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RESUMO 

 

O empreendedor deve reunir informações para começar bem e ter um projeto sólido 
para seu negócio. Como resultado deste trabalho, pretende-se fornecer informações 
relevantes e de valor, agrupadas e consolidadas, com acesso de forma simples e 
ágil possibilitando a redução do grau de incerteza na abertura de novos negócios ou 
na condução de negócios existentes. A informação, por si só, não leva à decisão 
nem ao sucesso. A análise do conjunto de informações contribuirá para diminuir a 
incerteza ou influenciar decisões. Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma 
metodologia, implantada em um software, que integra dados primários de diversas 
fontes públicas e indicadores de desempenho de micro, pequenas e médias 
empresas, organizando as mesmas de maneira intuitiva por meio de gráficos e 
infográficos com objetivo de prover empresários e gestores com informações 
relevantes que auxiliem na abertura ou gestão de sua empresa. Sabe-se que as 
micro, pequenas e médias empresas possuem características que as diferem das 
grandes empresas, porém não se pode ignorar o papel que os sistemas de 
mensuração de desempenho possuem para todo e qualquer tipo de empresa. Neste 
processo, foi realizada pesquisa de campo por entrevista direta, que forneceu 
elementos que permitiram avaliar o grau de uso de indicadores de desempenho nas 
35 micro, pequenas e médias empresas associadas à Associação das Empresas do 
Parque das Indústrias Leves de Londrina e decidir sobre a aceitação ou rejeição de 
um ambiente colaborativo para troca de indicadores de desempenho setorial. Foi 
possível concluir que as informações sobre gestão, mercado, clientes e concorrência 
são temas relevantes para as empresas pesquisadas, bem como identificar a 
relevância do acesso às informações referentes aos municípios brasileiros que estas 
empresas atuam. Segundo método aplicado, os resultados revelaram que entre as 
empresas pesquisadas, a média de grau de emprego é de 3,11 para indicadores 
financeiros e não financeiros, com maior ênfase no uso de indicadores referente a 
processos (3,40) seguidos dos indicadores financeiros (3,06). Observou-se que 50% 
das empresas entrevistadas têm uma perspectiva de crescimento e 43,75% de 
estabilidade para os próximos dois anos. Das empresas que tem a perspectiva de 
crescimento, 50% tem perspectiva de aumentar o faturamento e 28,6% de aumentar 
o número de clientes. Quanto à identificação de tecnologias que suportem e facilitem 
a colaboração dos indicadores de desempenho, que permitam definir meios de 
comparação destes indicadores e fornecer dados primários de forma estruturada, 
ficou evidenciada a positiva aplicação dos recursos propostos. Como resultado do 
uso deste ambiente é esperado que as empresas, por meio da colaboração e 
acesso a dados primários estruturados melhorem a sua qualidade de tomada de 
decisão, ganhem desempenho e competitividade e promovam o desenvolvimento 
regional. 
 
Palavras-chave: Micro, Pequenas e Médias Empresas. Mensuração de 
desempenho. Indicadores de desempenho. Business Intelligence 
 



 

  



 

ABSTRACT 

 

The entrepreneur must gather information to start well and have a solid project for 
the business. As a result of this project, it is intended to provide relevant, valuable, 
grouped and consolidated information, with a simple and agile access enabling the 
reduction of uncertainties when opening new business or running existing business. 
The information by itself does not lead to decision or success. The analysis of the 
entirety information will help to reduce uncertainty or influence decisions. This paper 
proposes the development of a methodology which is implemented in a software that 
integrates primary data from various public sources and performance indicators from 
micro, small and medium enterprises, organizing them intuitively through graphics 
and infographics in order to provide entrepreneurs and managers with relevant 
information assisting in the opening or management of their company. It is known 
that micro, small and medium enterprises have characteristics that differ them from 
the large companies, but one cannot ignore the role which performance 
measurement systems play for any type of company. In this process, a field research 
was carried out by direct interview, which provided data that allowed evaluating the 
usage degree of performance indicators in the 35 micro, small and medium 
enterprises associated with the Associação das Empresas do Parque das Indústrias 
Leves de Londrina and decide about the acceptance or rejection of a collaborative 
environment for exchange of sector performance indicators. It was possible to 
conclude that the information over management, marketing, customers and 
competition is a relevant issue for the surveyed companies, as well as identifying the 
relevance of the information access of the Brazilian municipalities in which these 
companies operate. According to the applied method, the results reveal that among 
the surveyed companies, the average level of the use of performance indicators  is  
3.11 for use financial and non-financial indicators, with greater emphasis on the use 
of indicators related to processes (3.40) followed by the financial indicators (3.06). It 
was observed that 50% of the surveyed companies present a growth perspective and 
43.75% of stability for the next two years. From the companies that show growth 
perspective, 50% present perspective of increasing the billing and 28.6% of 
increasing the number of customers. Regarding the identification of technologies 
which support and facilitate the collaboration of the performance indicators, which 
allows defining means of comparing these indicators and providing primary data in a 
structured way, the positive application of the multiple proposed resources became 
evident. As a result of using this environment it is expected that companies, through 
collaboration and access to structured primary data, improve their quality of decision 
making, gain performance and competitiveness and promote regional development. 
 

Key words: Micro, small, and medium-sized enterprises. Performance measurement. 

Performance indicators. Business Intelligence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÂO 

 

Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE (2012) no Brasil existem cerca de 6.3 milhões de empresas, 

deste total, 99% são Micro e Pequenas Empresas (MPE), representando 77% na 

geração de empregos, 28% do faturamento das empresas e 20% de participação no 

PIB. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2011) apontam 

que 51,5% das empresas consideradas de alto crescimento situam na faixa de micro 

e pequenas empresas, ou seja, o maior desenvolvimento ocorre entre as que 

possuem de 10 a 49 postos de trabalho assalariado. Este mesmo relatório, afirma 

existir 35.528 empresas em expansão.  

Segundo pesquisa do SEBRAE/NA (2014a), as perspectivas dos pequenos 

empresários para os próximos dois anos são de realizar novos investimentos 

(57,7%) e aumentar o número de clientes (31%). Observou-se ainda, uma ênfase no 

uso de indicadores referente a operações, acima da média de emprego no uso de 

indicadores das dimensões financeira, clientes e pessoas. Quanto aos 

conhecimentos de maior relevância referente aos temas mercado e gestão, inovação 

(1%) e concorrência (1%) foram os menos citados e os mais citados: clientes (14%), 

mercado (11%) e tendências (10%). 

Porter (2004) destaca que uma organização sem um planejamento 

estratégico bem estabelecido e uma adequada estruturação de dados corre sérios 

riscos de encerrar suas atividades em virtude da concorrência agressiva existente. 

Segundo pesquisa realizada por SEBRAE/SP (2014), três são as principais 

causa mortis das empresas nos primeiros cinco anos de vida: planejamento prévio, 

gestão empresarial e comportamento empreendedor. A pesquisa destaca que ao 

abrir a empresa, parte dos empreendedores não havia levantado informações 

importantes sobre o mercado, como número de clientes, hábitos e potencial de 

consumo, 38% não sabiam o número de concorrentes que teriam, 50% não 

determinaram o valor bruto pretendido e 42% não calcularam o nível de vendas para 

cobrir custos e gerar o lucro pretendido. 
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O empreendedor deve reunir informações para começar bem e ter um 

projeto sólido para seu negócio. A informação, por si só, não leva à decisão nem ao 

sucesso. A análise do conjunto de informações contribuirá para diminuir a incerteza 

ou influenciar decisões.  

Beuren (1998, p. 28) afirma que gestores necessitam de informações que 

estejam em consonância com seus modelos decisórios. Ansoff apud Beuren (1998, 

p. 42) descreve que a estratégia consiste em um dos vários conjuntos de regras de 

decisão para orientar o comportamento de uma organização. Segundo Beuren 

(1998,  p. 42) a estratégia é o próprio padrão de comportamento de uma empresa, 

como posição identifica qual a situação da empresa no mercado e sua posição no 

ambiente, como perspectiva é a visão de mundo que a empresa possui.  

A necessidade da informação em um mercado onde exigências como: 

capacidade de inovação, flexibilidade, rapidez, qualidade, produtividade dentre 

outros requisitos, amplia cada vez mais o papel deste recurso, a informação, como 

elemento estratégico.  

Um dos grandes desafios é o de habilitar os gestores a alcançar os objetivos 

propostos para a empresa, por meio do uso eficiente dos recursos disponíveis. 

Garrison apud Beuren (1998) afirma que a informação é o motor que move os 

gestores. Gestores precisam ser supridos de informação de valor para sua tomada 

de decisão e que informação não se limita a simples coleta de dados. Dados podem 

ser visualizados e discutidos desconectados do contexto de seu leitor. Para que os 

dados se transformem em informação útil, eles precisam ser decodificados, 

organizados, contextualizados conforme a necessidade dos gestores responsáveis 

pelo processo decisório.  

Porter lembra em uma de suas citações: “as empresas nunca podem parar 

de aprender sobre o setor em que atuam suas rivais ou formas de melhorar ou 

modificar sua posição competitiva”. (Passos, 2008) 

Possuir grande quantidade de informações ou de dados não é mais 

suficiente, o diferencial é identificar, selecionar, classificar, comparar, sequenciar e 

estabelecer correlação desta profusão de informações, transformando-a em 

inteligência, de modo que as organizações possam se adaptar às exigências em que 

estão inseridas.  

Davenport et al. (2010) descreve cinco fatores de sucesso para iniciativas de 

aplicação de inteligência analítica: 
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a) dados acessíveis e de alta qualidade; 

b) orientação empresarial; 

c) liderança analítica; 

d) alvos estratégicos; 

e) analistas. 

O termo Inteligência de Negócios ou Business Intelligence (BI) refere-se a 

metodologias, métodos, arquiteturas, tecnologias, ferramentas e aplicativos que 

atuam no processo de transformação de dados brutos em informações significativas 

e úteis para o suporte à tomada de decisão (Evelson et al. ,2009). 

Promover cargas de dados públicos e de organizações parceiras é a 

maneira para disponibilizar cruzamento de métricas que ultrapassem os limites 

organizacionais, sendo a modelagem dimensional a técnica mais viável para o 

fornecimento de dados para os usuários.  

Para que seja possível obter resultados satisfatórios é necessário 

estabelecer um modelo de dados que seja simples, acessível e que possua alta 

qualidade, de maneira a oferecer aos gestores a capacidade de visualizar algo tão 

abstrato como um conjunto de dados de forma concreta e tangível. Modelos 

excessivamente complicados que sejam executados lentamente serão rejeitados 

pelos usuários corporativos. (Kimball; Ross, 2013 p 26) 

Este trabalho, propõe o desenvolvimento de uma metodologia, implantada 

em um software que integra dados primários de diversas fontes públicas e 

indicadores de desempenho de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME), 

organizando as mesmas de maneira intuitiva por meio de gráficos e infográficos com 

objetivo de prover empresários e gestores com informações relevantes que auxiliem 

na abertura ou gestão de sua empresa. 

Segundo Cairo (2011) a infografia é o uso de apresentações gráficas 

(mapas, tabelas, diagramas...) para comunicar e facilitar a compreensão de 

conteúdo em que apenas texto escrito dificultaria seu entendimento. 

Como resultado, busca-se fornecer informações relevantes e de valor, 

agrupadas e consolidadas, com acesso de forma simples e ágil possibilitando a 

redução do grau de incerteza na abertura de novos negócios ou na condução de 

negócios existentes. 
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1.2 MOTIVAÇÃO 

 

O modelo tradicional de BI, normalmente utiliza centralização dos dados, 

justamente pelo forte acoplamento de dados e de conceitos organizacionais, sendo 

tratados dentro dos limites das organizações em estruturas isoladas, elementos que 

destoam dos aspectos de interoperação e colaboração.  

 A troca de informação entre as organizações contribuem para a discussão 

de alternativas para combater e melhorar seus pontos fracos. A troca de 

experiências nos relacionamentos interorganizacionais proporciona sinergia em 

torno de uma atividade, gerando resultado para todas as organizações envolvidas. 

(Teixeira; Teixeira, 2011) 

Como motivação central deste trabalho está o desenvolvimento de uma 

arquitetura colaborativa, onde várias empresas submetam seus indicadores de 

desempenho, e que estes sejam convergidos a fim de mensurar por meio de um 

conjunto estratégico de indicadores, qual a real posição de cada uma das 

organizações frente a seus pares e setor. Objetiva-se que por meio dos resultados 

informados e pela análise dos mesmos, que as organizações possam atuar na 

melhoria contínua de seus negócios ou possam promover ações de 

empreendedorismo na concepção de novas empresas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O trabalho apresentado nesta dissertação não tem a pretensão de fornecer 

soluções definitivas, mas sim contribuir com uma parcela de conhecimento prático 

da gestão e da aplicação da inteligência analítica por meio da utilização da 

tecnologia, apresentando uma arquitetura de inteligência de negócios que forneça 

subsídios para o apoio na elaboração de estratégias competitivas para o 

desenvolvimento setorial e para o fomento do empreendedorismo local. Segundo 

Sebrae-SP (2008, p. 59), após realização do estudo que monitorou 10 anos da 

sobrevivência e mortalidade dos pequenos negócios, foram apontados seis fatores 

que impedem o desenvolvimento e crescimento dos pequenos negócios e 

contribuem para o encerramento prematuro dos negócios: 1) ausência de um 

comportamento empreendedor; 2) ausência de um planejamento prévio adequado; 

3) deficiências no processo de gestão empresarial; 4) insuficiência de políticas 
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públicas de apoio aos pequenos negócios; 5) dificuldades decorrentes da conjuntura 

econômica; 6) impacto dos problemas pessoais sobre o negócio. 

Ângelo apud Gracioso (2008), relaciona as causas para a mortalidade das 

MPE’s no Brasil: 1) desconhecimento das normas básicas de marketing; 2) falta de 

orientação para o mercado; 3) alta competitividade do mercado; 4) ausência de 

níveis adequados de qualidade dos produtos; 5) falta de acesso à informação; 6) 

políticas desfavoráveis, novas leis; 7) choques econômicos; 8) crises permanentes 

de mercado. 

Ao longo dos anos o conceito de competição vem sendo redefinido, levando 

a várias mudanças estratégicas para a sobrevivência das empresas, estes novos 

modelos obrigam as empresas a reverem seus paradigmas de negócio e 

estabelecer novos modelos estratégicos, estimulando e fomentando a interação 

entre os diversos tipos de informações necessárias para o desenvolvimento do 

negócio, objetivos estratégicos e o desenvolvimento de sistemas eficazes de 

informação em uma evidente e necessária abordagem convergente (Bergeron; 

Hiller, 2002 p. 354, 379). 

Desta forma, a proposição de uma arquitetura colaborativa de BI, que 

permita o acesso e uso da informação como elemento a ser aplicado na elaboração 

de estratégias competitivas pode contribuir na melhora da tomada de decisão e 

consequente apoio na gestão da MPME. 

Pesquisas sobre os temas BI, Indicadores de Desempenho e gestão de 

MPME’s, tem emergido ao longo dos anos: Bergeron (2000) apresenta um 

panorama das tendências de projetos de BI no Canadá; Grabova et al. (2010) 

destaca a necessidade de arquiteturas e ferramentas de análise de dados para as 

pequenas empresas; Vai (2010) propõe a oportunidade da pequena e média 

empresa compreender a importância da informação através soluções de BI a partir 

dos dados contábeis e Galdámez et al. (2009) propõem um sistema de avaliação do 

desempenho para Arranjos Produtivos Locais (APL), demonstrando que a medição 

de desempenho integrada a um processo sistemático de melhoria contínua promove 

a gestão colaborativa, promove um ambiente que estimula a confiança e aprimora o 

processo de tomada de decisão em um APL. 

Apesar das diversas contribuições nesses campos, aprofundar 

conhecimentos e fundir elementos para a formação de uma arquitetura colaborativa 

de BI poderá favorecer a capacidade competitiva das MPME’s. 
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Este trabalho tem como hipótese avaliar alguns elementos referentes às 

MPME’s integrantes na Associação das Empresas do Parque das Indústrias Leves 

de Londrina (AEPIL):  

Estas empresas utilizam indicadores de mensuração de desempenho.  

Existem processos colaborativos para troca de informações entre empresa-

cliente e empresa-concorrente. 

Há a aceitação para a adoção de uma plataforma de troca anônima de 

indicadores de desempenho por setor. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é o de criar uma arquitetura colaborativa de 

BI, utilizando ferramentas e software, baseados em um repositório centralizado que 

utilize dados públicos e indicadores de desempenho oriundos das MPME’s, através 

do acesso comunitário e colaborativo de informações, que possam favorecer a 

capacidade competitiva e o fomento do empreendedorismo local. 

No contexto da proposição deste trabalho, foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: 

a) descrever as principais características das empresas pesquisadas; 

b) identificar o emprego de indicadores de desempenho pelas MPME’s 

integrantes da  AEPIL; 

c) identificar os motivos que levam as empresas a usarem indicadores de 

desempenho; 

d) identificar os elementos de colaboração entre as empresas; 

e) identificar tecnologias que facilitam a colaboração e adoção de 

indicadores de desempenho de forma colaborativa; 

f) definir soluções de software que permitam comparar o desempenho das 

empresas de mesma atividade econômica através do compartilhamento 

de indicadores de desempenho. 

 

1.5 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Quando dados e informações são trocadas entre organizações, de forma 

colaborativa espera-se obter: 
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a) atendimento de pesquisas multidimensionais permitindo a correlação de 

dados compartilhados entre empresas do mesmo setor ou de setores 

distintos; 

b) transposição dos limites organizacionais, permitindo a troca de 

informações referente a indicadores de desempenho de forma a 

fortalecer as atividades das empresas envolvidas; 

c) entrega de dados públicos estruturados como serviço; 

d) utilização dos dados no interesse público, a ser aplicado em políticas 

públicas, segurança, economia, educação e empreendedorismo. 

Este trabalho tem a hipótese de que a utilização de dados colaborativos, de 

mercado e a análise dos mesmos por parte das organizações estão associadas 

positivamente ao desempenho organizacional e ao fomento do empreendedorismo 

local. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Além da introdução (capítulo 1) que contextualiza o tema, define-se o 

problema de pesquisa, objetivos e questões norteadoras, esta dissertação contém 

mais cinco capítulos. No capítulo 2 é descrito o estado da arte, além de discorrer 

sobre as MPME’s, conceitos de BI e conceitos correlatos como Balanced Scorecard 

(BSC) e Gestão de conhecimento. No capítulo 3 detalham-se os procedimentos 

metodológicos da pesquisa, considerando o procedimento de coleta de dados e as 

técnicas de análise de dados, e apresentado o método de desenvolvimento, 

recursos, ambiente e especificações. 

A arquitetura proposta e desenvolvimento serão apresentados no capítulo 4. 

No capítulo 5 são apresentados os resultados da pesquisa de campo e 

análise das hipóteses e no capítulo 6 são feitas as discussões do trabalho 

destacando-se as principais conclusões desta dissertação, cumprimento dos 

objetivos e a apresentação de sugestões para estudos futuros. Por último, 

apresentam-se as referências bibliográficas que nortearam o estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Neste capítulo são abordados os referenciais teóricos referentes aos temas 

centrais deste trabalho, visando destacar os aspectos teóricos em relação aos 

conceitos envolvidos, de maneira a propor um alinhamento entre os diversos 

assuntos. 

Os temas dizem respeito a: a) micro e pequenas e médias empresas e 

aglomerações setoriais; b) business intelligence; c) conceitos correlatos ao business 

intelligence. 

 

2.2 CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS DE MPMEs 

 

Segundo Drucker (1981, p 163) “... o tamanho não modifica a natureza de 

uma empresa ou os princípios de sua administração, não alteram os problemas 

básicos dos administradores e ainda, não afetam a administração do trabalho e do 

trabalhador. Mas o tamanho afeta a estrutura administrativa, pois cada tamanho 

exige um comportamento e uma atitude diferente dos órgãos administrativos”. 

Os critérios comumente adotados para a definição do tamanho de uma 

empresa são de ordem qualitativa ou quantitativa. Critérios qualitativos exprimem 

com maior veracidade a natureza da empresa, levando em conta, aspectos 

administrativos como tecnologia empregada, estrutura da organização, 

especialização da mão-de-obra, tipos de máquinas e equipamentos entre outros 

critérios, tornando muito mais subjetivos e complexos de se definirem devido a maior 

complexidade na medição. Já os quantitativos são geralmente de ordem econômico-

contábil, tendo como critérios elementos como receita bruta anual, receita 

operacional bruta anual, quantidade de colaboradores, volume de salários, lucro, 

patrimônio líquido, produtividade, participação de mercado entre outros. 

Devido a menor complexidade na obtenção e estruturação dos dados, o 

critério quantitativo tende a ser mais utilizado. Cabe ressaltar que mesmo tendo 

menor complexidade não há uma unanimidade no modelo adotado pelas instituições 

públicas e privada, muitas vezes divergindo o indicador adotado. 
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Muitas são as definições aceitas para MPME, estas classificações variam de 

setor para setor e de país para país. Diferentes países adotam critérios distintos 

para tal caracterização, como quantidade de funcionários, investimentos e volume 

de negócios, constituído pelo valor total das vendas de bens e serviços realizadas 

durante um período, com exclusão dos impostos. 

 Enquanto volume de negócios e balanço são partes dos critérios, a 

consideração primordial adotada na prática parece ser a quantidade de funcionário 

como base. Em seu artigo Ebrahim et al. (2010 p. 2369), utiliza a definição de 

pequena e média empresa adotada na Malásia pelas suas características mais 

limitadas que as estabelecidas pelos outros países pesquisados (TABELA 1). 

 

TABELA 1 – DEFINIÇÃO DE PEQUENA E MÉDIA EMPRESA POR PAÍS 

País Categoria/Porte 
Número de 

empregados 
Volume de negócios Outras medidas 

Europa 

Pequena Empresa de 10 até 50 
menos que € 10 
milhões 

Balanço total menor 
que € 10 milhões em 
volume de negócios 

Média Empresa menos que 250 
menos que € 50 
milhões 

Balanço total menor 
que € 43 milhões em 
volume de negócios 

Irã 

Pequena Empresa 
menos que 10* 
menos que 50** 

  

Média Empresa 
de 10 até 100* 
de 50 até 250* 

  

Malásia 

Pequena Empresa de 5 até 10 
de $ 75.000 até  
$ 3 milhões (USD) 

 

Média Empresa de 50 até 150 
de $ 10 milhões até  
$ 7,5 milhões (USD) 

 

*(CBI, 2009), **(ISIPO, 2009). 

FONTE: Adaptado de: Ebrahim et al. (2010 p. 2371) 

 

No Brasil, a Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foi 

instituída em 14 de dezembro de 2006 (Lei Complementar Federal 123/2006) para 

regulamentar o disposto na Constituição Brasileira, que prevê o tratamento 

diferenciado e favorecido à microempresa e à empresa de pequeno porte.  

Com base em sua receita bruta anual, a Microempresa será a sociedade 

empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada 

e o empresário, devidamente registrados nos órgãos competentes, que aufira em 

cada ano calendário, a receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00, sendo 

para Microempreendedor Individual (MEI) a receita bruta anual até R$ 60.000,00 

conforme Lei Complementar nº 128/09. Se a receita bruta anual for superior a R$ 
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360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, a sociedade será enquadrada 

como Empresa de Pequeno Porte (EPP).  

Segundo a Lei Complementar Federal 123/2006, “considera-se receita bruta, 

para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e serviços 

nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas 

operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos 

incondicionais concedidos“. BRASIL (2006) 

A classificação de porte adotada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e aplicável a todos os setores segue a métrica de 

receita operacional bruta anual: 

 Microempresa: menor ou igual a R$ 2,4 milhões; 

 Pequena empresa: maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 

16 milhões; 

 Média empresa: maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 

milhões; 

 Média-grande empresa: maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a 

R$ 300 milhões; 

 Grande empresa: maior que R$ 300 milhões. 

Segundo BNDES (2011), entende-se por receita operacional bruta anual, a 

receita auferida no ano-calendário com o produto da venda de bens e serviços nas 

operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas 

operações em conta alheia.  

Observa-se, que a especificação de um padrão para a definição de MPME é 

uma atividade difícil devido a um grande número de fatores que influenciam neste 

processo. Esta caracterização é importante para que seja possível estabelecer 

correlação durante a análise dos dados.   

Ainda como indicadores quantitativos, DIEESE; SEBRAE (2013, p 17) 

definem como critério um modelo de classificação segundo a quantidade de 

funcionários por setor de mercado (indústria, comércio e serviços). 

Nesta classificação temos as seguintes premissas: 

 Microempresas dos setores da indústria e construção são aquelas 

que tenham até 19 empregados e até 9 empregados para os setores 

de comércio e serviços; 
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 Pequenas e médias empresas dos setores de indústria e construção 

são aquelas que tenham entre 20 e 99 empregados e entre 10 e 49 

empregados para os setores de comércio e serviços. 

