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Resumo 

A avaliação de desempenho, em uma organização, é considerada uma prática estratégica para 

torná-la mais eficiente e eficaz. A metodologia Multicritério de Apoio à Decisão 

Construtivista (MCDA-C) proporciona às organizações um aprofundamento na construção do 

conhecimento, por meio de três fases: Estruturação, Avaliação e Recomendações. Neste 

trabalho é apresentada uma variação da Metodologia MCDA-C, que amplia o modelo de três 

para quatro fases, acrescentando a fase de Monitoramento das Ações. O presente trabalho tem 

como objetivo propor um modelo de avaliação de desempenho e auxílio na tomada de 

decisão, adaptada a partir da MCDA-C, para empresa desenvolvedora de software. Esta 

metodologia foi aplicada na avaliação do desempenho de uma empresa de desenvolvimento 

de software e a partir dos resultados foram geradas ações para melhoria nos índices de 

desempenho avaliados. A aplicação proporcionou uma melhora nos índices gerais da 

avaliação de desempenho, passando de um nível comprometedor para um nível competitivo. 

  

Palavras-chave: Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C), Avaliação de 

Desempenho, Apoio à Decisão. 
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Abstract 

Performance assessment is a practice seen as strategic to make an organization more efficient 

and effective. The Multi-Criteria Decision Aid Constructivist Methodology (MCDA-C) 

provides organizations with an insight into knowledge construction through three phases: 

Structuring, Assessment and Recommendations. In this paper, a variation to the MCDA-C 

methodology is presented. This variation extends the model from three to four phases, adding 

the Action Monitoring phase. This essay aims to propose a model for performance assessment 

and decision aid, adapted from MCDA-C, to a software development company. The 

methodology was applied in a software development company and, based on the results, 

actions were taken in order to improve the performance rates assessed. The use of this 

methodology provided an improvement in the general performance assessment rates of the 

company, taking them from a compromising level to a competitive level.  

 

Keywords: Multi-Criteria Decision Aid Constructivist Methodology (MCDA-C), Performance 
Assessment, Decision Aid. 
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1 Introdução 

1.1 Contextualização 

Os avanços tecnológicos, a abertura dos mercados e a concorrência cada vez mais 

acirrada, exigem com que os decisores das organizações, principalmente as relacionadas à alta 

tecnologia, sejam cada vez mais eficazes no processo de tomada de decisões. O processo de 

tomada de decisão, em um ambiente empresarial, normalmente está relacionado a dois 

aspectos: a) resolução de problemas, neste caso, deve-se encontrar a decisão que minimize os 

prejuízos e custos; b) posicionamento da empresa no mercado onde atua, isto é, o gestor deve 

visualizar o futuro, antecipar-se e encontrar a melhor maneira de chegar até ele.  Oliveira 

(2007) chama este processo de estratégia empresarial, e complementa que,  em uma empresa,  

a estratégia está ligada à arte de utilizar adequadamente seus recursos tecnológicos, físicos, 

financeiros e humanos, minimizando os problemas empresariais e maximizando o uso das 

oportunidades identificadas no ambiente da empresa. 

Em se tratando de estratégia empresarial, as empresas buscam na literatura 

metodologias e métodos que se adequem as suas realidades e seus objetivos estratégicos, 

dedicando um grande esforço e tempo para desenvolver seus planos estratégicos. Entretanto, 

observa-se pela experiência do autor do presente trabalho, que após o término da elaboração 

do planejamento estratégico algumas empresas não o implementam de forma adequada. 

Para demonstrar esse problema, uma pesquisa feita por Krakauer et.al. (2010) com 

200 empresas de tecnologia da informação, realizada em vários estados brasileiros, destaca 

que, apesar dos entrevistados considerarem que a elaboração do planejamento estratégico é 

fundamental para o crescimento da sua empresa, apenas 35% o realizam de forma estruturada 

e 48% responderam que o realizam de forma não estruturada. Neste último caso, o 

planejamento é realizado apenas pelos dirigentes e este não é compartilhado com outros 
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colaboradores da empresa, dificultando o desenvolvimento das mesma.  Krakauer et.al. 

(2010), complementa ainda que a formalização e a estruturação desse processo poderão 

contribuir para uma maior competitividade das empresas.  

Segundo Alves (2013) a estruturação da gestão eficaz das Micro e Pequenas empresas 

(MPEs), as preparam para reagirem às transformações econômicas e sociais, garantindo assim 

a solidez e a perenidade das mesmas, e, que o investimento na gestão traz retornos positivos, 

proporcionando inclusive o aumento nas receitas. Também, Bernardi, Silva e Batocchio 

(2012), reafirmam a importância de uma gestão eficaz, uma vez que, para se manterem 

competitivas e aproveitarem as oportunidades que lhes são colocadas, as organizações 

necessitam avaliar periodicamente e, de forma criteriosa, seu desempenho no cumprimento 

das metas estabelecidas. No entanto, essa avaliação não pode se restringir exclusivamente ao 

âmbito financeiro, uma vez que, estes não levam em consideração fatores importantes como: 

inovação, flexibilidade, foco no cliente, entre outros.  

Para Oliveira (2007), a estratégia empresarial é a escolha de um caminho de ação para 

toda empresa. Esta pergunta é sugerida pelo autor: “Que destino deve dar a empresa e como 

devo estabelecê-lo?” 

As empresas percorrem caminhos sinuosos, que podem ou não ser planejados. O 

importante é que a situação presente deve ser avaliada com base de sustentação para traçar um 

caminho futuro, envolvendo os pontos fortes e fracos e as oportunidades e ameaças. O 

resultado desta avaliação determina o ponto de partida para traçar as diretrizes estratégicas 

que a empresa consegue identificar como preferenciais ou as mais adequadas neste 

determinado momento. A estratégia propicia um ajuste da empresa a seu ambiente que está 

em constante mutação. Ela não deve ser considerada um plano fixo ou determinado, mas um 

esquema orientador dentro de um fluxo de decisões. (OLIVEIRA, 2007) 
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A estratégia empresarial é um processo para auxiliar a tomada de decisão nas 

organizações, pois nela são definidas as metas das organizações e os meios para alcança-las.  

A motivação para este estudo é apresentar um modelo para auxiliar o processo de 

tomada de decisão nas organizações, avaliando a situação atual da empresa, propondo e 

monitorando a implantação de ações de melhorias. 

Planejar a estratégia da empresa deve ser um processo contínuo a ser executado pela 

organização independentemente da vontade de seus executivos. Esta é uma das razões pelas 

quais algumas organizações acabam não tendo um processo de planejamento estruturado. O 

planejamento estratégico pressupõe a necessidade de um processo decisório antes, durante e 

depois de sua elaboração e implementação. Ele deve conter, ao mesmo tempo, os 

componentes individuais e empresariais, que garantam certa confluência de interesses dos 

diversos fatores não controláveis dos ambientes internos e externos da organização, 

envolvendo um pensamento crítico que leva a diversas indagações sobre o que fazer, como 

fazer, quando, para quem, por que, por quem e onde. (OLIVEIRA, 2012) 

A partir da contextualização do cenário, altamente competitivo, onde as empresas 

desenvolvedoras de software estão inseridas, dois problemas são evidenciados: 1) Como 

desenvolver, por meio de um estudo de caso, um método que adapte a metodologia MCDA-C, 

em uma empresa desenvolvedora de software para avaliação do seu desempenho global.  2) 

Como transformar este método em um processo que seja executado e monitorado pela própria 

empresa. 

Desta forma, coloca-se então a questão: É possível o desenvolvimento de um método 

adaptado da metodologia MCDA-C que possa ser aplicado e monitorado em uma empresa 

desenvolvedora de software? 
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1.2 Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo propor um modelo de avaliação de 

desempenho e auxílio na tomada de decisão, adaptado a partir da MCDA-C, para uma 

empresa desenvolvedora de software. 

Dentre os objetivos específicos estão:  

(1) Descrever a análise de processos empresariais a partir da MCDA-C 

(2) Mapear os principais processos de uma empresa desenvolvedora de software 

(3) Aplicar o modelo em um estudo de caso 

(4) Analisar e propor ações de melhorias no modelo 

(5) Descrever o modelo proposto para ser aplicado e monitorado. 

1.3 Contribuições do Trabalho 

Nesta seção estão descritas as contribuições previstas neste trabalho: (1) Realizar o 

levantamento sobre o processo de avaliação de desempenho e tomada de decisão nas 

organizações; (2) Realizar o levantamento dos pontos de preocupações dos gestores de uma 

empresa desenvolvedora de software, fazendo um alinhamento com seus planos estratégicos; 

(3) Propor e aplicar uma metodologia de avaliação de desempenho adaptada a partir da 

MCDA-C; (4) Propor o monitoramento da estratégia e apoiar a tomada de decisão em 

empresas desenvolvedoras de software utilizando a Metodologia MCDA-C. 

