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Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo de caso descritivo sobre o projeto de medição de 
desempenho e sua influência no sistema de gestão da qualidade da empresa baseados nos 
requisitos da ISO 9001 bem como sua ligação com as estratégias propostas por uma micro-
empresa de montagem e distribuição de equipamentos de informática.  
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1. Introdução 
O projeto da medição de desempenho precisa ser coerente e base para o monitoramento da 
eficácia da estratégia estabelecida por uma empresa que deseja implantar um Sistema de 
Gestão baseado nos requisitos da ISO 9001. O objetivo deste trabalho foi identificar os 
medidores de desempenho e as estratégias corporativas e de produção, analisar se são 
compatíveis e coerentes entre si e com o ambiente bem como propor um projeto de medição 
de desempenho para uma micro-empresa de montagem e distribuição de equipamentos de 
informática.  

Para tanto será apresentada uma pequena revisão dos principais conceitos de estratégia, 
medição de desempenho e suas relações com a Norma ISO 9001. A seguir, será apresentada a 
empresa estudada de forma a identificar o planejamento da nova medição de desempenho bem 
como o seu desenvolvimento a partir da estratégia, do mapeamento dos processos e do projeto 
organizacional. Em seguida, é proposto um diagrama de medição de desempenho alinhando 
as estratégias, objetivos, metas e indicadores, segundo as necessidades dos stakeholders. 
Finalmente, é apresentada a conclusão do trabalho. 

2. Revisão Bibliográfica 
A seguir será apresentada uma breve revisão bibliográfica sobre estratégia competitiva, 
medição de desempenho e medição de desempenho na ISO 9001 que fundamentou a pesquisa 
desenvolvida. 

2.1 Estratégia Competitiva 
Segundo Porter (1999), o lema da estratégia competitiva é ser diferente. Isto significa escolher, 
de forma deliberada, um conjunto diferente de atividades daquelas realizadas pelos rivais para 
proporcionar um conjunto de valores para os clientes. 

Geralmente os posicionamentos estratégicos não são óbvios e sua descoberta exige criatividade e 
insight. Para Porter (1999), as posições estratégicas emergem de três fontes distintas que não são 
mutuamente excludentes e se encontram imbricadas. Elas são baseadas ou na variedade (de 
produtos) ou nas necessidades (de clientes) ou no acesso (segmentação de clientes para 
determinação da modalidade de acesso). Independente do critério, o posicionamento, é 
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importante um conjunto de atividades adequadas, pois é sempre conseqüência de diferenças na 
oferta, ou seja, de diferença nas atividades. 
 
Já Hatch (1997) estabelece que, segundo o modelo racional, o processo de definição de uma 
estratégia é iniciado com a avaliação das ameaças e oportunidades do ambiente externo e dos 
pontos fracos e fortes internos a organização. Tal análise, denominada de SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities e Threats) possibilita a definição das necessidades e demandas do 
ambiente, a avaliação das competências da organização e a identificação dos “gaps” de 
desempenho. A etapa seguinte é definir a missão geral e as metas corporativas baseadas nesta 
avaliação e, em seguida, desdobrá-las em metas e estratégias operacionais específicas que se 
defina como a organização deverá cumprir sua missão geral. 

Por outro lado, Porter (1986) propôs três opções de estratégias que intitulou de genéricas e 
que podem trazer bons resultados para qualquer empresa independentemente do segmento 
industrial a qual pertença: estratégia de liderança no custo total (objetiva ser líder do baixo 
custo no seu setor), estratégia de diferenciação (objetiva oferecer aos seus clientes um produto 
diferenciado às vezes independente de custos) e a estratégia de foco (visa definir um alvo de 
clientes restrito para a empresa atender sem desconsiderar a oferta de produtos diferenciados a 
um custo mais baixo possível). 
 
