentos da obra Realizar 1 atualização mensal dos documentos 

Manter atualizado acervo de fotos da obra Atualização das fotos da obra Realizar 1 atualização mensal das fotos 
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Elaborar, acompanhar e revisar o cronograma de execução da obra % atraso do projeto (tempo real/tempo planejado) Alcançar abaixo de 105% em todos os projetos concluídos 

Acompanhar e reduzir os custos do projeto/obra % redução de custos do projeto/obra projetados Alcançar 10% de redução em todos os projetos concluídos 

Produzir conteúdo sobre o BIM e divulgar nos canais Quantidade de publicações sobre o tema Realizar 1 publicação mensal 

Promover os canais de comunicação (site e redes sociais) Quantidade de atualizações nos canais 
Realizar ao mínimo 3 publicações por mês em canais 
diferentes 

Desenvolver projetos de incorporação própria Quantidade de obras de incorporação própria Iniciar 2 novas obras até dez/21 

APRENDIZADO E CRESCIMENTO     

Melhorar o clima organizacional % de satisfação dos colaboradores em pesquisa de clima Obter nota geral igual a 85 até dez/21 

Aumentar a capacitação dos colabores % de colaboradores com novos cursos concluídos (mínimo 1) 90% dos colaboradores com 1 novo curso até dez/21 

Atualizar prospecção e cadastro de fornecedores Quantidade de novos fornecedores cadastrados Cadastrar 5 novos fornecedores 

Participar de feiras de inovação ou congressos de construção civil Quantidade de eventos participados Participar de 1 evento por ano 

Apresentar a empresa para novos parceiros Quantidade de novos contatos realizados Contatar 3 novos possíveis parceiros por mês 

Aumentar a capacitação dos gestores % de gestores com novos cursos concluídos  100% dos gestores com 1 novo curso até dez/21 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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O segundo princípio de desenvolvimento do BSC, que reforça o alinhamento 

da organização à estratégia, foi atendido com o cascateamento das informações do 

BSC para as áreas da organização conforme organograma atual dela apresentando 

na Figura 10. O resultado deste desenvolvimento é apresentado no Quadro 4. 

Quadro 4 - Cascateamento do BSC proposto 

FATORES CHAVE DE SUCESSO (KPI) ÁREA CASCATEADA 

Melhorar a qualidade de produção das obras Operações 

Enviar relatórios padrões e de rotina aos clientes ativos Operações 

Promover visitas e atendimento aos clientes ativos (engajamento) Comercial e Marketing 

Melhorar o clima organizacional Administrativa 

Aumentar a capacitação dos colabores Administrativa 

Acompanhar plano de metas e renumeração variável Administrativa 

Avaliar fornecedores ativos com procedimento padrão Operações 

Atualizar prospecção e cadastro de fornecedores Operações 

Acompanhar produtividade da equipe de produção em atividades críticas Operações 

Garantir o acesso as informações e documentos da obra de todos os envolvidos Operações 

Manter atualizado acervo de fotos da obra Operações 

Elaborar, acompanhar e revisar o cronograma de execução da obra Operações 

Acompanhar e reduzir os custos do projeto/obra Operações 

Produzir conteúdo sobre o BIM e divulgar nos canais Comercial e Marketing 

Participar de feiras de inovação ou congressos de construção civil Operações 

Apresentar a empresa para novos parceiros Comercial e Marketing 

Promover os canais de comunicação (site e redes sociais) Comercial e Marketing 

Aumentar a capacitação dos gestores Administrativa 

Monitorar fluxo de caixa da empresa Financeira 

Garantir a margem líquida esperada no projeto/obra Operações 

Garantir novas obras Comercial e Marketing 

Desenvolver projetos de incorporação própria Comercial e Marketing 

Aumentar gradativamente o faturamento da empresa Financeira 

Aumentar a distribuição anual de dividendos Financeira 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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Como fica claro ao decorrer do item 4, foi possível o desenvolvimento de 

indicadores e metas de desempenho para um microempresa de engenharia e 

construção com base na metodologia do modelo Balanced Scorecard (BSC), 

apresentando compatibilidade com o seu negócio e estratégia da empresa, ainda 

que com certa adaptação a sua realidade atual (principalmente com relação a 

estrutura organizacional e cascateamento). 

É importante destacar que para garantir que a ferramenta tenha o sucesso 

esperado é imprescindível a comunicação a todos os envolvidos, entendimento claro 

dos indicadores criados, além do seu acompanhamento e controle. 

Pode-se concluir que o modelo proposto tem informações relevantes e 

aplicáveis à empresa objeto do estudo, que podem ajudar na tomada de decisões 

dos sócios, busca pela melhoria contínua de processos e serviços prestados e ao 

seu crescimento sustentável dela.  