1.4 Estruturação do Trabalho 

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos.  

Neste Capítulo, é apresentada a introdução do trabalho, a motivação, o problema de 

pesquisa e os objetivos geral e específicos.  
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O Capítulo 2 consta de uma revisão de literatura sobre avaliação de desempenho e 

processo decisório e a metodologia MCDA-C. 

No Capítulo 3 é apresentada uma proposta de metodologia para avaliação de 

desempenho, a qual é aplicada no estudo de caso. 

O Capítulo 4 traz as conclusões e considerações finais do trabalho e as recomendações 

para trabalhos futuros. 
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2 Referencial Teórico 

2.1 Avaliação de Desempenho e Processo Decisório 

Avaliar o desempenho de uma organização é uma maneira de aferir o quão eficaz a 

empresa encontra-se na busca para atingir os objetivos e metas pré-definidos, e o quão 

eficiente ela é na utilização dos seus recursos humanos, tecnológicos e financeiros. 

Para Costa e Gomes (2011), o desempenho das organizações tem dois aspectos: a) em 

termos de desempenho econômico, em um contexto capitalista, visa o lucro como seu objetivo 

principal e, b) em termos de desempenho relativo tem referencial de comparação. Por outro 

lado, Barney (2001) considera que existem três tipos de desempenho relativo: o desempenho 

normal, o desempenho abaixo do normal e o desempenho acima do normal, considerando-se 

uma média do mercado em que as organizações façam parte em um conjunto com produtos e 

serviços iguais ou muito próximos.  

Já Brito e Vasconcelos (2005), trazem outra perspectiva para o conceito de 

desempenho das empresas, eles levam em consideração que há uma variação entre os 

desempenhos das empresas individualmente.  Os resultados dos estudos sugerem a 

importância de estratégias baseadas em recursos que focalizam as características das empresas 

em particular. Também, para Hayes e Pisano (1994), as práticas operacionais são parte dos 

fatores internos capazes de aumentar a vantagem competitiva das empresas que apresentam 

curvas adequadas de desempenho a partir de seus próprios recursos. O aumento da 

competitividade, cada vez maior entre as organizações, faz com que estas busquem estratégias 

que as auxiliem na gestão e no aumento do seu desempenho, dando-lhes subsídios para 

identificação da situação atual e como esta pode evoluir. As medidas de desempenho 

consistem em indicadores que são determinados de acordo com as características de cada 
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organização e que estabelecem índices para mensurar e comparar seus desempenhos (ZAGO 

et, al., 2008; YUEN, 2006 e KAPLAN e NORTON, 1997).  

Bernardi, Silva e Batocchio (2012), afirmam que, para as organizações se manterem 

competitivas e aproveitarem as oportunidades que lhes são colocadas, elas necessitam avaliar 

periodicamente e de forma criteriosa, seu desempenho no cumprimento das metas 

estabelecidas.  

Segundo Bortoluzzi (2009), os sistemas de avaliação de desempenho organizacional 

devem levar em conta as particularidades do contexto em que se pretende realizar tal 

procedimento, os valores e preferências do decisor e a relação dos objetivos operacionais com 

os objetivos estratégicos do contexto a ser avaliado. 

O processo de avaliação de desempenho tem como objetivo principal subsidiar o 

processo de tomada de decisão. No mundo dos negócios, o processo de tomada de decisão é 

considerado por Rogers e Blenko (2008) como moeda corrente, uma vez que, cada êxito, 

infortúnio e oportunidade aproveitada ou perdida é resultado de uma decisão que alguém 

tomou ou deixou de tomar. Em muitas organizações, as decisões se perdem como moedas de 

baixo valor. O que muitas vezes não é observado é que estes trocados perdidos influenciam no 

desempenho de toda organização. 

O desempenho da organização segundo Maximiano (2011), pode ser medido 

observando-se o quanto a organização é eficiente na gestão dos seus recursos e o quanto a 

organização é eficaz na realização dos seus objetivos. Eficiência e Eficácia são os dois 

critérios básicos para avaliar o desempenho de uma organização. Com o aumento da 

concorrência e a globalização, muitas organizações além de serem eficientes e eficazes, 

devem obrigatoriamente ser competitivas. Maximiano reforça o fato de que o desempenho das 

organizações é o reflexo do desempenho de seus administradores, mostrado na Figura 1. 
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Figura 1 - O desempenho de uma organização é reflexo do desempenho de sua administração 

 

Fonte: MAXIMIANO (2011). 

A Figura 1 mostra como os critérios básicos desdobram-se e são completados por 

outros. Os administradores das organizações dispõem de sistemas complexos de avaliação, 

formado por grande número de critérios, como: Eficiência no uso dos recursos, Satisfação do 

funcionários, Qualidade dos produtos e serviços, Satisfação dos clientes, Desempenho eficaz 

como negócio e Satisfação dos acionistas, são considerados como alguns dos mais 

importantes  critérios que os administradores das organizações devem considerar na avaliação 

de desempenho das organizações. 

A qualidade, a velocidade e a execução das decisões, são critérios que distinguem as 

organizações com alto desempenho. A tomada de decisão consiste em saber estabelecer 

adequadamente os papeis dentro da organização. Os bons tomadores de decisão reconhecem 

quais decisões realmente importam para melhorar o desempenho da organização, desta forma 

analisam criteriosamente quem deve fazer as recomendações, quem deve concordar com as 

recomendações, quem deve opinar, quem tem responsabilidade final sobre a decisão e quem é 

o responsável pelo acompanhamento da implementação da decisão tomada (ROGERS e 

BLENKO, 2008) 

Quando se trata de tecnologia da informação, o uso de técnicas gerenciais deve ser 

objeto de muita atenção, muitas decisões precisam ser tomadas, tais como: definição de 
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tecnologias, processos, recursos e ferramentas que sejam fundamentais para a garantia da 

qualidade de produtos e serviços (SOFTEX, 2013). 

Segundo Ruhe (2003), o apoio à tomada de decisão é um novo paradigma para 

organizações que buscam um aprendizado contínuo em desenvolvimento de software, pois 

facilita a estruturação de problemas, auxilia a compreensão de informações necessárias à 

tomada de decisão, possibilita acesso a dados que, de outra forma, não estariam disponíveis 

ou seriam difíceis de serem obtidos, gera e avalia alternativas de soluções e prioriza 

alternativas por meio de modelos explícitos. 

Costa (2005), afirma que a definição dos projetos que serão desenvolvidos por uma 

empresa desenvolvedora de software, pressupõe um processo de tomada de decisão 

abrangente, pois envolve aspectos que ultrapassam os limites de um projeto, envolve o 

alinhamento com a estratégia da empresa, a viabilidade econômica, os riscos que a 

organização está disposta a assumir, a capacidade dos recursos disponíveis e o retorno que 

será obtido.  

A Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex) executa 

iniciativas para impulsionar a indústria brasileira de software e serviços de Tecnologia da 

Informação (TI). Ela possui diversos projetos na área de qualidade que contribuem de forma 

significativa para ampliar a competitividade das empresas do setor. E, para operacionalizar 

suas ações, em 2003 desenvolveu o programa de qualidade MPS.BR - Melhoria de Processo 

do Software Brasileiro, com esta iniciativa foi desenvolvido o Modelo de Referência para 

Melhoria do Processo de Software Brasileiro (MR-MPS-SW), que levou em consideração 

normas e modelos internacionalmente reconhecidos, boas práticas de engenharia de software 

e as necessidades de negócios da indústria de software nacional. Com isso, foi possível 

estabelecer um caminho economicamente viável para que as organizações pudessem alcançar 

os benefícios da melhoria de processo e da utilização de boas práticas de engenharia de 
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software, trazendo para indústria nacional ganhos comprovados de competitividade 

(SOFTEX, 2012). 

O MR-MPS-BR define níveis de maturidade que são uma combinação entre processos 

e sua capacidade para a avaliação e melhoria da qualidade e produtividade de software e 

serviços correlatos e também para a melhoria da qualidade e produtividade dos serviços 

prestados. Estes níveis de maturidade estabelecem patamares para evolução de processos 

caracterizando estágios de melhoria da implementação dos mesmos na organização. O MR-

MPS-SW define sete níveis de maturidade: A (Em Otimização), B (Gerenciado 

Quantitativamente), C (Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente Definido), F 

(Gerenciado) e G (Parcialmente Gerenciado). A escala de maturidade inicia-se no nível G 

progredindo até o nível A.  