2.2 Medição de Desempenho e Sistema de Medição de Desempenho 
Para Neely et al. (1995), a medição de desempenho pode ser vista como um conjunto de 
indicadores individuais, sem relação entre si ou como um sistema de medição de desempenho, 
composto por indicadores individuais inter-relacionados segundo uma lógica. Para Franco-
Santos et al. (2004) um sistema de medição de desempenho é “um conjunto de processos que 
uma organização usa para gerenciar a implementação da sua estratégia, comunicar sua 
posição e progresso, e influenciar o comportamento e ações de seus empregados. Requer a 
identificação de objetivos estratégicos, medidas de desempenho multidimensionais, metas e o 
desenvolvimento de uma infra-estrutura de suporte”. 

Uma das características mais marcantes da medição de desempenho, muito ressaltada nos 
últimos anos, mas sempre existente é a estreita relação entre estratégia e medição de 
desempenho. É de fundamental importância para comunicação, disseminação e 
implementação da estratégia um sistema de medição de desempenho coerente com a 
estratégia estabelecida (Kaplan e Norton, 1997). 

Neste sentido, um comitê temático foi estabelecido pela, na época, Fundação Prêmio Nacional 
da Qualidade, e hoje denominada Fundação Nacional para Qualidade, que propôs uma forma 
de planejamento da medição de desempenho voltado para a estratégia, ilustrado na Figura 1. 

 
FONTE: FPNQ (2001, p. 6) 

Figura 1 – Planejamento da Medição de Desempenho 
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Esse modelo permite avaliar o desempenho relativo às operações, ao comportamento das 
partes interessadas e à estratégia da organização, considerando três níveis de tomada de 
decisão – estratégico, tático e operacional. 

Segundo FPNQ (2001), pode-se afirmar que a estratégia de uma organização tem um modelo 
crítico de causa-e-efeito, envolvendo principalmente indicadores de desempenho do Painel de 
Bordo e eventualmente indicadores de nível gerencial. 

Uma outra característica importante da medição de desempenho, segundo Martins e Miranda 
(2005), é que ela é parte inerente das atividades de melhoria contínua, com a finalidade de 
direcionar e avaliar as ações de melhoria. Attadia e Martins (2003) complementam esta 
afirmação propondo que para diferentes estágios de melhoria contínua existam 
correspondentes finalidades e características da medição de desempenho.  

O Quadro 1 ilustra essa relação entre os estágios da melhoria contínua e a medição de 
desempenho. Vale observar que a medição de desempenho precisa, de acordo com Attadia e 
Martins (2003), evoluir conjuntamente com as habilidades e práticas da melhoria contínua de 
forma a continuar a suportá-la adequadamente provendo direcionamento e avaliação. A partir 
disto, deduz-se, então, que a medição de desempenho é condição necessária, mas não 
suficiente para uma boa execução das atividades de melhoria contínua.  

 

Fonte: FONTE: Attadia e Martins (2003, p. 40)  

Quadro 1 – Características da medição de desempenho para suportar os estágios de evolução da melhoria contínua  

 

2.3 Medição de Desempenho na ISO 9001  
A necessidade de medição de desempenho é explícita na versão em vigência da norma ISO 
9001 nos requisitos da Seção 4, “Requisitos Gerais”, os indicadores estão estabelecidos na 
Seção 5, “Responsabilidade da Direção”, e os dados e informações coletados, analisados e 
tomadas providências na Seção 8, “Medição, Análise e Melhoria”. 
De acordo com Martins et al. (2001), os requisitos das seções supracitadas da norma 
requerem da gerência um papel mais ativo na tomada de decisões para a melhoria do 

 Medição de Desempenho
Estágios Recorte Finalidade Características 
Pré-Melhoria Contínua medidas 

individuais 
 

monitoramento de 
atividades 
específicas 

medidas locais (específicas para uma 
determinada atividade) 

Melhoria Contínua 
Estruturada 

conjunto de 
medidas de 
desempenho 

controle dos 
processos 
(atividades e 
resultados) 

medidas não-financeiras de entrada e saída 
 

Melhoria Contínua 
Orientada 

sistema de 
medição de 
desempenho 

implementação de 
melhorias reativas 

medidas financeiras e não financeiras 
balanceadas, e alinhadas funcionalmente 

Melhoria Contínua Pró-
Ativa 

sistema de 
medição de 
desempenho 
coerente com o 
ambiente 

implementação de 
melhorias pró-ativas 
 

medidas financeiras e não financeiras 
balanceadas, alinhadas funcionalmente e 
ligadas por relações de causa e efeito. 
Medidas de satisfação de stakeholders e 
medidas de desempenho preditivas. 