A classificação completa pode ser observada na TABELA 2. 

 

TABELA 2 – CLASSIFICAÇÃO DE PORTE DAS EMPRESAS 

Porte 
Setores 

Indústria
(1)

 Comércio e Serviços
(2)

 

Microempresa até 19 pessoas ocupadas até 9 pessoas ocupadas 

Pequena empresa de 20 a 99 pessoas ocupadas de 10 a 49 pessoas ocupadas 

Média empresa de 100 a 499 pessoas ocupadas de 50 a 99 pessoas ocupadas 

Grande empresa 500 pessoas ocupadas ou mais 100 pessoas ocupadas ou mais 
(1)

 As mesas delimitações de porte foram utilizadas para o setor da construção 
(2) 

O setor serviços não inclui administração pública e serviço doméstico 

FONTE: Adaptado de: DIEESE; SEBRAE (2013, p 17) 

 

Embora o critério de número de funcionários seja muitas vezes o mais 

utilizado, o melhor critério depende do propósito. 

Segundo Almeida apud Drucker (2009 p 23) argumenta que o número de 

funcionário em si não é determinante, pois existem empresas com uma quantidade 

reduzida de funcionários e características de gestão de uma grande empresa, bem 

como o oposto. Considerando estas dificuldades na determinação do tamanho da 

empresa, Drucker alega que a estrutura administrativa, especialmente da alta 

administração é o único critério de confiança para avaliar o tamanho de uma 

empresa, afirmando que uma empresa é do tamanho da estrutura administrativa de 

que necessita. 

Almeida apud Yusof e Aspinwall (2009 p 24) destaca que pequenas 

empresas possuem características próprias: 

 é de propriedade de um indivíduo ou pequeno grupo de pessoas;  

 é administrada pelo(s) proprietário(s) de forma independente e, 

mesmo quando profissionalizada, este(s) se conserva(m) como o 

principal centro de decisões;  

 seu capital basicamente é financiado pelo(s) proprietário(s);  

 tem uma área de atuação, limitada geralmente à sua localização, ou, 

quando muito, à região onde está situada;  

 a sua atividade produtiva não ocupa uma posição de destaque ou 

predominante em relação ao mercado;  
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 poder decisório centralizado;  

 estreito vínculo entre os proprietários e as empresas, não se 

distinguindo, principalmente em termos contábeis e financeiros, a 

pessoa física da jurídica.  

Portanto, pode-se dizer que as pequenas empresas distinguem-se pelo 

tamanho, nicho de produto/mercado e estágio de desenvolvimento. 

Neste trabalho, devido às várias formatações observadas para a 

classificação do tamanho de uma empresa, serão adotados como critério os padrões 

descritos na TABELA 3, utilizando-se de um modelo quantitativo, padrões 

oficialmente adotados pelo governo brasileiro para a definição de MPE’s combinados 

com a matriz estabelecida pelo SEBRAE/DIEESE para médias empresas. (BRASIL, 

2006)(DIEESE; SEBRAE, 2013) 

 

TABELA 3 – CRITÉRIO QUANTITATIVO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE 

Porte Fundamentação Receita bruta anual 

Número de Empregados 

Comércio e 
Serviços 

Indústria 

Microempresa 
Lei Complementar nº 
123/06 

Maior que R$ 60 mil e 
menor ou igual a 
R$ 360 mil 

até 9 até 19 

Pequena empresa 
Lei Complementar nº 
123/06 

Maior que R$ 360 mil 
e menor ou igual a 
R$ 3.600.000,00 

de 10 a 49 de 20 a 99 

Média empresa IBGE  de 50 a 99 de 100 a 499 

FONTE: Adaptado de: DIEESE; SEBRAE (2013, p 17), BRASIL (2006) 

 

2.2.1 As Micro, Pequenas e Médias Empresas no desenvolvimento nacional 

 

As MPME’s são fundamentais para promover o crescimento econômico do 

país, ocupando um lugar importante no desenvolvimento econômico de um país. 

Segundo Paiva apud MONAHAN, SHAH e MATTARE (2013, p 13), as pequenas 

empresas, com sua criatividade e inovação, têm o potencial de reverter o curso de 

qualquer economia.  

Estudo realizado pelo Observatório das Pequenas e Médias Empresas na 

Europa aponta que 99% das empresas estão no grupo de pequenas e médias e que 

o crescimento da empresa para este crescimento durante o período de 2002 a 2010 

foi de 1%, enquanto que para as grandes empresas foi de 0,5%. (Paiva, 2013 p 13) 
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Na América Latina os números também são relevantes, dados da 

Associação Latino-Americana das Micros, Pequenas e Médias Empresas 

demonstram que 90% das empresas estão inclusas dentro do segmento de MPME e 

geram 80% dos empregos. (Paiva, 2013 p 13) 

No Brasil, desde a década de 60, o governo identificou a capacidade de 

geração de emprego e distribuição de renda provocada por este segmento, 

elementos fundamentais para o processo de desenvolvimento nacional. Neste 

processo alguns marcos relevantes devem ser resgatados, conforme observado na 

Figura 1. 

 

 

FIGURA 1 – MARCOS GOVERNAMENTAIS DE APOIO À MPES 

Fonte: O autor (2014) 

 

Em pesquisa recente, os indicadores apresentados sobre esse segmento 

demonstram sua importância. Segundo SEBRAE/NA (2014b), as MPE’s: 

 representam 99% do total de empresas no País; 

 50% destas empresas estão no setor de comércio; 

 respondem por 25% do PIB; 

 em dezembro de 2002 geravam 9,5 milhões de empregos formais, em 

dezembro de 2012 geram 16,2 milhões de empregos formais. 

Totalizando 52% dos empregos formais no país e 40% da massa 

salarial; 

 a diferença salarial entre trabalhadores de pequenos negócios e 

médias e grandes empresas caiu de 43,2% para 38,2% entre os anos 

de 2002 e 2012 respectivamente; 

 76 a cada 100 empresas mantêm a atividade, apresentando uma 

maior sobrevivência. 
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Cabe ressaltar que estes dados estatísticos consideram apenas as 

empresas formais, deixando de lado o contingente informal. Através desta pesquisa 

do SEBRAE é identificado que as MPE’s desempenham um papel social muito 

grande, gerando recursos para as camadas mais pobres da população e em grande 

parte, suas atividades estão dirigidas para necessidades de consumo das 

populações de menor poder aquisitivo. 

A vontade de ter um negócio próprio é, sem dúvida, um dos principais 

elementos motivadores para a abertura de uma MPE, aumentando de forma 

significativa, sua importância na economia brasileira. 

Diante destes fatos, as MPE’s figuram como elemento fundamental para o 

crescimento de uma economia, ocupando um local estratégico no Plano Brasil 

Maior, plano este proposto pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior. Segundo análise de impacto realizada pelo SEBRAE/NA (2011), na maioria 

dos casos, as medidas têm um caráter setorial, devendo beneficiar principalmente 

alguns setores específicos da indústria. Algumas das medidas são mais abrangentes 

devendo beneficiar um espectro mais amplo do setor industrial. Entre todas as 

MPE’s os principais beneficiários em potencial tendem a ser: 

 as 88 mil MPE da indústria de confecções;  

 as 45 mil MPE da indústria de móveis e artefatos;  

 as 24 mil MPE da indústria de couro e calçados;  

 as 20 mil MPE da indústria de máquinas e equipamentos;  

 as 18 mil MPE produtoras de software;  

 as 12 mil MPE exportadoras;  

 o conjunto das MPE que participam de processos licitatórios (280 mil 

MPE);  

 o conjunto das MPE da indústria de transformação (estimado em 536 

mil MPE). 

  

2.2.2 Aglomerações setoriais 

 

Segundo (Castro, 2009, p 5), manter-se ou tornar-se competitivo para 

aproveitar o momento e construir o futuro, talvez este seja o grande mantra dos 

empresários de todos os setores. A resposta não é simples e exige criatividade e 
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inovação, seja no campo gerencial e tecnológico, seja nas relações entre as 

empresas e o mercado. 

Neste contexto, a cooperação entre as empresas tem se fortalecido e se 

destacado como meio de competitividade. Fortalecimento este, que passa pelo 

poder de compra, compartilhamento de recursos, combinação de competências, 

divisão do ônus em pesquisa, partilha de riscos e custos na busca de novas 

oportunidades, entre tantos outros requisitos que visam a buscas por novas 

possibilidades de atuação no mercado. 

A partir da década de 90, a incerteza e a instabilidade se tornaram variáveis 

comuns no ambiente de negócios, devido ao dinâmico padrão de concorrência e 

cooperação simultâneas verificado em diversos setores. Figueiredo apud 

(ROSSEGER, 1992; LEI; SLOCUM JR,  1992), 2009 p 7) 

Segundo Porter (1998, p 78) clusters são definidos como agrupamentos 

geograficamente concentrados, formado por empresas inter-relacionadas, bem 

como por instituições (privadas ou públicas) que possuam o viés de formação 

profissional, prestação de serviço, pesquisa, suporte técnico, entre outros. Os limites 

de um cluster são definidos pelas ligações e complementariedades entre as 

indústrias e instituições que são mais importantes para a concorrência. A 

sofisticação com que as empresas competem em um determinado local é fortemente 

influenciada pela qualidade da empresa no ambiente local. Clusters afetam a 

concorrência de três principais maneiras: a) aumentando a produtividade das 

empresas na área; b) direcionamento e ritmo da inovação que irão sustentar o futuro 

da produtividade; c) estimulando a formação de novas empresas reforçando o 

próprio cluster. 

Segundo Figueiredo apud Porter (2009 p 23), “para que empresas possam 

competir com sucesso, são necessários ganhos de produtividade, vindos 

principalmente das inovações tecnológicas. O conjunto das empresas em 

competição, angariando maiores níveis de produtividade, faz com que se elevem o 

padrão de vida e o bem-estar da região ou nação onde se localizam”. 

Segundo Castro (2009 p 8) o APL é uma aglomeração de empresas, 

localizada em um mesmo território, que apresenta especialização produtiva e 

mantém algum vínculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre 

si e com outros atores locais, tais como: governo, associações empresariais, 

instituições de crédito, ensino e pesquisa. 
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Como aglomeração de empresas, entende-se um número significativo de 

empresas que atuam em torno de uma atividade produtiva principal, seja sob o 

aspecto vertical, quando estas empresas participam de várias etapas de 

determinado processo produtivo, seja horizontal, quando se destacam por fazer, 

basicamente e notadamente uma das etapas do processo.  

Segundo Castro (2009), o elemento territorial no conceito adotado pelo 

SEBRAE é importante, já que a aglomeração se dá em um determinado espaço, um 

recorte geográfico, como a parte de um município ou ele todo, o conjunto de 

municípios, bacias hidrográficas, vales, serras, entre outros. 

Para este recorte territorial, é importante que: a) possua sinais de identidade 

coletiva; b) tenha capacidade de promover uma convergência em termos de 

expectativas de desenvolvimento; c) estabeleça parcerias e compromisso para 

manter e especializar os investimentos de cada um dos atores no próprio território; 

d) promova ou seja passível de uma integração econômica e social no âmbito local. 

A existência de iniciativas, ações, atividades e projetos realizados em 

conjunto, entre as empresas, entre as empresas e suas associações, entre 

empresas e instituições, entre empresas e poder público, são fatores que propiciam 

a aprendizagem e a inovação. 

Como cooperação entende-se que há dois diferentes tipos: produtiva e 

inovativa. A primeira visa à obtenção de economias de escala e de escopo, bem 

como a melhoria de índices de qualidade e produtividade. A segunda resulta na 

diminuição de riscos, custos, tempo e principalmente no aprendizado interativo, 

estabelecendo uma força motriz no potencial inovativo do APL.  

Segundo (Castro, 2009), ao se pensar em APL’s é fundamental a presença 

de vários atores (empreendedores, agentes e instituições) que possuam ações 

direcionadas ao desenvolvimento da atividade produtiva local, ou ligadas 

indiretamente a este desenvolvimento. Como exemplos de atores locais tem-se as 

instituições de promoção, financiamento e crédito, de ensino e pesquisa, os centros 

tecnológicos, as associações empresariais, os prestadores de serviços, as 

organizações do terceiro setor e os governos em todos os âmbitos, fisicamente 

localizados no APL ou próximos.  
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2.3 CONCEITOS DE BUSINESS INTELLIGENCE 

 

Em 1958, Luhn (1958) define o termo inteligência como "a capacidade de 

apreender as inter-relações dos fatos apresentados de tal forma a orientar a ação 

para um objetivo desejado" e o termo negócio como “o conjunto de atividades 

exercidas para qualquer fim, seja ciência, tecnologia, comércio, indústria, lei, 

governo, defesa entre outros”. Destaca-se ainda que “a facilidade de comunicação 

servindo a conduta de uma empresa (em sentido amplo) pode ser referido como um 

sistema de inteligência”. 

Pode-se considerar esse trabalho como a faísca que iniciou o 

desenvolvimento de sistemas de BI como conhecemos hoje. 

Segundo Turban et al. (2009, p 27) BI é um termo “guarda-chuva” que inclui 

arquiteturas, ferramentas, banco de dados, aplicações e metodologias. É uma 

expressão livre de conteúdo, tendo significados diferentes para pessoas diferentes. 

Em 1989, Howard Dresner reintroduz o termo BI e o define como: “uma 

ampla categoria de software e soluções para reunir, consolidar, analisar e fornecer 

acesso a dados de uma forma que permita que os usuários das empresas tomem as 

melhores decisões de negócio”. (Chee et al. , 2009 p 1) 

Observa-se que nos anos 70 surge o conceito de sistemas de informações 

executivas onde foram introduzidos recursos como: geração de relatórios dinâmicos 

multidimensionais (ad-hoc), prognósticos e previsões, análise de tendências, 

detalhamento, acesso a status e fatores críticos de sucesso. Na década seguinte, 

surgem inúmeros produtos comerciais, já sob o nome de “BI”.  

Segundo Petrini et al. (2006 p 5), sob uma perspectiva administrativa, BI é 

visto como um processo em que dados internos e externos da empresa são 

integrados para gerar informação pertinente ao processo de tomada de decisão, 

para que isto seja possível, cria-se um ambiente informacional, com coletas e 

análises, de forma a revelar dimensões estratégicas do negócio. Destaca ainda que 

as soluções de BI podem englobar um grande grupo de aplicações e soluções 

diferenciadas, contanto que elas possibilitem a melhoria do processo de tomada de 

decisão. 

Barbieri (2011, p 95) descreve que o conceito de BI, de forma mais ampla, 

pode ser entendido como a utilização de variadas fontes de informação para definir 

estratégias de competitividade nos negócios da empresa. 
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No QUADRO 1 são destacadas algumas das variadas definições para BI.  

 

QUADRO 1 – DEFINIÇÕES DE BI 

Autor Definição de BI 

Kulkarni and  
King (1997) 

Um produto de análise de dados de negócios, obtido por meio de 
ferramentas de inteligência de negócios. 

IBM (Whitehorn & 
Whitehorn 1999) 

Um termo genérico que cobre amplamente os processos envolvidos na 
extração de informações valiosas de negócios, a partir da massa de 
dados que existe dentro de uma típica empresa. 

Adelman and  
Moss (2000) 

Um termo que abrange uma ampla gama de software e soluções 
analíticas para reunir, consolidar, analisar e fornecer acesso à 
informação de forma a permitir aos usuários de uma empresa a tomada 
de uma melhor decisão para os negócios. 

Mossand Atre (2003) 
É uma arquitetura e uma coleção de operações integradas, bem como 
aplicações de apoio à decisão e bancos de dados que oferecem a 
comunidade empresarial acesso fácil aos dados corporativos. 

Gangadharan and 
Swami (2004) 

O resultado da análise aprofundada dos detalhados dados de negócio, 
incluindo banco de dados e tecnologias de aplicativos, bem como as 
práticas de análise. 

Chang (2006) 

A precisa, oportuna, crítica de dados, informação e conhecimento que 
suporte a tomada de decisão estratégica e operacional e avaliação de 
riscos em ambientes de negócios incertos e dinâmicos. A fonte dos 
dados, a informação e o conhecimento são tanto internos da 
organização coletada, como as fornecidas externamente por parceiros, 
clientes ou terceiros, como resultado de sua própria escolha. 

Gartner Research 
(Hostmann 2007) 

Um termo abrangente que inclui as aplicações analíticas, a 
infraestrutura e plataformas, bem como as melhores práticas. 

Business Objects 
(Business Objects 
2007) 

A utilização de dados díspares de uma organização para fornecer 
informações e análises significativas para funcionários, clientes, 
fornecedores e parceiros para a tomada de decisão mais eficaz. 

Cognos (Cognos 2007) 
BI aproxima as pessoas e os conjuntos de dados, oferecendo uma 
variedade de maneiras de ver a informação que apoia a tomada de 
decisão baseada em fatos. 

SAS Institute (Ing 2007) 
Entregar a informação certa às pessoas certas no momento certo para 
apoiar uma melhor tomada de decisão e obter vantagem competitiva. 

Oracle (Oracle 2007) 

Um portfólio de tecnologias e aplicações que oferecem um sistema de 
Gestão Integrada de Desempenho Empresarial fim-a-fim, incluindo 
aplicativos de desempenho da gestão financeira, aplicações de BI 
operacional e ferramentas de BI e data warehousing. 

Informatica, Teradata, 
MicroStrategy 
(Markarian, Brobst & 
Bedell 2007) 

Um processo interativo para exploração e analise estruturada, de 
informações de domínio específico (muitas vezes armazenados em um 
data warehouse) a fim de identificar tendências ou padrões, obtendo, 
assim, conhecimento e conclusões. 

FONTE: Adaptado de: Chee et al. (2009 p 97) 

 

2.3.1 Ambientes tradicionais de BI 

 

Com o surgimento de tecnologias sofisticadas, os sistemas de apoio ao 

executivo, surgidos na década de 70 com objetivo de aumentar a eficiência do fluxo 

de informações nos negócios, foram evoluídos de forma natural. Dois conceitos 
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trouxeram elementos de flexibilidade e integração das informações: Data Warehouse 

(DW) e On-Line Analytical Processing (OLAP). 

Os DW’s são projetados para suportar a tomada de decisão das empresas, 

estes sistemas devem integrar e padronizar os diferentes dados dos diferentes 

setores da empresa em um organizado repositório de dados, de maneira que seja 

possível extrair proveito de tais representações de forma detalhada, permitindo a 

extração do conhecimento relevante à tomada de decisão. Esta revisão em um 

formato cronológico (Figura 2) busca apresentar as abordagens e metodologias ao 

longo do tempo. 

 

 

FIGURA 2 – CRONOLOGIA DE ABORDAGENS PARA PROJETOS DE DW 

Fonte: O autor (2014) 

 

A definição clássica de DW foi cunhada por Bill Inmon em sua primeira 

edição do livro Building the Data Warehouse de 1996 como sendo uma coleção de 

históricos, orientada para o assunto, não volátil de dados, integrada, que foi 

concebido para apoiar a tomada de decisão de uma empresa. (Inmon, 1997) 

Esta coleção é fruto de um processo de limpeza dos dados transacionais, 

tornando-os disponíveis em estruturas otimizadas para uma rápida recuperação e 

análise dos dados (Petrini et al. ,2006 p 3), permitindo consultas estruturadas e 

customizadas, além de possibilitarem a navegação, dinâmica, por vários níveis de 

detalhamento das informações. 
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Uma das principais contribuições de um DW está em sua capacidade de 

converter dados em informações estratégicas no apoio à tomada de decisão. Esta 

capacidade é suportada pela ferramenta OLAP que fornece ao usuário final, visões 

configuráveis dos dados a partir de diferentes ângulos e em diferentes níveis de 

agregação. Codd et al. (1993) 

Estes dados estão normalmente estruturados de modo a estarem 

disponíveis em um formato pronto para as atividades de processamento analítico. 

DW é uma coleção de dados orientada por assunto, integrada, variável no tempo e 

não volátil, que proporciona suporte ao processo de tomada de decisões da 

gerência. É fundamental detalhar as premissas do conceito: 

a) orientado por assunto: os dados são organizados por assunto 

pormenorizado, como vendas, produtos, clientes e contêm apenas as 

informações relevantes ao suporte da decisão. 

b) integrado: esta integração está ligada diretamente à orientação por 

assunto, os DW devem colocar os dados de diferentes fontes em um 

formato consistente, como por exemplo, padronizar elementos como 

unidades de medida. 

c) variável no tempo: um DW mantém dados históricos, não 

necessariamente apresentando o status atual. Com eles detectam-se 

tendências, variações, previsão e comparação baseadas em relações de 

longo prazo, levando a uma tomada de decisão com qualidade temporal 

com visualizações diárias, semanais, mensais, trimestrais entre outras.  

d) não volátil: após os dados serem inseridos em um DW, os usuários não 

podem alterar ou atualizar os mesmos. Os dados obsoletos são 

descartados e as alterações são registradas como dados novos, podendo 

ter ou não versionamento.  

Pode-se classificar em três tipos principais de DW: data marts, operational 

data stores (ODS) e enterprise data warehouses (EDW): 

a) data marts: como descrito, um DW agrupa os bancos de dados de uma 

mesma empresa; um data mart se concentra em um assunto ou 

departamento específico. O data mart é um subconjunto de um DW e 

normalmente está direcionado a uma única área temática, como 

marketing, vendas, entre outros; 
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b) operational data store: estão dirigidos a arquivar informações recentes. É 

comumente usado como área de preparação temporária de um DW. 

Suas informações são atualizadas durante o curso das operações da 

empresa, diferente do modelo estático adotado para DW; 

c) enterprise data warehouse: é um DW de grande escala usada por toda a 

empresa no suporte à decisão. 

Kimball et al. (1998) apresentaram o modelo multidimensional como 

conhecemos atualmente. Sendo a primeira abordagem de obtenção de um esquema 

multidimensional, não foram apresentados procedimentos de projeto explicitamente, 

mas sim um guia detalhado para a identificação dos elementos multidimensionais 

para então gerar um esquema multidimensional. Ao invés de regras explícitas, foram 

utilizados exemplos como forma de apresentação da metodologia. 

Golfarelli et al. (1998), Golfarelli; Rizzi (1998) apresentam um estudo formal 

e estruturado referente a projetos multidimensionais parcialmente automatizados, 

segmentado em seis etapas bem definidas. 

Cabibbo et al. (1998) e Cabibbo; Torlone (1998) apresentam uma 

abordagem que envolve esquema lógico utilizando-se do modelo de diagramas ER 

(entidade-relacionamento). Esta é uma metodologia dividida em quatro etapas, a 

primeira e a segunda etapas destinam-se a identificar os fatos e dimensões e 

reestruturar o diagrama ER. Estas são etapas que podem ser realizadas de forma 

paralela. Depois de terem sido identificados, cada fato é representado como uma 

entidade, em seguida são adicionados as dimensões de interesse. Por fim, os 

passos três e quatro derivam o modelo multidimensional. 

Moody; Kortink (2000) propõem uma metodologia de desenvolvimento de 

modelos multidimensionais por meio de modelos ER.  

Böhnlein; Ende (2000) apresentaram uma abordagem híbrida para derivar 

um esquema lógico em um diagrama structured entity relationship (SER). SER é 

uma extensão do modelo ER. A utilização deste modelo de diagrama, é em virtude 

da SER ter sido a melhor alternativa para identificação de estruturas 

multidimensionais. 

Neste artigo, Bonifati et al. (2001) apresentam uma abordagem semi 

automática híbrida que consiste em três passos básicos: estágio orientado à 

procura; estágio de alimentação; estágio de integração. A última etapa tem como 

objetivo integrar e conciliar os paradigmas gerando uma solução viável que melhor 
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represente as necessidades do usuário. Este método produz um esquema 

multidimensional lógico, sendo a primeira metodologia a introduzir uma abordagem 

híbrida formal, com um passo de integração que concilia os dois paradigmas. 

Phipps; Davis (2002) propõe uma das primeiras abordagens de automação 

de parte do processo de modelagem (design). Baseado em duas premissas básicas: 

campos numéricos representam medições e campos numéricos adicionais em uma 

tabela relacional desempenham um papel fato dentro do modelo. Também é citado 

que qualquer tabela relacionada, com cardinalidade de um-para-muitos 

provavelmente será capaz de desempenhar um papel dimensional. 

Vrdoljak et al. (2003) apresentaram uma abordagem semi automatizada para 

uma abordagem suplly-driven, com o objetivo de derivar esquemas lógicos para 

esquemas eXtensible Markup Language (XML). 