No nível de maturidade C do MR-MPS-SW, consta o processo Gerência de Decisões 

(GDE), que tem como propósito analisar as possíveis decisões críticas, usando um processo 

formal com critérios estabelecidos para avaliação das alternativas identificadas. O GDE deve 

ser aplicado: a) Nas tomadas de decisões relacionadas a questões críticas tanto no âmbito dos 

projetos quanto no âmbito organizacional, sendo que o principal motivo de se utilizar o GDE 

é reduzir a subjetividade da decisão e, desta forma, obter maior probabilidade de selecionar 

uma solução que atenda às múltiplas demandas dos setores da organização; b) Ser utilizado 

para tratar problemas com risco médio ou alto ou que afetam a possibilidade de alcançar os 

objetivos do projeto como: decisões que envolvem alterações significativas do cronograma, 

qualidade, desembolso acima do orçado, decisões técnicas não triviais etc (SOFTEX, 2013).  

Wiell e Ross (2006), afirmam que para extrair valor da TI raramente é uma questão de 

trabalhar com maior afinco ou por mais tempo, ou de envolver mais pessoas (diferentes) no 

processo decisório, ou desenvolver novas técnicas para implementar as decisões, ou ainda 

afastar-se das decisões do dia-a-dia. Para eles, para se conseguir melhores resultados com a 
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TI, deve-se concentrar em identificar as decisões fundamentais que devem ser tomadas e 

quem está em melhor condições de tomá-las. Segundos os mesmos autores uma governança 

eficaz trata de três questões: Que decisões devem ser tomadas? Quem deve toma-las? Como 

tomá-las e monitorá-las? Os Gestores das organizações devem se perguntar: quem está 

tomando as decisões na minha organização e qual a sua qualificação para isso? Como estamos 

mensurando e monitorando o desempenho e o valor de negócio da tomada de decisões? Não 

restam dúvidas que organizações com clareza e foco geralmente produzem resultados 

melhores em qualquer empreendimento. 

Pondé (1993) por outro lado apresenta as três dimensões para desenvolvimento de 

indicadores de competitividade para indústria de software brasileira. A primeira refere-se à 

eficiência do processo de produção de software, abrangendo a sua produtividade e qualidade, 

a segunda refere-se a capacitação tecnológica e organizacional para a empresa e a terceira está 

relacionada ao desempenho e à posição ocupada pela empresa no seu mercado. 

Já Maximiano (2011), salienta que as decisões são tomadas para resolver problemas 

ou aproveitar oportunidades. Este é um processo sequencial, como apresentado na Figura 2, 

que vai da identificação do problema ou oportunidade, até a escolha e colocação em prática de 

uma ação ou solução, sendo que o ciclo do processo se fecha quando a ação ou solução é 

colocada em prática e desta forma é criada uma nova situação, que pode gerar outros 

processos de tomada de decisão. 
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Figura 2 - Uma decisão é uma escolha para enfrentar um problema ou aproveitar uma oportunidade, 
gerando uma nova situação 

 

Fonte: MAXIMIANO (2011). 

Ainda de acordo com Maximiano (2011) o processo de tomada de decisão sempre será 

uma atividade humana, portanto, passível de erros. Diante desta afirmação, para auxiliar na 

estruturação do processo decisório, foram desenvolvidas técnicas para eliminar a 

improvisação e aumentar o grau de certeza na tomada de decisão, possibilitando e 

assegurando uma tomada de decisão lógica, coerente com o problema ou a oportunidade e 

diminuindo a probabilidade de erros. A Tabela 1 apresenta as cinco fases do processo 

decisório e as técnicas sugeridas pelo autor, que podem ser usadas em cada fase do processo 

de tomada de decisão. 

Tabela 1 - Fases e técnicas do processo de tomada de decisão 

FASE DO PROCESSO TÉCNICAS 
1. Identificação Do Problema Ou 
Oportunidade    • Diagrama de Ishikawa 

2.  Diagnóstico • Princípio de Pareto 

3. Geração de Alternativas 
• Brainstorming 

• Brainwriting 
• MDPO ou paradigma de Rubinstein 

4. Escolha de uma Alternativa • Analise do Ponto de Equilíbrio 

5. Avaliação da Decisão 

• Análise de Vantagens e Desvantagens 
• Arvore de decisões 
• Análise do campo de forças 
• Ponderação de critérios 

Fonte: MAXIMIANO (2011). 
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2.2 Metodologia MCDA-C  

Vilas Boas (2006) relata em sua pesquisa, que até a década de 40 as decisões eram 

tomadas com base somente nos princípios econômicos, que simplificavam as situações reais e 

negligenciavam os problemas das unidades microeconômicas básicas, tornando-se então, 

necessário, desenvolver novas técnicas e modelos que pudessem interpretar com mais 

precisão os problemas da vida real e auxiliar no processo de tomada de decisão.  

No início dos anos 70, surgiram duas correntes científicas de análise de decisão: a 

Métodos de Agregação de Síntese ou Métodos da Escola Americana, e Métodos Outranking 

ou métodos da Escola Francesa que consideram a necessidade de incorporar outros valores na 

análise, além dos econômicos e financeiros. (VILAS BOAS, 2006). Na escola americana o 

auxílio á tomada de decisão é realizado por meio de modelos matemáticos buscando uma 

solução ótima, independente dos atores, a metodologia que se destaca nesta abordagem é 

conhecida como Multicritéria Decision Making (MCDM) (GIFFHORN 2007).  

Em contrapartida, a escola Europeia se desenvolveu em torno do paradigma 

Construtivista. Este reconhece que o processo decisório é uma atitude humana permeada pela 

noção de valor e defende a agregação, sem critério único de síntese, possibilitando a geração 

de conhecimento sobre o contexto, viabilizando melhores condições para dar apoio a 

situações mais complexas.  

Para Roy (1990), a Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA) é um guia 

que conduz para uma solução final, passando por caminhos ambíguos, incertos e com 

abundantes bifurcações. O MCDA, além de ser uma ferramenta para auxiliar na solução de 

problemas complexos, adequa-se muito bem a atividades que busquem clarificar 

progressivamente um processo decisório mal estruturado, ajudando a esclarecer como as 

preferências são formadas, transformadas e argumentadas. 
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As abordagens multicritérios apresentam duas prerrogativas decisivas: a) definir e 

evidenciar a responsabilidade do decisor e, b) melhorar a transparência do processo de 

decisão. A tomada de decisão deve buscar a opção que apresente o melhor resultado, o melhor 

acordo entre a expectativa do decisor e as suas disponibilidades em adotá-la, considerando a 

relação entre elementos objetivos e subjetivos (SOARES, 2003).  

Bana e Costa (1993) define que um processo de apoio à decisão é um sistema aberto 

com os seguintes componentes: atores com seus valores, objetivos e características e, que as 

atividades de apoio à decisão provém de processos mais ou menos caóticos, devendo estas 

serem inseridas em todas as fases do processo decisório.  

Por outro lado, para Balverde (2006), o construtivismo no contexto de apoio à decisão 

sustenta a existência de múltiplas vias para a criação do conhecimento sendo que estas devem 

ser construídas em um processo de interação entre os atores e o analista ou facilitador. Tais 

sujeitos desenvolvem convicções que possibilitam a formulação de hipóteses de trabalho para 

melhorar o desempenho do sistema organizacional segundo as percepções do decisor. Estas 

hipóteses constituem as bases para formulações das recomendações.  

Para Ensslin et al. (2001), o processo de apoio à decisão é composto de dois 

subsistemas inter-relacionados: o sistema dos atores e o sistema das ações. O sistema de 

atores, em um processo de apoio à decisão, pode ser dividido em dois tipos: os Intervenientes 

e os Agidos. Os Intervenientes são os atores que participam diretamente do processo decisório 

com o objetivo de defender seus interesses e seu sistema de valor. Os Agidos são os atores 

que estão envolvidos no processo decisório indiretamente, portanto, sofrem as consequências 

de uma decisão passivamente, eles não possuem voz ativa no processo, mas podem 

indiretamente, exercer pressões sobre os intervenientes. Os valores dos atores são os 

elementos chaves para a construção de um modelo de apoio à decisão e as ações potenciais 

são a maneira com que o ator aplica as possíveis alternativas para solução dos problemas. 
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Na Figura 3 são apresentadas as três fases básicas do processo de apoio à decisão na 

visão PO soft Construtivista, aqui denominada metodologia MCDA-C. Cada etapa é explicada 

nos tópicos a seguir (ENSSLIN et al., 2001) 

Figura 3 - Fases da Metodologia MCDA-C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MORAES et al. (2010) 

 

 
2.2.1 Fase de Estruturação 

A Estruturação do Problema é a primeira e a mais importante fase a ser trabalhada na 
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2.2.1.1 Contextualização 

Nesta fase é apresentada uma descrição sobre a finalidade do modelo a ser construído, 

as restrições e limitações envolvidas para atender as necessidades dos decisores. Identificam-

se e organizam-se os objetivos definindo as fronteiras, os atores envolvidos e as preocupações 

dos decisores Com as informações obtidas, o facilitador terá condições de determinar os 

atores relevantes e adequados para participar das etapas para construção do modelo para 

avaliação de desempenho (MORAES, et al., 2010). 