Capacidade Total de 
Melhoria 
Contínua 
 

sistema de 
medição de 
desempenho 
voltado para o 
aprendizado 

Implementação de 
mudanças ou 
transformações de 
negócio 
 

Medidas de desempenho sobre aspectos 
intangíveis do negócio (competências e 
capacidades organizacionais) 
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desempenho e na análise das informações das auditorias, feedback dos clientes, desempenho 
do produto/serviço, entre outros.  
Isso pode ser um desafio para a maioria dos gerentes das organizações porque eles não têm 
feito um trabalho adequado para facilitar as atividades de melhoria pelo uso das informações 
geradas pelos sistemas de medição de desempenho da suas organizações (Ketola e Roberts, 
2000). Isto foi comprovado na pesquisa de campo realizada por Martins et al. (2001). 
A medição de desempenho e o uso dos dados passam a ter um papel importante. Vale 
ressaltar a importância de medir e analisar os dados sobre satisfação e insatisfação dos 
clientes, conformidade com os requisitos, características do processo e do produto/serviço e as 
tendências e desempenho dos fornecedores, para transformar tudo isto em informações 
relevantes para o processo de melhoria contínua. Neste sentido, a medição de desempenho 
precisa ir além da visão funcional embutida na versão 1994 da ISO 9000, em que a medição 
de desempenho é voltada para cada atividade medindo o que é importante para os gestores 
dela (MARTINS et al., 2001). 
 
3. Pesquisa de Campo 
A pesquisa de campo foi realizada com uma abordagem qualitativa exploratória por meio da 
aplicação do método de estudo de caso. O tipo de estudo de caso realizado foi o descritivo. 
Foram utilizados como fontes de informação as entrevistas realizadas com o gestores e 
pessoas envolvidas na problemática estudada e documentos da empresa. 

3.1. Empresa Estudada 
A empresa estudada está localizada na cidade de Araraquara, interior do Estado de São Paulo, 
numa área de 1300 m2. Ela iniciou suas atividades no mercado de informática em 1998, 
inicialmente atuando nos mercados locais de microcomputadores e periféricos, projetou-se em 
poucos anos como uma das maiores e mais atuantes empresas no mercado de informática em 
sua região. Por motivos de sigilo, o nome da empresa não será citado. 
Atualmente as vendas estão focadas no mercado corporativo e público em âmbito nacional. A 
empresa encontra-se vinculada às maiores distribuidoras de produtos de informática do Brasil, 
América do Norte e Ásia, cobrindo toda a enorme variedade de produtos no mercado de 
informática. Possui ainda linha própria de microcomputadores com marca própria (registro 
INPI), produtos com certificação Microsoft Windows Catalog e, recentemente, teve seu 
sistema de gestão da qualidade certificado ISO 9001. 

De uma forma geral, as características da empresa estudada são: 

- Empresa de capital nacional de pequeno porte e gestão familiar;  com 6 funcionários. 
- Empresas públicas e privadas como clientes; 
- Produto/serviço de média complexidade e domínio da tecnologia apesar de altas taxas 

de mudança o que demanda capacitação específica; 
- Amplo mix de produtos (milhares de combinações); 
- Capacidade máxima de produção 400 micros/mês com média para baixa margem de 

lucro; 
- Características de produção voltada para alta escala, média variedade de produtos, mas 

customizadas, pouca variabilidade ao longo do ano, baixa visibilidade com os clientes, 
baixo custo e alto nível de qualidade (adequação ao uso). 

A seguir são apresentados os passos seguidos pela empresa no desenvolvimento do sistema de 
medição de desempenho. 
 
3.2 Planejamento da Medição de Desempenho da Micro-Empresa 
O planejamento da medição de desempenho na empresa estudada foi feito com base no 
modelo da Figura 1, proposto pela FPNQ (2001). Contudo, para o desenvolvimento foi 
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necessário primeiro definir a estratégia competitiva e os correspondentes objetivos 
estratégicos. 
 

