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Resumo: O setor de serviços vem apresentando um rápido crescimento na economia 
mundial, o que tem feito com que as empresas busquem se manter competitivas. As micro e 
pequenas empresas acabam por ter um gerenciamento ineficiente não analisando suas 
estratégias, processos e desempenho. Assim faz-se necessário abordar os relacionamentos 
entre as partes, alinhando as ações operacionais aos objetivos estratégicos em uma gestão 
orientada por um sistema de indicadores de desempenho. O objetivo deste artigo é evidenciar 
a aplicabilidade do MEIO (Modelo de Estratégia, Indicadores e Operações) em uma pequena 
empresa prestadora de serviços, através de adaptações necessárias devidas às 
especificidades existentes neste tipo de empresa, e ressaltar a importância do gerenciamento 
através da integração do planejamento estratégico, da gestão de processos e da avaliação de 
desempenho. Os resultados alcançados foram ao encontro às necessidades da empresa que 
precisava reavaliar suas estratégias dado seu expressivo crescimento nos últimos anos. 
Palavras-chave: Planejamento estratégico; Gerenciamento de processos; Avaliação de 
desempenho; Pequena empresa. 

1. Introdução 

A indústria de serviços tem apresentado um expressivo crescimento que se relaciona 
com o aumento da terceirização. Existem atividades que não fazem parte do foco do negócio 
da empresa e que podem ser executadas por quem possui competência para fazer com melhor 
qualidade e com menores custos. 

Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), no início do século XX, somente três em 
cada dez trabalhadores nos Estados Unidos estavam empregados no setor de serviços. Hoje, o 
setor de serviços emprega oito em cada dez trabalhadores e em países como os Estados 
Unidos e Canadá, geram 74% do produto interno bruto. Durante os últimos 90 anos, foi 
observada uma importante evolução na economia mundial que deixou de ser baseada em 
manufatura para ser predominantemente baseada em serviços. 

O Brasil também tem experimentado muitas mudanças em nível econômico nas últimas 
décadas. A introdução de novas tecnologias e o crescimento do setor de serviços tem 
modificado a distribuição de pessoas empregadas por setor econômico. O setor de serviços 
representa 68,1 % da população empregada, enquanto que 18,9 % estão no setor agropecuário 
e 13,1% na indústria (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2005). 

Desta forma, as empresas de serviços têm que ser competitivas, já que a concorrência se 
torna a cada dia mais acirrada. Assim, se o negócio é prestar serviços, a primeira ação é fazer 
com que a empresa ajuste o foco no cliente, esforçando-se para ser melhor e mais competitiva. 

Para que a empresa de prestação de serviços eleve seu patamar de competitividade, tem 
de estar, permanentemente, revendo técnicas e métodos para fazer melhor, com mais 
qualidade e custos competitivos. Os processos de melhoria contínua precisam estar sempre 
presentes, procurando-se consolidar essa cultura por meio de atitudes e ações cotidianas 
voltadas para a eliminação de desperdícios.  



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 
 

 

2 

Outra peculiaridade importante na diferenciação de empresas é o seu porte. No século 
XX, prevaleceu a tendência em favorecer as grandes empresas, que dominavam a economia 
mundial. As políticas oficiais voltavam-se às grandes unidades de produção e aos mecanismos 
de propriedade. Este contexto predominava em países desenvolvidos e em desenvolvimento 
(ACS apud PINHEIRO, 1996).  

Mas uma nova visão vem surgindo recentemente na literatura, abordando o importante 
papel que as micro e pequenas empresas vêm apresentando em todas as economias. Esta 
importância das micro e pequenas empresas (MPE) no Brasil, correspondendo à 98% do 
número de empresas e 59% da população empregada (TERENCE, 2002). 

Porém, as pequenas têm características que as tornam mais vulneráveis ao ambiente, 
cada vez mais competitivo e dinâmico. A pequena empresa geralmente apresenta estrutura 
simples, basicamente como conseqüência da necessidade de poucas unidades administrativas. 
Possui pouca ou nenhuma divisão de tarefas e também pouca especialização da direção e dos 
funcionários, deixando o poder e a tomada de decisões estratégicas a cargo do proprietário 
(MINTZBERG apud MIGLIATO, 2004). 

Segundo Migliato (2004), é comum encontrar na literatura exposições que retratam a 
forma com que as pequenas empresas se organizam. Essas declarações expõem, como 
especificidades das pequenas empresas, a falta de capital de giro, de mão-de-obra 
especializada, de canais de distribuição e outras ausências de recursos e técnicas. 

Almeida (1994) comenta ainda que pequenas empresas, de maneira geral, são eficientes 
no seu dia-a-dia, mas ineficazes nas decisões estratégicas. Uma análise da estratégia, dos 
processos e de indicadores se faz necessária para solucionar tal problema. Porém, dada a 
complexidade que envolve tal análise, o pequeno empresário carece do auxilio de uma 
consultoria, normalmente acima de suas possibilidades financeiras. Aliado a este fator, muitas 
das estratégias que poderiam ser adotadas pelas pequenas empresas não são viáveis. 