2.2.1.2 Árvore de Pontos de Vistas  

Após a definição dos atores, as próximas etapas é a construção da árvore de pontos de 

pontos de vistas e o primeiro passo neste processo é identificar Elementos Primários de 

Avaliação (EPA). Os Elementos Primários de Avaliação compõem a base do 

desenvolvimento do processo quanto maior o número de EPAs identificados, melhor para o 

desenvolvimento do processo (SANTOS, 2006; ENSSLIN, et.al., 2001)  

O próximo passo é a construção dos conceitos. Os EPAs são os dados de entrada para 

construção dos conceitos. Os conceitos são a orientação dos EPAs para ações. Esta orientação 

se obtém com a orientação do verbo, no infinitivo, para representar a ação contida na 

preocupação do decisor e perguntando qual o oposto psicológico a essa ação. O oposto 

psicológico é importante porque o conceito só tem sentido quando existe o contraste entre 

dois polos (ENSSLIN, et; al., 2001; SILVEIRA, 2007). 

Segundo Giffhorn (2007), na construção do conceito, deve ser identificado o objetivo 

subjacente ao EPA. Deve solicitar ao decisor que fale a respeito do EPA identificando o 

desempenho melhor possível, o desempenho bom, o desempenho ruim, o desempenho pior 

possível aceitável e o desempenho atual. Na sequência, o decisor identifica a intensidade com 
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que deseja o melhor desempenho possível, esta intensidade se reflete no verbo a ser utilizado 

na construção do conceito. 

Em seguida os conceitos com denominadores em comum, podem ser agrupados em 

áreas de preocupação, desta forma consegue-se uma visão macroscópica do modelo de 

avaliação (SILVEIRA, 2007) 

O último passo é determinar as dimensões da avaliação que são os Pontos de Vistas 

Fundamentais (PVF) (MORAES, et. al., 2010). A construção da árvore de pontos de vistas 

utiliza-se uma lógica de decomposição em que um critério mais complexo pode ser 

decomposto em subcritérios de mais fácil mensuração. O critério de nível hierárquico superior 

é definido pelo conjunto de subcritérios de nível hierárquico inferior (ENSSLIN, et.al., 2001). 

A definição dos Pontos de Vista Fundamentais (PVF) é o primeiro nível da árvore de 

valor. Segundo Bana e Costa (1993), os PVF explicitam os valores que os decisores 

consideram importantes e, ao mesmo tempo, definem as características das ações que são de 

interesse dos decisores. 

A definição dos Pontos de Vista Elementares (PVE) pode ser considerada o segundo 

nível da árvore, eles são os subcritérios dos PVF que permitem uma maior compreensão do 

mesmo. Os pontos de vistas elementares devem ser mutuamente exclusivos e coletivamente 

necessitam fornecer uma caracterização exaustiva do critério de nível hierárquico superior 

(KEENEY, 1992). 

2.2.1.3 Construção dos Descritores. 

Os descritores são um conjunto de níveis de impacto que servem como base para 

descrever o desempenho das ações potenciais em termos de cada Ponto de Vista (BANA e 

COSTA, 1993).  
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O conjunto de nível de impacto que forma um descritor deve ter um significado claro 

para os atores devendo estar definido da forma menos ambígua possível, evitando múltiplas 

interpretações.  

Para Keeney (1992), os descritores são classificados em três tipos: os diretos, os 

construídos e os indiretos. E podem ser classificados em quantitativos ou qualitativos, 

contínuos ou discretos.  

Os descritores diretos são aqueles que possuem uma forma de medida numérica 

intrínseca. Os descritores construídos são aqueles que, devido a sua complexidade, não podem 

ser representados por um único descritor direto, desta forma, busca-se construir um descritor 

específico, normalmente construído por pontos de vistas elementares que consigam explicar a 

percepção dos decisores. Já os indiretos, são aqueles que se associam a um evento ou 

propriedade dependente de um ponto de vista e o utiliza como um indicador.  

Quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos, os primeiros descrevem 

objetivamente o ponto de vista, utilizando somente números, ao passo que e os qualitativos 

necessitam de expressões semânticas e/ou representações pictóricas para descrever o ponto de 

vista (ENSSLIN, et. al., 2001). 

Segundo Balverde (2006) a construção dos descritores consiste em determinar os 

seguintes níveis de desempenho: nível Bom, que representa o limite entre o desempenho 

competitivo e o de excelência, e o nível Neutro, que representa o limite entre o desempenho 

competitivo e o comprometedor na percepção do decisor. 

2.2.2 Fase de Avaliação 

Nesta fase, tem-se a primeira etapa de Construção de Modelos de preferencias locais 

que consiste em desenvolver um modelo compensatório para ajudar o responsável a entender 

melhor as consequências de seus juízos de valor e das suas preferências. Este resultado é 
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obtido com a integração e mensuração dos objetivos, valendo-se dos julgamentos das 

preferências do responsável.  

2.2.2.1 Escalas Cardinais Locais (Função de Valor) 

Nesta etapa, devem ser estabelecidos níveis de ancoragem para cada descritor e 

também ele deve ser associado a uma escala cardinal. A literatura apresenta vários métodos 

para cálculos das funções de valor, como: Pontuação direta, Bissecção e Julgamento 

Semântico (ENSSLIN, et. al., 2001).  

Neste trabalho utilizaremos o método de Pontuação Direta, pois é um método 

considerado prático e rápido, com procedimentos simples e sem transformações matemáticas 

que possam afetar a credibilidade, para os decisores, quanto aos resultados obtidos. 

Para construção da função de valor, deve ser eleito previamente, um descritor formado 

por um conjunto de níveis de impacto, ordenado preferencialmente com a definição do pior e 

do melhor nível. A estes dois níveis são associados dois valores que servirão de âncora para a 

escala, normalmente usa-se 0 e 100 para facilitar o cálculo. Em seguida, os decisores são 

questionados a expressar numericamente a atratividade dos demais níveis em relação às 

âncoras (ENSSLIN, et.al., 2001) 

Após estimar as escalas das funções de valor, devem-se identificar nos níveis da escala 

original dos descritores, os níveis BONS e NEUTROS.  Com base nos valores de impacto da 

escala original destes dois níveis, são calculados os valores de impacto na escala 

transformada. Para calcular a nova escala, são atribuídos aos níveis, BONS e NEUTROS, os 

valores 100 e 0 ponto respectivamente, ou qualquer outro valor fixo para esses dois níveis, 

desde que, sejam equivalentes para todos os descritores.  
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Os valores dos níveis de impacto da escala transformada são determinados por meio 

de uma função linear. A partir da determinação da função linear, associada a um descritor, um 

critério para um PVF ou subcritério para cada PVE é construído (ENSSLIN et al., 2001). 

2.2.2.2 Taxas de Compensação 

Nesta fase são definidas as funções de valor que junto com os descritores associados, 

constituem os critérios que permitem mensurar o desempenho das ações para cada uma das 

preocupações. Segundo Ensslin et. al. (2001), após a definição das funções de valor, definem-

se as taxas de compensação, que são necessárias para as análises das ações potenciais de um 

modelo multicritério. Elas definem uma forma de agregar as diversas dimensões à avaliação.  

Para a determinação das taxas de compensação, segundo Balverde (2006), há diversos 

métodos tais como: Método Trade-Off, Método Swing-Weights, Método de comparação par-a-

par, Método de pontuação direta,  dentre outros. 

2.2.2.3 Avaliação Global 

Após a estruturação do problema e determinado o conjunto de ações potenciais a 

serem analisadas, é avaliado o impacto das alternativas locais, utilizando uma função de 

agregação aditiva na forma de uma soma ponderada para que o valor de cada critério seja 

definido pela sua taxa de substituição. Com o detalhamento desta função de agregação V(a), 

chega-se à avaliação global : 

𝑉(𝑎) = ∑ 𝑤𝑖. 𝑣1(𝑎)𝑛
𝑖=1                                                                                  [2.1] 

Onde: 

𝑉(𝑎) = valor do desempenho econômico-financeiro Global; 

𝑣1(𝑎), 𝑣2(𝑎), … 𝑣𝑛(𝑎) =  Valor parcial do desempenho do negócio ou produção nos critérios 

1, 2, … ,𝑛; 
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𝑤1,𝑤2, … ,𝑤𝑛 = Taxas de Compensação nos critérios 1,2, … ,𝑛; 

𝑛 = número de critérios do modelo. 

2.2.3 Fase de Elaboração de Recomendações 

A terceira fase é a de elaboração de recomendações onde os resultados são analisados 

e são elaboradas as ações potenciais como alternativas viáveis passíveis de serem analisadas 

pela abordagem multicritério em apoio à decisão (VINCKE 1993). 

2.2.3.1 Análise de Sensibilidade 

Nesta fase avalia-se o quão robusto é o modelo construído. A análise de sensibilidade 

consiste em verificar quais são os limites de robustez das respostas de desempenho do 

modelo, nas alterações de seus parâmetros, geralmente nas taxas de compensação, ou no 

desempenho relativamente a um critério.  