• Estratégia Competitiva, Objetivos Estratégicos da Micro-Empresa 
Para definição das estratégias, foi realizada uma análise de SWOT em que foram analisadas as 
ameaças e oportunidades impostas pelo ambiente externos e os pontos fortes e fracos 
observados nesta micro-empresa, como ilustra os Quadros 2 e 3 a seguir. 
 Ameaças Oportunidades 
Mercado  Profissionalização do serviço e 

solicitação de certificações 
 

 Aquecimento da economia pode gerar um 
aumento (5 a 6%) de faturamento no setor 

 Potencial demanda por TI 
 Mercado ainda em crescimento e não 
totalmente explorado. 

Clientes / Não 
clientes 

 Alta concentração (90%) em pregões 
eletrônicos de órgãos públicos 

 Não pagamento em função da política 
de responsabilidade fiscal em fins de 
mandato 

 Potencial aumento de novos sites. 
 Há espaço de crescimento nos pregões 
eletrônicos por refinamento de propostas em 
nichos específicos (de maior lucratividade). 

 Aumento de participação nas concorrências 
de universidades e órgãos privados. 

Concorrentes  Empresas melhores qualificadas e 
com fôlego financeiro participando de 
concorrências a produtos similares. 

 Ausência de barreiras significativas 
para novos entrantes nos nichos 
tradicionais de informática 

 Visto no mercado como fornecedor 
confiável.  

 Possíveis associações e fornecimentos 
globais 

Tecnologia  Tecnologias associadas ao produto 
em constante evolução, com 
necessidades de atualização em 
softwares e equipamentos de gestão. 

 Ausência de esforços sistêmicos para 
profissionalização e qualificação 
contínua de pessoal. 

 Desenvolvimento de softwares e sistemas de 
gestão bem como otimização e padronização 
de processos para gerar diminuição de 
custos, aumento de produtividade e 
competitividade (infra-estrutura necessária) 

 Incremento de parcerias estratégicas para 
fornecimento de conhecimento e tecnologia. 

Políticas  Não pagamento de verbas 
empenhadas pelos clientes públicos. 

 Controle fiscal rigoroso em 
fornecimentos informais. 

 Implantação de políticas públicas de 
inclusão digital em curto e médio prazo 

Regulamentação/ 
Certificação 

 Certificação ISO 9000  Certificaçôes ISO 9000, Linux e HCL 
solicitadas nas concorrências públicas e 
privadas. 

Fornecimento / 
Cadeia 

 Alta dependência: Principais itens 
fornecidos com pouco poder de 
negociação ou de ação em relação a 
reajustes financeiros e prazos de 
entregas, influenciados por políticas 
externas (US$). 

 Desenvolvimento de fornecedores nacionais 
com Nota Fiscal, prazos e custos 
compatíveis. 

 
 

Fonte: Micro-empresa (2006) 
Quadro 2 – Análise do Ambiente Externo  

 
Em seguida foram estabelecidos na micro-empresa: 
a. Negócio: entendimento do principal benefício esperado pelo cliente: “Dispor soluções 

em tecnologia a serviço da informação”. 

b. Missão: razão de existir da empresa em seu Negócio: “Comercializar e suportar 
soluções integradas de tecnologia de informação com eficiência, baixo custo, 
atendimento ágil e de alta qualidade”. 
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c. Valores ou Princípios: balizamentos para o processo decisório e comportamento da 
empresa no cumprimento de sua missão: “QCVE – Qualidade, Criatividade, 
Valorização das pessoas e Espírito de equipe”. 

d. Visão: pode funcionar como sonho ou desafio estratégico: 
“Consolidar-se como uma das melhores empresas fornecedoras de suprimentos de 
Tecnologia de Informação em seu segmento a médio/longo prazo”. 

e. Política da Qualidade: é a realização da missão em atendimento às partes 
interessadas no negócio (stakeholders) e deve possibilitar uma estrutura para definição 
e avaliação dos objetivos da empresa. 

“Buscar atender as necessidades de nossos clientes em serviços e equipamentos 
de informática através da satisfação de nossos colaboradores e de produtos e 
processos continuamente melhores e rentáveis”. 