Para Terence (2004), as pequenas empresas possuem algumas particularidades 
decorrentes de sua estrutura que influenciam sua gestão e atuação no mercado. Desta forma, 
os estudos relativos às suas técnicas de gestão são fundamentais para a melhor utilização 
destas e alocação eficaz dos seus escassos recursos. Na grande maioria das vezes, as pequenas 
empresas não necessitam de técnicas complexas de gestão, apenas adequadas às suas 
especificidades. 

Segundo Müller (2003), as empresas almejam a competitividade com o objetivo de 
sustentação e sobrevivência no longo prazo. Para o autor, competitividade é atender 
simultaneamente os requisitos de mercado e os requisitos internos da empresa, afirmando 
ainda que é preciso gerenciar o negócio da empresa, envolvendo fatores, influências, recursos 
e variáveis externas e internas. Portanto, é importante a integração entre as estratégias 
empresariais com os processos operacionais, na busca de alinhamento organizacional. 

Um dos problemas da gestão empresarial está justamente na integração entre estratégia, 
processos e indicadores, que isolados não levam a resultados satisfatórios (MÜLLER, 2003). 
Um planejamento estratégico sem indicadores é precário, pois não adianta definir um rumo e 
depois ficar sem saber se a empresa está no caminho definido; igualmente, melhorias 
operacionais sem estratégia geram falta de priorização das ações e pode ser perda de tempo; 
enquanto que indicadores desvinculados da estratégia levam a empresa aonde? 

Para resolver esse problema, Müller (2003) propõe um modelo de gestão para explicar 
as interfaces e os relacionamentos entre as partes, fazendo esta integração, ou seja, alinhando 
as ações operacionais aos objetivos estratégicos em uma gestão orientada por um sistema de 
indicadores de desempenho – MEIO (Modelo de Estratégia, Indicadores e Operações). O 
objetivo deste artigo é evidenciar a aplicabilidade do MEIO em uma pequena empresa 
prestadora de serviços, e ressaltar a importância do gerenciamento através da integração do 
planejamento estratégico, da gestão de processos e da avaliação de desempenho. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 
2.1. Planejamento Estratégico 

Definir estratégia nas empresas é relativamente complexo, já que a literatura mostra 
inúmeras definições. Para Porter (1996), estratégia é a criação de uma posição original e 
valiosa que envolve um conjunto diferente de atividades. O segredo está na escolha de uma 
das posições: atender as necessidades básicas de muitos clientes, atender as necessidades 
gerais de poucos clientes ou atender as necessidades gerais de muitos clientes em um mercado 
restrito. Entende-se então que a escolha de uma posição estratégica determina a possibilidade 
de enfrentar a concorrência. Uma estratégia sustentável requer fazer trade-offs para poder 
competir. Algumas atividades são incompatíveis e então se deve escolher o que não fazer. 
Ganhos em uma área somente podem ser obtidos à custa de uma outra.  

O planejamento estratégico é um processo que tem, como propósito, o desenvolvimento 
e a manutenção de um ajuste dos objetivos, as potencialidades da empresa e as mudanças 
frente às oportunidades de mercado (KOTLER; ARMSTRONG apud TERENCE, 2002). De 
acordo com Rossi e Luce (2002), nas últimas décadas, o planejamento estratégico tem 
representado uma das melhores formas de estabelecer um convívio saudável frente a 
inevitável instabilidade do mercado. 

Segundo Oliveira e Cassimiro (2006), o planejamento estratégico é um processo 
dinâmico que dá origem a um plano. Seu campo de estudo é o futuro, identificando ameaças e 
oportunidades no ambiente e as cruzando com forças e fraquezas da organização, apesar de a 
empresa não ter controle sobre o ambiente, ela deve preparar-se para ele. Müller (2003) 
propõe que a implantação do planejamento estratégico seja tratada nas seguintes fases: 
identidade organizacional, análise do ambiente e delineamento das estratégias (Figura 1). 

 
Figura 1 – Modelo de Condução do Planejamento Estratégico 

Fonte: Müller (2003, p. 43) 

Engana-se quem pensa que este tipo de preocupação é peculiar a grandes empresas. 
Porém é necessário observar algumas características que geralmente envolvem o processo na 
pequena empresa (GOLDE apud TERENCE, 2002): (i) examinar as características básicas da 
empresa; (ii) analisar a forma pela qual características inibem o processo de planejamento; 
(iii) estudar alguns métodos de eliminar ou pelo menos reduzir os obstáculos ao planejamento. 