Por fim, são apresentados e sugeridos próximos passos que podem ser 

seguidos para a institucionalização da ferramenta. 

a. Apresentar o plano estratégico e o BSC proposta para todos os 

envolvidos na organização (KAPLAN E NORTON, 2000); 

b. Definir o responsável pelo acompanhamento e controle dos indicadores 

de desempenho estabelecidos (KAPLAN E NORTON, 2000); 

c. Criar o senso do BSC ser projeto de mudança e mobilização da 

organização e sua governança, resultando em um novo sistema 

gerencial (KAPLAN E NORTON, 2000); 

d. Definir um plano de renumeração variável e recompensas baseado nos 

targets estabelecidos para criação de um sistema de meritocracia 

(FRANCISCHINI, 2017); 

e. Utilizar o sistema de avaliação de desempenho como ferramenta auxiliar 

na tomada de decisões, revisão dos processos e avaliação de coerência 

com a estratégia (KAPLAN E NORTON, 2000).  
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5 CONCLUSÕES  

 

A partir do problema de pesquisa apresentado, “como podem ser 

desenvolvidos indicadores e metas de desempenho para uma microempresa de 

engenharia e construção?”, e o seu desenvolvimento, a ferramenta Balanced 

Scorecard, modelo de avaliação de desempenho escolhido como base, se mostrou 

eficiente para atender a resposta da pesquisa, ainda que hajam limitações devido ao 

porte e condições da empresa objeto do estudo. 

O desenvolvimento do modelo foi possível seguindo-se o processo 

metodológico de desenvolvimento do planejamento estratégico e do BSC, 

apresentados respectivamente nos itens 2.1.1 e 2.2.1 deste trabalho.  

Na primeira etapa, da revisão do planejamento estratégico, notou-se 

resultados equivalentes e próximos ao que consta na literatura sobre o tema: (i) ficou 

mais claro o ambiente em que a empresa está inserido, ainda que de forma 

simplificada neste primeiro momento; (ii)  o modelo de negócios desenvolvido trouxe 

considerações importantes sobre a proposta de valor e parceiros chave ao negócio, 

que são caracterizados como potenciais da empresa, e em outro lado, identificou 

pontos de melhoria para perenidade do negócio e (iii) e revisão dos conceitos de 

identidade organizacional da empresa, promovendo a cultura da empresa e pontos 

iniciais ao processo gerencial e obtenção dos resultados (KAPLAN E NORTON, 

2000). 

Na segunda etapa, do desenvolvimento do BSC, notou-se ser possível o 

desenvolvimento do modelo a partir de um planejamento estratégico, seus objetivos 

e diretrizes. Por outro lado, cabe destacar que, a pesquisa limitou-se a desenvolver 

os dois primeiros princípios da implementação do BSC em empresas bem-sucedidas 

(KAPLAN E NORTON, 2000). Os princípios seguintes, terceiro, quarto e quinto, 

compreendem a ações de implementação eficaz e eficiente do BSC, portanto há 

certa limitação no desenvolvimento por conta do porte da empresa estuda, sua 

estrutura atual e tempo de pesquisa.  

Contudo, alinhado ao exposto na literatura sobre o tema, notou-se: (i) a 

possibilidade de esclarecer e traduzir a visão e a estratégia, facilitando o seu 

entendimento e comunicação, (ii) o estabelecimento de vínculos entre as áreas da 

organização e as relações de causa e efeito das suas ações visando os resultados e 

objetivos, (iii) maior facilidade no estabelecimento de metas, prioridades e ações.  
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Ademais, reforça-se a justificativa e importância da presente pesquisa ao 

expor os benefícios do desenvolvimento de modelo de avaliação de desempenho, 

criação de indicadores, metas e objetivos a serem alcançados, principalmente para 

micro e pequenas empresas, abundantes e em crescimento no mercado, porém com 

baixa taxa de sobrevivência e geralmente um processo de gestão falho ou carente.  

Com isso, julga-se que o BSC é uma ferramenta de avaliação de 

desempenho capaz de colaborar microempresários para a sua gestão, 

principalmente no suporte a tomada de decisão e definição dos objetivos almejados. 

Porém, é importante mencionar que deve haver uma adaptação da modelagem a 

realidade da empresa e sua capacidade operacional, diretamente ligada a sua 

estrutura organizacional.  