 
 Pontos Fracos Pontos Fortes 
Participação no 
mercado e 
Gestão comercial 

 Desconhecimento 
 Atuação não sistêmica e vulnerável 
 Ausência de atuação de vendas e foco 
(segmentos). 

 Ausência de certificações formais 
 

 Capacitação e flexibilidade para 
atendimento a nichos específicos 

 Agilidade e flexibilidade no atendimento 
às solicitações do cliente e definição de 
produto e preço 

 Compromisso com o cliente 
 Apesar de nova tem experiência no 
mercado de TI 

Gestão financeira  Alta dependência de recursos 
financeiros externos (capital de giro e 
dívida) 

 Vulnerável às alterações ou 
inadimplências do mercado 

 Capacidade de investimento / 
endividamento extremamente limitada 

 Endividamento sob controle 

Capacidade 
Instalada e 
Produção 

 Ausência de validação de novos 
produtos 

 Ausência de sistemas de controle da 
produção 

 Espaço físico e equipamentos adequados 
para acompanhamento da demanda 
crescente 

 Nível de qualidade aceitável 
Capacitação 
funcionários 

 Ausência de políticas de capacitação e 
treinamento específicas e de formação 
profissional (nível de escolaridade) 

 Ausências de avaliações sistêmicas das 
competências individuais e coletivas e 
de um conseqüente plano para 
desenvolvimento (linkado ao negócio) 

 

 Há comprometimento com o 
desenvolvimento da empresa e dedicação 
dos funcionários 

 Rápida adequação às necessidades 
externas (alto potencial e competência das 
pessoas) 

 Aumento da percepção da importância e da 
valorização da mão de obra (começa-se a 
conversar sistemicamente) 

 Bom clima organizacional (perceptível) 
Estrutura 
Organizacional 

 Pouca sistematização e inexistência 
de normas e procedimentos 
pertinentes 

 Ausência de definição clara de 
responsabilidades, atividades e 
processos produtivos sistêmicos. 

 Ausência de função de vendas e foco 
(segmentos). 

 Ausência de objetivos claros (ou 
divulgação) e indicadores de 
desempenho organizacionais 

 Definição básica das autoridades e 
responsabilidades (fase inicial) 

 Iniciada a sistematização de processos 
 Compatível com as exigências do mercado 

Estilo de Gestão  Centralizado  Acessível, próximo e flexível 

Quadro 3 – Análise do Ambiente Interno (Fonte: Micro-Empresa, 2006) 
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Só então foram estabelecidos os objetivos e as estratégias competitivas da Micro-Empresa 
junto as suas partes interessadas. Para a empresa estudada, dentre as três estratégias genéricas 
foi escolhida  uma estratégia mesclando Foco com a de Baixo Custo. Ela pareceu ser a mais 
indicada já que procura identificar nichos de mercado pequenos e bem definidos (máquinas 
diferenciadas ou complexas) que ofereçam oportunidades de suprir as necessidades dos 
clientes e em, muitas vezes, exceder às suas expectativas especialmente se o que for oferecido 
for um equipamento de ponta onde as recompensas / retornos possam ser altos.  
Por outro lado, como a maioria das vendas é em leilões, em que os preços são decisivos, a 
orientação para eficiência de seus processos principalmente de pesquisa e comercialização, 
compras e produção, praticados segundo procedimentos operacionais padrão, é fundamental 
para a melhor composição dos custos e, portanto, de ganho de concorrências. 

Logo, foram estabelecidas ações para atingir os objetivos corporativos da empresa estudada, 
os quais estão classificados segundo perspectiva e parte interessada no Quadro 4 a seguir. 
Perspectiva 
Interessado Objetivos 

Ação 

1.1.1Buscar alternativas financeiras, 
cumprir o planejamento comercial 
buscando um fluxo financeiro equilibrado 
(vendas empenhadas). 