Winter; Strauch (2003) detalha os elementos referentes à abordagem 

demand-driven aplicada a projetos de DW, também são referenciados alguns 

elementos aplicados na abordagem supply-driven.  

 demand-driven é uma metodologia destinada a determinar as 

necessidades de informações dos usuários de DW. Ressalta também 

que usuários finais não são capazes de especificar seus objetivos, 

porque sua visão é subjetiva, por definição, porque eles ainda não 

podem ter conhecimento suficiente de todas as fontes de informação 

disponíveis.  

 supply-driven inicia com uma análise dos sistemas de origem a fim de 

reestruturar seus esquemas de dados lógicos. Ao selecionar itens a 

partir deste esquema consolidado de dados, requisitos de informação 

poderão ser especificados pelos usuários finais. Este subconjunto de 

dados pode ser reutilizado diretamente como entrada para o DW. 

Esta abordagem corre o risco de desperdiçar recursos por lidar com 

estruturas que podem não ser necessárias. 

Esta é uma obra de referência na área, uma vez que apresenta uma 

discussão detalhada entre os diferentes paradigmas de projeto multidimensionais. 

Romero (2009) destaca a utilização de uma abordagem hybrid. Esta abordagem 

procura combinar as duas abordagens anteriores, de forma que seja possível 

projetar um DW a partir das fontes de dados, mas levando em consideração as 

necessidades dos usuários finais.  
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Giorgini et al. (2005) e Giorgini et al. (2008) apresentam uma abordagem 

híbrida para derivar um esquema multidimensional conceitual, se considerarmos 

fontes de dados de conciliação com os requisitos obtidos com a estratégia de 

negócios. Aprentaram também uma metodologia orientada para o agente, baseado 

no framework i*. Posteriormente foram introduzidos o modelo Tropos e a abordagem 

GRAnD. 

Romero; Abelló (2006) apresentaram um método para obtenção de modelos 

conceituais multidimensionais expressos em consultas Structured Query Language 

(SQL) e modelos relacionais. Esta abordagem é totalmente automática e segue um 

paradigma híbrido. Ao contrário das outras abordagens híbridas esta abordagem 

não realiza duas fases bem diferenciadas, que precisam ser conciliados 

posteriormente, ela realiza as duas fases de forma sequencial. 

Mazón et al. (2007) apresentou uma abordagem hibrida, semi automática, 

que em primeiro lugar obtém o esquema conceitual de requisitos do usuário e 

verifica posteriormente, propondo suas correções por meio de Query View 

Transformations (QVT). 

Prakash; Gosain (2008) se concentram exclusivamente na questão da 

engenharia de requisitos para DW. É aplicado um cenário de informações para 

obtenção do ponto de vista técnico, este é o modelo típico de interação entre um DW 

e o tomador de decisão, composto por uma sequencia de pares (pedido de 

informação/resposta). Um pedido de informação é formulado como uma declaração 

em uma forma adaptada de uma expressão SQL, as respostas representam as 

possibilidades de informação que podem ser obtidas a partir de um conjunto de 

decisões para um determinado objetivo. 

Segundo Linstedt (2014), Data Vault (DV) modeling é um método de 

modelagem de banco de dados projetado para fornecer armazenamento histórico, 

detalhado e rastreável de um conjunto de tabelas normalizadas ligadas 

exclusivamente, que suportem uma ou mais áreas funcionais do negócio. Algumas 

mudanças foram incorporadas na metodologia para adaptar melhores níveis de 

desempenho, tanto para carga como para consultas. Estas mudanças são 

específicas para o uso em ambientes NoSQL. (Linstedt, 2013) 

Outros componentes importantes são os metadados, que são componentes 

que definem os dados sobre os dados. Eles descrevem as estruturas e alguns 

significados a respeito dos dados. Segundo Turban et al. apud Kassam (2009 p 59), 
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os metadados de negócios incluem informações que aumentam nossa compreensão 

sobre os dados tradicionais, podendo fornecer contexto para aos dados relatados. 

Na Figura 3 pode-se observar o fluxo de obtenção dos dados de variadas 

fontes, como por exemplo: sistemas legados, fornecedores externos, sistemas 

integrado de gestão ou Online Transaction Processing (OLTP), extração e replicação 

dos dados do DW para os vários data marts e por fim a apresentação dos dados aos 

usuários por meios de diversas ferramentas. 

 

 

FIGURA 3 – ESTRUTURA E VISUALIZAÇÕES DO DW 

Fonte: Adaptado de: Turban et al. (2009 p 61) 

 

Embora a tarefa de extração de dados (sigla para extract, transform, and 

load – ETL) e carga em um repositório serem relativamente diretas, a limpeza e o 

tratamento dos dados representam tarefas maiores. A manipulação exige uma 

padronização de definições de dados a fim de se certificar que os conceitos do 

negócio possam ter definições consistentes e com isto permitam a comparação por 

todos os setores da organização. Davenport; Harris (2007 p 195) 

A fase de replicação trata de elementos relacionados ao DW em si, 

basicamente é o DW empresarial que suporta todas as análises de decisões 

fornecendo informação relevante para os gerentes por meio das aplicações. Estas 
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informações poderão possuir formatos diferentes, possuindo desde informações 

resumidas e detalhadas, originais ou tratadas de forma a agrupar as muitas fontes 

de dados de origem. 

A seguir, é destacado os metadados, informações mantidas como forma de 

enriquecimento das pesquisas, indexações e buscas. 

Segundo Davenport et al. (2010 p 41 ) dados precisam ser acessíveis para 

que possam ser analisados, eles devem ser separados das aplicações orientadas 

pelas transações. No estágio de acesso, há a disponibilidade destes dados já 

tratados em forma de DW e data marts. Muitas empresas estabelecem data marts 

com a finalizade de isolamento, mas a integração é essencial para a inteligência 

analitica avançada. Do ponto de visto técnico não há limitações para a quantidade 

ou o tipo de dados que podem ser incluídos nestes data marts, mas é comum não 

encontrar em um data mart de vendas, por exemplos, dados referente aos 

empregados da empresa, isto porque um analista de vendas pode não precisar 

desta informação. 

Por fim, as aplicações permitem o acesso ao DW por parte dos usuários. 

Usuários avançados podem receber treinamento adequado para construir suas 

próprias consultas e relatórios. Dentre as várias aplicações disponíveis temos 

ferramentas de visualização de dados, construção de relatórios, OLAP, mineração 

de dados (data mining) entre outras. (Turban et al., 2009) 

As soluções de BI utilizam diversos recursos sistêmicos para a entrega de 

resultados em seus múltiplos formatos de apresentação e sumarização. Estes 

produtos de saída são elaborados conforme a necessidade do usuário. Dentre os 

recursos disponíveis, o OLAP se destaca pelas possibilidades fornecidas nas 

análises avançadas, mineração de dados ou análises preditivas 

 

2.3.2 Modelos multidimensionais 

 

Apesar de Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados Relacionais 

(SGBDR), ser uma forma eficiente de organizar dados transacionais, estas 

ferramentas não são tão eficientes no que se refere à análise de dados estruturados 

em uma ou mais dimensões. As ferramentas OLAP são desenvolvidas 

especificamente para solucionar estes problemas multidimensionais, possibilitando 

trabalhar uma forma múltipla e combinada de análise. 
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Como descrito anteriormente, um data mart pode ser definido como um 

subconjunto de pontos de vista sobre um DW, este armazém de dados consiste em 

um conjunto integrado de data marts que não precisam de uma camada extra sobre 

eles. A ideia de um banco de dados OLAP é utilizar um formato de armazenamento 

otimizado para análise de dados em um formato multidimensional, oferecendo 

flexibilidade e acesso rápido ao usuário. Esta velocidade é fornecida em virtude de 

que a maioria dos totais e subtotais, que são agregações, são pré-calculadas e 

armazenadas nestes cubos OLAP, o termo cubo está ligado à forma que é 

visualizado, como o cubo de Rubik (Figura 3). (Bouman; Dongen, 2009 p 121) 

Segundo Anzanello (2005 p 2), “a visão multidimensional consiste de 

consultas que fornecem dados a respeito de medidas de desempenho, decompostas 

por uma ou mais dimensões dessas medidas”. Estas consultas podem ainda ser 

filtradas pelas dimensões ou pelos valores de medida.  

 

 

FIGURA 4 – REPRESENTAÇÃO MULTIDIMENSIONAL 

Fonte: Adaptado de Machado (2000 p 66) 

 

É preciso compreender alguns conceitos para se trabalhar com uma visão 

multidimensional, na Figura 4 estão destacados cada um destes conceitos: 

 cubo: é uma estrutura que armazena os dados de negócio em formato 

multidimensional; 

 dimensão: é uma unidade de análise que agrupa dados de negócio 

relacionados. As dimensões se tornam cabeçalho de colunas e linhas; 
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 hierarquia: é composta por todos os níveis de uma dimensão, 

podendo ser balanceada, onde os números de níveis são 

equivalentes, ou não; 

 membro: é um subconjunto de uma dimensão. Cada nível hierárquico 

tem membros apropriados aquele nível; 

 medida ou métricas são os valores que são fatorados e apresentados. 

 

Pode-se entender que o cubo é uma forma de apresentar a materialização 

dos dados, sendo apresentadas em suas arestas as dimensões. As métricas 

estabelecidas estão representadas em cada elemento deste cubo, alocando os 

valores unitários destas em cada um destes elementos, como pode ser observado 

na Figura 4, onde é ilustrada uma representação visual de um cubo 

multidimensional, formado por vários cubos menores, tendo como dimensões os 

conceitos de produto, região e tempo e na Figura 5 é representando onde ocorre o 

posicionamento deste cubo dentro das fases do processo de construção e uso de 

um ambiente de DW/BI. 

 

 

FIGURA 5 – DW – OLAP – APLICAÇÃO 

Fonte: O autor (2014) 

 

Há três principais variações de métodos de armazenamento de dados 

OLAP, cada um nomeado com base no formato de armazenamento: 

a) MOLAP (Multidimensional OLAP): este é o formato OLAP original, em 

que todos os dados são armazenados em um formato multidimensional. 

Todos os dados detalhados e agregados são armazenados neste arquivo 

de cubo; 
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b) ROLAP (Relational OLAP): neste padrão, os dados de todos os 

agregados são armazenados em uma base de dados relacional padrão. 

O motor ROLAP traduz as consultas multidimensionais em Structured 

Query Language (SQL) otimizado, podendo utilizar de cache (memória) 

para acelerar as consultas analíticas subsequentes; 

c) HOLAP (Hybrid OLAP): neste formato, os agregados e dados de 

navegação são armazenados em uma estrutura MOLAP mas os dados 

são mantidos no banco de dados relacional. 

Todas esta soluções utilizam MultiDimensional eXpressions ou linguagem de 

consulta MDX, fornecendo uma sintaxe especializada para consultar dados 

armazenados em cubos OLAP, assim como o SQL faz para tabelas relacionais. 

(Bouman; Dongen, 2009 p 123). 

Segundo Machado (2000 p 71), assim como para um modelo relacional, há 

algumas operações básicas utilizadas em OLAP para análise dos dados: 

Drill-down e Roll-up, são operações para movimentar nossa visão dos dados 

ao longo dos níveis hierárquicos de uma dimensão. Drill-down, apresenta os dados 

num nível de abstração mais específico. Há também Drill-up, cujo objetivo é o de 

apresentação de dados num nível de abstração superior. Drill-across, que detalha 

vários cubóides com dimensões compartilhadas, por desagregação ao longo de um 

nível específico e por fim Drill-through, que detalha valores, ao longo de uma 

dimensão dada, além do nível mais baixo do cubo, por consultas SQL diretamente 

na fonte relacional. 

Slice e Dice são operações para realizar navegação por meio de dados na 

visualização de um cubo. Slice é a operação que corta o cubo, mas mantém a 

mesma perspectiva de visualização dos dados. Por exemplo, a operação de Fatiar 

ou realizar Slice é a capacidade de visualizarmos somente a venda de um tipo de 

produto. Dice é a mudança de perspectiva da visão. É a extração de um cubóide ou 

interseção de vários slices (fatias). Esta extração verifica as restrições de valor ao 

longo de várias dimensões. 

Pivot é troca de linhas e colunas em uma tabela (crosstab) para ajustar a 

forma como é apresentado o resultado. 

Rank é a ordenação dos membros de uma dimensão de acordo com a 

ordem de uma das medidas. 
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Segundo Kimball (1998) e Inmon (1997) existem dois esquemas para a 

implementação de projetos de DW. 

Os primeiros projetos de DW seguiram pelas trilhas metodológicas 

inspiradas por Inmon e Kimball. Bill Inmon é considerado o pai do conceito de DW, 

sendo um dos nomes mais influentes nas abordagens top-down, que pregam a 

construção completa destes armazéns de informação. Ralph Kimball, tem uma 

origem diferente, sendo o criador do conceito de Esquema Estrela (star schema), 

uma abordagem de modelagem de dados que prioriza a estruturação de dados na 

forma dimensional, fugindo da forma normalizada e canônica originada dos preceitos 

relacionais. 

A abordagem de Inmon se concentrou inicialmente no estilo mais tradicional 

de construção de banco de dados, muito parecido com os modelos sugeridos nos 

primeiros projetos de banco de dados, onde se buscava uma forte integração entre 

todos os dados da corporação. Sua ênfase sempre foi um grande depósito central 

de informações tratadas, limpas e integradas, de onde outros depósitos secundários 

são originados e construídos (data marts). Atualmente, Inmon apresenta uma nova 

proposta chamada de DW 2.0 (Barbieri apud Strauss, Newshloss, 2011 p 113), 

introduzindo alguns novos elementos, como ênfase no metadados, dados não 

estruturados, e a capacidade de armazenamento do DW sendo feita de acordo com 

a idade dos dados, incorporando elementos para classificação do ciclo de vida dos 

dados em interativos, integrados, near line e archival de acordo com seu tempo de 

vida. No que se refere a metodologia para desenvolvimento de DW, Inmon oferece 

uma visão diferente de suas proposições iniciais, propondo uma aproximação aos 

projetos em espirais, com implementações menores.  

Ralph Kimball veio com um estilo mais simples e incremental. Sua 

metodologia star schema aponta para projetos de data marts separados, que serão 

integrados durante a sua evolução. A essência de sua abordagem está no processo 

centrado na modelagem dimensional, com o conceito de star schema, essa 

abordagem transforma dados em tabelas fatos, tabelas estas que concentram os 

dados de interesse, passíveis de manipulação numérica e estatística. (Barbieri, 2011 

p 114) 

A Figura 6 representa um exemplo de um modelo de star schema, com ele é 

possível obter respostas como: “mostre-me o total de vendas, por mês e por grupos 

de produtos”. São apresentadas duas dimensões (tempo e produto) com seus 
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respectivos atributos e a tabela fato, contendo apenas as chaves para as dimensões 

e os atributos para agregação (elementos quantitativos). 

 

 

FIGURA 6 – EXEMPLO DE MODELAGEM STAR SCHEMA 

Fonte: Bouman; Dongen (2009 p 149) 

 

Portanto, neste contexto temos alguns elementos básicos: dimensões, que 

são qualificadores; medidas, que tem características de quantificação, agrupadas 

por meio de contextos de assuntos específicos que serão estruturadas como tabelas 

fato (fact).  

Desta forma, a Figura 6 ilustra como exatamente um modelo dimensional 

funciona: 

 Todas as linhas da tabela fato são armazenadas no nível mais baixo 

possível de granulidade. Por granulidade, entende-se o grão dos 

dados, por exemplo, uma tabela fato no nível data tem uma 

granulidade menor que uma tabela fato no nível mês. 

 A granulidade da tabela fato é determinada pela combinação da 

granulidade das tabelas de dimensão. No exemplo ilustrado, 

identifica-se que para cada combinação de produto e data há uma 

possível linha fato. Nem todas as combinações precisam estar 

presentes. 

 Todas as medidas enumeradas na tabela fato podem ser calculadas, 

agregadas pelos atributos das tabelas de dimensões, de modo que 

um data mart possa permitir o cálculo da receita por ano, mês, 

produto, grupo de produtos, ou qualquer outra combinação desejada 

que seja atendida pelos atributos das dimensões. 

Segundo Kimball; Ross (2013 p 8), se o ambiente de DW/BI inclui tanto star 

schema e cubos OLAP, ele aproveita os conceitos dimensionais. Portanto, quando 

os dados são carregados em um cubo OLAP, ele é armazenado e indexado usando 
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formatos e técnicas projetadas para dados dimensionais. Usuários poderão 

“perfurar” estes cubos para baixo, para cima, adicionando ou removendo atributos 

com excelente desempenho, sem a necessidade de construção de novas consultas, 

a desvantagem é que será pago um preço alto no desempenho de carga para estes 

recursos, especialmente em grandes conjuntos de dados. 

 

2.3.3 Qualidade dos dados 

 

Um dos grandes desafios em projetos de DW é assegurar a qualidade dos 

dados. Estes problemas relacionados à qualidade dos dados são oriundos de vários 

vetores, mas geralmente estão classificados em alguma destas categorias: 

 Dados duplicados: mesma entidade inscrita várias vezes em um único 

sistema, ou a existência da mesma entidade em vários sistemas, mas 

não podendo ser vinculada por falta de chaves de relacionamento; 

 Dados incompletos: as entidades estão lá, mas faltam algumas 

informações, como por exemplo: número da casa, número de telefone 

ou qualquer outro propriedade de uma entidade de negócio; 

 Dados incorretos: apesar de todos os dados estarem disponíveis e 

completos, podem conter erros ortográficos ou dados digitados 

incorretamente; 

 Dados conflitantes: mesmos dados armazenados em diferentes 

tabelas de origem, ou em sistemas diferentes que se contradizem; 

 Clareza dos metadados: definições dos dados de um sistema que não 

estão claras, levando à ambiguidade dos dados; 

 Falta de dados: versão extrema de dados incompletos, onde os 

registros completos deveriam estar no sistema, mas desapareceram; 

 Valores NULL: campos em um banco de dados sem valor algum. O 

problema desta ausência é que podem significar coisas diferentes; 

Há muitas ferramentas que podem auxiliar na resolução destes problemas, 

mas não há uma ferramenta que possa resolver problemas de falta de normas, 

procedimentos e processos adequados. 

Em muitos projetos de DW a qualidade dos dados é incluída como uma das 

metas do projeto, pois o armazém de dados deve conter dados válidos e corretos. 
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Uma alternativa coerente é colocar a qualidade dos dados como processo do 

negócio principal, em seguida, limpar os sistemas de origem, e somente após estes 

processos terem sidos finalizados, iniciar a carga dos dados. (Bouman; Dongen, 

2009 p 124) 

 

2.3.4 Data Vault (DV) 

 

Há uma nova escola de pensamento baseado em um conceito chamado DV.  

Segundo Linstedt (2014), DV modeling é um método de modelagem de 

banco de dados projetado para fornecer armazenamento histórico, detalhado e 

rastreável de um conjunto de tabelas normalizadas ligadas exclusivamente, que 

suportem uma ou mais áreas funcionais do negócio.  

Quatro são os elementos centrais do modelo DV modeling: 

 é enfatizada a necessidade de rastrear de onde vieram todos os 

dados no banco de dados, isto significa que cada linha de um DV 

deve ser acompanhada de registro de origem e data da carga, 

permitindo que um auditor possa traçar valores de volta à fonte de 

origem. (Linstedt, 2014)  

 não há distinção de bons e maus dados, considerando que maus 

dados são aqueles que não estão em conformidade com as regras de 

negócios. (Linstedt; Graziano, 2011 p 74) 

 este método é projetado para ser resistente às mudanças no 

ambiente de negócios onde os dados de origem estão alocados, 

separando explicitamente informações estruturais de atributos 

descritivos. (Linstedt; Graziano, 2011 p 21) 

 esta modelagem é projetada para permitir o carregamento em 

paralelo, sempre que possível, de modo a permitir a escalabilidade 

sem a necessidade de grandes reformulações. (Linstedt; Graziano, 

2011 p 76) 

Esta é uma técnica de modelagem de banco de dados que exibe 

características radicalmente diferentes do modelo dimensional proposto nos livros 

estudados. Os modelos DV atendem a uma premissa de que todos os dados 

pertencem a um de três tipos de entidades: hubs, links e satélites. 



62 

Os hubs contém os principais atributos das entidades empresariais, como 

por exemplo, ordens de produção, produtos e clientes. Links definem as relações 

entre os hubs como, por exemplo, pedidos de clientes ou categorias de produtos. 

Por fim, satélites contêm todos os outros atributos relacionados aos hubs e links. A 

Figura 7 ilustra um exemplo de como ficaria uma modelagem utilizando-se dos 

conceitos de DV modeling. 

 

 

FIGURA 7 – EXEMPLO DE MODELAGEM DV 

Fonte: Bouman; Dongen (2009 p 126) 

 

A grande vantagem desta técnica de modelagem é a flexibilidade final. Isto 

porque, adicionar novos atributos ou novos tipos de transações é algo relativamente 

simples, não havendo a necessidade de reconstruir qualquer das partes existentes 

do bando de dados.  

Seu acesso não se dá diretamente por qualquer usuário final ou até mesmo 

um analista experiente, somente após a construção de data marts do DV, que inclui 

os processos de limpeza de possíveis dados sujos, é que a informação é 

disponibilizada aos utilizadores finais. 

Outra possível desvantagem é o fato de que o número de tabelas de um DW 

será maior quando comparado com uma arquitetura tradicional, fazendo com que o 

DV seja mais difícil de ser gerido ao longo do projeto. 
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Do ponto de vista da qualidade dos dados, usando esta modelagem, os 

dados serão carregados a partir dos sistemas de origem como são, por isso, se os 

dados estiverem sujos no sistema de origem, também estarão no DW. Se a correção 

ocorre no sistema de origem, também serão adicionados de forma correta no DV. Se 

houver vários sistemas de origem, o sistema de registros é incluído na chave dos 

dados armazenados. 

Linstedt (2014) sugere alguns benefícios na sua adoção: 

 Amplas possibilidades de atribuição de dados; 

 Relacionamento de dados podem ser criados e eliminados on-the fly; 

 Mineração de dados (data mining) pode descobrir novas relações 

entre os dados; 

 Inteligência artificial pode ser aplicada para classificar a relevância 

das relações com o resultado configurado pelo usuário. 

O resultado de tudo isto é que uma modelagem utilizando DV poderá 

sempre reproduzir a informação da forma que foi armazenada no sistema de origem, 

em qualquer ponto na linha do tempo, tornando-se o modelo ideal em que 

auditabilidade e rastreabilidade de dados e transações sejam mandatórias, como em 

sistemas de saúde, seguros entre outros. 

Em virtude de todo o histórico estar disponível no DV, data marts podem ser 

facilmente eliminados ou reconstruídos com outra visão a fim de responder as 

demandas das diferentes questões de negócio. Linstedt (2014) (Bouman; Dongen , 

2009 p 125) 

 

2.4 CONCEITOS CORRELATOS 

 

2.4.1 Gerência de conhecimento 

 

Segundo Hirotaka; Nonaka (2008 p 39), “em uma economia onde a única 

certeza é a incerteza, a fonte certa de vantagem competitiva duradoura é o 

conhecimento”. O novo conhecimento inicia sempre com o indivíduo, que tem um 

insight que leva a uma nova patente por exemplo. O sentido de intuição de 

tendências do mercado de um administrador torna-se o catalisador para um novo 

conceito de produto. Um operário extrai de seus anos de experiência uma inovação 

em um processo novo. Em cada um destes casos o conhecimento pessoal de um 
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indivíduo é transformado em conhecimento organizacional para a empresa como um 

todo. 

Tornar este conhecimento pessoal em algo disponível para os outros é a 

atividade central das empresas criadoras de conhecimento. 

A construção do conhecimento é obtida quando se reconhece o 

relacionamento sinérgico entre o conhecimento tácito (conhecimento pessoal, que é 

difícil formalizar ou comunicar a outros) e o conhecimento explícito (conhecimento 

formal, que é fácil de ser transmitido entre indivíduos e grupos) dentro de uma 

organização e quando são elaborados processos sociais capazes de criar novos 

conhecimentos por meio desta conversão de tácito para explícito. (Choo , 2006 p 37) 

Administrar o conhecimento para adquirir e manter a vantagem competitiva 

tornou-se o foco da estratégia de concorrência em muitas organizações. Alguns 

aspectos que se tem buscado e se tem avançado nos últimos anos são a 

categorização por tipo e o desenvolvimento da estrutura para a gestão do 

conhecimento, apesar disso, poucos vínculos tem sido estabelecido entre a 

competição global e a gestão do conhecimento. (Nonaka; Hirotaka, 2008 p 166) 

Segundo Barbieri (2011 p 122) a gerência de conhecimento (KMS – 

Knowledge Management Systems) “objetiva estabelecer uma aproximação integrada 

e colaborativa para capturar, criar, organizar, disseminar e usar todos os ativos de 

informação de uma empresa”. Enquanto o BI tem uma abordagem mais 

compartimentada, objetiva e focada em estruturas definidas, a KMS atua no ativo de 

informação independente de sua forma, estrutura e domínio.  