Diante do exposto, sugere-se para a empresa objeto de estudo, em um 

primeiro momento, analisar os resultados desenvolvidos nesta pesquisa e repensar 

seu sistema de gestão atual. Na sequência, caso considere necessário uma gestão 

mais focada e voltada a estratégia e possível a adoção de uma nova ferramenta, 

ponderar a utilização do Balanced Scorecard para essa finalidade, ainda que em um 

nível básico no começo. Recomenda-se incialmente a escolha de poucos KPIs, 

tangíveis e que sejam de fácil acompanhamento e controle, como por exemplo: 

garantir a margem líquida esperada no projeto/obra, acompanhar e revisar o 

cronograma de execução da obra; acompanhar e reduzir os custos do projeto/obra, 

apresentar a empresa para novos parceiros, promover os canais de comunicação, 

etc. 

De modo final, reconhecem-se como limitações dos resultados encontrados 

para adoção em micro e pequenas empresas: dificuldade em acompanhamento e 

controle dos indicadores propostos, investimentos limitados em áreas não relacionadas 

a produção e estrutura organizacional enxuta, além da entidade de objeto de estudo ser 

uma só empresa e que eventualmente não reflete a maioria do setor da construção a 

qual está inserida.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Assunto: diagnóstico inicial da empresa objeto de estudo e revisão do seu 

planejamento estratégico 

 

População: sócios e gerentes operacionais da empresa objeto do estudo 

 

Premissas: Na entrevista semiestruturada, o pesquisador possui uma lista de 

perguntas bastante específica a ser tratada, e o entrevistado possui grande margem 

de manobra em como respondê-las (BRYMAN, 2012, apud, apud PORTULHAK, 

2013).  

 

Características: (i) as perguntas não seguem exatamente a forma descrita no rotei-

ro; (ii) novas perguntas podem ser incluídas (BRYMAN, 2012, apud, apud 

PORTULHAK, 2013).  

1) Dados de identificação do entrevistado:  

a. Nome: ___________________________________________________  

b. Função: __________________________________________________  

c. Diretoria/Área: _____________________________________________  

d. Tempo na empresa: _________________________________________  

 

Foi elaborada uma escala do tipo tipo Likert: (1) discordo totalmente; (2) discordo 

parcialmente; (3) não concordo nem discordo; (4) concordo parcialmente; (5) 

concordo totalmente.   

 

BLOCO 1 – Estratégia, ambiente e identidade organizacional  

1) Você conhece a missão, visão e os objetivos estratégicos da instituição? 

SIM ( ) NÃO ( ) 

 

2) Existe a comunicação da estratégia a todos colaboradores da empresa?  

SIM ( ) NÃO ( ) 

 

3) Meu processo de tomada de decisão é orientado pela estratégia da instituição. 

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )  
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5) Você é capaz de perceber como suas atividades contribuem para o alcance da 

estratégia da organização? 

SIM ( ) NÃO ( ) 

 

6) Todas as a ações e decisões tomadas pelos gestões estão sendo conduzidas 

com base na estratégia da organização. 

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )  

 

7) Eu conheço o ambiente em que a empresa está inserida e atuando (setor da 

construção civil)  

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )  

 

8) É possível reconhecer as forças e diferencias da empresa. 

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )  

 

9) O setor da construção civil, ainda que em crescimento atual, apresenta diversas 

ameaças, inseguranças e alta competitividade. 

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )  

 

10) Eu conheço todos os serviços prestados pela empresa. 

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )  

 

11) É possível reconhecer quais são os parceiros chave e recursos necessários para 

geração de negócios. 

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )  

 

12) Eu conheço os pontos de melhoria no modelo de negócios da empresa. 

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )  

 

 

BLOCO 2 – Avaliação de desempenho, metas e sistemas de incentivos 

13) A empresa possui indicadores de desempenho? 

SIM ( ) NÃO ( ) 
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Caso possua indicadores de desempenho:  

14) Descreva como ocorreu o processo de definição dos indicadores:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

15) Os indicadores de desempenho existentes são utilizados como base do 

processo de tomada de decisão:  

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 

 

16) Descreva os principais indicadores utilizados para apoio à tomada de decisão 

(determinando se são indicadores financeiros ou não financeiros):  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

16) Há uma área/colaborador responsável especificamente pelo sistema de 

avaliação de desempenho na empresa?  

SIM ( ) NÃO ( ) 

 

17) Qual é o sistema de avaliação de desempenho utilizado? 

___________________________________________________________________  

 

18) Eu conheço o modelo de avaliação e seus indicadores de forma clara e objetiva. 

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 

 

19) Motivos pela existência de um sistema de avaliação de desempenho (são 

permitidas múltiplas respostas):  

a. Imposição de clientes / fornecedores;  

b. Credibilidade das práticas;  

c. Experiência de outras empresas;  

d. Opinião / recomendação de empresas de consultoria;  

e. Desempenho econômico-financeiro;  

f. Decisão dos gestores;  
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g. Não sabe / desconhece;  

h. Não existe um sistema formal de avaliação de desempenho.  