 F
in

an
ce

ira
   

   
  

pr
op

rie
tá

rio
s 

1. Gerar resultados consistentes, 
ampliando constantemente a 
capacidade da empresa de 
forma sustentável 

1.2.1 Participação em nichos específicos de 
melhor rentabilidade e utilização de capital 
próprio 

2. Aumentar o volume de vendas 2.1.1 Participação em nichos diferenciados 
(estatais, universidades, entidades privadas 
saudáveis) com restrições de certificação, 
confiáveis e de pagamento rápido com 
objetivos claros e atuação sistêmica. 

M
er

ca
do

 
C

lie
nt

es
 

 

3. Identificar o nível de satisfação 
dos clientes e a confiabilidade 
dos produtos 

3.1.1 Entregar produtos confiáveis (isentos 
de erros), na data prevista com atendi-
mento rápido na solução de problemas. 

4. Padronizar, integrar e melhorar 
continuamente os processos do 
SG compatibilizando-os com os 
objetivos definidos 

4.1.1 Implantação da ISO por meio do 
mapeamento, integração dos processos e 
programas informatizados que possibilitem 
uma atuação rápida, flexível e isenta de 
erros, conforme a nova orientação 
comercial (prazo curto). 

Pr
oc

es
so

s  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
Em

pr
es

a 5. Aumentar a eficácia e 
agilidade das operações 

5. Incorporar mentalidade para aprendizado 
e melhoria contínua através de ações tais: 
5.1. Desenvolvimento de parcerias 
confiáveis em tecnologia e na entrega de 
produtos atuais e complementares - AMD...  
5.2 Validação de máquinas. 
5.3 Correto atendimento. 
5.4 Implementação e acompanhamento de 
sistema de ações corretivas e preventivas 
bem como tratamento de não conformidade 

Pe
ss

oa
s  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
C

ol
ab

or
ad

or
es

 6. Capacitar e desenvolver os 
colaboradores de forma 
consistente com as suas 
atribuições e com o que o 
mercado sinaliza 

6.1 Aumentar a qualificação técnica 
necessária para os desafios tecnológicos, a 
multifuncionalidade e o entendimento dos 
processos e valores da empresa. 

Quadro 4: Objetivos, indicadores e estratégias corporativas. (Fonte: Micro-Empresa, 2006) 
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Procurou-se observar, então, as estratégias utilizadas no nível de produção pela perspectiva 
dos recursos da produção.Esta perspectiva foi desenvolvida a partir do entendimento das 
capacidades e restrições de recursos dentro da produção, das capacitações das operações e dos 
processos envolvidos, segundo Slack (1993). Este conhecimento permitiu a elaboração de 
uma estratégia de produção que se divide em decisões estratégicas que determinam a estrutura 
de produção (estruturais) e decisões estratégicas que determinam sua infra-estrutura. Foram 
elas: 
a) Decisões estruturais: foram as que influenciam principalmente as atividades de projeto da 

empresa (hardware); 
b) Decisões infra-estruturais: foram as que influenciam a força de trabalho de uma 

organização, as atividades de planejamento, controle e melhoria. (software). 

Para a empresa estudada, as decisões estruturais tomadas envolveram: 

1) O desenvolvimento e certificação de novos produtos ou processos; 
2) Mudança e de foco (do varejo para o atacado); 
3) Novas instalações e aumento da capacidade produtiva instalada; 
4) Tecnologia de Informações – desenvolvimento de software próprio tipo ERP. 

Já as decisões infra-estruturais tomadas envolveram: 

1) Organização da estrutura e da mão-de-obra voltada para os processos organizacionais e na 
multifuncionalidade; 

2) Ajuste de capacidade (programação sob encomenda e conforme tamanho do pedido); 
3) Implantação de sistemática de avaliação e desenvolvimento de fornecedores  
4) Como são extremamente dependentes de seus fornecedores os quais não possuem um 

compromisso com a disponibilidade de materiais além de terem seus custos atrelados ao 
dólar, definiu-se a necessidade de criar estoques para um mês de previsão de vendas (100 
máquinas) de materiais que possam ser intercambiáveis a qualquer pedido (drivers, 
monitores, gabinetes, memórias...). 

5) Implantação e planejamento de ordens de produção de forma a padronizar os principais 
processos de montagem e inspeção, assegurando mais fortemente a qualidade de seus 
produtos e levantando a capacidade real de produção. 