Segundo Almeida (1994), os dirigentes de pequenas empresas, em geral, não 
estabelecem formalmente planos e demonstram-se pouco preocupados com as necessidades 
de longo prazo. Como conseqüência da falta de um planejamento adequado, o dirigente da 
pequena empresa é levado a prender-se inadvertidamente a pequenas crises cotidianas. Para 
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Terence (2002), a gestão centralizadora do pequeno empresário é apresentada como um fator 
determinante no processo estratégico, pois o pequeno empresário concentra em si 
praticamente todas as atividades administrativas e, dentre elas, a definição, a elaboração e a 
implantação da estratégia. 

Outra particularidade da pequena empresa na definição do planejamento estratégico diz 
respeito a sua estrutura, como por exemplo, a informalidade das relações, a estrutura 
organizacional reduzida, a administração não-profissional, a falta de recursos e pessoal 
qualificado, a inadequação das técnicas gerenciais, a falta de comprometimento dos 
funcionários e conseqüentemente de planejamento (ALMEIDA, 1994). 

Para Quezada et al. (1999), a principal razão para a não utilização da metodologia de 
planejamento estratégico nas pequenas empresas é a carência de informações. No entanto, 
mesmo com falta de informações, o planejamento pode ser desenvolvido, pois a maioria das 
informações utilizadas encontra-se nos balanços das empresas e as informações externas 
podem ser obtidas com fornecedores, clientes, funcionários, etc. 

O planejamento estratégico nas pequenas empresas deve ser um processo contínuo de 
aprendizado, pois, com o tempo, os membros da organização aprenderão cada vez mais sobre 
suas capacidades, limitações, ameaças e oportunidades de seu ambiente e sobre o próprio 
processo. À medida que for surgindo a capacidade de elaboração do planejamento estratégico, 
o processo e os planos resultantes poderão vir a ser mais sofisticados (TERENCE, 2002). 

Segundo Quezada et al. (1999), a formulação de estratégias nas pequenas empresas é 
uma ferramenta simples e poderosa para melhorar a competitividade deste segmento, pois 
proporciona um aumento na produtividade, ao mesmo tempo que as análises desenvolvidas 
possibilitam novos negócios. 

O planejamento estratégico não precisa ser caro, complexo, quantitativo ou mesmo 
muito formal, podendo concentrar-se apenas nos passos que interessam à empresa e a suas 
necessidades. Migliato (2004) ressalta que compreender as limitações intrínsecas da técnica 
de planejamento estratégico constitui-se num esforço tão importante quanto verificar as 
especificidades da pequena empresa, no momento de adequar a técnica a suas necessidades. 
 

2.2. Gerenciamento de Processos 

Para o entendimento de gerenciamento de processos, é fundamental conhecer as 
definições de processo empresarial. Hammer e Champy apud Müller (2003), colocam 
processo empresarial como um conjunto de atividades com uma ou mais espécies de entrada e 
que cria uma saída de valor para o cliente. Muitos outros autores, como Porter (1990), 
Davenport (1994) e Harrington (1993), publicaram suas definições de processo. Além disso, 
fazem distinções entre tipos de processo e tratam de características específicas de cada um. 
Hronec (1994) classifica os processos em três tipos: processo primário, que atingem 
diretamente os clientes; processo de apoio, suportam os primários; e processo de gestão, que 
coordenam os outros dois. Gonçalves (2000a) coloca que existem vários estágios na evolução 
de uma empresa que busca pela organização por processos. Cada empresa se encontra em 
algum desses estágios e pode decidir passar para outro estágio que seja mais adequado às suas 
operações e perspectivas. 

Segundo Davenport (2005), um processo empresarial é simplesmente como uma 
organização faz seu trabalho. Sendo que as atividades procuram completar um objetivo 
particular para um cliente em particular, seja ele interno ou externo. O autor classifica os 
processos de três padrões: atividade e fluxo, desempenho e gerenciamento.  

Muitos dos processos nas empresas são repetitivos e envolvem a maioria das pessoas da 
organização. Nas empresas de serviço, por exemplo, o conceito de processo é de fundamental 
importância, uma vez que a seqüência de atividades nem sempre é visível, nem pelo cliente, 
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nem pelas pessoas que realizam essas atividades. Para o pessoal das empresas de serviço, os 
processos são seqüências de atividades necessárias para realizar as transações e prestar o 
serviço. A importância dos processos de trabalho aumenta à medida que as empresas ficam 
com conteúdo cada vez mais intelectual ou nas empresas de conteúdo puramente intelectual, 
afastando-se do modelo fabril, de produção manufatureira (GONÇALVES, 2000a). 

Segundo Hammer (1999), a combinação de processos integrados e organizações 
fragmentadas criam uma forma de dissonância cognitiva em muitos negócios: o processo 
horizontal puxa as pessoas em uma direção e o sistema tradicional de gestão funcional puxa 
para outra. Esses conflitos acabam gerando um desempenho menor que a capacidade. 