Ela contribui para superar as deficiências de precisão na determinação dos valores de 

desempenho no PVF, contribuindo para aumentar a confiabilidade dos resultados (ENSSLIN 

et al, 2001).  

2.2.3.2 Geração das Ações de Melhorias 

O processo de apoio à decisão ocorre mediante a implementação de um conjunto de 

ações potenciais classificadas em: 

I. Ações reais: são aquelas ações potenciais que realmente existem nas quais o 

projeto está completamente desenvolvido e já pode ser implementado. 

II. Ações fictícias: são aquelas ações potenciais em que o projeto não foi 

completamente desenvolvido, isto é, apenas idealizado ou hipotético (ROY, 

1996).  
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Noronha (2003), afirma que essas ações são criadas com o propósito de facilitar a 

compreensão e aumentar o aprendizado proporcionado pela aplicação de um modelo de 

avaliação construído através de metodologia MCDA-C. 

Ensslin et al. (2001), ressalta a complexidade dos problemas organizacionais devido a  

interesses conflitantes muitas vezes provenientes das relações de poder das visões e valores 

dos diferentes atores do processo decisório. Para compreensão de certas realidades é 

necessário adquirir um conhecimento preliminar e, para estes aspectos a Metodologia MCDA-

C pode ser muito útil, pois neste modelo a construção de um processo decisório é realizada de 

forma gradativa propiciando a aprendizagem dos decisores. 

Piratelli (2010) em sua revisão de literatura apresenta os principais problemas de um 

sistema de Medição de desempenho:  

1) Tempo reduzido para estruturar as medidas de desempenho e entender as inter-

relações de maneira sistêmica; 

2) Decisão equivocada sobre o que medir; 

3)  Falha durante a implementação por diversos motivos: 

a. Dificuldades internas como boicotes de pessoas que se sentem ameaçadas; 

b. Infraestrutura inadequada; 

c. Perda de foco; 

4) Dificuldade de escolher de indicadores essenciais entre muitos triviais; 

5) Subestimação do tempo requerido na implementação; 

6) Investimento elevado para obtenção de informações não disponíveis; 

7) Objetivos desfocados; 

8) Confiança em sistemas informais de coleta de informações; 

9)  Achar que a implementação do sistema de medição será suficiente para gerenciar a 

organização e envolver todos os colaboradores para o alcance das metas; 
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10) Medir o que é mais conveniente com o intuito de encontrar evidências de qualidade; 

11)  Medir objetivando apenas controlar e buscar atingir metas para indicadores; 

12)  Medir com a intenção de encontrar problemas e seus responsáveis; 

13)  Resistência ao uso de medidas de desempenho não financeiras; 

14)  Falta de metodologia para estruturação do sistema de medição; 

15)  Dificuldade de identificação e mensuração dos indicadores; 

16)  Resistencia dos colaboradores ao sistema de medição; 

17)  Falta de investimento; 

18)  Informação em excesso. 

Alguns paradigmas sobre sistemas de medição a serem quebrados: 

a. A medição é ameaçadora; 

b. A precisão é essencial à medição; 

c. Medidas Subjetivas não são confiáveis; 

d. Padrões e metas devem servir como teto do desempenho. 

Algumas recomendações essenciais para o sucesso na implementação de sistemas de 

medição: 

a. Não existe solução padrão. Cada Organização deve buscar construir o seus 

sistema de medição de desempenho; 

b. O apoio da alta administração é imprescindível para o sucesso do sistema de 

medição; 

c. A estratégia do negócio bem definida deve ser o ponto de partida para o 

sistema de medição; 

d. Deve-se trabalhar com o mínimo de objetivos e medidas necessário; 

e. O tempo entre implementação e análise não pode ser muito curto, nem muito 

longo; 
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f. Deve haver forte sinergia entre sistemas de informação e abordagens de 

medição do desempenho; 

g. Deve-se considerar a necessidade de treinamento, comunicação e 

envolvimento de pessoas; 

h. Nem todas as medidas devem ser quantificadas; 

i. Deve haver uma fase piloto (introdução gradual); 

j. Não deve subestimar os custos associados ao registro, administração e 

relatórios. 

 

Neste capitulo foi apresentada a metodologia MCDA-C, que auxilia os decisores na 

estruturação, avaliação e elaboração de recomendações para solução de problemas complexos. 

No próximo capitulo será apresentado uma proposta de adaptação desta metodologia e a 

aplicação da mesma em uma empresa desenvolvedora de software.  
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3 Aplicação da MCDA-C para Avaliar o Desempenho 

Neste capítulo é apresentado e aplicado o modelo, adaptado a partir da Metodologia 

Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C), para avaliação de desempenho e 

apoio à decisão na empresa desenvolvedora de software.  

O modelo foi utilizado para avaliar a empresa TZM Software, localizada na cidade de 

Londrina, região Norte do Estado do Paraná. A Empresa tem uma trajetória de mais de 16 

anos no mercado de software e, atualmente, desenvolve produtos para segurança, controle de 

acesso e gerenciamento de recebíveis.  

Trata-se de uma empresa que acumulou know-how em produtos e serviços nas mais 

diversas áreas. Hoje, além dos produtos e serviços citados anteriormente, atende os seguinte 

segmentos: comunicação (jornais e  rádios), fábricas, clubes, clinicas, laboratórios, 

imobiliárias (locações e condomínios), distribuidoras, construtoras, entre outras. Seus 

produtos e serviços são comercializados em todo o Paraná.  

A empresa possui oito colaboradores, que atuam nas seguintes funções: Comercial, 

Desenvolvimento, Suporte, Gerência e Financeiro. 

A gestão da empresa possui uma estrutura hierárquica formada pela Alta Gerência, 

que comanda as gerencias administrativo-financeira, de Produção e Comercial.  

A Gerência Administrativo-Financeira, por sua vez, é responsável pelo Departamento 

Financeiro, Contabilidade e Recursos Humanos.  

A Gerência de Produção responde,  pelo Departamento de Planejamento e Produção e 

pelo Departamento de Tecnologia da Informação. Por fim, fica a cargo da Gerência Comercial 

o Departamento de Vendas e Marketing, bom como, toda estrutura do Departamento de 

vendas formada por agentes de vendas e representantes.  
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De posse dos dados básicos da empresa, buscou-se, em um segundo momento, 

identificar também, por meio de entrevistas com os gestores, a motivação e o interesse para se 

elaborar uma ferramenta de Avaliação de Desempenho Organizacional da mesma.  

Segundo os gestores nos últimos anos, a empresa tem desenvolvido ações para 

melhorar a qualidade de seus processos, produtos e serviços. Neste sentido, foram 

implantados modelos de qualidade MPS.Br nível G, MoProSoft nível 2 e contratou-se uma 

avaliação ITMark premium,  que serve para certificar a melhoria dos processos das Pequenas 

e Medias Empresas (PMEs) de Tecnologias da Informação.  

O ITMark avalia basicamente três processos que os decisores da empresa consideram 

fundamentais:  

• Processos de gestão e desenvolvimento de software;  

• Processos de Gestão de Negócio; 

• Gestão de processos de segurança da informação. 

A TZM Software, ainda de acordo com os gestores, atua em um mercado altamente 

competitivo e tem o objetivo de realizar uma melhor gestão dos seus processos, visando com 

isso, melhorar a qualidade dos produtos e serviços prestados, bem como a segurança das 

informações e ampliação dos negócios.  

Os gestores da empresa apresentaram o desejo de propor ações que favoreçam o 

entendimento dos Processos de Desenvolvimento de Software, da Segurança da Informação e 

de Negócios, para todos os envolvidos, diretamente e/ou indiretamente, pois consideram que 

estes processos representam suas preocupações neste momento.  

Nesse contexto, a Avaliação de Desempenho surge como um instrumento de gestão 

para atender a essa demanda. O modelo de avaliação de desempenho a ser apresentado 

descreve um processo que permite conhecer os fatores mais importantes que influenciam, 

direta ou indiretamente, o desempenho geral da empresa. 



41 

3.1 Proposta de Metodologia de Avaliação de Desempenho 

O método proposto inclui uma fase para aplicação e monitoramento das ações ao 

modelo da Metodologia MCDA-C, proposta por Ensslin et al. (2001) e adaptada por Moraes 

(2010). Optou-se por excluir a atividade de Analise de Sensibilidade. Esta fase foi retirada do 

modelo, pelo fato de que, os valores das taxas de Compensação serão calculados, com base 

nos resultados obtidos no processo de avaliação do grau de exposição de cada ponto de vista, 

que será explicado nos itens 3.2.5 e 3.3.2. A Figura 4 apresenta o macro processo proposto 

neste trabalho, para avaliação de desempenho da empresa. 