O grande desafio das corporações é estabelecer um modelo de taxonomia 

que contemplem os domínios de seus conhecimentos. 

Kramer et al. (2011 p 188) destaca que no caso de micro e pequenas 

empresa, onde a competição via economia de escala é reduzida, a diferenciação por 

meio de produtos inovadores é uma alternativa. Assim, é necessária que seja 

incentivado a criação, o compartilhamento e a transferência de conhecimento 

também nestas organizações, com o objetivo de criar empresas capazes de 

competirem numa sociedade do conhecimento. Kramer et al. apud Marshall e Porter 

(2011 p 191) descreve que o conhecimento existente em uma região estaria “no ar”, 

ou seja, disponível para as empresas localizadas no cluster, transbordando entre 

uma empresa e outra, o que pode gerar uma grande vantagem competitiva a elas. 
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Este arranjo poderia ser considerado como um grande repositório de 

conhecimento, disponível a todos e constituindo um grande atrativo para novos 

entrantes, produzindo mais conhecimento em um ciclo virtuoso. A aplicação de 

técnica e metodologia de BI pode favorecer o resgate destas informações, através 

da definição de modelos dimensionais que permitam a análise deste ativo específico 

no âmbito dos projetos das empresas. 

Neste modelo, haveria um repositório central de conhecimento corporativo, 

abastecido por relatos de pessoas sobre os papéis que atuaram em projetos, bem 

como por dados, medições, modelos, políticas, documentos, lições aprendidas, entre 

outros recursos. Sendo todos estes recursos armazenados através de modelos 

semânticos, com taxonomias definidas de acordo com os negócios da empresa. 

 

2.4.2 Balanced Scorecard (BSC) 

 

Barbieri (2011 p 127) promove alguns questionamentos quanto à avaliação 

do retorno de todas as diferentes manifestações de tecnologia e metodologia:  

 Como medir a capacidade de alavancar negócios e preparar a 

empresa para os novos tempos, induzida por estas propostas 

tecnológicas? 

 Como saber do retorno de investimentos em BI ou da efetividade na 

adoção de novos modelos de negócios visando a incursão nos 

mercados virtuais? 

 Como garantir que o CRM (Customer Relationship Management) 

transformou-se em solução melhor reter e agradar os nossos 

clientes? 

 Como assegurar que a implementação de um processo de melhora 

de software trouxe benefícios diretos ao meu negócio? 

 Como criar uma espécie de cockpit corporativo no qual a alta gerência 

encontre a velocidade do vento, altitude definida, direção de rota e o 

nível de combustível já gasto e demandado para esse novo voo 

empresarial que se deseja empreender? 

A resposta para estas questões está disponível na forma de uma camada de 

software com o objetivo de transformar estas estratégias em indicadores. 
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Segundo Kaplan; Norton (2004 p 8) o BSC “é um conjunto de indicadores 

que proporciona aos gerentes uma visão rápida, embora abrangente, de toda a 

empresa. O BSC inclui indicadores financeiros, que mostram o resultado das ações 

do passado, e os complementa com indicadores operacionais, relacionados com a 

satisfação dos clientes, com os processos internos e com a capacidade da 

organização de aprender e melhorar – atividades que impulsionam o desempenho 

financeiro futuro”.  

Os objetivos e medidas focalizam o desempenho organizacional sob quatro 

perspectivas (Figura 8). Estas quatro perspectivas formam a estrutura do BSC. Esta 

estrutura leva o conjunto de objetivos além das medidas financeiras sumarizadas, a 

alta administração pode agora avaliar até que ponto suas unidades de negócios 

geral valor para o cliente, captando as atividades críticas de geração de valor 

criadas pelos funcionários e executivos capazes e motivados da empresa. 

 

 

FIGURA 8 – ESTRUTURA DO BSC 

Fonte: Adaptado de Kaplan; Norton (1997 p 10) 

 

A área de BI está diretamente ligada aos projetos de BSC, provendo os 

dados históricos dos indicadores (previsto e realizado), obtidos por meio dos DW’s e 

data marts das áreas funcionais da empresa. A elaboração dos indicadores por meio 

da relação causa-efeito deverá ser antes estabelecida, pelo ponto de vista estrutural 

e quantitativo, permitindo ao sistema a realização das possíveis análises e 

correlações necessárias para suportar as perspectivas do BSC. 

 

 



67 

2.5 ESTADO DA ARTE 

 

Esta revisão em um formato cronológico (Figura 9) busca apresentar as 

abordagens e metodologias ao longo do tempo e como a utilização de DW e BI 

podem apoiar as MPME’s, fornecendo um contexto abrangente para melhor 

compreender o estado atual e sua evolução. 

 

 

FIGURA 9 – ARTIGOS E PROJETOS DE BI 

Fonte: O autor (2014) 

 

Bergeron (2000) apresenta um panorama das tendências de projetos de BI 

no Canadá, relatando uma visão geral sobre as atividades de pesquisa e formação 

em BI. Dois estudos realizados por outros autores são destacadas neste artigo, o 

primeiro sobre as pequenas e médias empresas baseadas em Québec e o segundo, 

na indústria canadense, no setor de indústria intensiva em tecnologia. Bergeron 

apud Julien et al. (2000), Bergeron apud Calof; Breakspar (2000) 

Estas pesquisas mostraram uma diferença entre a percepção e prática de 

BI, embora houvesse um alto nível de consciência do conceito, apenas 11% das 

empresas pesquisadas declararam a presença de um sistema formal de BI. O autor 

destaca que há uma grande confusão sobre o que é BI, e que gestão da informação 

e inteligência estratégica são instrumentos pragmáticos de mudança e tem grandes 

impactos sobre a inteligência empresarial, estrutura e cultura, desta forma, BI exige 

uma abordagem holística ao invés de uma abordagem fragmentada. Os resultados 

obtidos sugerem que há uma necessidade de compreender melhor as necessidades 
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de informação e seu uso nas Pequenas e Médias Empresas (PME), bem como 

desenvolver um modelo de informação adequado a este segmento. Pesquisadores 

especializados em pequenas e médias empresas têm mostrado que não se pode 

assumir que o que vale para as grandes organizações pode ser transferido para este 

segmento em uma escala menor, pode ser, e muitas vezes é completamente 

diferente. 

Segundo Goh (2005), a criação de empresas inteligentes é uma progressão 

natural para economias que aspiram tornarem-se globais e baseadas no 

conhecimento. Tecnologia e conhecimento tornaram-se um dos grandes fatores de 

produção nas principais economias. Neste estudo, no setor de construção civil em 

Singapura, o resultado da avaliação culmina em seis direções para este segmento 

em Singapura, bem como em outros locais com a intenção de criar empresas 

inteligentes, dentre estas seis linhas, capacitar–se BI e no caso de PME’s, 

concentrar-se em suas necessidades de Tecnologia da Informação (TI), pessoas e 

na capacidade de gerir mudanças. A pesquisa em Singapura revelou uma inclinação 

geral para a utilização de TI para melhorar a capacidade técnica e aumentar a 

concorrência, enquanto as pesquisas realizadas nos países nórdicos revelam a 

preferência para melhorar a capacidade administrativa, a concorrência e a satisfação 

do cliente, também é apresentado que a maioria dos pesquisados possuem uma 

estratégia de TI no local de trabalho em uma forma oral em vez de uma forma 

escrita. 

Segundo Canes (2009), pequenas e médias empresa são em sua grande 

maioria gerida pelos proprietários, são empresas empreendedoras. Para muitos 

empresários, as ferramentas de apoio à decisão tende a ser uma combinação de 

relatórios históricos estáticos, planilhas de análise e intuição. Este é um modelo que 

pode funcionar enquanto a empresa é pequena e de fácil gestão, no entanto, 

quando as empresas crescem ou enfrentam uma concorrência mais aguerrida a 

necessidade de tomar decisões baseadas em informações significativas torna-se um 

imperativo. 

Algumas barreiras são apresentadas para que as PME’s adotem soluções 

de BI: custos, falta de conhecimento específico e tempo para planejamento, 

instalação e implementação de novos sistemas. No entanto, existem benefícios para 

as empresas que superam estas barreiras apresentadas: agregação de dados de 

diferentes fontes, análise e visão sobre os dados, melhoria na tomada de decisão e 
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redução dos riscos. PME’s que adotem soluções de BI, entendem que podem 

competir de forma mais eficaz no mercado, com esclarecimentos adicionais sobre os 

padrões e necessidades de compra do cliente e com uma gestão financeira mais 

eficiente. Para as PME’s, competir em um mercado cada vez mais orientado a 

dados, a capacidade de acessar e processar informações com rapidez e precisão é 

fundamental para a obtenção de respostas às perguntas cruciais de negócio, 

assegurando decisões com base em informações precisas e em tempo hábil. 

Grabova et al. (2010) destacam que pequenas empresas necessitam de 

arquiteturas e ferramentas leves e baratas para análise de dados. Neste artigo  

realizou-se uma revisão de abordagens de BI baseadas na web, e uma revisão na 

adoção de OLAP devido a seu dispendioso e complexo armazenamento. Alguns dos 

fatores referenciados que tornam inacessíveis a adoção de BI por parte das 

pequenas empresas, são: a) alto preço; b) altas exigências de infraestrutura de 

hardware; c) complexidade; d) funcionalidade irrelevante; e) baixa flexibilidade para 

lidar em ambiente de negócios dinâmicos; f) baixa atenção às diferenças de 

necessidades de acesso aos dados por PME’s em relação às grandes corporações.  

Deste modo é proposta uma solução de BI in-memory, um sistema ROLAP  

que opere em memória, que por não requerer índices, recálculos e pré-agregações, 

torna-se uma solução mais flexível, com melhor tempo de resposta. O modelo de 

armazenamento proposto segue o método de deixar este armazenamento próximo 

do usuário a fim de atenuar os riscos de segurança e redução de custo de 

infraestrutura. 

Vai (2010) propõe, através deste estudo, proporcionar às PME’s a 

oportunidade de compreender a importância da informação passível de ser obtida a 

partir dos dados contábeis para a gestão dos processos de negócios. A adoção de 

soluções de BI por parte das PME’s pode criar nas organizações a necessidade de 

adequar processos que suportem os sistemas de apoio a decisão, bem como 

adaptar sistemas, base de dados e aplicações que permitam ter uma perspectiva da 

informação, possibilitando uma análise mais consistente dos dados.  

A solução adotada por Vai (2010 p 46) para a construção do DW é o modelo 

estrela criado pelo Dr. Ralph Kimball, sendo estabelecida a tabela fatos Balancete e 

quatro dimensões, conforme detalhado na Figura 10. 
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FIGURA 10 – PROTÓTIPO STAR SCHEMA 

Fonte: Vai (2010 p 46) 

 

Para estabelecer os indicadores de acompanhamento, Vai (2010 p 64) 

destaca que as informações nas PME’s é muita variada, podendo condicionar a 

seleção das métricas. No projeto foram implementados mecanismos que permitem à 

empresa escolher entre coeficientes padronizados ou estabelecer coeficientes que 

sejam mais alinhados à realidade da empresa. Uma vez estabelecido tais 

coeficientes, há que se definir as metas para que então seja possível monitorar os 

resultados obtidos e realizar os ajustes necessários. 

Olszak; Ziemba (2012) identificam, por meio de entrevistas em profundidade 

com PME’s da Alta Silésia, os Fatores Criticos de Sucesso (FCS) para a 

implementação de soluções de BI em PME’s. Através dos resultados obtidos foi 

possível determinar que um dos obstáculos ao desenvolvimento das PME’s é a 

implementação e uso de TI. A pesquisa com as PME’s e análise da demanda por 

sistemas de BI, mostraram que as empresas reconhecem a necessidade de 

implementação de soluções de BI. Os resultados das pesquisas, indicaram que o 

uso de soluções de BI irão resultar em sucesso do negócio apenas se os usuários 

desta solução, em uma base regular, reconhecerem suas necessidades, auxiliarem 

na modelagem da solução e supervisionarem a conclusão do projeto, participando 

ativamente na implementação dos componentes da solução. Desta forma, são 

enumeradas algumas condições básicas para um projeto bem sucedido e que 

tragam benefícios comerciais tangíveis para as pequenas e médias empresas: 
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 sistema de BI deve ser parte de uma estratégia de negócios da 

empresa; 

 o gerenciamento da implementação do sistema de BI deve ser 

centralizado, mas todos os usuários potenciais devem estar 

envolvidos na implementação; 

 a implementação de uma solução de BI requer conhecimentos e 

habilidades específicas, portanto é necessário um equipe competente, 

composta por gestores, funcionários e especialista em TI; 

 deve ter um patrocinador, posicionado no alto escalão na hierarquia 

organizacional; 

 soluções de BI requerem permanente desenvolvimento e adaptação 

aos novos desafios; 

 o sistema deve estar disponível para uso por parte do usuários; 

 os custos de implementação devem cobrir elementos como tecnologia 

e pessoal. 

Cheung; Li (2012) apresenta um sistema de BI nomeado como Correlation 

Coefficient Sales Data Mining System (CCSDMS) com objetivo de atender a 

identificação de oportunidade de negócios em vendas e marketing de novos 

produtos, descrevendo um método de mineração capaz de descobrir padrões 

ocultos de vendas e de mercado. Segundo Cheung; Li apud Gangadharan (2012 p 

1) “as pequenas e médias empresas têm necessidades de inteligência e deve 

considerar a busca de informações relevantes”. Devido ao alto investimento, 

soluções de BI não são acessíveis à PME, propondo que uma das soluções é que 

as PME desenvolvam seus próprios sistemas de BI com base em seus específicos 

problemas de negócio. Para perceber a capacidade do método proposto, uma série 

de experimentos foram conduzidos para avaliar o desempenho. Os resultados 

gerados pelo sistema de BI são comparados com um sistema de mineração de 

dados chamado Weka, usando um conjunto de dados de vendas e uma série de 

indicadores de desempenho pré-definidos. 

McBride (2013) discute o uso de sistema de BI na gestão e otimização da 

distribuição de revistas por uma empresa britânica, com o objetivo de ser utilizado 

para estudar e melhorar os processos de negócio, ilustrando o valor do BI na gestão 

da cadeia de suprimentos e seu valor fora dos limites das grandes empresas. 
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McBride (2013 p 62) alerta para o fato de que criando uma versão única da 

verdade através de um sistema de BI, pode ser introduzida uma certeza injustificada 

quanto à natureza e exatidão dos dados, suprimindo outras visões. Múltiplas visões 

do mundo não podem ser facilmente reconciliadas, o perigo é que os fatos podem 

ser considerados mais reais do que o mundo real que eles estão tentando 

descrever. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Para o desenvolvimento deste projeto foram utilizados os seguintes 

materiais: 

 Pentaho BI Suite 5.2 Community Edition; 

 Microsoft Visual Studio 2010; 

 Microsoft SQL-Server 2012; 

 Microsoft Excel 2010. 

 

3.1.1 Pentaho BI Suite 5.2 Community Edition 

 

A Pentaho BI Suite é uma plataforma que implementa componentes de BI 

orientados à construção de soluções empresariais. Segundo Pentaho (2014) a 

plataforma funciona como um processo centralizado. A Figura 11 descreve os 

elementos macros da arquitetura do Pentaho Suite Community Edition com seus 

componentes: Pentaho Reporting, Mondrian, Pentaho Data Integration, Data Mining 

e Pentaho Sparkl. 

 

 

FIGURA 11 – ARQUITETURA PENTAHO SUITE COMMUNITY EDITION 

FONTE: Adaptado de Pentaho (2014) 

 

O Pentaho Analysis Services Community Edition é um servidor com a 

tecnologia OLAP que permite aos utilizadores da plataforma analisar grandes 
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volumes de informação, em diferentes perspectivas e em tempo real. (Pentaho, 

2014) 

O servidor tem uma arquitetura ROLAP, nesta arquitetura o servidor 

(Mondrian) funciona como intermediário entre a base de dados relacional e as 

ferramentas clientes que fazem a análise dos dados.  

O Pentaho Data Integration (PDI) é a base de todas as tarefas associadas 

ao BI, por meio de ferramentas de ETL. O PDI implementa ferramentas gráficas e 

intuitivas com um ambiente drag and drop. 

 

3.1.2 Microsoft Visual Studio 2010 

 

Segundo Microsoft (2014a) o Visual Studio é um conjunto abrangente de 

ferramentas e serviços para desenvolvimento de aplicativos que se destinam à área 

de trabalho, à Web, aos dispositivos e à nuvem utilizando linguagens do .NET, 

HTML/JavaScript e C++.  

Trata-se de uma ferramenta completa para um rápido desenvolvimento de 

aplicações, aumentando a produtividade.  

A Figura 12 mostra o ambiente de trabalho e tela de versão da plataforma de 

desenvolvimento. 

 

 

FIGURA 12 – AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 

FONTE: O autor (2014) 
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3.1.3 Microsoft SQL Server 2012 

 

Segundo Microsoft (2014b) o Microsoft SQL Server é um sistema de 

gerenciamento e análise de banco de dados para soluções de comércio eletrônico, 

linha de negócios e DW, que entrega novos recursos na memória incorporados ao 

banco de dados principal para OLTP e data warehousing, que complementam os 

recursos de DW na memória e BI existentes para oferecer a mais completa solução 

de banco de dados na memória do mercado. 

A Figura 13 mostra o ambiente de gerenciamento e tela de versão da 

plataforma de gerenciamento de banco de dados. 

 

 

FIGURA 13 – AMBIENTE DE GERENCIAMENTO DO MS SQL SERVER 2012 

FONTE: O autor (2014) 

 

3.1.4 Microsoft Excel 2010 

 

O software Microsoft Excel 2010 foi usado para teste de confiabilidade dos 

constructos, tabulação dos dados, distribuição de frequências das variáveis e 

apresentação gráficas dos resultados obtidos. 
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3.2 MÉTODO 

 

Segundo Gil (2002 p 21) para facilitar o acompanhamento das ações 

correspondentes a cada etapa do desenvolvimento da pesquisa é usual a utilização 

do fluxo de pesquisa sob a forma de diagrama. Nesta seção será abordada uma 

descrição sobre o método da pesquisa e o fluxo de condução proposto (Figura 14). 

 

 

FIGURA 14 – FLUXO DE CONDUÇÃO PROPOSTO 

Fonte: Adaptado de Gil (2002 p 21) 

 

Ao final desta seção serão apresentados conceitos sobre o método de 

desenvolvimento utilizado durante a concepção e implementação da solução. 

 

3.2.1 Método da pesquisa 

 

 Para ser possível encontrar as respostas para os questionamentos e 

indagações do pesquisador feitas no início do estudo faz-se necessário descrever as 

escolhas dos procedimentos para atingir os objetivos propostos. Segundo Wazlawick 

(2009, p 24) uma pesquisa deve apresentar uma solução para um problema, 

portanto, um problema deve ser identificado.  A definição do método de pesquisa é 

um passo fundamental a ser executado logo após a definição do objetivo. Dado o 

objetivo, o método descreve o caminho a atingi-lo. Segundo Trujillo (1974 p. 24) 

pode-se definir que método “é a forma de proceder ao longo de um caminho. Na 

ciência, os métodos constituem os instrumentos básicos que ordenam de início o 

pensamento em sistemas, traçam, de modo ordenado a forma de proceder do 

cientista ao longo de um percurso para alcançar um objetivo“. 

 Gil (2002 p 24) destaca que um problema é de natureza científica quando 

envolve variáveis que podem ser tidas como testáveis. 
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 A partir das hipóteses, problema e objetivos destacados no Capítulo 1 é 

possível perceber que o cenário atende aos critérios referenciados, permite teste 

empírico com execução viável, é relevante e as condições são favoráveis ao  

desenvolvimento da pesquisa. 

Segundo Gil (2002 p 42), “pesquisas descritivas tem como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno, 

ou então, o estabelecimento de relações entre variáveis”.  Como o presente estudo 

tem como proposta levantar opiniões de proprietários e gestores a respeito: da 

aplicação de indicadores financeiros e não financeiros; da colaboração de 

informações entre empresa-clientes, empresa-fornecedores, empresa-concorrência. 

E a partir dos resultados da pesquisa estabelecer algumas relações e associações 

entre as variáveis e teste de hipóteses. 

A fim de obter os resultados almejados, para este estudo utilizou-se tabelas 

e gráficos como forma de apresentação do resumo estatístico para as questões 

abordadas, teste de hipótese e identificação das características das empresas que 

estão alinhadas ao interesse da pesquisa. 

 

3.2.2 Modelo teórico 

  

O instrumento elaborado para a realização da pesquisa é apresentado no 

Apêndice A, ele foi construído tendo como base a revisão bibliográfica Kaplan; 

Norton (1997), Davenport; Harris (2007), Porter (2004), FNQ (2010), Helfert (2000 p 

79), Sigma Project (2003), Edvinsson; Malone (1998), Sobral; Peci (2008), acesso a 

relatórios técnicos e referenciais teóricos e práticos presentes em estudos similares 

Hourneaux Jr (2010), Cândido (2013). 

  O instrumento final elaborado para a realização da pesquisa foi um 

questionário dividido em duas partes, A primeira parte é composta de 44 questões 

abertas e fechadas. Nesta primeira parte as questões fechadas tinham quatro 

possibilidades de respostas. A escala par foi escolhida de maneira que os 

entrevistados expressassem sua opinião, reduzindo a neutralidade que contém a 

escala ímpar. “Com um número ímpar de categorias, a posição intermediária na 

escala costuma ser designada como neutra ou imparcial. A presença, a posição e a 

rotulagem de uma categoria neutra podem ter uma influência significativa na 

resposta”. Malhotra (2012, p 225) 
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A segunda parte, é composta por 3 questões, duas das questões da 

segunda parte foram estruturadas em forma de Escala Likert que permitiu definir um 

grande número de enunciados sobre o tema em questão. A Escala Likert é uma 

escala balanceada de comparação, com um número ímpar de categorias e uma 

posição neutra, no qual o entrevistado indica o grau de concordância ou 

discordância em relação a uma série de afirmações relacionadas com os objetivos 

de estímulos. Segundo Malhotra (2012 p 222) a principal vantagem dessa escala é 

que ela é “fácil de construir e de aplicar [...] e os entrevistados entendem 

rapidamente como utilizar a escala”. Para cada uma das respostas foi atribuída uma 

classificação numérica para permitir a reflexão sobre o grau de concordância ou 

discordância a respeito da questão avaliada. 

 As questões estão organizadas e estruturadas da seguinte forma: 

 

1. Primeira parte: 

 

a. perfil da empresa e entrevistado: destinou-se a identificar o perfil das 

empresas e dos entrevistados, estes elementos ajudam a determinar o 

nível de maturidade e significância das informações; 

b. opinião sobre a adoção de um sistema de informações 

colaborativas: visou obter a opinião sobre a usabilidade e 

aplicabilidade de um ambiente destes, bem como obter sugestões para 

a construção e implementação em conformidade e aderência às 

necessidades das empresas; 

c. opinião sobre mercado e gestão: visou identificar a opinião dos 

entrevistados sobre as tendências de mercado para os próximos dois 

anos. Estas percepções podem apresentar diferentes perspectivas e 

podem ajudar a identificar áreas que necessitam de melhorias para o 

sucesso da empresa, permitindo uma análise dos resultados em 

relação aos resultados obtidos por SEBRAE/NA (2014a); 

d. conhecimento sobre gestão, mercado, clientes, concorrência: 

visou identificar as principais necessidades de informações e 

conhecimentos que possam contribuir para a melhoria da gestão das 

empresas. Os cinco painéis abordados foram escolhidos a partir do 
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levantamento e seleção dos principais temas de inteligência 

competitiva das empresas: 

i. gestão: representa a forma como as empresas observam e 

agem diante da gestão; 

ii. mercado: “local” ou “zona” em que as empresas competem, 

onde atores como clientes, fornecedores e concorrência 

(competidores) estão presentes; 

iii. opinião sobre colaboratividade das informações: destinou-se 

a identificar a opinião dos entrevistados frente à possibilidade de 

colaborar de forma anônima com informações e receber da 

mesma forma informações referente a indicadores de 

desempenho do setor que atua; 

iv. clientes: são as pessoas jurídicas que adquirem e revendem os 

produtos a consumidores final bem como os que utilizam os 

serviços prestados; 

v. concorrência: entendida como o ambiente de dos competidores 

diretos aos seus produtos. 