Na gestão moderna, a empresa é um somatório de processos inter-relacionados por onde 
flui o trabalho. Apesar de isso acontecer entre departamentos, o entendimento sob o aspecto 
de processos é um requisito conceitual muito importante para o aperfeiçoamento gerencial. O 
ambiente complexo onde habitam as empresas exige ofertas de múltiplos produtos e serviços, 
além de estabilidade através do gerenciamento dos processos (MÜLLER, 2003).  

Segundo Gonçalves (2000b), quando as empresas abandonam a estrutura por funções, 
estão organizando seus recursos e fluxos ao longo de seus processos básicos de operação. Sua 
lógica de funcionamento segue a dos processos, e não mais o raciocínio compartimentado da 
abordagem funcional. Para Hammer (1999), a chave para uma empresa organizada por 
processos não é a centralização contra a descentralização, mas a padronização contra a 
diversidade de processos. 

O processo produtivo de um produto industrial genérico pode custar cerca de 10% do 
valor do produto e, durante décadas, esse processo tem sido o foco do esforço de otimização 
de resultados e redução de custos nas empresas. Por outro lado, os processos que dão suporte 
aos processos produtivos são responsáveis por mais de 50% do custo dos produtos e somente 
nos últimos 10 ou 12 anos passaram a receber maior atenção. Além disso, somente agora os 
processos ligados à prestação de serviços começaram a ser estudados de forma mais 
sistemática (GONÇALVES, 2000b). 

Nas empresas tradicionais, os processos essenciais são segmentados, conforme o fluxo 
passa pelas unidades verticais. Segundo Gonçalves (2000a), o gerente de cada unidade se 
responsabiliza pelo desempenho do processo apenas enquanto ele estiver dentro de seus 
domínios. Apesar de ser do interesse do cliente, ninguém é responsável pelo desempenho do 
processo como um todo. Para resolver esse problema, as empresas têm utilizado os donos de 
processo. Suas atribuições são garantir o andamento apropriado ao fluxo, assegurar a 
facilitação do relacionamento dos recursos aplicados ao processo, fazer a avaliação do 
funcionamento da empresa da perspectiva do processo e o aperfeiçoamento do funcionamento 
do processo sob o ponto de vista do processo como um todo. Para isso os donos de processo 
estabelecem metas de desempenho, definem o seu orçamento operacional e alocam os 
recursos para o funcionamento do processo sob sua responsabilidade. 

Para Hammer (1999), o dono de processo se caracteriza por ser um gerente experiente, 
com ampla responsabilidade por processos individuais. Para ter sucesso, ele deve possuir real 
responsabilidade, autoridade e influência sobre os trabalhadores. Também é importante a 
medição do desempenho dos processos e o treinamento dos trabalhadores. 

 
2.3. Avaliação de Desempenho 

Após a definição do planejamento estratégico, a utilização de um sistema de avaliação 
de desempenho deve induzir os objetivos nos processos da empresa. Segundo Müller (2003), 
o elo de ligação passa por este sistema, e pelo qual se desdobram os objetivos para os 
processos e se avalia ou confronta o desempenho alcançado com o previsto. 

Os indicadores de desempenho medem o cumprimento de metas e resultados. No 
passado, a medição de desempenho era voltada para um pequeno número de variáveis internas 
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e isoladas na empresa. Hoje, existe a necessidade de muitas dimensões competitivas, focadas 
no desempenho e relações internas e externas das empresas (MÜLLER, 2003). O que surge é 
a forte suspeita do relacionamento entre as partes (estratégia, indicadores e processos) 
contribuindo para o sucesso. Uma empresa que falha em alguma destas partes pode 
comprometer as demais, com implicações para o futuro da mesma. 

Segundo definições da Fundação para o Prêmio Nacional de Qualidade (FPNQ-
PNQ/2000), indicadores são dados ou informações numéricas que quantificam as entradas 
(recursos ou insumos), saídas (produtos) e o desempenho de processos, produtos e da 
organização como um todo. Podem ser simples (decorrentes de uma única medição) ou 
compostos, e diretos ou indiretos em relação à característica medida, bem como específicos 
(atividades ou processos específicos) ou globais (resultados pretendidos pela organização). 

Segundo Hronec apud Müller (2003), medidas de desempenho são sinais vitais da 
organização, comunicando a estratégia para baixo, os resultados dos processos para cima e o 
controle e melhoria dentro dos processos. Para o autor, medição de desempenho é a 
quantificação de quão bem as atividades dentro de um processo ou seu output atingem uma 
meta especificada. Para Hansen (1995), os aspectos básicos de um sistema de medição de 
desempenho são: um quadro equilibrado entre os diferentes aspectos de desempenho, 
apresentação das informações de forma rápida e de fácil interpretação e alinhamento com os 
fatores críticos de sucesso da empresa. 

Harrington (1993) indica que para melhorar, a empresa precisa ser bem gerenciada, para 
ser gerenciada é necessário controle, e controle só é alcançado baseado em medição. Os 
objetivos de um sistema de medição incluem a compreenção da situação atual, o 
estabelecimento de prioridades e a avaliação das necessidades e impacto de mudanças. 
Hronec (1994) também apresenta algumas razões para o uso de indicadores como a 
objetividade de avaliação, compreensão de prioridades de atuação, profissionalização de 
decisões e a possibilidade do auto-gerenciamento. 