6) Implantação de medição de desempenho como elemento indutor de melhoria contínua 

• Práticas de Gestão e o Mapeamento dos Processos 
A implantação da ISO 9001 foi utilizada para mapear os principais processos da empresa 
(Figura 2), aprender com os erros passados e focar aqueles que fornecessem valor diretamente 
ao cliente e aqueles que suportassem as operações da empresa. Estes processos por sua vez 
foram desdobrados em sub-processos em que, por exemplo, o processo de Prospecção e 
Comercialização foi desdobrado nos sub-processos de prospecção, levantamento de 
componentes, preparação de proposta, refinamento, participação e ganho de concorrências. 

A estrutura organizacional funcional vigente foi modificada para uma estrutura híbrida do tipo 
matricial, mas com forte orientação horizontal que organizasse os funcionários em torno dos 
processos centrais à organização.Aos donos do processo foram atribuídas a responsabilidade 
pelo núcleo do processo em sua totalidade. Para o processo de comercialização, por exemplo, 
tanto as pessoas da Área Técnica, de Suporte Técnico e a Assistente Administrativa atuam na 
prospecção de novos negócios na Internet como os dois primeiros também atuam na 
montagem e refinamento da proposta junto ao Gerente Comercial. 
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Fonte: Micro-Empresa (2006) 

Figura 2 – Macro-Processo da Empresa Estudada  

Os integrantes da equipe do processo têm suas especialidades e autoridades para tomada de 
decisões bem como liberdade para pensar criativamente e responder com flexibilidade aos 
novos desafios. A eficácia está começando a ser medida por objetivos de desempenho de 
conclusão do processo bem como pela satisfação do cliente e contribuição às finanças 
(proprietários). 
 
• Alinhamento dos Indicadores aos Objetivos Estratégicos 
Foram estabelecidas quatro perspectivas, conforme proposto no BSC (Norton & Kaplan, 
1997), tendo a Política da Qualidade como base apropriada ao propósito da organização. 
Além do mais, isto proporciona uma estrutura para estabelecimento e análise crítica dos 
objetivos da qualidade ao mesmo tempo que atende aos requisitos da própria ISO 9001. 
 
Estratégia Buscar atender as necessidades de nossos clientes em serviços e equipamentos de 

informática, através da satisfação dos nossos colaboradores, sustentabilidade do 
negócio e de processos continuamente melhores. 
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Fonte: Micro-Empresa (2006) 
Quadro 5 – Alinhamento explícito dos indicadores aos objetivos e aos FCS (Fonte: Micro-Empresa) 
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• Mapa Estratégico dos Indicadores – Relação Causal Proposta 
Na empresa estudada, o mapa estratégico ou a relação causal entre os indicadores pode ser 
demonstrada visualmente a seguir na Figura 3. 

 
Figura 3 – Relação causal entre indicadores (Fonte: Micro-Empresa, 2006) 

A auto-sustentabilidade é um indicador baseado no faturamento e endividamento que, por sua 
vez, dependem do desempenho comercial e do grau de satisfação que é função das 
reclamações ao longo do período de garantia o qual é suportado pela sistematização dos 
processos e qualificação dos funcionários. 
 
3.3 Matriz de Medição de Desempenho  
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Quadro 6 – Diagrama de Medição de Desempenho (Fonte: Micro-Empresa, 2006) 
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Foi observada uma matriz de desempenho que relaciona, em dois níveis (Estratégico e 
Gerencial), as metas e responsáveis de cada indicador de desempenho, os quais no processo 
de implantação sofreram algumas modificações quanto a conteúdo, valor e frequência. 
Detalhes podem ser observados anteriormente no Quadro 6. 
 
Todas os dados necessários para a medição de desempenho são coletados manualmente e 
digitados em planilhas Excel® e no sistema ERP (em implantação), os quais são tratados e 
analisados conforme freqüência estabelecida para cada indicador. As informações analisadas 
são base para os planos de ações estabelecidos nos próprios indicadores os quais são 
divulgados por um quadro central e na Intranet da empresa para todos os funcionários. Vale 
ressaltar que por ser uma empresa pequena com pequeno número de funcionários, quase todos 
estão envolvidos direta ou indiretamente com um indicador uma vez que são responsáveis 
pelos processos estabelecidos. 
 