 

20) Motivos pela inexistência de um sistema de avaliação de desempenho (são 

permitidas múltiplas respostas):  

a. Desconhecimento sobre teoria, os sistemas existentes e sua aplicação; 

b. Falta de planejamento estratégico e diretrizes; 

c. Falta de gestão empresarial; 

d. Falta de tempo e controle; 

e. Não sabe / desconhece.  

 

21) Existe a definição de metas dentro da empresa? 

SIM ( ) NÃO ( ) 

 

22) Os colaboradores possuem metas individuais pactuadas?  

SIM ( ) NÃO ( ) 

 

23) Existe um sistema de incentivos e recompensas definido e atrelado a metas 

pactuadas? 

SIM ( ) NÃO ( ) 

 

Caso existam metas:  

24) As metas existentes são tanto financeiras quanto não financeiras?  

SIM ( ) NÃO ( ) 

 

25) As metas existentes estão diretamente ligadas com a estratégia definida pela 

organização.  

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 

 

 

Caso não existam metas:  

26) Você gostaria de ter suas metas definidas e dessa forma entender de maneira 

clara a sua importância para alcance da estratégia da empresa?  

SIM ( ) NÃO ( ) 
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27) Você considera que um sistema de incentivos e recompensas atrelados a metas 

individuais e da organização é adequado para motivar as ações dos colaboradores? 

SIM ( ) NÃO ( ) 

 

28) Você reconhece a importância e relevância de fatores chave de sucesso não 

financeiros? 

SIM ( ) NÃO ( ) 

 

 

Fontes: Portulhak (2013), Kaplan e Norton (2000, Vasconcellos (1978), Francischini 

(2017) e Falconi (2013). 
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APÊNDICE B – PROTOCOLO DA PESQUISA 

 

Desenvolvimento indicadores e metas de desempenho para uma microempresa de 

engenharia e construção com base no modelo Balanced Scorecard (BSC). 

 

VISÃO GERAL DO PROJETO  

a. Questão de pesquisa  

Como podem ser desenvolvidos indicadores e metas de desempenho para uma 

microempresa de engenharia e construção? 

 

b. Pressuposto  

Pressupõe-se que o Balanced Scorecard é uma ferramenta de avaliação de 

desempenho e que pode ser utilizado por micro e pequenas empresas para dar 

suporte a gestão e a tomada de decisões 

  

c. Objetivos 

i. Objetivo geral  

Apresentar de que forma podem ser desenvolvidos indicadores e metas de 

desempenho para uma microempresa de engenharia e construção com base no 

modelo Balanced Scorecard (BSC) que esteja adaptado à realidade desta empresa 

e integrado ao seu planejamento estratégico.  

 

ii. Objetivos específicos  

a) Justificar a importância do planejamento estratégico e Balanced Scorecard 

para gestão das organizações; 

b) Caracterizar particularidades das microempresas e do setor da construção 

civil; 

c) Identificar as estratégias, missão, visão e valores da empresa do estudo, 

quais indicadores serão relevantes para avaliar seu desempenho e fatores-chave de 

sucesso;  

d) Propor um modelo conceitual de avaliação de desempenho baseado no 

Balanced Scorecard para a empresa de engenharia e construção objeto de estudo. 

 

 



72 

 

 

PROCEDIMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

a. Revisão da literatura sobre o tema 

i. Onde? Local da trabalho do pesquisador; 

ii. Como? Busca e seleção de conteúdo relevante – livros, publicações, artigos, etc – 

sobre os temas envolvidos 

iii. Para quê? Atendimento dos objetivos específicos a e b.  

 

b. Revisão do planejamento estratégico  

i. Onde? Escritório da empresa objeto de estudo 

ii. Como? Aplicação de roteiro de entrevista semiestruturada com os sócios e 

gerentes e realização da primeira reunião presencial para discussão e 

desenvolvimento participativo; 

iii. Para quê? Atendimento dos objetivo específicos c.  

 

c. Desenvolvimento do BSC  

i. Onde? Escritório da empresa objeto de estudo 

ii. Quando? Após elaboração e apresentação da revisão do planejamento 

estratégico e diretrizes;  

iii. Como? Realização da segunda reunião presencial para discussão e 

desenvolvimento de KPIs, indicadores e metas; 

iv. Para quê? Atendimento do objetivo específico (d) e objetivo geral da pesquisa. 

 

Fontes: Portulhak (2013) 
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APÊNDICE C – BUSSINESS MODEL CANVAS 

 

Para descrever de forma clara e visual o negócio da empresa, de forma a facilitar sua discussão, desenvolver suas potencialidades 

e serviços.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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APÊNDICE D – MATRIZ SWOT 

 

Para realização da análise do ambiente interno e externo da empresa, com a criação 

de cenários e análises posteriores. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 