Um dos maiores erros que as organizações cometem é não gastar o tempo necessário 
para desenvolver um plano de mudanças abrangente e obter a concordância das pessoas que 
serão afetadas pelas mudanças. Um planejamento adequado previne um desempenho fraco. 
Para conseguir resultados harmoniosos, é necessária uma hierarquia integrada e ordenada de 
planejamento, dando aos executivos "instrumentos de controle", por meio dos quais podem 
mover a empresa nas direções desejadas (HARRINGTON, 1993). 

Muitas das falhas resultam da carência de um entendimento efetivo dos processos 
empresariais. Os efeitos danosos de influências externas poderiam ser bastante reduzidos e de 
quando em quando eliminados se os processos internos fossem bem controlados com um 
insumo mensurável, output mensurável e com meta, um controlador para a regulação e 
feedback sobre o desempenho do processo a ser comparado ao plano (PLOSSL, 1993).  

Bonelli et al. (1994) discutem as implicações da evolução do ambiente competitivo na 
avaliação de desempenho, colocando que as mudanças tecnológicas e organizacionais 
acrescidas da revolução em tecnologia de informação acarretaram indicadores contábeis 
tradicionais insatisfatórios e concluem não só pelo fato do desempenho ser hoje 
multidimensional, como também mostrando a necessidade das organizações fazerem opções 
claras pelas dimensões que desejam priorizar.  

A medição de desempenho deve se dar em vários níveis da organização. Esta 
sistemática não é exclusiva da alta administração, muito menos deve se restringir ao chão-de-
fábrica; deve permear toda a empresa, partindo das definições estratégicas da alta 
administração e procurando garantir que o desempenho operacional esteja de acordo com as 
metas traçadas em relação ao mercado, o negócio, a fábrica e o chão-de-fábrica (MÜLLER, 
2003). 

As micro e pequenas empresas, pela sua estrutura organizacional e também pela forma 
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como são gerenciadas, são muito vulneráveis às mudanças do ambiente e, por isso, precisam 
desenvolver ferramentas gerenciais que possibilitem agilizar e aperfeiçoar o processo 
decisório. Melhorar a gestão de micro e pequenas empresas é uma questão de sobrevivência, 
considerando a alta competitividade do mercado. O processo de melhoria da gestão tem como 
ponto de partida a gestão financeira da empresa. Como o sistema contábil vigente não está 
apto a fornecer informações relevantes para decisões de planejamento e controle, torna-se 
necessário desenvolver um sistema de medição que contenha indicadores que, além de medir 
o desempenho de longo prazo, também permita medir indicadores a curto prazo. Outras 
particularidades que também devem ser observadas são a vinculação deste sistema de 
medição à estratégia organizacional e a criação de valor para a empresa (OTTOBONI, 2001). 

Segundo Reichheld (2005), o principal indicador de desempenho de uma empresa 
representa a quantidade de promotores líquida, ou seja, de clientes que falam bem e 
recomendam sua empresa para amigos ou parentes. Esse é um indicador importante em 
grandes empresas de manufatura, mas parece desempenhar um papel muito mais crucial em 
pequenas empresas de serviço, já que essas dependem mais diretamente da lealdade de seus 
clientes. 

 
3. Apresentação da Empresa e Método 

Esse trabalho foi realizado em uma empresa de decoração e organização de eventos com 
sede em Porto Alegre. Utilizou-se essa empresa pois ela atendia aos pré-requisitos de ser uma 
micro-empresa do setor de serviços, bem como de ter o interesse em melhorar o seu sistema 
de gestão empresarial como um todo. Sendo que o estágio de maturidade deste sistema é bem 
incipiente. 

A empresa foi fundada em 1995 pela atual proprietária, tendo atuação na região 
metropolitana de Porto Alegre com a decoração e organização de eventos. Possui somente 3 
funcionários fixos e em torno de 15 funcionários autônomos contratados conforme a 
demanda. De acordo com a vontade e a disponibilidade de orçamento do cliente, a decoração 
é organizada de forma mais elaborada ou menos elaborada, indo desde somente pequenos 
arranjos de mesa até a decoração de um clube inteiro com a organização e contratação dos 
demais detalhes envolvidos no evento. 

A empresa teve um incremento grande no número de eventos nos últimos 2 anos e por 
isso sentia a necessidade de melhorar sua estrutura de gestão, tanto em nível de estratégias, 
quanto de processos e medição de desempenho. Por isso a implantação do MEIO veio ao 
encontro com estes desejos e foi muito bem recebida. 