Como o processo é recente, as ações ainda são parciais e os indicadores de desempenho estão 
sofrendo alterações em função de alterações do ambiente externo, mas principalmente da 
maturidade da empresa, sensibilidade da direção e do conhecimento advindo das informações 
dos próprios indicadores de desempenho. 

 
4. Considerações Finais 
Percebe-se que as medidas de desempenho da empresa estudada procuram ser coerentes e 
alinhadas com os objetivos estratégicos. Apesar de essa coerência entre os objetivos 
corporativos, os indicadores operacionais e o projeto organizacional, os primeiros somente 
foram formalmente divulgados e verbalizados ao restante da organização ao fim do processo 
de implantação da ISO 9001 na empresa às vésperas da auditoria de certificação. Devido a 
este fato, é prudente esperar para confirmar se esse processo evoluirá ou apenas se manterá 
para efeitos de certificação. 

Além do mais, a estratégia, as ações, as correspondentes medidas de desempenho e o novo 
projeto organizacional demonstram, pelo menos a princípio, uma resposta às oportunidades e 
ameaças que o mercado proporciona e os pontos fortes e fracos da empresa detectados 
anteriormente. Isto também requererá tempo para se verificar. 

Apesar de o certificado ISO 9001 ampliar o mercado de atuação e assegurar a qualidade 
perante os clientes, a necessidade de medidas de desempenho iniciou-se apenas como 
necessidade de atendimento aos requisitos da norma. Vale observar que a alta administração 
pouco conhecia a abrangência e a necessidade de indicadores de desempenho, nem a 
estratégia, se existente, não era verbalizada e muito menos, comunicada.  
Antes da adoção da norma ISO 9001, os indicadores existentes focavam apenas as questões 
financeira e comerciais – menos que as típicas medições de desempenho tradicionais, já que 
nem produtividade era avaliada, provavelmente pela pouca idade e histórico varejista recente.  

Por outro lado, mesmo contando com um conjunto de medidas financeiras e não-financeiras 
derivadas das estratégias, a forma de coleta de dados é pobre, limitado a uma única pessoa e 
não integrado ao sistema de gestão (ERP), que ainda está em implantação. Apesar de muito 
elogiado pela certificadora, percebe-se que a medição de desempenho é mais um projeto da 
consultoria e que vai levar algum tempo até que se consolide como uma prática normal da 
empresa, principalmente quanto ao tempo dedicado para análises e a conseqüente tomada de 
ações. Este é um fator crítico que merece ser mais investigado por meio de uma pesquisa 
longitudinal. 
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Mesmo relacionando os indicadores gerenciais aos estratégicos, constatam-se problemas 
como o longo tempo para comunicar as informações aos interessados devido ao baixo nível de 
automação das atividades de medição de desempenho além do que, a abordagem de ações de 
melhoria baseada em fatos e dados é prejudicada estimulando ainda a tomada de ações 
baseadas no feeling. Aqui também será necessário se incorpore o uso da medição de 
desempenho para suportar a melhoria o que é diferente para controlar a implementar da 
estratégia e das operações. 

Por fim, apesar de as medidas financeiras e não-financeiras estarem aparentemente 
balanceadas, alinhadas funcionalmente e ligadas por relação de causa-e-efeito, incluindo 
medidas de satisfação de stakeholders, a implementação das medidas ainda são reativas e 
dependentes de um sistema ainda moroso e manual de coleta, análise e divulgação de 
informações. Ou seja, ainda não se pode dizer que há um sistema de medição de desempenho 
principalmente por falta de uma infra-estrutura eficiente de suporte conforme estabelecido por 
Franco-Santos et al. (2004). Têm-se, portanto, um conjunto de medidas de desempenho que 
suportam melhorias contínuas, mas que estas não dependem totalmente destas medidas de 
desempenho para serem tomadas pela direção, estando portanto num estágio de melhoria 
contínua estruturada (Martins & Miranda, 2005) e coerente com o atual estágio da medição de 
desempenho. 
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