 

2. Segunda parte 

 

a. sugestão de Indicadores: destinou-se a identificar quais indicadores 

podem ser adotados pelas empresas em relação às dimensões 

pessoas, clientes, financeira e operações; Kaplan; Norton (1997), 

Davenport; Harris (2007), Porter (2004) 

b. grau de emprego de indicadores de desempenho: destinou-se a 

obter a respostas dos entrevistados quanto ao emprego dos 

indicadores na empresa. Para esta questão utilizou-se a escala de 

medida com cinco categorias (Nunca, Quase nunca, Não sei, Quase 

sempre e Sempre); FNQ (2010), Helfert (2000 p 79), Sigma Project 

(2003), Edvinsson; Malone (1998) 

c. finalidade do uso de indicadores: esta questão destinou-se a 

identificar a finalidade do uso de indicadores na empresa, a escala de 

medida adotada foi composta de cinco categorias (Discordo totalmente, 

Discordo, Nem discordo nem concordo, Concordo e Concordo 
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totalmente). Kaplan; Norton (1997), Davenport; Harris (2007), Porter 

(2004), Sobral; Peci (2008) 

 

3.2.3 Operacionalização das variáveis da pesquisa 

  

Este elemento do processo é um uma importante etapa de pesquisa social, 

pois nos permite identificar correlações empíricas que possibilitem a sua 

mensuração. A partir da definição do problema, objetivos, conceitos e dos elementos 

apresentados no arcabouço teórico, são determinadas as variáveis empregadas na 

pesquisa e apresentadas em detalhe na próxima seção. 

 

3.2.3.1 Variáveis de identificação e controle 

 

No QUADRO 2 são apresentadas as variáveis presentes no instrumento de 

pesquisa que tem como função a identificação e qualificação da empresa, tipo de 

empresa, receita bruta anual, número de empregados, fundação e se a empresa é 

familiar. 

 

QUADRO 2 – VARIÁVEIS DE IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: ORGANIZAÇÃO 

Dimensão Código da Variável Variável Respostas possíveis 

O
rg

a
n
iz

a
ç
ã

o
 

Nome_ 
Nome da empresa 
(identificação não 
obrigatória) 

Pergunta aberta com resposta opcional 

Fundacao_ Ano de fundação Pergunta aberta com resposta opcional 

Setor_ 
Setor em que a 
empresa atua 

(Indústria, Serviços) 

Fatur_ 
Receita bruta anual 
(aproximado) 

Até R$ 60.000 
Mais de R$ 60.000 até R$ 360.000 
Mais de R$ 360.000 até R$ 3,6 milhões 
Mais de R$ 3,6 milhões até R$ 48 
milhões 
Mais de R$ 48 milhões 

Colab_ Nr de empregados 

Não possui 
De 1 a 4 
De 5 a 9 
De 10 a 19 

De 20 a 49 
De 50 a 99 
De 100 a 499 
Acima de 500 

Familiar_ Empresa é familiar 
Sim 
Não 

FONTE: Adaptado de: Hourneaux Jr (2010) 
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O QUADRO 3 mostra as variáveis presentes no instrumento de pesquisa 

que tem como função a identificação (nome, e-mail, gênero e faixa etária) e 

qualificação (escolaridade) dos respondentes da pesquisa. 

 

QUADRO 3 – VARIÁVEIS DE IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: RESPONDENTE 

Dimensão Código da Variável Variável Respostas possíveis 

R
e
s
p
o
n

d
e
n
te

 

Nome_ 
Nome do respondente 
(identificação não 
obrigatória) 

Pergunta aberta com resposta opcional 

Receber_ 
Deseja receber 
resultados da pesquisa 

Sim 
Não 

Email_ E-Mail do respondente Pergunta aberta com resposta opcional 

Sexo 
Gênero do respondente 
(identificação não 
obrigatória) 

Feminino 
Masculino 

FaixaEtária_ 

Faixa etária do 
respondente 
(identificação não 
obrigatória) 

Não possui 
De 1 a 4 
De 5 a 9 
De 10 a 19 

De 20 a 49 
De 50 a 99 
De 100 a 499 
Acima de 500 

Escolaridade_ Nível de escolaridade 

Até ensino fundamental 
Ensino médio 
Superior incompleto 
Superior completo 
Pós-graduação 

FONTE: Adaptado de: Hourneaux Jr (2010) 

 

3.2.3.2 Variáveis resposta 

  

As variáveis respostas são o evento que se pretende estudar neste projeto. 

No caso desta dissertação o grupo de variáveis definidas como respostas foram: 

a) opinião sobre mercado e gestão; 

b) conhecimento e informação sobre gestão, mercado, clientes, 

concorrência e colaboratividade;  

c) o grau emprego de indicadores; 

d) finalidade do uso dos indicadores; 

e) indicadores que podem ser adotados pelas empresas no ambiente 

colaborativo. 

Diante destes itens, as figuras a seguir apresentam os indicadores listados 

no instrumento de coleta de dados. 

A opinião sobre mercado e gestão, detalhada no QUADRO 4 visou identificar 

a opinião dos entrevistados sobre as tendências de mercado para os próximos dois 
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anos. Estas percepções podem apresentar diferentes perspectivas e podem ajudar a 

identificar áreas que necessitam de melhorias para o sucesso da empresa, 

permitindo uma análise dos resultados em relação aos resultados obtidos por 

SEBRAE/NA (2014a). 

 

QUADRO 4 – VARIÁVEIS DE IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: MERCADO E GESTÃO 

Dimensão Código da Variável Variável Respostas possíveis 

M
e
rc

a
d
o
 e

 G
e
s
tã

o
 

Perspectiva_ 
Perspectiva para os 
próximos 2 anos 

Crescimento 
Estabilidade 
Retração 

DetPerspectiva_ 
Detalhamento da 
questão anterior 

Pergunta aberta com resposta opcional 

InfoImportante_ 

Quais informações você 
julga mais importante 
para o sucesso de sua 
empresa 

Pergunta aberta com resposta opcional 

QualInfoImportante_ 

Qual dos fatores da 
questão anterior 
acredita ser o mais 
importante 

Pergunta aberta com resposta opcional 

InfoDiaADia_ 

Como avalia a 
importância ao acesso 
de informações sobre 
mercado, concorrente 
no dia-a-dia 

Muito importante 
Importante 
Pouco importante 
Sem importância 

DetInfoDiaADia_ 
Detalhamento da 
questão anterior 

Pergunta aberta com resposta opcional 

ConhecEss_ 

Que conhecimentos 
sua empresa considera 
essencial para seu 
negócio 

Clientes 
Fornecedores 
Matéria-Prima 
Produtos 
Mercado 
Tendências 
Tecnologia 
Processos 
Marketing 
Finanças 
Gestão 
Treinamento 

QualConhecEss_ 

Qual dos 
conhecimentos 
marcados você 
considera o mais 
importante 

Pergunta aberta com resposta opcional 

FONTE: Adaptado de: Cândido (2013) 

 

A opinião sobre gestão, mercado, colaboratividade, clientes e concorrência 

visou identificar as principais necessidades de informações e conhecimentos que 

possam contribuir para a melhoria da gestão das empresas. Os cinco painéis 

abordados foram escolhidos a partir do levantamento e seleção dos principais temas 

de inteligência competitiva das empresas. 
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Gestão (QUADRO 5) representa a forma como as empresas observam e 

agem diante da gestão. 

 

QUADRO 5 – VARIÁVEIS DE IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: GESTÃO 

Dimensão Código da Variável Variável Respostas possíveis 

G
e
s
tã

o
 

BuscaInfoGestao_ 

Você costuma buscar 
informações sobre 
Gestão e 
Administração da 
Empresa 

Sempre 
Quase sempre 
Raramente 
Nunca 

TipoInfoGest_ 

Que tipo de informação 
você utiliza sobre 
Gestão e Adm de sua 
empresa 

Contabilidade  
Informações fornecidas pelo sistema 
bancário  
Relatório de análise de fornecedores  
Relatório de devoluções de vendas  
Relatório de Fluxo de Caixa  
Relatório de Garantias  
Relatório de nr de novos clientes  
Relatório de pontualidade de entrega  
Relatório de reclamações de clientes  
Relatório de vendas  
Boletins informativos (externos)  

FerramUsada 
InfoGestao_ 

Que ferramentas sua 
empresa utiliza para 
buscar informações 
sobre Gestão e Adm de 
sua empresa 

Chat de conversações  
Cursos/palestras  
Feiras/eventos  
Livros e revistas  
Planilhas  
Programas próprios/redes internas  
Redes sociais  
Sites  
Visitas pessoais/contatos 
Não utiliza  

FormaIdeal 
InfoGestao_ 

Como seria a forma 
ideal de troca de 
informações e 
conhecimentos 

Pergunta aberta com resposta opcional 

TipoInfo 
GostGest_ 

Que tipo de informação 
ou conhecimento você 
gostaria de ter sobre 
gestão 

Pergunta aberta com resposta opcional 

FONTE: Adaptado de: Cândido (2013) 

 

Mercado (QUADRO 6), “local” ou “zona” em que as empresas competem, 

onde atores como clientes, fornecedores e concorrência (competidores) estão 

presentes. 
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QUADRO 6 – VARIÁVEIS DE IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: MERCADO 

Dimensão Código da Variável Variável Respostas possíveis 
M

e
rc

a
d
o

 BuscaInfoMerc_ 

Você costuma buscar 
informações sobre o 
mercado que sua 
empresa atua 

Sempre 
Quase sempre 
Raramente 
Nunca 

TipoInfoMerc_ 

Que tipo de informação 
você busca sobre o 
mercado que sua 
empresa atua 

Pergunta aberta com resposta opcional 

 

FerramUsada 
InfoMerc_ 

Que ferramentas sua 
empresa utiliza para 
buscar informações 

sobre o mercado 

Chat de conversações  
Cursos/palestras  
Feiras/eventos  

Livros e revistas  
Redes sociais  

Sites  
Visitas pessoais/contatos 

Não utiliza  

TipoInfoGostMerc_ 

Que tipo de informação 
ou conhecimento você 
gostaria de ter sobre 
mercado 

Pergunta aberta com resposta opcional 

FONTE: Adaptado de: Cândido (2013) 

 

A opinião sobre colaboratividade (QUADRO 7) das informações destinou-se 

a identificar a opinião dos entrevistados frente à possibilidade de colaborar de forma 

anônima com informações e receber da mesma forma informações referente a 

indicadores de desempenho do setor que atua. 

 

QUADRO 7 – VARIÁVEIS DE IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: COLABORATIVIDADE 

Dimensão Código da Variável Variável Respostas possíveis 

C
o
la

b
o
ra

ti
v
id

a
d
e

 

Colaborar_ 

Você colaboraria de 
forma anônima com 
indicadores de sua 
empresa, recebendo 
em troca dados 
anônimos de outras 
empresas do seu 
segmento 

Sim 
Não 

DetColaborar_ 
Poderia detalhar as 
motivações de sua 
resposta 

Pergunta aberta com resposta opcional 

FONTE: Adaptado de: Cândido (2013) 
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Clientes (QUADRO 8) são as pessoas jurídicas que adquirem e revendem 

os produtos a consumidores finais bem como os que utilizam os serviços prestados. 

 

QUADRO 8 – VARIÁVEIS DE IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: CLIENTES 

Dimensão Código da Variável Variável Respostas possíveis 

C
lie

n
te

s
 

BuscaInfoCli_ 
Você costuma buscar 
informações sobre seus 
clientes. 

Sempre 
Quase sempre 
Raramente 
Nunca 

TipoInfoCli_ 
Que tipo de informação 
você busca sobre seus 
clientes 

Pergunta aberta com resposta opcional 

FerramUsada 
InfoCli_ 

Que ferramentas sua 
empresa utiliza para 
buscar informações 
sobre seus clientes. 

Chat de conversações  
Concorrentes  
Cursos/palestras  
Feiras/eventos  
Livros e revistas  
Programas Próprios  
Redes sociais  
Representantes  
Sites  
Visitas pessoais/contatos 
Não utiliza  

FormaIdealInfoCli_ 

Você costuma trocar 
informações com seus 
clientes. 
Como é feita essa troca 
de informações. 

Pergunta aberta com resposta opcional 

TipoInfoGostCli_ 

Que tipo de informação 
ou conhecimento você 
gostaria de ter sobre 
clientes. 

Pergunta aberta com resposta opcional 

FONTE: Adaptado de: Cândido (2013) 

 

Concorrência (QUADRO 9) é entendida como o ambiente dos competidores 

diretos aos seus produtos. 

 

QUADRO 9 – VARIÁVEIS DE IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: CONCORRÊNCIA 

Dimensão Código da Variável Variável Respostas possíveis 

C
o
n
c
o
rr

ê
n
c
ia

 

BuscaInfoConc_ 
Você costuma buscar 
informações sobre a 
concorrência 

Sempre 
Quase sempre 
Raramente 
Nunca 

TipoInfoConc_ 
Que tipo de informação 
você busca sobre a 
concorrência 

Pergunta aberta com resposta opcional 
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Dimensão Código da Variável Variável Respostas possíveis 

 

FerramUsada 
InfoConc_ 

Que ferramentas sua 
empresa utiliza para 
buscar informações 
sobre a concorrência 

Chat de conversações  
Clientes  
Cursos/palestras  
Feiras/eventos  
Redes sociais  
Sites  
Visitas pessoais/contatos 
Não utiliza 

FormaITroca 
InfoConc_ 

Você costuma trocar 
informações com outras 
empresas que atuam no 
seu segmento. Como é 
feita esta troca de 
informações ou 
conhecimento 

Pergunta aberta com resposta opcional 

PesqMercConc_ 

Sua empresa já realizou 
algum tipo de pesquisa 
de mercado 
Que tipo de pesquisa 

Pergunta aberta com resposta opcional 

TipoInfoGostConc_ 

Que tipo de informação 
ou conhecimento você 
gostaria de ter sobre 
concorrência 

Pergunta aberta com resposta opcional 

FONTE: Adaptado de: Cândido (2013) 

 

O grau de emprego de indicadores de desempenho destinou-se a obter a 

respostas dos entrevistados quanto ao emprego dos indicadores na empresa. 

Para esta questão utilizou-se a escala de medida com cinco categorias 

(Nunca, Quase nunca, Não sei, Quase sempre e Sempre); FNQ (2010), Helfert 

(2000 p 79), Sigma Project (2003), Edvinsson; Malone (1998) 

Desta forma, o valor total do uso dos indicadores foi a média das dimensões 

consideradas as mais relevantes para o estudo. 

O QUADRO 10 destaca os indicadores relativos à dimensão financeira. 

 

QUADRO 10 – USO DE INDICADORES – DIMENSÃO FINANCEIRA 

Dimensão Código da Variável Variável Mensuração 

F
in

a
n
c
e

ir
a

 

DIM_F1 Receita Operacional 

Média dos valores na 
escada de 1 (nunca) a 5 

(sempre) 

DIM_F2 Crescimento das vendas 

DIM_F3 Retorno sobre o ativo (ROA) 

DIM_F4 Retorno sobre o investimento (ROI) 

DIM_F5 Retorno sobre o patrimônio (ROE) 

DIM_F6 Fluxo de caixa líquido 

DIM_F7 Aumento da receita por clientes 

DIM_F8 Custo por unidade produzida 

DIM_F9 Participação de mercado 

DIM_F10 Lucro líquido operacional 

FONTE: Adaptado de: Hourneaux Jr (2010) 
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O QUADRO 11 destaca os indicadores relativos à dimensão clientes. 

 

QUADRO 11 – USO DE INDICADORES – DIMENSÃO CLIENTES 

Dimensão Código da Variável Variável Mensuração 

C
lie

n
te

s
 

DIM_CL1 Gasto geral de produção 

Média dos valores na 
escada de 1 (nunca) a 5 

(sempre) 

DIM_CL2 
Número de reclamações dos 
clientes 

DIM_CL3 Satisfação do cliente 

DIM_CL4 Fidelização do cliente 

DIM_CL5 Volume de vendas por cliente 

DIM_CL6 Faturamento por cliente 

DIM_CL7 Lucratividade por cliente 

DIM_CL8 Número de novos clientes 

FONTE: Adaptado de: Hourneaux Jr (2010) 

 

O QUADRO 12 destaca os indicadores relativos à dimensão processos. 

 

QUADRO 12 – USO DE INDICADORES – DIMENSÃO PROCESSOS 

Dimensão Código da Variável Variável Mensuração 

P
ro

c
e
s
s
o
s
 

DIM_PI1 Capacidade ociosa 

Média dos valores na 
escada de 1 (nunca) a 5 

(sempre) 

DIM_PI2 Número de devoluções 

DIM_PI3 Consumo de matéria prima 

DIM_PI4 
Consumo de energia por produto 
produzido 

DIM_PI5 
Consumo de água no processo 
produtivo 

DIM_PI6 Desperdício de matéria prima 

DIM_PI7 
Tempo de desenvolvimento de 
novos produtos 

DIM_PI8 
Devoluções por problemas do 
fornecedor 

DIM_PI9 
Volume de vendas por visita de 
representante/vendedor 

DIM_PI10 
Perdas de matéria prima por 
fornecedor 

DIM_PI11 
Quantidade produzida por ciclo de 
produção 

DIM_PI12 
Número de novos produtos lançados 
por ciclo de produção 

DIM_PI13 
Percentual de vendas geradas de 
novos produtos 

DIM_PI14 Pontualidade na entrega 

FONTE: Adaptado de: Hourneaux Jr (2010) 
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O QUADRO 13 destaca os indicadores relativos à dimensão pessoas. 

 

QUADRO 13 – USO DE INDICADORES – DIMENSÃO PESSOAS 

Dimensão Código da Variável Variável Mensuração 

P
e
s
s
o
a
s
 

DIM_PE1 Rotatividade de empregados 

Média dos valores na 
escada de 1 (nunca) a 5 

(sempre) 

DIM_PE2 Produtividade de empregados 

DIM_PE3 Número de treinamentos realizados 

DIM_PE4 Satisfação dos empregados 

DIM_PE5 Qualificação dos empregados 

DIM_PE6 
Número de novas ideias geradas por 
empregados 

FONTE: Adaptado de: Hourneaux Jr (2010) 

 

O QUADRO 14 destaca as variáveis que permitiram medir a finalidade do 

uso de indicadores, a escala de medida adotada foi composta de cinco categorias 

(Discordo totalmente, Discordo, Nem discordo nem concordo, Concordo e Concordo 

totalmente). O valor total da finalidade do uso de indicadores é formado pela média 

das categorias. Kaplan; Norton (1997), Davenport; Harris (2007), Porter (2004), 

Sobral; Peci (2008) 

 

QUADRO 14 – FINALIDADE DO USO DE INDICADORES 

Dimensão Código da Variável Variável Mensuração 

T
o
m

a
d

a
 d

e
 d

e
c
is

ã
o
 e

s
tr

a
té

g
ic

a
 DIM_UTE1 Concretizar os objetivos da organização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média dos valores 
na escala de 1 

(Discordo 
totalmente) a  
5 (Concordo 
totalmente) 

 

DIM_UTE2 
Avaliar o grau de realização da missão, 
visão e estratégia 

DIM_UTE3 Avaliar o desempenho global da empresa 

DIM_UTE4 Antecipar os problemas 

DIM_UTE5 
Proporcionar uma visão comum de toda a 
empresa 

DIM_UTE6 Tomar decisões estratégicas 

DIM_UTE7 Antecipar a futura direção da empresa 

DIM_UTE8 Justificar as decisões 

DIM_UTE9 
Permitir o foco nos fatores críticos de 
sucesso 

C
o
n
tr

o
le

 

DIM_UCT1 Monitorar as mudanças do ambiente 

DIM_UCT2 
Garantir que todas as atividades da 
organização sejam realizadas conforme o 
planejado 

DIM_UCT3 
Manter o sistema organizacional dentro 
de um padrão estabelecido 

DIM_UCT4 Permite identificar desvios 

DIM_UCT5 
Monitorar o desempenho de atividades e 
processos operacionais 

DIM_UCT6 Monitorar os resultados 
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FONTE: Adaptado de: Hourneaux Jr (2010), Souza (2011) 

 

Os próximos quadros destacam as variáveis que possibilitaram a resposta 

de quais indicadores poderiam ser adotados na plataforma colaborativa pelas 

empresas pesquisadas, considerando as dimensões pessoas (QUADRO 15), 

clientes (QUADRO 16), financeira (QUADRO 17) e operações/produção (QUADRO 

18).  

 

QUADRO 15 – INDICADORES SUGERIDOS - PESSOAS 

Dimensão Código da Variável Variável Mensuração 

P
e
s
s
o
a
s
 

DIM_DEP1 Produtividade 

Respostas possíveis: 1 
ou mais alternativas 

DIM_DEP2 Satisfação 

DIM_DEP3 Rotatividade 

DIM_DEP4 Saúde e segurança 

DIM_DEP5 Retenção 

DIM_DEP6 Avaliação de desempenho 

DIM_DEP7 Incentivos e bônus 

DIM_DEP8 Treinamento 

DIM_DEP9 Clima organizacional 

DIM_DEP10 
Custo de afastamento por acidente de 
trabalho 

FONTE: Adaptado de: Hourneaux Jr (2010), Souza (2011) 

 

QUADRO 16 – INDICADORES SUGERIDOS - CLIENTES 

Dimensão Código da Variável Variável Mensuração 

C
lie

n
te

s
 

DIM_DEC1 Fidelização 

Respostas possíveis: 1 
ou mais alternativas 

DIM_DEC2 Vendas cruzadas/casadas 

DIM_DEC3 Satisfação 

DIM_DEC4 Número de novos clientes 

DIM_DEC5 Número de clientes inadimplentes 

DIM_DEC6 Volume de vendas por cliente 

DIM_DEC7 Faturamento de novos produtos 

DIM_DEC8 
Volume de vendas por visita de 
vendedor/representante 

DIM_DEC9 Custo por cliente 

DIM_DEC10 Segmentação de clientes 

FONTE: Adaptado de: Hourneaux Jr (2010), Souza (2011) 

    

Dimensão Código da Variável Variável Mensuração 
E

d
u
c
a
ç
ã

o
 e

 

A
p
re

n
d
iz

a
g
e
m

 DIM_UED1 
Possibilitar aos gerentes tomarem 
decisões específicas, visando resolver 
problemas em suas áreas de atuação 

 
DIM_UED2 Reforçar os vínculos com a organização 

DIM_UED3 Permitir foco nas questões comuns 

DIM_UED4 
Fornecer informações que servirão de 
base para novos processos 

DIM_UED5 Permitir o aprendizado na organização 
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QUADRO 17 – INDICADORES SUGERIDOS - FINANCEIRA 

Dimensão Código da Variável Variável Mensuração 

F
in

a
n
c
e

ir
a

 

DIM_DEF1 Rotatividade de estoques 

Respostas possíveis: 1 
ou mais alternativas 

DIM_DEF2 Endividamento 

DIM_DEF3 Retorno sobre o investimento 

DIM_DEF4 Participação de mercado 

DIM_DEF5 Lucro líquido 

DIM_DEF6 Lucro operacional 

DIM_DEF7 
EVA - Custo de oportunidade em 
medidas de desempenho 

DIM_DEF8 Ponto de equilíbrio 

DIM_DEF9 Retorno sobre o patrimônio líquido-ROE 

DIM_DEF10 Retorno sobre o investimento - ROI 

DIM_DEF11 Custos de vendas 

DIM_DEF12 Receita de vendas 

FONTE: Adaptado de: Hourneaux Jr (2010), Souza (2011) 

 

QUADRO 18 – INDICADORES SUGERIDOS – OPERAÇÕES/PRODUÇÃO 

Dimensão Código da Variável Variável Mensuração 

O
p
e
ra

ç
õ
e
s
/P

ro
d
u
ç
ã

o
 

DIM_DEO1 Qualidade 

Respostas possíveis: 1 
ou mais alternativas 

DIM_DEO2 Rapidez na entrega do produto 

DIM_DEO3 Tempo gasto para produzir o produto 

DIM_DEO4 
Tempo gasto para desenvolver novos 
produtos 

DIM_DEO5 Flexibilidade de produto 

DIM_DEO6 Flexibilidade de volume 

DIM_DEO7 Custo de matéria prima 

DIM_DEO8 Consumo de matéria prima 

DIM_DEO9 Estoque de matéria prima 

DIM_DEO10 Estoque de produtos acabados 

DIM_DEO11 Custo de produção 

DIM_DEO12 Desperdício de matéria prima 

FONTE: Adaptado de: Hourneaux Jr (2010), Souza (2011) 

 

Os resultados obtidos produzirá a primeira versão de painel colaborativo de 

indicadores baseados nas dimensões pessoas, clientes, financeira e 

operações/produção. 

 

3.2.4 Estratégia de tratamento e análise de dados 

 

Como este trabalho se caracteriza como uma pesquisa do tipo levantamento 

e que requer a aplicação de questionário, o mesmo pode ser caracterizado como 

predominantemente quantitativo. Segundo Malhotra (2012), em estudos 
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quantitativos, para sua análise e mensuração, faz-se necessário o uso das técnicas 

de estatísticas como: distribuição de frequência, tabulação cruzada, teste de 

hipóteses, análise de variância, correlação, análise discriminante e análise fatorial. 