Como metodologia para este trabalho, optou-se por seguir a implantação do MEIO 
conforme sugerido por Müller (2003), ou seja, na ordem de módulos: PE (Planejamento 
Estratégico) – GP (Gerenciamento de Processos) – AD (Avaliação de Desempenho). Além 
disso, seguiram-se as fases e as etapas conforme as seqüências e inter-relações também 
sugeridas, utilizando-se o modelo como um todo. Foram utilizados os modelos de formulários 
do MEIO como apoio, sendo que se optou por utilizar todos e fazer as adaptações necessárias 
no transcorrer do preenchimento. 

 
4. Aplicação e Resultados 

A atuação na empresa foi iniciada através das fases de preparação, tanto a geral quanto 
as específicas dos módulos, com o objetivo de apresentar o MEIO e nivelar os conhecimentos 
sobre o assunto. Isto inclui planejamento estratégico, gestão de processos e avaliação de 
desempenho. Participaram da reunião inicial, e da equipe de trabalho, a proprietária da 
empresa, a sócia-gerente, e os alunos da UFRGS, como consultores e condutores do projeto. 
Além dos tópicos anteriores, também se discutiu e planejou o projeto de implantação do 
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MEIO e definiram-se os objetivos esperados: compreender melhor a empresa, melhorar os 
processos internos e criar estratégias para o futuro. 

Devido ao tamanho da empresa, a equipe de trabalho foi sempre a mesma para todas as 
atividades. Como não existe divisão em setores na empresa, retirou-se este campo de todos os 
formulários nos quais constava. 

O modulo de PE foi iniciado pela construção da Identidade Organizacional, da qual a 
equipe de trabalho tinha somente um esboço, concluindo-se com a consolidação e redação 
final apresentada na figura 2. Isto ajudou a solidificar a idéia de que a empresa tinha como 
benefícios principais o seu foco em personalização e parceria com os clientes. Até o 
encerramento deste trabalho a empresa ainda não havia definido os seus direcionadores, por 
precisar de mais tempo para discussões internas. 

NEGÓCIO:  Decoração e organização de 
eventos 

MISSÃO:  Fazer dos eventos a realização de sonhos, unindo 
qualidade e personalização a custos em forte parceria 
com os clientes. 

VALORES:  Competência e qualidade; 
honestidade e ética; entusiasmo e 
lealdade; transparência e confiança; boa 
relação pessoal e ambiente de trabalho. 

VISÃO DE FUTURO:  Ser a empresa de decoração e 
organização de eventos, da grande Porto Alegre, mais 
lembrada por sua eficiência e eficácia em transformar 
sonhos em realidade com transparência, confiança e 
parceria com clientes, fornecedores e funcionários. 

Figura 2: Identidade Organizacional da Empresa. 

Após a realização desta etapa inicial do módulo de PE, passou-se para a fase de 
Estrutura Organizacional do módulo de GP. A finalidade desta quebra de seqüência foi 
conhecer a estrutura dos processos da empresa antes de continuar a parte de estratégias. 
Paralelamente a análise da organização, conduziu-se a fase de Configuração de Processos. 
Observou-se que a empresa não possui, nem necessita, um organograma devido ao seu 
tamanho. Além disso, em face da simplicidade do macroprocesso, dos processos e da não-
existência de setores, não foram utilizados os formulários relativos à identificação de 
atividades dos setores e de problemas nas interfaces entre setores. 

Construiu-se o mapa do negócio da empresa (figura 3), mostrando em uma visão macro 
a organização como um sistema, e a identificação do macroprocesso (figura 4) de 
funcionamento da empresa. Este último ajudou a definir os principais processos: projeto, 
suprimentos e montagem. 

 
Figura 3: Mapa do Negócio da empresa. 

 

Porto Alegre e Grande 
PoA 
 
- Floriculturas 
 
- Lojas de material 
para decoração 
 
- Autônomos (mão-
de-obra temp.) 
 
- Transportadoras 

Porto Alegre e Grande 
PoA 
 
- Pessoas Físicas 
(35% do faturamento) 
 
- Empresas 
(10% do faturamento) 
 
- Produtoras de 
Formaturas 
(55% do faturamento) 

Projeto 

Suprimentos 
 

Montagem 
 

MERCADO 
FORNECEDOR 

EMPRESA MERCADO 
COMPRADOR 

Insumos:  
- material de 
consumo 
- material de aluguel 
 
- transporte 
- mão-de-obra temp. 
 
 

Produtos:  
- decoração total 
- decoração parcial 
 
- cerimonial 
- coordenação de 
evento 
 
 

CONCORRÊNCIA: 
- outras empresas de decoração 
- salões com a decoração incluída 

INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS GERAIS: 
- Diminuição do poder aquisitivo das pessoas e empresas faz com que gastem menos em seus eventos. 
- Existe uma tendência social (moda) por tipos específicos de eventos e que muda com o tempo. 

Demanda 

Financeiro 
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Figura 4: Macroprocesso da Empresa. 