Figura 4 - Processo proposto para avaliação desempenho, apoio à decisão e monitoramento 
das ações propostas 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

Com as atividades de implementação das ações e avaliação das ações implementas, 

evidencia-se a aplicação de um processo de melhoria continua na organização. A organização 

além de ter como resultado, o status das ações propostas no ciclo que se finaliza, poderá saber 
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também como a organização se comporta com relação à execução das estratégias propostas 

para a mesma. 

Estas duas atividades são as contribuições propostas na seção 1.3, capitulo 1, (4) 

propor uma metodologia de avaliação de desempenho adaptada a partir da MCDA-C e (5) 

propor o monitoramento da estratégia e apoiar a tomada de decisão em empresas 

desenvolvedora de software utilizando o MCDA-C. 

O método adaptado da Metodologia MCDA-C, para avaliar o desempenho da empresa 

e propor ações de melhorias, será aplicado em quatro fases como apresentado na figura 4: (i) 

Estruturação do Problema, (ii) Avaliação, (iii) Elaboração de Recomendações e (iv) Aplicação 

e Monitoramento. Este Método adaptado mantém as principais características do modelo 

original proposto por Ensslin et al., 2001, a saber: fases para conhecer e entender os objetivos 

da organização e dos atores envolvidos, bem como, seus anseios e preocupações; fases para 

tratar as considerações,  mensurar os resultados dos julgamentos e das preferencias dos 

decisores e, por fim, fases para realizar uma análise da situação e propor ações para melhorar 

o desempenho global da empresa. 

3.2 Fase de Estruturação do Problema 

Foram realizadas reuniões e entrevistas, abertas e Brainstorming com os gestores da 

empresa, para ter uma visão ampla e completa de toda a organização. É importante ressaltar 

que este estudo refere-se a uma aplicação única e limitada ao contexto desta empresa.  

Para outras empresas, com outros contextos relacionados ao desenvolvimento de 

software, o modelo pode ser replicado desde que seja aplicado desde o início. Deve-se 

considerar que o modelo é personalizado com base nas percepções dos decisores entrevistados 

e que variam de organização para organização. Nos próximos tópicos desta fase será 

apresentado cada etapa do processo de estruturação.  
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3.2.1 Contextualização dos atores e rótulo do processo decisório 

Nesta fase é apresentada a delimitação do contexto, que é uma descrição sobre a 

finalidade do modelo a ser construído, as restrições e limitações envolvidas para atender as 

necessidades da empresa. Identificam-se e organizam-se os objetivos definindo: as fronteiras, 

os atores envolvidos e as preocupações dos decisores. A Figura 5 apresenta o processo 

definido para esta etapa. 

Figura 5 - Processo proposto para contextualização do modelo 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

Para contextualização do problema identificam-se os atores necessários pra construção 

do modelo. O estudo aqui proposto teve a participação, como intervenientes, os facilitadores: 

os autores deste artigo e os três diretores da empresa de software, e como agidos: os clientes e 

funcionários da empresa.  

Após a definição dos atores envolvidos foi realizado um brainstorming que definiu o 

rótulo do problema: “Avaliação de desempenho em uma empresa desenvolvedora de 

software”. Na sequência foram identificados os pontos de preocupação dos decisores com 

relação à empresa, em função dos resultados da avaliação do IT Mark à que a empresa foi 

submetida, os decisores definiram como preocupantes as seguintes área da empresa: Gestão e 

Negócios, Segurança da Informação e Desenvolvimento e Produção.  

Após a contextualização do modelo, são identificados os Elementos Primários de 

Avaliação (EPA), constrói-se os conceitos, agrupam-se os conceitos com denominadores em 
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comum e identificam-se os Pontos de Vistas Fundamentais (PVF) como mostrado na Figura 

6. 

Figura 6 - Processo proposto para definição dos PVFs 

 

Fonte: o autor. 

O itens 3.2.2, apresenta os resultados da execução dos processos definidos na Figura 6. 

3.2.2 Identificação de Elementos Primários de Avaliação 

Nesta fase, além do brainstorming, foram utilizados questionários com itens de 

respostas aberta para capturar as perspectivas, visões-de-mundo, valores e motivações que o 

decisor tinha com relação aos pontos de preocupação das áreas da empresa. Como resultados 

foram levantados 69 Elementos Primários de Avaliação (EPAs), apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Elementos Primários de Avaliação (EPAs) 

Elementos Primários de Avaliação (EPA) 
1 Documentar as margens obtidas em cada produto para balizar a flexibilidade nas vendas. 
2 Concluir a política de segurança da informação 
3 Definir os responsáveis pelas políticas de segurança da informação. 
4 A gestão financeira é realizada informalmente. 

5 As informações do projeto e do processo devem estar expostos de forma mais clara a 
organização. 

6 Institucionalizar a revisão periódica dos gráficos e indicadores do projeto. 

7 Os objetivos e as metas devem ser claramente definidos, comunicados e controlados 
periodicamente. 

8 Definir indicadores 
9 Estratégia de Marketing 

10 Definir critérios mais claros para o acompanhamento, fechamento e verificação da eficácia 
das ações corretivas. 

11 Motivação e reconhecimento 
12 Propriedade Intelectual 
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13 Separar os objetivos do produto dos objetivos da organização. 
14 Definir um Plano de Marketing, pesquisar o mercado 
15 Fazer um estudo de mercado para cada produto 
16 Cliente atual x Perfil de Cliente 
17 Estudo do Retorno do Investimento 
18 Criar uma política para analisar os número dos clientes atuais e concorrentes 
19 Especificar o procedimento de análise 
20 Fidelização. 
21 Canais de Distribuição 
22 As projeções devem embasar-se em orçamentos alinhados com o Plano Estratégico. 
23 Formalizar as decisões tomadas pela alta direção 
24 Definição do Fluxo de Caixa para as estratégias 

25 É necessário elaborar um Plano de Negócios para a organização consistente com o Plano 
de Marketing. 

26 Processo para Classificação das Informações 
27 O controle geral da organização deve ser realizado com base em indicadores. 
28 Conhecimento sobre clientes 
29 Rever o Documento de Planejamento do Projeto 
30 Alianças Estratégicas 
31 Definir uma política de controle das máquinas como administração, acesso, ... 
32 Indicadores de Vendas 
33 Garantia da qualidade do processo 
34 Procedimento de Coleta e Armazenamento 
35 Estabelecer Objetivos de Medição 
36 Ausência de Ações de Marketing para orientar as vendas dos produtos 
37 Institucionalizar a utilização dos riscos como parte do monitoramento do projeto. 
38 O responsável de segurança deve receber formação especializada em segurança. 
39 Definir indicadores 
40 Estabelecer um Sistema de Configuração 
41 Utilizar informações reais nos comparativos de preços. 
42 Avaliar Objetivamente os Produtos de Trabalho e Serviços 
43 Política de Incentivos e Recompensas 
44 Identificação de clientes potenciais 
45 Identificar se existe uma estratégia para o acesso a cada nicho de mercado 
46 Definir claramente a estratégia da organização enquanto atuação de mercado 
47 Material oficial de apresentação 
48 Implantar um ERP para apoiar a gestão da organização. 
49 Definir uma linha de Base da qualidade 
50 Implementar a prática de contratos formais com os fornecedores. 
51 Rever o estado dos processos com a Direção 
52 Implementar uma função de suporte dedicado, com custo menor, diferenciando os níveis. 
53 Diminuir ou anular a dependência dos sócios na empresa 
54 O perímetro de segurança física da empresa é sensível e deveria ter acesso restrito. 
55 Implementar um Plano de Backup e restauração. 

56 Implementar ambientes de testes para validar os backups (restore) e outros testes que 
repliquem as condições da produção. 

57 Fornecer os resultados da medição 
58 Estabelecer registro de gestão da configuração 
59 Realizar um estudo da concorrência (mais profundo). 
60 Poder dos concorrentes atuais 
61 Comunicações Internas. 
62 Análise do Balanço Contábil 
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63 Os resultados financeiros e indicadores não estão sendo utilizados para tomada de 
decisão 

64 Plano Comercial e de Marketing 
65 Posicionamento no Mercado 
66 Investir na capacitação da gestão 
67 Lições aprendidas 
68 Apresentação dos resultados financeiros 
69 Projeções de Lucros e Faturamento 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

Após a identificação dos EPA, buscou-se ampliar os conhecimentos dos decisores para 

a elaboração dos conceitos de cada elemento identificado. 

3.2.3 Construção dos Conceitos e Áreas de Preocupações 

A elaboração do conceito consiste em orientar o EPA à ação e identificar a direção de 

preferência de cada EPA e seu oposto psicológico. O oposto psicológico é importante porque 

o conceito só tem sentido quando existe o contraste ente dois polos (SILVEIRA, 2007). 

Os EPAs foram discutidos individualmente com os decisores para definir quais 

aspectos deveriam ser considerados prioritários para avaliação do modelo.  