Para o tratamento dos dados foi utilizado o software Microsoft Excel 2010, em 

função do tipo de amostras, foram aplicadas as seguintes técnicas: 

a. Teste de confiabilidade do instrumento: Coeficiente Alfa de Cronbach; 

b. Distribuição de frequência média: aplicada a todas as questões do 

instrumento de coleta de dados; 

c. Cruzamento: para as correções entre duas variáveis; 

 

3.2.5 Estratégia de coleta de dados 

  

Para coletar os dados desta pesquisa, elaborou-se um questionário com 

base na revisão bibliográfica e instrumentos elaborados em duas teses de 

doutorado, a primeira apresentada Hourneaux Jr (2010) e na revisão teórica 

apresentada no Capítulo 2 e no instrumento elaborado por Cândido (2013). 

Segundo Malhotra (2012) os objetivos principais para o uso de questionário 

é a tradução da informação necessária em um conjunto de questões específicas, 

motivar os entrevistados a completarem o questionário e tornar mínimo o erro na 

resposta.  

Este estudo, em função do método adotado, requer que a coleta de dados 

seja estabelecida por meio de uma estratégia do tipo survey (levantamento), o qual 

se caracteriza pela interrogação direta das pessoas entrevistadas cujo 

comportamento se deseja conhecer. Pesquisa do tipo survey tem como vantagem 

conhecimento direto da realidade, em um grupo homogêneo, Malhotra (2012) 

destaca que os dados obtidos são confiáveis devido às respostas serem limitadas às 

alternativas mencionadas, sendo a codificação, análise e interpretação dos dados 

relativamente simples. 

A técnica adotada para a entrevista foi por uma abordagem direta, com o 

envio de uma mensagem eletrônica propondo o convite, em seguida entrou-se em 

contato com as empresas via telefone ou pessoalmente para explicar o objetivo da 

pesquisa e agendar uma entrevista.  

Esta técnica foi adotada em virtude de o envio de uma survey auto 

administrada enviada pela internet apresentar baixo índice de resposta, e 
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questionários longos faz com que o respondente não complete a pesquisa e muitos 

instrumentos enviados retornam incompletos. (Malhotra, 2012) 

Após a definição do instrumento de coleta de dados, foi realizado um teste 

piloto com três diferentes respondentes, aproveitando uma reunião entre empresas, 

este piloto tem como objetivo detectar pontos fracos no planejamento e na 

instrumentação e para fornecer dados para a seleção de uma amostragem de 

probabilidade. Após a aplicação do piloto, ocorreu uma entrevista com o feedback 

dos respondentes para anotação de dúvidas e observações realizadas. A pesquisa 

de campo foi realizada no período de 22 de setembro de 2014 a 11 de dezembro de 

2014. 

 

3.2.6 Método de desenvolvimento 

 

No desenvolvimento da solução foram utilizados processos ágeis de 

desenvolvimento de software da metodologia Extreme Programming (Wells , 1999). 

Embora haja outros processos de desenvolvimento ágil, os processos da 

metodologia Extreme Programming (XP) são os mais adequados ao tipo de projeto 

proposto. O XP adequa-se bem quando os requerimentos do sistema podem mudar 

ao longo do desenvolvimento e implementação ou não há uma ideia concreta da 

solução final. Nesta metodologia, o desenvolvimento é feito por pequenas equipes, 

com método de Programação em Pares (Pair Programming). A implementação da 

solução é feita de forma iterativa e a programação das funcionalidades feita por 

pares de programadores em um mesmo computador. O tempo de desenvolvimento 

deste método, em comparação com o tempo de desenvolvimento das 

funcionalidades por programadores independentes, é estimado como equivalente 

mas, a qualidade do código de programação é quase sempre superior. Contudo, 

para este trabalho a implementação efetuada foi feita apenas pelo autor. 

Segundo Wells (1999), o conceito usado e mais relevante desta metodologia 

é a Histórias de Usuários, do original User Story. Uma História de Usuário descreve 

um problema a ser resolvido pelo sistema-solução. Não descreve a solução, não usa 

linguagem técnica, nem expressões típicas dos tradicionais levantamentos de 

requisitos. Em vez disso, utilizam-se expressões simples e diretas sobre o que 

sistema “faz”, como se tratassem de comandos ao sistema.  
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4 ESTUDO DE CASO 

 

 

Neste capítulo expõe-se a forma como foi definido o universo e delimitação 

da pesquisa, a estratégia de coleta dos dados, como o software foi desenvolvido e 

como o mesmo permite criar e apresentar os elementos de apoio ao gestor. 

 

4.1 MODELAGEM DO APLICATIVO 

 

O desenvolvimento do sistema é dividido em três módulos funcionais, como 

observado na Figura 15: 

back office – módulo de gestão e administração de tarefas e 

colaboradores, responsável pela manutenção dos dados do sistema; 

front office – módulo de interação dos colaboradores com o sistema, 

comunicação e troca de dados; 

business intelligence – módulo de extração, transformação de 

dados e de componentes para o apoio à decisão. 

 

Back Office

Front Office

Business 
Intelligence

 

FIGURA 15 – MODELO FUNCIONAL 

FONTE: O autor (2014) 

 

O módulo de BI pretende melhorar a disponibilidade e qualidade das 

informações gerada pelo sistema, para isto busca-se conjugar os dados com um 

conjunto de ferramentas analíticas de forma a obter informação relevante para a 

tomada de decisão. A forma implementada para apresentação desta informação é a 
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construção de um dashboard com indicadores, mapas e gráficos que sejam 

adequados e agradáveis em sua apresentação.  

Com relação aos atores do sistema, tem-se: 

a) usuário não autenticado – usuário não registrado ou aquele que 

ainda não efetuou a sua autenticação no sistema. Não possui 

qualquer tipo de permissão de acesso ao sistema a não ser à página 

inicial do portal e ao formulário de autenticação; 

b) usuário autenticado ou operacional – usuário registrado e 

autenticado no sistema, com permissões de acesso configuradas 

através de um portal Web. Considerando os usuário de front office, 

terão acesso à informação relativa à sua atividade; 

c) operador – usuário registrado e autenticado no sistema, como 

permissões de acesso através de um portal Web. Considerando os 

usuário de back office, podem consultar e gerenciar os recursos de 

acordo com as funcionalidade do sistema; 

d) administrador – usuário registrado e autenticado no sistema com 

permissão total sobre todas as funcionalidades. 

 

4.2 HISTÓRIAS DE USUÁRIOS (USER STORIES) 

 

Segundo Wells (1999), as User Stories são uma definição de alto nível dos 

requisitos do sistema. Faz parte das metodologias ágeis de desenvolvimento de 

software, mais especificamente da XP e desempenha um papel importante no 

planejamento do desenvolvimento. Segue a apresentação das User Stories do 

sistema, sendo que cada ponto corresponde a uma única User Story e pode 

representar um requisito funcional ou não funcional: 

 Os Usuários não Autenticados podem consultar os dados parciais de 

BI. 

 Os Usuários Autenticados podem alterar os seus dados pessoais. 

 Os Usuários Autenticados podem consultar todos os dados de BI 

desde que seja dada permissão por um Operador. 

 Os Operadores podem configurar os seus dados de acesso ao 

sistema. 
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 Os Operadores podem gerenciar e realizar manutenção dos dados do 

sistema. 

 Os Operadores podem elaborar relatórios. 

 Os Administradores podem gerenciar e realização manutenção de 

todos os usuário e operadores do sistema. 

 Os Administradores podem modificar todas as configurações do 

sistema e operar com todas as funcionalidades no mesmo. 

 

4.3 FLUXO DE DADOS 

 

A Figura 16 ilustra o Diagrama de Fluxo de Dados, sendo possível verificar a 

lógica do funcionamento, a ordem das operações e as funcionalidades do sistema. 

 

 

FIGURA 16 – DIAGRAMA DO FLUXO DE DADOS DA APLICAÇÃO 

FONTE: O autor (2014) 

 

A fim de facilitar a percepção do funcionamento do sistema, neste diagrama 

apenas está representada a persistência dos objetos do tipo tarefa através do 
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mapeamento objeto-relacional para a base de dados, cabe salientar que todos os 

dados gerados pelas atividades do sistema ou recolhidos pelo sistema são 

mapeados e persistidos em base de dados. 

Os Administradores cadastram as empresas que participarão de forma 

colaborativa com indicadores de desempenho, estas empresas estão associadas a 

um ou mais usuários (Usuários Autenticados) do sistema que terão acesso à 

manutenção de seus indicadores de desempenho. 

Os Operadores Back Office introduzem no sistema os indicadores de 

desempenho que serão abastecidos pelos Usuários Autenticados mensalmente. 

Os dados provenientes das fontes primárias públicas são introduzidos no 

sistema por meio de processos de transformação modelados e automatizados, os 

dados coletados são: 

a) Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE);  

b) regiões, unidades federativas, messorregião, microrregião, 

aglomerados urbanos e municípios (IBGE); 

c) sociodemográficos (IBGE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- 

IPEA, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD); 

d) frota nacional (DENATRAN). 

Desta forma, no componente de BI, através da plataforma e utilizando-se 

recursos e ferramentas analíticas faz-se a seleção dos dados relevantes da OLTP. 

Através dos recursos e ferramentas são realizadas a respectiva modelagem e 

armazenamento no banco de dados através do processo de ETL, para então 

proceder à apresentação dos dashboards e relatórios com as informações 

pretendidas. 

 

4.4 CARGA DOS DADOS 

 

No Apêndice B pode-se observar o esquema da base de dados utilizada 

como referência, campos foram suprimidos dos diagramas por uma questão de 

dimensão das imagens. 

Uma vez o banco de dados criado, o passo seguinte é carregá-lo com os 

dados provenientes das diversas fontes de origem, Denatran, IBGE, IPEA e PNUD. 

Para esta operação é utilizado o software Pentaho Data Integration (PDI), um dos 

componentes da suíte Pentaho BI Suite 5.2 Community Edition. 
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O Pentaho Data Integration é uma ferramenta de ETL que se destina a 

copiar e manipular dados de uma base de dados de origem qualquer (planilhas, 

arquivos texto, banco de dados, etc...) para uma base de dados de destino. Neste 

trabalho o PDI será usado para copiar os dados das planilhas obtidas em IBGE, 

DENATRAN, IPEA e PNUD para as tabelas: tblindpub (indicadores públicos) e 

tblindipc (índice de potencial de consumo). 

A Figura 17 exemplifica um dos fluxos de migração de dados, neste caso,  

referente à cópia dos registros dos dados do Denatran para a tabela tblindpub do 

banco de dados bizmap. 

 

 

FIGURA 17 – TELA DE DEFINIÇÃO DO FLUXO DE COLETAS DE DADOS DENATRAN 

FONTE: O autor (2014) 

 

4.5 CRIAÇÃO DE PÁGINAS – BACK OFFICE 

 

A página inicial diz respeito à página apresentada aos usuários, quando este 

introduz no seu navegador o endereço url referente ao portal. A Figura 18 apresenta 

a página no navegador e a Figura 19 apresenta a página Home ainda em ambiente 

de desenvolvimento. 

.  
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FIGURA 18 – PÁGINA HOME 

FONTE: O autor (2014) 

 

 

FIGURA 19 – DEFINIÇÃO DA PÁGINA HOME 

FONTE: O autor (2014) 

 

Todos os atores (usuário não autenticado, usuário autenticado, operador e 

administrador) terão acesso a esta página (front office) sendo permitido o acesso 

restrito apenas aos atores usuário autenticado, operador e administrador. O acesso 

à área reservada (back office) se dará por meio da página de login apresentada na 

Figura 20 ainda em seu estágio de desenvolvimento. 

 

 

FIGURA 20 – DEFINIÇÃO DA PÁGINA LOGIN 

FONTE: O autor (2014) 

 

Após o acesso à área restrita a navegação se dá por meio de um menu 

suspenso para todos os itens que permitem a manutenção das tabelas utilizadas na 

aplicação (Figura 21). 
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FIGURA 21 – NAVEGAÇÃO BACK OFFICE 

FONTE: O autor (2014) 

 

Todos os cadastros do sistema seguem o mesmo padrão de layout de tela, a 

Figura 22 ilustra a página de listagem de um dos cadastros do software.  

 

 

FIGURA 22 – PÁGINA LISTAGEM DOS DADOS ANUAIS DOS INDICADORES PÚBLICOS 

FONTE: O autor (2014) 

 

A partir desta listagem há o acesso ao registro em questão, seja para 

consulta ou manutenção do mesmo (Figura 23). 

 

 

FIGURA 23 – CADASTRO DE DADOS ANUAIS DOS INDICADORES PÚBLICOS 

FONTE: O autor (2014) 
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Os relatórios que compõem o Front Office são elaborados a partir de uma 

ferramenta de modelagem conforme demonstrada na Figura 24, onde é destacada a 

construção do relatório do tipo infográfico referente às informações dos munícipios. 

 

 

FIGURA 24 – DEFINIÇÃO DO RELATÓRIO PAINEL MUNICIPAL 

FONTE: O autor (2014) 

 

4.6 UNIVERSO E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

  

A cidade de Londrina ilustrada na Figura 25 localiza-se no Norte do Paraná a 

377,77 Km da capital Curitiba, e as cidades nas quais exerce influência na região 

são: Rolândia, Cambé, Ibiporã e Jataizinho.  

 

 

FIGURA 25 – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DE LONDRINA 

Fonte: Adaptado de GoogleMaps  
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Sua população, segundo o Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), totalizou 506.701 habitantes. A população foi 

estimada em 543.003 habitantes em 2014 pelo IBGE. A densidade demográfica de 

Londrina foi calculada em 306,06 hab./km² em 2010 e estimada em 328,03 hab./km² 

em 2014. De acordo com a RAIS, os empregos estimados no setor formal 

totalizaram 175.455 (2013), e o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, segundo o 

IBGE (2011), alcançou R$ 21.071,00.  

A renda per capita média de Londrina cresceu 67,25% nas últimas duas 

décadas, passando de R$ 647,74 em 1991 para R$ 868,80 em 2000 e R$ 1.083,35 

em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 34,13% no primeiro período e 

24,69% no segundo.  

Segundo AEPIL (2014), há 72 empresas no referido parque industrial, 

destas, 35 empresas são associadas à instituição.  

Para a definição e escolha desta amostra e região foi considerado o trabalho 

realizado pela AEPIL na mobilização e organização das empresas para a melhoria 

local e fomento de novos negócios.  

A Figura 26 ilustra a distribuição das empresas do Parque das Indústrias 

Leves de Londrina, este Parque Industrial que congrega empresas de micro, 

pequeno e médio porte, está localizado à margem da BR 369, rodovia que liga o 

Norte do Paraná ao Estado de São Paulo. 

 

 

FIGURA 26 – PARQUE DAS INDÚSTRIAS LEVES DE LONDRINA 

Fonte: AEPIL (2014)  
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No presente estudo julgou-se que os entrevistados mais relevantes a 

responderem às questões de pesquisa seriam os gestores ou proprietários das 

empresas por terem uma visão global da empresa e do negócio. Foi enviada carta 

convite por mensagem eletrônica e posteriormente realizado contato telefônico para 

agendar a entrevista. 
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5 RESULTADOS 

 

Este capítulo pretende apresentar os resultados da pesquisa após seu 

exame, discute os seus principais elementos à luz dos objetivos e hipóteses 

elencadas no estudo. A estrutura do capítulo segue a ordem das questões 

apresentadas no instrumento de coleta de dados, sugerindo a leitura dos conceitos 

apresentados no Capítulo 2, especificamente o item 2.2 onde são apresentadas as 

características das MPME’s. 

 

5.1 RESULTADO DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Seguindo a sequência estruturada para o instrumento de coleta de dados é 

possível dividir a mesma em partes segmentadas para responder as questões 

relacionadas aos objetivos desta dissertação. 

A primeira parte apresentam questões relativas às características das 

empresas pesquisadas como ano de fundação, tamanho da empresa considerando 

duas classificações (número de empregados e receita bruta anual), se é empresa 

familiar, setor de atividade divididos em comércio, indústria ou serviços e uma 

questão sobre a opinião da existência de uma aplicação on-line que una 

informações de várias fontes primárias de forma a colaborar para a continuidade e 

expansão do negócio. Nesta primeira parte também são apresentadas questões 

relativas às características do entrevistado como gênero, faixa etária e escolaridade. 

Na segunda parte do instrumento de coleta de dados, possibilitou encontrar 

significância das informações relativas à gestão, mercado, clientes, concorrência e 

ambiente/processo colaborativo. A partir dessa observação e da análise dos temas 

propostos para a pesquisa, foram obtidos resultados para o conjunto de hipóteses:  

a) o uso de conhecimentos e informações na gestão é relevante para as 

empresas; 

b) o uso de conhecimentos e informações de mercado é relevante para 

as empresas; 

c) o uso de conhecimentos e informações de clientes é relevante para 

as empresas; 

d) o uso de conhecimentos e informações de concorrentes é relevante 

para as empresas; 
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e) um ambiente colaborativo para troca de indicadores de desempenho 

sobre o negócio é relevante e aplicável para a melhoria da gestão da 

empresa. 

A terceira parte do instrumento de coleta de dados estabelece uma 

priorização às questões referentes ao emprego e uso de indicadores de 

desempenho pelas empresas, os indicadores foram classificados nas dimensões 

financeiras, clientes, processos e pessoas. Na quarta parte do instrumento de coleta 

de dados apresentam-se os motivos que levam as empresas a adotarem indicadores 

de desempenho, neste contexto foram classificados em três aspectos: tomada de 

decisão estratégica, controle e educação e aprendizagem.  

A partir da observação e análise foram obtidos resultados para as seguintes 

hipóteses: 

a) existe relação entre tamanho das empresas e emprego de 

indicadores de mensuração de desempenho; 

b) há relação entre práticas organizacionais (tomada de decisão 

estratégica, controle e educação e aprendizagem) e emprego de 

indicadores de mensuração de desempenho (pessoas, clientes, 

financeira e operações). 

 

5.1.1 Verificação da confiabilidade e da validade dos constructos e do instrumento 

de coleta de dados 

 

Segundo Hourneaux Jr (2010) a confiabilidade de um instrumento de coleta 

de dados refere-se à precisão e acurácia com que um conceito é mensurado por 

esse instrumento, possibilitando a repetição desse instrumento em outras ocasiões 

com a obtenção dos mesmos resultados. A maneira mais utilizada de se mensurar a 

confiabilidade é por meio do cálculo do Alfa de Cronbach. 

O coeficiente Alfa de Cronbach foi apresentado por Lee J. Cronbach em 

1951, como uma forma de medir a consistência interna e estimar a confiabilidade de 

um questionário aplicado em uma pesquisa. O alfa mede a correlação entre 

respostas em um questionário através da análise do perfil das respostas dados 

pelos respondentes, tratando-se de uma correlação média entre perguntas (Field , 

2009 p 594-595)  
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Dado que todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala de 

medição, o coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da 

variância da soma dos itens de cada avaliador através da seguinte equação: 

 

 

onde:  

k corresponde ao número de itens do questionário;  

s²i corresponde a variância de cada item;  

s²t corresponde a variância total do questionário, determinada como a soma 

de todas as variâncias.(Hora et al., 2010)  

Como critério para os níveis de confiabilidade, Hourneaux Jr (2010) apud 

Hair et al (1998) recomendam que o Alfa calculado seja igual ou superior a 0,7 para 

estudos em geral e 0,6 para estudos exploratórios.  

Desta forma foram calculados os Alfas de Cronbach para cada um dos 

constructos que compõem o instrumento de coleta de dados, sendo os resultados 

apresentados na TABELA 4.  

 

TABELA 4 – CONFIABILIDADE DOS CONSTRUCTOS 

Constructo 
Valor Alfa 

Cronbach 

Número de 

questões 

Conhecimento sobre mercado, gestão, clientes e concorrência 0,824 5 

Emprego de indicadores de desempenho 0,979 38 

 Dimensão Financeira 0,941 10 

 Dimensão Operações 0,937 14 

 Dimensão Cliente 0,911 8 

 Dimensão Pessoas 0,880 6 

Finalidade de uso de indicadores de desempenho 0,937 20 

 Controle 0,850 6 

 Educação e Aprendizagem 0,825 5 

 Decisão 0,865 9 

 Vα > 0,8  

FONTE: O autor (2014) 
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Em razão do apresentado e representado na TABELA 4, percebe-se que os 

resultados mostram-se ideais à consistência interna da escala, para os dois blocos 

do questionário. 

  

5.1.2 Características das empresas pesquisadas 

 

O objetivo desta seção é a análise das variáveis identificadoras das 

empresas pesquisadas, quanto ao ano de fundação, tamanho da empresa 

considerando duas classificações (número de empregados e receita bruta anual), se 

é empresa familiar, setor de atividade divididos em comércio, indústria ou serviços e 

uma questão sobre a opinião da existência de uma aplicação on-line que una 

informações de várias fontes primárias de forma a colaborar para a continuidade e 

expansão do negócio. 

A Figura 27 apresenta o período de fundação das empresas, levando em 

consideração à década de início das atividades. Esta é uma questão ampla no 

instrumento de pesquisa, para análise dos dados optou-se por agrupar os dados em 

períodos (décadas), 25% (até 15 anos de vida em 2014) das empresas pesquisadas 

foram fundadas após os anos 2000, revelando um grupo de empresas jovens, com 

até 25 anos de vida, tem-se 50% das empresas entrevistadas.  

 

 

FIGURA 27 – DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR PERÍODO DE FUNDAÇÃO 

FONTE: O autor (2014) 

 

Das empresas pesquisadas 94% apresentam a forma de propriedade e 

gestão de empresa familiar (Figura 28). O instrumento de coleta de dados não 

apresenta questões específicas sobre os tipos de empresas familiares, por 
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observação é possível dizer que na maioria das empresas o fundador mantém 

controle da gestão e propriedade do negócio. Já sendo percebido em algumas 

destas a atuação dos filhos na gestão. 

 

 

FIGURA 28 – EMPRESA FAMILIAR 

FONTE: O autor (2014) 

 

Pelas questões do instrumento de coleta de dados é possível medir o 

tamanho das empresas por dois diferentes critérios de classificação, quantidade de 

empregados e receita bruta anual. De acordo com os critérios de classificação do 

SEBRAE e da RAIS/MTb, são consideradas microempresas as instituições que 

empregam até 19 trabalhadores, de 20 a 99 empregados são consideradas  

pequenas empresas, de 100 a 499 empregados são consideradas médias empresas 

e grandes empresas com quantidade acima de 500 empregados. 

 

 

FIGURA 29 – DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR QUANTIDADE DE EMPREGADOS 

FONTE: O autor (2014) 
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O resultado da pesquisa revela que 43% das empresas estão na faixa 

identificada como microempresas, 32% na faixa de pequenas empresas e 25% 

identificadas como médias empresas (Figura 29). Apontando uma maior 

concentração (75%) de MPE’s na região pesquisada. 

Outra forma de classificação para determinar o tamanho da empresa é pela 

receita bruta anual.  

 

 

FIGURA 30 – DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR FAIXAS DE RECEITA BRUTA ANUAL 

FONTE: O autor (2014) 

 

A Figura 30 apresenta os resultados obtidos pela análise dos resultados da 

coleta. Com base em sua receita bruta anual, a Lei Geral uniformizou o conceito de 

MPE, desta forma, a Microempresa será a sociedade empresária, a sociedade 

simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, 

devidamente registrados nos órgãos competentes, que aufira em cada ano 

calendário, a receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00, para 

Microempreendedor Individual (MEI), receita bruta anual até R$ 60.000,00 conforme 

Lei Complementar nº 128/09. Se a receita bruta anual for superior a R$ 360.000,00 e 

igual ou inferior é R$ 3.600.000,00, a sociedade será enquadrada como Empresa de 

Pequeno Porte. (BRASIL, 2006) 

Conforme observado na Figura 30, das empresas pesquisadas, 25% tem 

receita bruta anual entre R$ 60.000,00 até R$ 360.000,00, caracterizando como 

microempresa, 37% tem receita bruta anual entre R$ 360.000,00 até R$ 

3.600.000,00, caracterizando-se como Empresa de Pequeno Porte, sendo o restante 

(38%) empresas caracterizadas como média empresa.  
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O comparativo entre a classificação por meio da receita bruta anual versus a 

quantidade de empregados, apresentado na Figura 31, demonstram que o conjunto 

pesquisado tem uma mão-de-obra menos intensiva em relação à receita bruta anual 

produzida nas MPE’s, puxados principalmente pelos resultados nas microempresas 

onde 25% das empresas assim são classificadas pela receita bruta anual contra 

43% das empresas entrevistadas são categorizadas como microempresas pelo 

aspecto de quantidade de empregados. A variação maior fica a cargo das pequenas 

empresas, cuja quantidade de empregados é menor em relação à receita bruta 

anual. Mesmo com estas variações e tendo a possibilidade de automação de 

processos, muitas linhas de produção precisam de mão-de-obra tradicional, com 

funções manuais. 