Ainda dentro da fase de Configuração de Processos, fez-se a caracterização dos 
principais processos, sendo definido o que entra, o que sai (produto de cada processo) e uma 
definição mais detalhada do que é feito em cada um. De posse destas informações 
consolidadas da parte de GP, voltou-se para o módulo PE a fim de realizar a fase de Análise 
Ambiental. 

Nesta fase do PE começou-se pela definição das áreas estratégicas de negócio (AENs), 
o que ficou bem mais fácil após a construção do Mapa do Negócio. Além disso, através da 
análise do ambiente externo com a matriz de importância e desempenho de Slack aplicada a 
cada AEN, chegou-se a uma versão inicial dos fatores críticos dos negócios da empresa, 
apresentados na figura 7. 

AEN Fatores Críticos 
Eventos de Pessoas Físicas credibilidade/indicação, qualidade e personalização 

Eventos de Pessoas Jurídicas qualidade e personalização 
Decoração para Produtoras de Eventos criatividade/inovação e experiência 

Figura 7: Fatores Críticos das Áreas Estratégicas de Negócio da Empresa. 

A fase de Análise Ambiental não foi concluída pela falta da sub-etapa do ambiente 
externo, pois não se chegou a realizar a análise do ambiente externo remoto (sistêmico) e nem 
uma mais completa do ambiente externo próximo (estrutural). Foi obtida somente uma análise 
inicial de oportunidades e ameaças, que ainda precisa ser mais elaborada, bem como a etapa 
da análise interna, com a identificação dos pontos fortes e dos problemas (pontos fracos). Esta 
primeira versão da fase de Análise Ambiental foi utilizada como uma iniciativa para avaliação 
dos processos, retornando ao GP, mais especificadamente na fase de Priorização de Processos. 

A priorização preliminar dos processos com base na análise ambiental foi feita 
utilizando os fatores críticos (Matriz de Slack) e os pontos fracos (Matriz SWOT), sendo que 
se obteve como destaque os seguintes processos críticos: obtenção das necessidades e desejos 
do cliente; elaboração do projeto básico e programação e obtenção dos recursos. Esta foi uma 
definição inicial, pois a empresa precisará realizar a fase de Delineamento de Estratégias (não 
implantada ainda) para ter uma conclusão mais embasada. Optou-se por esta sistemática para 
obter um indicativo de processos que deveriam ser focados primeiro. A partir disto, foram 
definidas algumas ações de melhoria com possibilidade de implementação imediata pela 
equipe de trabalho, como por exemplo, a criação de modelos padronizados para a reunião com 
os clientes com campos específicos para informações essenciais a serem obtidas. 

Para conclusão total do PE ficou faltando, além da aplicação da fase de Delineamento 
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de Estratégias, a fase de Implantação das Ações com a montagem e acompanhamento de um 
plano do tipo 5W2H. Esta última fase dará um retorno importante para retroalimentação do 
modelo e posterior melhoria das definições como um todo, inserindo uma cultura de 
Administração Estratégica na empresa. 

Quanto ao módulo de GP, após a priorização preliminar realizada, começou-se a entrar 
na fase de Descrição dos Processos com o detalhamento e mapeamento em subprocessos e 
atividades. Esta fase não foi completamente concluída, bem como as próximas de Análise e 
Melhoria de Processos, que estabelecerão pontos de controle e monitoramento visando 
garantir resultados e disparar ações corretivas no caso de desvios. Além disso, a implantação 
da Padronização de Processos (última fase) garantirá a manutenção dos níveis de desempenho 
alcançados ao longo do tempo. 

Não se entrou no módulo AD visto que, para uma boa definição do que é importante 
medir, era necessária uma estrutura PE mais elaborada, o que não foi possível realizar dentro 
do tempo disponível, ficando para uma etapa posterior. Além disso, a empresa não contava 
com nenhum indicador em utilização. Esta parte irá estruturar o sistema de medição de 
desempenho juntando os aspectos estratégicos obtidos através da parte de PE com 
operacionais da parte de GP. Nesse ponto, ter-se-iam condições e informações para elaborar a 
fase de Definição de Perspectivas, com base no Mapa do Negócio e na Análise do Ambiente 
preliminar já realizada.  

Isto não foi feito pela limitação do tempo disponível, mas será o próximo passo da 
equipe de trabalho, seguido pelas fases montagem de um sistema de Inteligência Competitiva 
e da Matriz de Desempenho. Ficando faltando, então, somente o Mapa Estratégico (interface 
entre GP e AD) e a Consolidação do Sistema para conclusão deste módulo de AD. A fase de 
Custeio de Processos já poderia ter sido aplicada, visto que ela utiliza as fases iniciais do GP, 
mas optou-se por deixar sua realização junto com a fase de análise de processos. 

A figura 6 ilustra a idéia geral do modelo e sua seqüência ideal é marcada pelas setas. 
Para resumir, os círculos numerados indicam as fases trabalhadas até o momento e sua ordem 
de utilização conforme já detalhado anteriormente (MÜLLER, 2003).  