Os conceitos foram obtidos por meio de entrevistas com os decisores, na qual se 

buscou identificar o melhor desempenho e o pior desempenho de cada EPA. Seguem, na 

Tabela 3, os conceitos orientados para a ação com seus respectivos polos opostos. Nos 

conceitos as reticências podem ser lidas como “é preferível a “ ou “ ao invés de”.  

Tabela 3 - Conceitos orientados para a ação 

Conceitos 

1 Documentar as Margens de lucro para todos os produtos ... Não ter definido e documentado as 
margens de lucro para cada produto 

2 Incorporar a política de segurança da informação ... Não ter política de segurança da 
informação incorporada 

3 Definir os responsáveis pela política de segurança da informação ... Não ter responsáveis pela 
política de segurança da informação 

4 Formalizar a gestão financeira da empresa ... Não ter processo formal para gestão financeira da 
empresa 

5 Ter clara a definição das visões dos processos e projetos ... Não tem claro e definido as visões 
dos processos e projetos   
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6 Revisar periodicamente os gráficos e indicadores do projeto ... Não fazer revisões dos gráficos 
e indicadores 

7 Definir e implementar os objetivos e metas da empesa ... Não ter objetivos e metas claramente 
definidos, implementados, comunicados e controlados 

8 Definir os indicadores de produtos e serviços ... Não ter indicadores de produtos e serviços 

9 Implementar a estratégia de Marketing da empresa ... Não ter estratégia de Marketing 
implementada 

10 
Definir critérios para o acompanhamento, fechamento e verificação da eficácia das ações 
corretivas ... Não ter critérios para o acompanhamento, fechamento e verificação da eficácia 
das ações corretivas. 

11 Definir processo de motivação e reconhecimento dos colaboradores ... Não ter ações e 
processos para motivação e reconhecimento dos colaboradores 

12 Registrar as marcas e os produtos ... Não ter registro de marcas e produtos desenvolvidos pela 
empresa 

13 Ajustar o processo de estabelecimento de objetivos da organização separados dos objetivos 
dos produtos ... Manter o processo da forma estabelecida inicialmente 

14 Definir plano de marketing da empresa ... Não tem um plano de marketing definido 

15 Realizar estudo de mercado para cada produto ... Não ter um estudo de mercado para cada 
produto 

16 Avaliar a aderência entre os clientes atuais e os perfil do cliente padrão definido 

17 Ter um processo definido para avaliar os investimentos a serem realizados pela empresa ... 
Não ter um processo definido para os investimentos  

18 Analisar o relação entre clientes da empesa versus clientes dos concorrente analisados ... Não 
ter conhecimento da fatia de mercado existente  

19 Ter especificados os procedimentos de análise ... Não ter procedimentos de análise 
especificados 

20 Estabelecer metas para fidelização de clientes ... Não ter ações e metas para fidelização de 
clientes 

21 Definir metas para implementação de canais de vendas ... Não ter metas para implementação 
de canais de vendas 

22 Assegurar que as projeções estejam alinhadas com as estratégicas da empresa ... Não ter 
certeza que as projeções da empresa estejam alinhada com as estratégias organizacionais 

23 Formalizar as decisões tomadas pela alta direção ... Não ter processo formalizado para tomada 
de decisão da alta direção 

24 Provisionar recursos para desenvolvimento das estratégias ... Não ter planejamento para 
execução das estratégias 

25 Definir um plano de negócios alinhado com o plano de marketing ... Não ter planos alinhados 

26 Institucionalizar o processo de classificação das informações ... Não ter processo ativo de 
classificação das informações 

27 Implementar indicadores para realização dos controle geral da organização ... Não ter 
indicadores para controle geral da organização 

28 Descrever o cliente padrão para todos os produtos ...não ter a definição formalizada do cliente 
padrão para cada produto 

29 Manter o planejamento do projeto atualizados ... Não ter o planejamento do projeto fidedigno 
30 Formalizar alianças estratégica ... Não tem metas para formalização de alianças estratégicas 

31 Definir política de controle a acesso às maquinas e equipamentos ... Não ter política de controle 
de acesso às maquinas e equipamentos  

32 Definir indicadores de vendas ... Não ter definidos os indicadores de vendas 

33 Acompanhar os de garantia da qualidade implementados ... Não ter controle sobre os 
processos da GA 

34 Definir processos de coleta e armazenamento de indicadores . Não ter processos de coleta e 
armazenamento de indicadores definidos 

35 Estabelecer os objetivos de medição ... Não ter objetivos de medição estabelecidos 

36 Estabelecer ações de marketing para orientar a venda dos produtos ... Não ter ações de 
marketing que oriente a venda dos produtos 

37 Avaliar os riscos no monitoramento dos projetos ... Fazer o monitoramento do projeto de 
maneira inadequada 

38 Capacitar os responsáveis pela segurada da informação da organização ... Não ter profissionais 
qualificados e capacitados em segurança da informação  
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39 Definir os indicadores organizacionais ... Não ter definido os indicadores organizacionais 
40 Estabelecer um Sistema de Configuração ... Não ter um sistema de configuração estabelecidos 

41 Implementar o processo de análise de aquisições ... Não ter implementado processo de 
aquisições 

42 Avaliar objetivamente os produtos de trabalho e serviços ... Avaliar de forma dispersa os 
produtos de trabalho e serviços 

43 Implementar uma política de incentivos e recompensas ... Não se preocupar com políticas de 
incentivos e recompensas. 

44 Identificar quais são os clientes potenciais ... Não ter conhecimento dos potenciais clientes 

45 Definir estratégias para acesso aos nichos de mercado ... Não ter estratégias definidas para 
acesso a nichos de mercado 

46 Definir as estratégias da organização visando à atuação no mercado ... Não ter definida a 
estratégia da organização  

47 Desenvolver apresentações da empresas e dos produtos ... Não ter um material oficial padrão 
para apresentar a empresa e os produtos 

48 Implantar software para apoiar a gestão da empresas ... Não ter processos automatizados para 
gestão da empresa 

49 Ter um processo de controle de qualidade formalizado ... Não ter um processo de controle da 
qualidade formalizado 

50 Implementar processo para formalização de contratos com fornecedores ... Não ter controle 
sobre os contatos com fornecedores 

51 Assegurar que os processos sejam avaliados periodicamente pelos gestores ... Não ter um 
processo de avalição definido 

52 Otimizar custos de produção e de recursos humanos ...Ter altos custos de produção e com 
recursos humanos 

53 Planejar a redução da dependência dos sócios na empresas ... Manter as atividades 
operacionais da empresa sendo executadas por sócios da empresa 

54 Implementar itens de segurança física na organização ... Não ter restrição a acesso às 
áreas/departamentos da empresa 

55 Implementar a gestão de configuração na organização ... Não ter processo implementado de 
gestão de configuração 

56 Implantar e formalizar ambientes para validar e restaurar os backups ... Não ter ambiente para 
validação e restauração de backups formalizados 

57 Apresentar os resultados da medição ... Não apresentar os resultados da medição 

58 Estabelecer registro de gestão da configuração ... Não registros da gestão da configuração 
estabelecido 

59 Identificar os concorrentes ... Não ter conhecimento dos concorrentes 

60 Identificar e analisar os concorrentes ... Não ter informações fidedignas e formalizadas dos 
concorrentes 

61 Implementar processo de comunicação interna ... Não ter um processo definido para 
comunicação interna 

62 
Ter conhecimento aprofundado das demonstrações contábeis como Balanço orçamentário, 
financeiro, patrimonial, fluxo de caixa e outros ...  Não ter conhecimento aprofundado das 
demonstrações contábeis da empresa 

63 Assegurar que as decisões tomadas sejam baseados nos resultados e indicadores financeiros 
... Não ter um processo seguro e fidedigno para tomada de decisões 

64 Implementar plano comercial e de Marketing ... Não possuir um plano comercial e de marketing 
formalizado 

65 Definir metas para o posicionamento no mercado alvo ... Não ter metas para posicionamento no 
mercado alvo 

66 Planejar a capacitação das pessoas responsáveis pela gestão da empresas ...Não controlar o 
processo de capacitação dos responsáveis pela gestão 

67 Realizar controle sobre as lições aprendidas ... Não aproveitar as experiências anteriores 

68 Ter conhecimento formal dos resultados  da empresa ... Não ter certeza sobre os resultados da 
empresa 

69 Fazer projeções de lucros e faturamento ... Não ter metas para lucro e faturamento 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 
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Neste momento pode-se observar como é construído o conhecimento pelos gestores e 

facilitadores do modelo, pois, tem início os entendimentos de quais aspectos influenciam 

direta ou indiretamente o desempenho da organização. Após a identificação dos EPAs, dos 

Conceitos orientados à ação e os impactos que estes podem causar na avaliação de 

desempenho da organização, foi possível agrupar os conceitos de acordo com as áreas de 

preocupação de Gestão de Negócios, Segurança da informação e Desenvolvimento e 

Produção, como pode ser observado na Figura 7. 