 

 

FIGURA 31 – DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR FAIXAS DE RECEITA BRUTA ANUAL 

VERSUS QUANTIDADE DE EMPREGADOS 

FONTE: O autor (2014) 

 

Das empresas pesquisadas 81% atuam no segmento de indústria e 19% na 

prestação de serviço para a indústria (Figura 32).  

 

 

FIGURA 32 – SEGMENTO DE ATUAÇÃO 

FONTE: O autor (2014) 
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Dos entrevistados 44% estão entre 20 e 39 anos, 50% entre 40 e 59 anos e 

6% acima dos 60 anos. (Figura 33)  

 

 

FIGURA 33 – FAIXA ETÁRIA DOS ENTREVISTADOS 

FONTE: O autor (2014) 

 

Quanto ao nível de escolaridade, destaca-se o percentual com nível superior 

e pós-graduação (75%), sendo 19% com pós-graduação (Figura 34). 

 

 

FIGURA 34 – ESCOLARIDADE DOS ENTREVISTADOS 

FONTE: O autor (2014) 

 

Através das análises realizadas nesta seção chegou-se as seguintes 

conclusões: 

a) Quase a totalidade das empresas (94%) é familiar e o controle da 

propriedade e da gestão está nas mãos de seus fundadores e em alguns 

casos, filhos já estão integrados à gestão; 
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b) Pelos critérios adotados para classificação de tamanho das empresas, as 

empresas podem ser reconhecidas como MPME, com uma concentração 

maior nas MPE’s quanto ao critério quantidade de empregados (75%) do 

que quanto ao critério receita bruta anual (63%). A variação maior fica a 

cargo das pequenas empresas, cuja quantidade de empregados é menor 

em relação à receita bruta anual. Mesmo com estas variações e tendo a 

possibilidade de automação de processos, muitas linhas de produção 

precisam de mão-de-obra tradicional, com funções manuais. 

 

5.1.3 Características das empresas quanto à gestão, mercado, clientes, 

concorrência e processos 

 

Quanto à perspectiva para os próximos dois anos (Figura 35), os resultados 

apresentam que 50% possuem uma perspectiva de crescimento, 43,75% de 

estabilidade e 6,25% retração, dentre os justificativas em relação à resposta 

crescimento, 50% tem perspectiva de aumentar o faturamento, 28,6% de aumentar o 

número de clientes, 14,3 % realizar novos investimentos e 7,1% aumentar a 

rentabilidade. Segundo Sebrae/NA (2014b p 23) a maiorias dos pequenos 

empresários almeja realizar novos investimentos (57,7%), 31% aumentar o número 

de clientes e 28% aumentar o faturamento. 

 

 

FIGURA 35 – PERSPECTIVA PARA OS PRÓXIMOS 2 ANOS 

FONTE: O autor (2014) 

 

A importância ao acesso à informação e ao conhecimento obteve uma 

afirmação de aproximadamente 94% das respostas para importante e muito 

importante (Figura 36). As razões de maior relevância dizem respeito principalmente 
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aos itens de necessidade de informações essenciais com em conhecimentos sobre 

clientes (14%), mercado (11%), tendências (10%), fornecedores (9%), seguido de 

finanças, gestão, matéria-prima e tecnologia, todos com 8% de representatividade. 

(Figura 37) 

 

 

FIGURA 36 – IMPORTÂNCIA DE ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO, CLIENTES, 

CONCORRÊNCIA E MERCADO 

FONTE: O autor (2014) 

 

 

FIGURA 37 – IMPORTÂNCIA DE ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO, CLIENTES, 

CONCORRÊNCIA E MERCADO 

FONTE: O autor (2014) 

 

Com relação aos conhecimentos importantes para o negócio no item gestão, 

no que diz respeito à frequência com que busca informações sobre gestão e 
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administração da empresa, 50% afirmaram sempre buscar informações, 25% quase 

sempre, 13% raramente e 13% nunca (Figura 38). 

 

 

FIGURA 38 – BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA 

FONTE: O autor (2014) 

 

As razões de maior relevância identificada pelos dados de busca de 

informações sobre gestão, dizem respeito principalmente aos itens de relatório de 

vendas (19%), relatório de fluxo de caixa (17%), relatórios contábeis (14%) e 

relatório de reclamações de clientes (14%). (Figura 39) 

 

 

FIGURA 39 – TIPO DE INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA 

FONTE: O autor (2014) 



114 

 

Com relação a busca de informações sobre o mercado de atuação, no que 

diz respeito à frequência com que busca estas informações, 56% afirmaram sempre 

buscar informações, 13% quase sempre, 13% raramente e 19% nunca (Figura 40). 

 

 

FIGURA 40 – BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO DE ATUAÇÃO 

FONTE: O autor (2014) 

 

Em relação à maneira com que se busca as informações sobre mercado são 

provenientes principalmente por visitas pessoais/contatos (22%), sites (19%), feiras 

e eventos (17%) e redes sociais (11%). 11% dos entrevistados não buscam 

informações sobre mercado como observado na Figura 41. 

 

 

FIGURA 41 – FORMA DE BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO DE ATUAÇÃO 

FONTE: O autor (2014) 
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Com relação à busca de informações sobre a concorrência, no que diz 

respeito à frequência com que se busca estas informações, 44% afirmaram sempre 

buscar informações, 19% quase sempre, 13% raramente e 25% nunca.  (Figura 42) 

 

 

FIGURA 42 – FORMA DE BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE A CONCORRÊNCIA 

FONTE: O autor (2014) 

  

A Figura 43 destaca que, dos entrevistados, 57% utilizam de visitas 

pessoais/contatos e 23% utilizam sites para obtenção destas informações. 

 

 

FIGURA 43 – FORMA DE BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE A CONCORRÊNCIA 

FONTE: O autor (2014) 
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Por meio das questões realizadas nesta primeira parte do instrumento de 

coleta de dados foi possível responder algumas das questões relacionadas a esta 

dissertação. 

Observa-se uma preocupação em obter informações sobre concorrência, 

mercado, clientes e gestão, 94% dos entrevistados sinalizaram com importante e 

muito importante a obtenção destas informações. 

Quanto às razões de maior relevância para a busca de informações, 

informações sobre clientes lideram com (14%), seguido de informações de mercado 

(11%) e tendências (10%). 

Nota-se também que a forma de obtenção de informações através contato 

pessoal está sempre entre a forma mais aplicada, demonstrando uma informalidade 

e não sistematização desta busca. Segundo Sobral; Peci (2008) empresas menores 

caracterizam-se por estruturas e comunicações informais, decisões centralizadas e 

pouca delegação de autoridade. Para a adoção de indicadores, algumas destas 

características podem apresentar em vantagens e desvantagens, vantagem no 

aspecto de velocidade de comunicação, maior participação dos membros das 

empresas, tomada mais rápida de decisão. Desvantagens, no sentido de levar a um 

julgamento subjetivo dos fatos devido à informalidade da comunicação da 

informação. 

 

5.1.4 Uso de indicadores de desempenho 

 

Questões de escala de classificação calculam uma média ponderada com 

base no peso atribuído a cada opção de resposta. A média de classificação 

(ponderada) aplicada para as questões é dada por: 

 

𝑥1𝑤1 + 𝑥2𝑤2 + 𝑥3𝑤3…𝑥𝑛𝑤𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Onde w é o peso da opção de resposta e x a contagem de resposta por 

opção de resposta. Para as questões a seguir é aplicada a seguinte escala de 

classificação de cinco pontos: 

a) Nunca (1) 

b) Quase nunca (2) 
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c) Não sei (3) 

d) Quase sempre (4) 

e) Sempre (5) 

A média de classificação indica o sentimento médio entre os entrevistados. 

Kaplan; Norton (1997 p 7) destaca que os indicadores financeiros são 

comumente reconhecidos como aqueles oriundos da contabilidade e caracterizados 

por medir os resultados de curto prazo e não mensurar os ativos intangíveis. Dentre 

as medidas de desempenho destacam-se despesas operacionais, capital de giro, 

retorno sobre o ativo, retorno sobre o patrimônio líquido e fluxo de caixa. 

Os resultados obtidos pela aplicação do instrumento de coleta de dados pela 

dimensão financeira são apresentados na TABELA 5. A pesquisa mostra que 

somando os percentuais de escolha Quase sempre e Sempre, os indicadores 

melhores posicionados são: Crescimento das vendas, seguido de Fluxo de caixa 

líquido e Receita operacional. Ao aplicar peso à tabulação dos dados o indicador 

que traduz melhor o sentimento é o de Receita operacional, seguido de Crescimento 

das vendas e Fluxo de caixa líquido. Observando os resultados constata-se a baixa 

frequência de indicadores de maior complexidade de mensuração como Retorno 

sobre o ativo, Retorno sobre o investimento e Retorno sobre o patrimônio liquido. 

Apesar de apresentar certas limitações, conforme relatado por Kaplan; Norton 

(1997) é importante para as pequenas empresas adotarem indicadores financeiros a 

fim de avaliar a eficiência e rentabilidade das operações de suas empresas. 

 

TABELA 5 – INDICADORES – DIMENSÃO FINANCEIRA 

Indicadores Nunca 
Quase 
nunca 

Não 
sei 

Quase 
sempre 

Sempre 
Sempre 
+ Quase 
sempre 

Rank 
Média de 
Avaliação 

Rank 

Crescimento das 
vendas 

31% 0% 0% 19% 50% 69% 1 3,56 2 

Fluxo de caixa líquido 25% 0% 6% 31% 38% 69% 2 3,56 3 

Receita operacional 25% 0% 13% 6% 56% 63% 3 3,69 1 

Custo por unidade 
produzida 

31% 13% 0% 13% 44% 56% 4 3,25 4 

Lucro líquido 
operacional 

38% 6% 6% 6% 44% 50% 5 3,13 5 

Participação de 
mercado 

38% 0% 13% 19% 31% 50% 6 3,06 7 

Aumento da receita 
por clientes 

25% 13% 13% 25% 25% 50% 7 3,13 6 

Retorno sobre o ativo 
(ROA) 

44% 19% 6% 13% 19% 31% 8 2,44 9 
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Indicadores Nunca 
Quase 
nunca 

Não 
sei 

Quase 
sempre 

Sempre 
Sempre 
+ Quase 
sempre 

Rank 
Média de 
Avaliação 

Rank 

Retorno sobre o 
investimento (ROI) 

38% 19% 13% 19% 13% 31% 9 2,50 8 

Retorno sobre o 
patrimônio líquido 
(ROE) 

38% 25% 19% 13% 6% 19% 10 2,25 10 

FONTE: O autor (2014) 

 

Historicamente, indicadores não financeiros surgem com mais intensidade a 

partir do momento que se foram identificadas as limitações tradicionais das medidas 

financeiras. Movimentos pela qualidade levaram ao surgimento de várias propostas, 

assim como o movimento pelo pensamento estratégico e pela sustentabilidade. 

Neste trabalho três dimensões são levantadas: clientes, processo/operações e 

pessoas. 

Na TABELA 6 são apresentados os indicadores mais utilizados, 

considerando a amostra e a média de avaliação, conforme pode-se observar na 

tabela, existe um equilíbrio quanto aos indicadores mais utilizados e a frequência de 

uso. Um indicador que ressalta nesta análise é o de Lucratividade por cliente, 44% 

dos entrevistados não usam o mesmo. É preciso destacar o uso não massificado de 

indicadores da dimensão clientes conforme observado pelas evidências empíricas. 

 

TABELA 6 – INDICADORES – DIMENSÃO CLIENTES 

Indicadores Nunca 
Quase 
nunca 

Não 
sei 

Quase 
sempre 

Sempre 
Sempre 
+ Quase 
sempre 

Rank 
Média de 
Avaliação 

Rank 

Faturamento por 
cliente 

31% 0% 0% 19% 50% 69% 1 3,56 1 

Volume de vendas 
por cliente 

31% 6% 6% 19% 38% 56% 2 3,25 2 

Satisfação do cliente 38% 13% 0% 6% 44% 50% 3 3,06 3 

Números de novos 
clientes 

31% 13% 6% 19% 31% 50% 4 3,06 4 

Número de 
reclamações por 
cliente 

31% 19% 6% 6% 38% 44% 5 3,00 5 

Fidelização do cliente 38% 6% 13% 19% 25% 44% 6 2,88 6 

Lucratividade por 
cliente 

44% 13% 6% 19% 19% 38% 7 2,56 7 

FONTE: O autor (2014) 
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Os resultados obtidos sobre o uso de indicadores na dimensão pessoas 

(TABELA 7), revela que as empresas, considerando a média de avaliação, utilizando 

com baixa frequência este recurso. Observando os resultados de uso Sempre e 

Quase sempre, o índice mais alto foi 50% e o mais baixo 25%, parece lógico que 

este resultado é reflexo da não adoção de práticas de gestão. 

 

TABELA 7 – INDICADORES – DIMENSÃO PESSOAS 

Indicadores Nunca 
Quase 
nunca 

Não 
sei 

Quase 
sempre 

Sempre 
Sempre 
+ Quase 
sempre 

Rank 
Média de 
Avaliação 

Rank 

Rotatividade de 
empregados 

25% 19% 6% 13% 38% 50% 1 3,19 1 

Produtividade dos 
empregados 

38% 6% 13% 6% 38% 44% 2 3,00 2 

Satisfação dos 
funcionários 

44% 6% 13% 19% 19% 38% 3 2,63 3 

Qualificação dos 
empregados 

44% 6% 19% 6% 25% 31% 4 2,63 4 

Número de 
treinamentos 
realizados 

38% 25% 6% 13% 19% 31% 5 2,50 5 

Número de novas 
idéias geradas por 
empregado 

50% 13% 13% 0% 25% 25% 6 2,38 6 

FONTE: O autor (2014) 

 

Na dimensão de operações (TABELA 8) é evidente a maior frequência de 

uso dos indicadores, considerando a média de avaliação, o consumo e desperdício 

de matéria-prima tem maior evidência, seguido de pontualidade de entrega, número 

de devoluções, quantidade produzida e percentual de vendas geradas de novos 

produtos. Levando em consideração que para empresas de transformação, custo, 

qualidade, consumo de matéria-prima e ciclo de vida do produto são fatores críticos 

de sucesso justifica-se a grande incidência de controles desta dimensão. 

 

TABELA 8 – INDICADORES – DIMENSÃO OPERAÇÕES 

Indicadores Nunca 
Quase 
nunca 

Não 
sei 

Quase 
sempre 

Sempre 

Sempre 
+ 
Quase 
sempre 

Rank 
Média de 
Avaliação 

Rank 

Consumo de matéria 
prima 

0% 0% 0% 15% 85% 100% 1 4,85 1 

Desperdício de 
matéria prima 

0% 0% 0% 23% 77% 100% 2 4,77 2 

Pontualidade na 
entrega 

15% 0% 0% 15% 69% 85% 3 4,23 3 

Nr de devoluções 15% 8% 0% 31% 46% 77% 4 3,85 4 
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Indicadores Nunca 
Quase 
nunca 

Não 
sei 

Quase 
sempre 

Sempre 

Sempre 
+ 
Quase 
sempre 

Rank 
Média de 
Avaliação 

Rank 

Quantidade 
produzida por ciclo 
de produção 

23% 0% 8% 8% 62% 69% 5 3,85 5 

Percentual de 
vendas geradas de 
novos produtos 

15% 15% 0% 38% 31% 69% 6 3,54 6 

Consumo de energia 
por produto 
produzido 

23% 31% 0% 0% 46% 46% 7 3,15 7 

Volume de vendas 
por visita de 
representante 

31% 8% 23% 0% 38% 38% 8 3,08 8 

Capacidade ociosa 31% 23% 8% 8% 31% 38% 9 2,85 9 

Perdas de matéria 
prima por fornecedor 

38% 8% 15% 8% 31% 38% 10 2,85 10 

Consumo de água no 
processo produtivo 

46% 15% 0% 8% 31% 38% 11 2,62 13 

Nr de novos produtos 
lançados por ciclo de 
produção 

46% 8% 8% 15% 23% 38% 12 2,62 14 

Tempo de 
desenvolvimento de 
novos produtos 

31% 31% 0% 23% 15% 38% 13 2,62 12 

Devoluções por 
problemas do 
fornecedor 

31% 15% 15% 23% 15% 38% 14 2,77 11 

FONTE: O autor (2014) 

 

A TABELA 9 demonstra um ranqueamento dos indicadores empregados e 

as respectivas dimensões. Esta listagem além de permitir visualizar o percentual de 

empresas que Sempre utilizam os indicadores somados às empresas que Quase 

sempre utilizam, também apresenta o ranqueamento pela média de avaliação.  

Com esta análise é possível identificar que dos 10 primeiros indicadores 

ranqueados pela média de avaliação 60% são da dimensão operações, 30% da 

dimensão financeira e 10% da dimensão clientes. 

 

TABELA 9 – LISTA DE INDICADORES 

Indicador Dimensão 

Grau de Emprego (%) 

Sempre 
+ Quase 
Sempre 

Rank 
Média de 
Avaliação 

Rank 

Pontualidade na entrega Operações 85% 3 4,23 1 

Número de devoluções Operações 77% 4 3,85 2 

Perdas de matéria prima por fornecedor Operações 38% 25 2,85 3 

Consumo de matéria prima Operações 100% 1 4,85 4 

Consumo de água no processo produtivo Operações 38% 26 2,62 5 
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Indicador Dimensão 

Grau de Emprego (%) 

Sempre 
+ Quase 
Sempre 

Rank 
Média de 
Avaliação 

Rank 

Receita operacional Financeira 63% 10 3,69 6 

Crescimento das vendas Financeira 69% 7 3,56 7 

Fluxo de caixa líquido Financeira 69% 8 3,56 8 

Faturamento por cliente Cliente 69% 9 3,56 9 

Percentual de vendas geradas de novos produtos Operações 69% 5 3,54 10 

Custo por unidade produzida Financeira 56% 11 3,25 11 

Volume de vendas por cliente Cliente 56% 12 3,25 12 

Rotatividade de empregados Pessoas 50% 13 3,19 13 

Quantidade produzida por ciclo de produção Operações 69% 6 3,85 14 

Lucro líquido operacional Financeira 50% 14 3,13 15 

Aumento da receita por clientes Financeira 50% 15 3,13 16 

Volume de vendas por visita de representante Operações 38% 23 3,08 17 

Participação de mercado Financeira 50% 16 3,06 18 

Satisfação do cliente Cliente 50% 17 3,06 19 

Números de novos clientes Cliente 50% 18 3,06 20 

Número de reclamações por cliente Cliente 44% 20 3,00 21 

Produtividade dos empregados Pessoas 44% 21 3,00 22 

Fidelização do cliente Cliente 44% 22 2,88 23 

Desperdício de matéria prima Operações 100% 2 4,77 24 

Nr de novos produtos lançados por ciclo de produção Operações 38% 27 2,62 25 

Capacidade ociosa Operações 38% 24 2,85 26 

Satisfação dos funcionários Pessoas 38% 30 2,63 27 

Qualificação dos empregados Pessoas 31% 32 2,63 28 

Consumo de energia por produto produzido Operações 46% 19 3,15 29 

Tempo de desenvolvimento de novos produtos Operações 38% 28 2,62 30 

Devoluções por problemas do fornecedor Operações 38% 29 2,77 31 

Lucratividade por cliente Cliente 38% 31 2,56 32 

Retorno sobre o investimento (ROI) Financeira 31% 33 2,50 33 

Número de treinamentos realizados Pessoas 31% 34 2,50 34 

Retorno sobre o ativo (ROA) Financeira 31% 35 2,44 35 

Número de novas ideias geradas por empregado Pessoas 25% 36 2,38 36 

Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) Financeira 19% 37 2,25 37 

FONTE: O autor (2014) 

 

Com base na escala de mensuração numérica de 1 a 5, a TABELA 10 ilustra 

o grau médio de emprego de todos os indicadores, dos indicadores financeiros e não 

financeiros, assim como cada dimensão dos indicadores não financeiros, ficando os 

indicadores da dimensão pessoas com uma ligeira desvantagem de uso. 
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TABELA 10 – RELAÇÃO ENTRE TIPOS DE INDICADORES E GRAU DE USO DOS INDICADORES 

Indicadores 

Grau de 
Emprego  

  Financeiros Não Financeiros Total 

  
  

    Operações Clientes Pessoas Total     

N % N % N % N % N % N % 

Nunca 1 53 33% 45 25% 39 35% 38 40% 122 31% 175 32% 

Quase nunca 2 15 9% 21 12% 11 10% 12 13% 44 11% 59 11% 

Não sei 3 14 9% 10 5% 6 5% 11 11% 27 7% 41 7% 

Quase sempre 4 26 16% 28 15% 17 15% 9 9% 54 14% 80 15% 

Sempre 5 52 33% 78 43% 39 35% 26 27% 143 37% 195 35% 

Média de 
Emprego 

3,06   3,40   3,05   2,72   3,13   3,11   

FONTE: O autor (2014) 

 

Segundo Simons (2002) apud Turban et al. (2009 p 203), sistema de medida 

de desempenho “auxiliam os gerentes a rastrear as implementações de 

implementações de estratégia de negócios comparando os resultados reais com 

metas estratégicas e objetivos. Um sistema de medida de desempenho geralmente 

engloba métodos sistemáticos de união de metas de negócios com relatórios de 

retorno periódicos que indicam progresso contra metas”. 

Três das dimensões apresentadas pelo autor são analisadas neste trabalho: 

tomada de decisão, controle e educação e aprendizado. A pesquisa revela, 

considerando a amostra e o total de gestores entrevistados que o motivo em se 

adotar indicadores na dimensão decisão (TABELA 11), tem como objetivo Avaliar o 

desempenho global da empresa (4,06), seguido de Proporcionar uma visão comum 

em todas as empresas (4,00), Antecipar os problemas (3,94) e tomar decisões 

estratégicas (3,94), todos referente à média de avaliação. Na menor frequência de 

resposta está o motivo Avaliar o grau de realização da missão, visão e estratégia 

com 3,38 da média de avaliação, cabe ressaltar que este é o motivo entre as três 

dimensões pesquisadas com menor valor. 

 

TABELA 11 – DIMENSÃO: TOMADA DE DECISÃO 

Finalidade Nunca 
Quase 
nunca 

Não 
sei 

Quase 
sempre 

Sempre 
Sempre 
+ Quase 
sempre 

Rank 

Média 
de 
Avalia
ção 

Rank 

Avaliar o 
desempenho global 
da empresa 

0% 0% 25% 44% 31% 75% 1 4,06 1 

Proporcionar uma 
visão comum em 
toda a empresa 

0% 0% 31% 38% 31% 69% 2 4,00 2 
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Finalidade Nunca 
Quase 
nunca 

Não 
sei 

Quase 
sempre 

Sempre 
Sempre 
+ Quase 
sempre 

Rank 

Média 
de 
Avalia
ção 

Rank 

Antecipar os 
problemas 

0% 6% 31% 25% 38% 63% 3 3,94 3 

Tomar decisões 
estratégicas 

0% 0% 38% 31% 31% 63% 4 3,94 4 

Permitir foco nos 
fatores críticos de 
sucesso 

0% 0% 38% 44% 19% 63% 5 3,81 5 

Justificar as 
decisões 

0% 13% 44% 25% 19% 44% 6 3,50 6 

Concretizar os 
objetivos da 
organização 

0% 0% 56% 38% 6% 44% 7 3,50 7 

Antecipar a futura 
direção da empresa 

0% 6% 56% 25% 13% 38% 8 3,44 8 

Avaliar o grau de 
realização da 
missão, visão e 
estratégia 

0% 6% 63% 19% 13% 31% 9 3,38 9 

FONTE: O autor (2014) 

 

Conforme observado na TABELA 12, na dimensão controle foi identificado o 

motivo de maior frequência entre as três dimensões pesquisadas. Com uma 

frequência de 4,19 (média de avaliação) Monitorar os resultados destacou-se entre 

todos os outros motivos. Ainda na dimensão controle, Permitir identificar desvios 

(4,00), Monitorar o desempenho da atividade e processos operacionais (3,94) 

completam os três motivos de maior destaque na dimensão controle. O motivo 

menos destacado nesta dimensão é Manter o sistema organizacional dentro de um 

padrão estabelecido (3,81), bem como Antecipar a futura direção da empresa (3,44). 