A implantação terá continuidade até que o MEIO assuma sua função de processo de 
gestão e seja incorporado à sistemática gerencial da empresa, sendo os resultados finais 
apresentados em um trabalho futuro. 

 

IO - Identidade 
Organizacional

AA - Análise 
Ambiental

DE - Delineamento 
de Estratégias

AP - Análise

DP - Descrição

EO - Estrutura 
Organizacional

PP - Priorização

CP - Configuração

MP - Melhoria
Custeio de 
processos

ME - Mapa 
Estratégico

MD - Matriz de 
Desempenho
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Competitiva

PG - Perspectivas 
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CD - Consolidação 
do Desempenho

IA - Implantação 
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PA - Padronização

PE GP AD
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Figura 6: Seqüência de implantação do MEIO na empresa. 
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5. Discussão 

Foi possível utilizar a seqüência de aplicação sugerida pelo autor do MEIO. Constatou-
se que realmente existe interdependência entre os módulos PE, GP e AD, pois durante a 
implantação, as três partes eram constantemente consultas. Entretanto, a seqüência ficou um 
pouco diferente do caso semelhante estudado por Müller (2003) devido a este ter várias 
iniciativas em andamento no início da implantação. 

Com a parte inicial do módulo de GP foi possível conhecer e caracterizar os processos, 
além de definir e ligar as AENs com o módulo de PE. A empresa poderá ter um grande ganho 
com esta última definição, pois ficou evidente para a proprietária a importância de conhecer 
as diferenças entre cada uma das AENs. Foi encontrada uma grande diferença que não era 
visualizada anteriormente referente à lucratividade entre os três diferentes negócios existentes. 
Além disso, os fatores críticos obtidos conferiram com o sentimento que a empresa tinha em 
relação aos clientes. 

Até o ponto em que se chegou com a implantação, sentiu-se falta dos laços de 
retroalimentação do sistema que existirão nas próximas fases e elementos. Eles criarão a 
possibilidade de revisão de diversas etapas já implementadas. Como exemplo citado pelo 
autor do MEIO, tem-se a fase da Identidade Organizacional, que deverá ser reavaliada após a 
conclusão da parte PE. 

Quanto à parte de AD, faltou desdobrar indicadores estratégicos com alinhamento 
horizontal nos processos, montando um sistema de inteligência competitiva e de consolidação 
de desempenho. Espera-se com isto que a empresa mantenha um nível de crescimento 
constante e bem embasado. 

Confirmou-se a observação de Reichheld (2005) de que o número de clientes que falam 
bem e recomendam a empresa é crucial em pequenas empresas de serviço, visto que no caso 
em estudo a empresa praticamente não realiza ações de marketing e mesmo assim está bem 
posicionada no mercado. Foi sugerido à equipe de trabalho que seja analisado, quando da 
aplicação do módulo AD, a utilização de um indicador para medir o número de promotores 
líquidos conforme Hammer (1999). 

Observou-se a empolgação da proprietária da empresa com o projeto de implantação do 
MEIO e com o fato do esclarecimento e visibilidade das dúvidas existentes quanto ao futuro 
da empresa, resultado obtido com a parte inicial do PE. Além disso, a definição das três AENs 
já possibilitou ganhos em termos de entendimento do negócio e possibilidades que serão 
melhor analisadas na continuidade da implantação. 

De forma geral, confirmou-se a característica de flexibilidade do modelo, podendo-se 
trabalhar e conduzir as partes paralelamente. Além disso, verificou-se que as três partes do 
modelo auxiliam-se mutuamente na construção do todo, confirmando outra característica do 
modelo que é a integração entre os seus módulos, sendo que os formulários propostos 
facilitam a compreensão e aplicação dos conceitos. 

 
6. Conclusão 

Este trabalho avaliou a aplicabilidade do MEIO em uma pequena empresa de serviços. 
Mesmo com uma aplicação parcial, os resultados mostraram que foi possível atingir este 
objetivo através de adaptações necessárias devidas às especificidades existentes neste tipo de 
empresa. A aplicação do mesmo modelo em uma empresa de manufatura de grande porte 
provavelmente obteria outro enfoque e utilizaria partes do modelo não aplicadas nesse caso. 

Os resultados alcançados na empresa mostram a importância do gerenciamento quanto 
às três interfaces PE-GP-AD e seus relacionamentos. Também foi possível verificar a 
facilidade de implantação do modelo em uma empresa com pouco conhecimento estratégico, 
ao contrário do que seria a utilização em uma empresa com um sistema existente, mas 
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burocrático. 
Sugere-se para trabalho futuro a conclusão da implantação e o acompanhamento do 

MEIO na empresa para confirmar os resultados preliminares obtidos. Além disso, um esforço 
no sentido de melhorar os modelos de formulários do MEIO poderia ser feito para torná-los 
mais auto-explicativos. 
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