 

TABELA 12 – DIMENSÃO: CONTROLE 

Finalidade Nunca 
Quase 
nunca 

Não 
sei 

Quase 
sempre 

Sempre 
Sempre 
+ Quase 
sempre 

Rank 

Média 
de 
Avalia
ção 

Rank 

Monitorar os 
resultados 

0% 0% 25% 31% 44% 75% 1 4,19 1 

Permitir identificar 
desvios 

0% 0% 31% 38% 31% 69% 2 4,00 2 

Monitorar as 
mudanças do 
ambiente 

0% 0% 31% 50% 19% 69% 3 3,88 4 

Monitorar o 
desempenho da 
atividade e 
processos 
operacionais 

0% 0% 38% 31% 31% 63% 4 3,94 3 
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Finalidade Nunca 
Quase 
nunca 

Não 
sei 

Quase 
sempre 

Sempre 
Sempre 
+ Quase 
sempre 

Rank 

Média 
de 
Avalia
ção 

Rank 

Garantir que todas 
as atividades da 
organização sejam 
realizadas 
conforme o 
planejado 

0% 0% 44% 31% 25% 56% 5 3,81 5 

Manter o sistema 
organizacional 
dentro de um 
padrão 
estabelecido 

0% 0% 44% 31% 25% 56% 6 3,81 6 

FONTE: O autor (2014) 

 

A TABELA 13 destaca os motivos relativos à dimensão educação e 

aprendizagem, deste os motivos pesquisados, Possibilitar a tomada de decisão 

(4,00), Permitir foco nas questões comuns (3,75) e Fornecer informações que 

servirão de base para novos processos (3,69) completam os três motivos de maior 

destaque na dimensão educação e aprendizagem. 

 

TABELA 13 – DIMENSÃO: EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM 

Finalidade Nunca 
Quase 
nunca 

Não 
sei 

Quase 
sempre 

Sempre 
Sempre 
+ Quase 
sempre 

Rank 

Média 
de 
Avalia
ção 

Rank 

Possibilitar aos 
gerentes tomarem 
decisões 
específicas, 
visando resolver 
problemas em suas 
áreas de atuação 

0% 0% 38% 25% 38% 63% 1 4,00 1 

Permitir foco nas 
questões comuns 

0% 0% 38% 50% 13% 63% 2 3,75 2 

Fornecer 
informações que 
servirão de base 
para novos 
processos 

0% 0% 44% 44% 13% 56% 3 3,69 3 

Permitir o 
aprendizado na 
organização 

0% 0% 50% 38% 13% 50% 4 3,63 4 

Reforçar vínculos 
com a organização 

0% 6% 44% 44% 6% 50% 5 3,50 5 

FONTE: O autor (2014) 

 

Segundo Herrero (2005 p 67) as dimensões ou temas estratégicos são 

blocos de construção da estratégia e seu grau de uso visão a orientação estratégica 
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e ao cumprimento da missão da visão e dos objetivos, possibilitando que os 

gestores desenvolvam as propostas de valor para os clientes, criando um 

alinhamento estratégico em todo o fluxo de valor da empresa. 

Como se constata na TABELA 14, síntese dos resultados obtidos pela 

questão referente aos motivos de uso e sua frequência, a dimensão controle (3,94) 

indica a maior frequência e com menor frequência a educação e aprendizagem 

(3,71) e na média linha da média geral Tomada de decisão estratégica (3,73), 

consequentemente isso reflete nos motivos pelos quais as empresas utilizam 

indicadores de desempenho, demonstrando o quanto é fundamental o 

direcionamento estratégico por meio de informações relevantes e que levem ao 

apoio da tomada de decisão e não apenas no controle das operações. 

 

TABELA 14 – RELAÇÃO ENTRE MOTIVO DE USO E GRAU DE USO DOS INDICADORES 

Motivos 

Grau de Emprego 
  
  

Tomada de 
Decisão 
Estratégica 

Controle 
Educação e 
Aprendizagem 

Total 

N % N % N % N % 

Discordo totalmente 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Discordo 2 5 3% 0 0% 1 1% 6 2% 

Neutro 3 61 42% 34 35% 34 43% 129 40% 

Concordo 4 46 32% 34 35% 32 40% 112 35% 

Concordo totalmente 5 32 22% 28 29% 13 16% 73 23% 

Média de Emprego 3,73   3,94   3,71   3,73   

FONTE: O autor (2014) 

 

A Figura 44 destaca os indicadores de desempenho sugeridos para uso na 

aplicação, na dimensão financeira, Ponto de equilíbrio (28%), Custos de vendas 

(12%), Participação do mercado (12%) e Receita de Vendas(12%) são as mais 

sugeridas. Na dimensão operações, Qualidade (23%), Custo de produção (13%), 

Custo de distribuição (11%) e Rapidez de entrega (11%) são as com maiores índices 

de sugestão. Na dimensão clientes, Satisfação (26%), Fidelização (23%) e Custo por 

clientes (16%) as maiores pontuadas. Na dimensão pessoas, Produtividade (29%), 

Satisfação (21%) e Clima organizacional (13%) foram as três com maiores 

indicações. 
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FIGURA 44 – SUGESTÕES DE INDICADORES DE DESEMPENHO  

FONTE: O autor (2014) 

 

Duas questões foram inseridas no instrumento de coleta de dados com 

objetivo de validar a proposta de software e a perspectiva de uso colaborativo de 

dados de indicadores de desempenho, estas duas questões foram inseridas, uma no 

início do instrumento e a segunda ao final da primeira parte do instrumento, de forma 

que não tivesse uma associação direta entre uma e a outra. 

A primeira questão aberta tem como objetivo verificar a opinião sobre a 

existência de uma aplicação que una informações primárias oriundas de diversas 

bases públicas como IBGE, IPEA, DENATRAN, INEP cujo objetivo é concentrar 

informações sociodemográficas de cada município nacional para apoio nas 

definições de estratégias para atuação no mercado e segmento em que cada 

empresa atua. 

O resultado da análise desta questão (Figura 45) de forma quantitativa pelo 

contexto da resposta dada é de que 75% respondem que seria útil e aplicável ao 

negócio a adoção de uma aplicação deste tipo e que utilizaria a mesma, 13% 

respondeu como desconhecer os dados e não saber ou conseguir opinar sobre o 

uso e 12% responderam que não utilizariam uma aplicação deste tipo. Dos 

respondentes, 6% já utilizam este tipo de informação em seus processos de análise, 

atualmente apoiados na busca manual pelos sites na internet.  
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FIGURA 45 – OPINIÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E USO DE UMA APLICAÇÃO CONVERGENTE DE 

DADOS PRIMÁRIOS 

FONTE: O autor (2014) 

 

A segunda questão se refere ao uso compartilhado e anônimo de 

informações de indicadores de desempenho da empresa de forma a melhorar sua 

visão do segmento em que atua frente a seus indicadores de desempenho internos. 

Como retorno desta questão 75% dos entrevistados colaboraria com seus 

indicadores de desempenho de forma anônima em troca de conhecer os indicadores 

anônimos de outras empresas do setor. Alguns entrevistados relataram que 

contribuiria, mas que possuem dificuldades em apurar seus próprios indicadores. 

 

5.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS ATRAVÉS DA APLICAÇÂO 

 

Através de diversos cenários de análise seguidas das telas de apoio do 

sistema de BI serão apresentados elementos de forma a validar a eficiência do uso 

do software para o auxílio à tomada de decisão. 

 

5.2.1 Exibir dados relevantes sobre os municípios a fim de prover o gestor com 

informações que o auxiliem na gestão e melhoria de seu negócio. 

 

Para os dados referentes ao município pesquisado será utilizado um 

relatório contendo diversos elementos gráficos e textuais usando técnicas de 

infografia para apresentação dos dados. 
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A partir dos dados de todos os municípios brasileiros atualizados por meio 

de jobs de ETL como descrito em capítulo anterior, podemos ter acesso pelo front 

office para manutenção e consulta, como observado na Figura 46. 

 

 

FIGURA 46 – MENU DE NAVEGAÇÃO 

FONTE: O autor (2014) 

 

Através da listagem (Figura 47) de todos os municípios temos acesso aos 

dados detalhados do município em análise (Figura 48). 

 

 

FIGURA 47 – LISTAGEM DE MUNICÍPIOS 

FONTE: O autor (2014) 

 

Estes dados serão utilizados na página Home para estabelecer filtro de 

pesquisa para o item Município, permitindo posteriormente análise referente a toda a 
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árvore de agrupamento geográficos composta de: região, unidade da federação, 

mesorregião, microrregião, região metropolitana, municípios e aglomerados urbanos. 

 

 

FIGURA 48 – CONSULTA ESPECÍFICA A MUNICÍPIO 

FONTE: O autor (2014) 

 

Outro dado relevante para estabelecer correlações é a listagem de setores e 

segmentos de atuação. Estes itens, acessíveis pelo menu de navegação (Figura 49), 

serão os valores da pesquisas responsáveis em retornar os dados referentes a 

potencial de consumo de um dado município, setor e segmento.  

 

 

FIGURA 49 – NAVEGAÇÃO PARA ACESSO À MANUTENÇÃO DOS SETORES E SEGMENTOS 

FONTE: O autor (2014) 

 

Como observado na Figura 50, o segmento está associado a um setor 

específico, desta forma na página Home, além do município o dado a ser utilizado 

para consulta é o segmento. 
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FIGURA 50 – CONSULTA ESPECÍFICA A UM SEGMENTO 

FONTE: O autor (2014) 

 

Os dois últimos elementos estruturantes dos relatórios, gráficos e 

infográficos que suportarão as empresas com informações para análise e tomada de 

decisão são: os dados sociodemográficos, frota e potencial de consumo. Os 

operadores terão acesso a estes dados através do menu de navegação (Figura 51). 

 

 

FIGURA 51 – MENU DE NAVEGAÇÃO – DADOS PÚBLICOS 

FONTE: O autor (2014) 

 

A base de dados é composta de informações referente aos anos de 1991, 

2000 e 2010 conforme observado na Figura 52. 
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FIGURA 52 – DADOS PÚBLICOS 

FONTE: O autor (2014) 

 

 Os dados estão organizados em grupos: demografia e saúde, educação, 

renda, trabalho, vulnerabilidade, IDHM, população e frota, como observado na 

Figura 53. 

 Estes agrupamentos permitem que os relatórios e infográficos forneçam aos 

leitores uma percepção temática sobre os dados. 

 

 

FIGURA 53 – CONSULTA ESPECÍFICA DE UM MUNICÍPIO - SOCIODEMOGRÁFICOS 

FONTE: O autor (2014) 

 

De igual forma, como destaca a Figura 54, está disponível dados projetados 

referente a população, domicílios, empresas e potenciais de consumo em diversos 

segmentos como: alimentação, bebidas, manutenção do lar, artigos de limpeza, 

eletroeletrônicos, vestuário, transporte urbano e próprio, gastos médicos e gastos 

com educação, dentre outros. 
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FIGURA 54 – CONSULTA ESPECÍFICA DE UM MUNICÍPIO – POTENCIAL DE CONSUMO 

FONTE: O autor (2014) 

 

5.2.2 Prover as empresas com recursos que permita a troca de informações de 

indicadores de desempenho com outras empresas do segmento 

 

Para a composição do dashboard de Análise Setorial e obtenção de uma 

perspectiva comparativa entre empresas de um dado segmento, é necessário 

inicialmente a inclusão e manutenção dos dados das empresas, conforme observa-

se a Figura 55, que integram o processo ou que sejam empresas de capital aberto 

por terem seus balanços disponibilizados publicamente, desta informações apenas o 

campo sigla será utilizado nos dashboard com o objetivo de manter a 

confidencialidade da empresa que está fornecendo os dados. 

 

 

FIGURA 55 – MANUTENÇÃO DE EMPRESAS USUÁRIAS 

FONTE: O autor (2014) 
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Os dados referente a quais indicadores de resultado estarão disponíveis 

para o ambiente colaborativo são acessíveis por meio da página apresentada na 

Figura 56. 

 

 

FIGURA 56 – MANUTENÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO POR EMPRESA 

FONTE: O autor (2014) 

 

 Através do ambiente de back office, a premissa de atender o requisito de 

fornecer um ambiente para que as empresas possam contribuir com seus 

indicadores de desempenho de maneira que todas as empresas possam obter 

resultados setoriais é atendida. Além do atendimento da premissa de projeto, 

também é assegurado o anonimato da empresa, pois como pode ser observado o 

valor informado no campo Código da Empresa é a sigla, única e exclusiva, dada 

pela aplicação a cada uma das empresas participantes e não sua Razão Social ou 

qualquer outra informação que revele a empresa em si. 

 

5.3 ANÁLISE DAS HIPÓTESES 

 

Segundo Gil (2002 p 31) hipótese é a proposição testável que pode vir a ser 

a solução do problema. Além das várias características elencadas às MPME’s neste 

estudo, estas empresas são reconhecidas por não possuírem sistemas de 

informação especializados, as relações entre os proprietários, empregados, clientes 
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e fornecedores são informais, predominando a comunicação informal e pouco 

investimento em inovação. 

Os trabalhos e literatura que abordam o tema desta pesquisa indicam que 

sistemas de medição e mensuração de desempenho de gestão são necessários. 

FNQ (2010), Porter (2004), Kaplan; Norton (1997) 

Segundo Hourneaux Jr (2010 p 167), apesar de haver um grande número de 

pesquisa que apontem sobre os temas de mensuração, o grande enfoque considera 

em sua forma original, apenas os resultados financeiros como objetivo final da 

empresa (Kaplan; Norton, 1997). Partindo deste ponto, identificou-se a necessidade 

de realizar um estudo que tratasse questões sobre o uso de indicadores de 

desempenho em MPME’s e que ampliasse o debate sobre o uso compartilhado de 

indicadores de desempenho como forma de aprendizado neste campo. Com isto 

surgiram algumas questões: 

H1. As MPME’s de Londrina utilizam indicadores de mensuração de 

desempenho. 

H2. Existem processos colaborativos para troca de informações entre 

empresa-cliente; empresa-fornecedor; empresa-concorrente. 

H2.  Há a aceitação para a adoção de uma plataforma de troca anônima de 

indicadores de desempenho por setor. 

Para responder tais questões passou-se a buscar a trilha mais adequada 

para atender aos objetivos. 

Após a escolha da região, do agrupamento e das empresas, iniciou-se a 

tarefa de mensurar os resultados e buscar respostas para as hipóteses, tendo como 

passo seguinte a obtenção de subsídios para a validação referente à construção de 

um software que consolidasse dados primários públicos e permitisse que 

indicadores de desempenho fossem compartilhados entre as empresas de forma a 

entregar informações relevantes que permita a melhoria de sua gestão. 

 

H1. As MPME’s de Londrina utilizam indicadores de mensuração de 

desempenho. 

 

Como observado na TABELA 15, a média de grau de emprego quanto ao 

uso de indicadores é 3,11. Há uma incidência maior de uso de indicadores de 

operação e processos acima dos valores obtidos pela média de emprego no uso de 
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indicadores financeiros. Não confirmando o padrão de enfoque prioritário a 

indicadores financeiros. Confirma-se a hipótese de que as MPME’s tem adotado o 

recurso de indicadores de desempenho em seus processos de gestão, com maior 

incidência nas médias empresas. 

 

TABELA 15 – GRAU DE EMPREGO DOS INDICADORES – TOTAL DAS EMPRESAS 

Indicadores 

Grau de 
Emprego  

  Financeiros Não Financeiros Total 

  
  

    Operações Clientes Pessoas Total     

N % N % N % N % N % N % 

Nunca 1 53 33% 45 25% 39 35% 38 40% 122 31% 175 32% 

Quase nunca 2 15 9% 21 12% 11 10% 12 13% 44 11% 59 11% 

Não sei 3 14 9% 10 5% 6 5% 11 11% 27 7% 41 7% 

Quase sempre 4 26 16% 28 15% 17 15% 9 9% 54 14% 80 15% 

Sempre 5 52 33% 78 43% 39 35% 26 27% 143 37% 195 35% 

Média de 
Emprego 

3,06   3,40   3,05   2,72   3,13   3,11   

FONTE: O autor (2014) 

 

 A TABELA 16 apresenta uma pequena mudança de comportamento de uso 

quando isolado as micro e pequenas das pesquisas totais, a média de emprego não 

é tão grande quando se observa os valores absolutos, mas a variação é de 1,18% 

quanto ao uso de indicadores de operações e 12,09% de variação quando se avalia 

o uso de indicadores financeiros. Demonstrando uma preocupação em gerenciar 

operações e processos por parte das MPME’s entrevistadas. 

 

TABELA 16 – GRAU DE EMPREGO DOS INDICADORES – MPE’s 

Indicadores 

Grau de 
Emprego  

  Financeiros Não Financeiros Total 

  
  

    Operações Clientes Pessoas Total     

N % N % N % N % N % N % 

Nunca 1 42 42% 27 28% 32 46% 29 48% 88 39% 130 40% 

Quase nunca 2 9 9% 9 9% 4 6% 6 10% 19 8% 28 9% 

Não sei 3 11 11% 7 7% 5 7% 7 12% 19 8% 30 9% 

Quase sempre 4 14 14% 12 12% 5 7% 3 5% 20 9% 34 10% 

Sempre 5 24 24% 43 44% 24 34% 15 25% 82 36% 106 32% 

Média de 
Emprego 

2,69   3,36   2,79   2,48   2,95   2,87   

FONTE: O autor (2014) 
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 H2. Existem processos colaborativos para troca de informações entre 

empresa-cliente e empresa-concorrente. 

 

 Os resultados obtidos pela análise dos dados coletados através do 

instrumento de pesquisa são de que 56% das empresas entrevistadas não trocam 

informações com seus concorrentes e 44% responderam que sim, mas de forma 

informal. Com relação à troca de informações com clientes, 75% das empresas 

trocam informações e 25% não tem este tipo de interação. As empresas 

entrevistadas que positivaram quanto à troca de informações com clientes relataram 

que esta troca ocorre normalmente de forma informal. Com estes resultados 

entende-se como confirmada a hipótese de ser existente a troca de informações 

mesmo que de forma não sistematizada. 

 

 H3. Há a aceitação para a adoção de uma plataforma de troca anônima de 

indicadores de desempenho por setor. 

 

 Os resultados obtidos quanto ao uso de um software ou plataforma que 

permita a colaboração de indicadores de desempenho de forma a apoiar a tomada 

de decisão na empresa é de 75% como índices de entrevistados que adotariam o 

uso frente a 25% de entrevistados que não usariam tal recurso. 

 A pesquisa de campo elaborada permitiu constatar de forma quantitativa que 

75% não encontram dificuldades em trocar informações e conhecimento entre si e 

com seus pares, o que se observa é que essa dinâmica não ocorre como um 

processo sistematizado e contínuo, sendo realizado de forma pontual e de 

interesses sobre temas específicos. 

 Com estas observações é confirmada a hipótese de ser desenvolvido um 

software colaborativo que atenda aos requisitos e objetivos propostos. 

 Por fim, o objetivo que preconiza a definição de soluções de software que 

permitam comparar o desempenho das empresas de mesma atividade econômica 

através do compartilhamento de indicadores de desempenho é atendido por meio do 

acesso a dois dashboards: Painel Municipal e Análise Setorial. 

 A Figura 57 apresenta a primeira parte do Painel Municipal, este dashboard 

é responsável em fornecer informações sociodemográficas e frota de cada um dos 

municípios do território nacional.  
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FIGURA 57 – DASHBOARD PAINEL MUNICIPAL (a) 

FONTE: O autor (2014) 

 

 A Figura 58 apresenta os dados referentes ao Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) do município de Londrina, destacando os comparativos 

entre as coletas realizadas nos anos 1991, 2000, 2010. 

 

 

FIGURA 58 – DASHBOARD PAINEL MUNICIPAL (b) 

FONTE: O autor (2014) 
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 A Figura 59 destaca as informações referentes à pirâmide etária, parte do 

dashboard Painel Municipal, permitindo uma comparação visual referente ao 

comportamento de nascimento e envelhecimento do município. 

  

 

FIGURA 59 – DASHBOARD PAINEL MUNICIPAL (c) 

FONTE: O autor (2014) 

  

 Todas estas informações têm papel relevante no processo de tomada de 

decisão. Tome-se como exemplo uma fábrica de vestuário infantil, para a faixa etária 

de 0 a 5 anos, que busca comercializar seus produtos neste município ou que 

pretende reforçar as vendas nos próximos anos. Tendo em mãos os dados 

referentes ao nascimento pode-se estabelecer uma hipótese de que há uma 

tendência a menor população nesta faixa etária e que, portanto serão necessárias 

ações específicas para competir neste segmento. 

 Alinhadas a este processo para a gestão da empresa, há o dashboard Painel 

Setorial (Figura 60).  

 

 

FIGURA 60 – DASHBOARD DE ANÁLISE SETORIAL (a) 

FONTE: O autor (2014) 
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Este painel visa complementar a análise com informações sobre as 

empresas de seu segmento, apresentando um grupo de indicadores de desempenho 

que fornecem uma teia de elementos, através de gráfico radar, que permitem ao 

gestor identificar a posição de sua empresa frente ao setor, identificando seus 

pontos portes e fracos em relação à concorrência. (Figura 61) 

 

 

FIGURA 61 – DASHBOARD DE ANÁLISE SETORIAL (b) 

FONTE: O autor (2014) 
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6 CONCLUSÕES 

 

6.1 CONCLUSÕES 

  

Nesta dissertação foi concebida uma solução que é capaz de fornecer 

recursos de apoio à gestão para MPME’s. Foram constados e identificados, pela 

análise dos resultados obtidos pela pesquisa com o instrumento de coleta de dados, 

elementos que podem aumentar a eficiência e a eficácia de seus negócios, 

conduzindo as empresas à obtenção de respostas estratégicas, à medida que 

exploram as oportunidades identificadas pela análise dos dados. 

Monitorar os propósitos através de indicadores de desempenho passa a ser 

uma prioridade de agenda dos gestores. A partir das observações e considerando o 

referencial teórico estudado, assinala-se que a adoção de indicadores de 

desempenho por parte das MPME’s, de forma isolada e não compartilhada não é o 

suficiente. Transpor os limites organizacionais, por meio do compartilhamento de 

indicadores de desempenho irá fortalecer as atividades do setor de atuação como 

um todo. 

A aplicação final produzida durante este projeto se propõe a construir uma 

base comum de colaboração entre as empresas com objetivo de auxiliar na 

transferência de métricas e informações do setor, permitindo a construção de 

conhecimentos a partir da experiência concreta de cada uma das empresas 

envolvidas. Propõe-se entregar dados relevantes sobre os municípios brasileiros 

proporcionando às MPME’s informações de valor para melhoria da gestão e na 

busca de oportunidades no mercado em que atuam. 

Descrever as principais características das empresas pesquisadas foi 

possível a partir da análise e apresentação dos resultados, traçando o perfil das 

empresas assim como dos entrevistados, demonstrando que 94% das empresas 

pesquisadas são familiares e que existem variações quanto à definição de porte 

quando analisado sob a perspectiva quantidade de empregados e receita bruta 

anual. 

O objetivo de identificar o emprego de indicadores de desempenho pelas 

MPME’s integrantes da AEPIL foi concretizado e dentre os resultados obtidos os 

indicadores de desempenho na dimensão processos/operação é o mais utilizado 

seguido pelos indicadores da dimensão financeira.  
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Quanto aos motivos que levam as empresas a usarem indicadores de 

desempenho o de maior preponderância é o aspecto controle, seguido da tomada de 

decisão estratégica. Os elementos que tratam da colaboração entre as empresa, 

ficou evidenciado que 44% das empresas entrevistadas trocam informações com 

seus concorrentes e 75% com seus clientes, cabe ressaltar que esta troca não é 

sistematizada. 

Os resultados apresentaram uma perspectiva positiva quanto à adoção de 

uma plataforma de troca de informações de indicadores de desempenho, 75% dos 

entrevistados adotariam este modelo de interação. Este resultado permite a 

transposição dos limites organizacionais, contribuindo para a troca de informações 

relevantes entre as empresas de forma a fortalecer o setor de atuação como um 

todo. 

Quanto à identificação de tecnologias que suportem e facilitem a 

colaboração dos indicadores de desempenho e que permitam definir meios de 

comparação destes indicadores, ficou evidenciado por meio dos resultados 

alcançados e descritos neste trabalho, culminando na positiva realização do 

software por meio dos recursos propostos.  

A partir destes resultados, foi constatada a viabilidade do uso de uma 

aplicação colaborativa atuando de forma a suprir os gestores com informações 

relevantes sobre o setor de atuação, informações sociodemográficas com ampla 

gama de dados utilizando tecnologias de maneira convergente aos objetivos 

propostos, com isto o trabalho atingiu seu objetivo proposto inicialmente. 

 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

 Este trabalho fornece elementos para os gestores e empresas em atuação, 

abrindo possibilidades de atuar no passo anterior, a concepção de novos negócios. 

Para trabalhos futuros recomendam-se os seguintes temas: 

a) realizar estudos setoriais, em um universo maior de empresas; 

b) realizar estudo para identificar o perfil dos diferentes empreendedores; 

c) realizar estudos qualitativos para melhor conhecer as especificidades das 

empresas; 

d) construir dashboards a partir de dados provenientes de outras fontes, 

como redes sociais e dados in-line.  
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