Figura 7 - Agrupamento dos Conceitos em Áreas de Preocupação 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

A Figura 7 apresenta as três áreas de preocupações com seus respectivos Conceitos 

que influenciam o desempenho da empresa. O que podemos observar neste momento, é que a 

empresa parece estar muito preocupada em organizar seus processos em cada uma das áreas 

de preocupação identificadas e, na visão dos gestores o desempenho financeiro poderá ser 

melhorado se a empresa estiver com os processos implementados de forma adequada. 

Avaliação de Desempenho 

Gestão de Negócios 

1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 25, 27, 28, 
30, 32, 36, 39, 41, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 51, 
53, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69 

Segurança da Informação 

2, 3, 26, 31, 38, 54, 55, 
56 

Desenvolvimento e 
Produção 

5, 6, 10, 19, 29, 33, 34, 
35, 37, 40, 42, 49, 50, 

52, 57, 58, 67 

Conceitos Conceitos Conceitos 
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3.2.4 Pontos de Vista Fundamentais (PVF)  

Após o agrupamento dos Conceitos nas Áreas de Preocupações, o próximo passo foi 

agrupar os Conceitos em um nível posterior, para isto foram realizadas novas reuniões para 

identificar os Pontos de Vistas Fundamentais (PVF) dentro de cada Área de Preocupação.  

Figura 8 - Áreas de preocupação com os respectivos PVFs 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

A estratégia adotada pelos decisores foi o de identificar pontos de vistas fundamentais 

que pudessem agrupar o maior número de conceitos. Após duas reuniões foram identificados 

para cada Área de Preocupação os Pontos de Vistas fundamentais, como apresentado na 

Figura 8. 

Na sequência foram testados os conceitos que encabeçam cada uma das áreas de 

preocupação, verificando se eles atendem aos axiomas de pontos de vista fundamentais (Bana 

e Costa, 1992), enumerados a seguir: 
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• Cada PVF deve refletir um valor isolável. Este valor deve ser isolável no sentido em 

que seja possível avaliar as ações segundo o PVF, independentemente dos seus 

impactos nos demais pontos de vista fundamentais do modelo. 

• Cada PVF deve refletir um valor \. Este valor deve ser considerado de consequências 

fundamentais. Não pode ser um meio para se atingir um valor considerado como 

fundamental. 

• Cada PVF deve refletir um valor controlável, levando em conta apenas aquelas 

consequências que são influenciadas, única e exclusivamente, pelo conjunto de 

alternativas.  

Tabela 4 - Análise dos axiomas de pontos de vista fundamentais 

Área de 
Preocupação Negócio 

Ponto de 
Vista 
Fundamental 

PVF 1 
Gestão Financeira 

Conceito 
Realizar melhoria nas práticas de gestão financeira, em nível descritor 
bom, para otimização das atividades pertinentes, aumento da confiança 
nos dados e agilidade na extração dos resultados financeiros, até final 
do planejamento estratégico. 

Definição Identificar se existe uma estratégia para o acesso a cada nicho de 
mercado e avaliar Poder dos concorrentes atuais  

É Isolável Sim, pois tem como objetivo principal o controle dos resultados 
financeiros da organização 

É Essencial Sim, pois a falta de informações financeiras precisas pode levar a 
empresas a falência. 

É Controlável Sim, o controle pode ser realizado com base em diversos relatórios 
financeiros. Contábeis, de produção entre outros. 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

Os testes foram realizados pelo facilitador e validados pelos decisores da empresa. A 

Tabela 4 apresenta os resultados dos testes realizados no PVF1 do modelo proposto, ou seja, 

Gestão Financeira. No Apêndice B, são apresentados os resultados dos testes realizados em 

todos os PVFs. 
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3.2.5 Construção dos Descritores 

Nesta fase são construídos os Descritores que servem como base para descrever o 

desempenho das ações potenciais em termos de cada ponto de vista, o conjunto de nível de 

impacto que forma um descritor deve ter um significado claro para os atores, devendo estar 

definido da forma menos ambígua possível, evitando múltiplas interpretações, como descrito 

no Item 2.2.1.3. A Figura 9 ilustra o processo para construção dos descritores. 

Figura 9 - Processo Proposto para construção dos descritores 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

A última etapa da fase de estruturação é a construção dos descritores, em que se inicia 

a construção do modelo multicritério para avaliação das ações potenciais. Para tanto, são 

elaborados critérios que permitam mensurar o desempenho de cada ação avaliada em cada 

ponto de vista.  

Para construção dos descritores são necessárias duas ferramentas: (i) um descritor que 

fornecerá um melhor entendimento da preocupação do decisor ao mensurar uma ação 

potencial; e (ii) uma função de valor que proverá as informações relativas às diferenças de 

atratividade entre os níveis do (ENSSLIN, et al., 2001). 

Na definição dos PVFs da etapa anterior, buscou-se uma forma de agrupar o maior 

número dos Conceitos Orientados para à Ação, Para isto, foi questionado aos decisores: Quais 

Conceitos permitem avaliar ou auxiliar na composição do PVF? 
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A Figura 10 apresenta os Conceitos reagrupados nos PVFs, conforme julgamento dos 

decisores. 

Figura 10 - Agrupamento dos conceitos nas subáreas de preocupação 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

 

Após agrupar os conceitos nos PVFs, o próximo passo foi avaliar no contexto 

decisório qual seria a decomposição dos PVEs que permitam uma maior compreensão dos 

mesmos  no modelo. A Figura 11 apresenta os PVEs definidos para cada PVF. 

Avaliação de Desempenho 
Gestão de 
 Negócios 

Gestão 
Financeira 

17, 24, 62, 68, 69 

Gerencia e 
Direção 

13, 43, 51, 53, 66 

Mkt, Vendas e 
Distrib. 

9, 14, 21, 30, 32, 36, 44, 65 

Mercado 
16, 20, 28, 45, 60, 64 

RH e 
Sociedade 11, 61 

Plano 
Estratégico 

7,  15, 22, 25, 27, 39, 46, 47 

Produtos e 
Serviços 

1, 4, 8, 12, 18, 23, 41, 
48, 59, 63 

Segurança  
da Informação 

Politica de 
Segurança da 

Info. 
2, 3, 26, 31,  55, 56 

Capacitação em 
Seg. Info. 

38, 54 

Desenvolvimento  
e Produção 

GQP 
33, 49 ,67 

Desenv. e 
Prod. 

50, 52 

Med. e 
Analis. 

19, 34,  35, 42,  57 

Planj. de 
Proj. 

5, 6, 10, 29, 37 

GCO 
40, 58 



54 

Figura 11 - Pontos de vistas elementares (PVEs) agrupados nos PVFs 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

 

Na sequência foi adotada uma estratégia para ampliar os conhecimentos dos gestores e 

facilitadores com relação à construção do modelo. A preocupação dos decisores era mensurar 

o quanto a empresa estaria exposta a cada PVE. 

Para isso, os decisores sugeriram a utilização do método de estimativa utilizado no seu 

dia a dia, o método consiste em responder a seguinte pergunta: Qual o grau de exposição da 

empresa em relação ao PVE? 
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Para responder esta questão, são necessários três passos: 

Passo 1: Descobrir a importância do PVE para avaliação do desempenho da empresa 

Passo 2:Descobrir o impacto do PVE na avaliação de desempenho da empresa. 

Passo 3: Descobrir o grau de exposição da organização com relação ao PVE.  

A ferramenta utilizada para este trabalho foi o Planning Poker, apresentada  no anexo 

B, e utilizada da seguinte forma: 

Um PVE e seu conceito foram apresentados para estimativa. Após um período de 

discussão cada decisor escolhe, a partir de um conjunto de cartas numeradas, a carta que 

representa sua estimativa de valor do quanto ele considera importante o conceito para a 

avaliação de desempenho na organização. Todas as estimativas são mantidas em sigilo até que 

cada participante escolha uma carta, após a escolha, todas as estimativas são reveladas e a 

discussão pode ser reiniciada para que se chegue a um consenso do valor.  

Este processo e repetido até que se avaliem todos PVEs e seus conceitos, este processo 

é realizado uma vez para avaliar a importância e outra para avaliar o impacto. Após estimar a 

importância e o impacto dos PVEs e seus conceitos, é realizada a multiplicação do valor da 

importância com o valor do impacto, chegando ao valor da exposição da organização com 

relação ao PVE e seu conceito, como observado na Tabela 5, no Apêndice A, são 

apresentados os conceitos de todos os PVFs. 
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Tabela 5 - Conceitos orientados para a ação, do ponto de vista Financeiro, com valores de 
Exposição, Importância e Impacto. 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

A Tabela 5 apresenta os valores de Importância e Impacto que foram atribuídos com 

auxilio da ferramenta Planning Poker e com o processo citado acima e os valores da 

Exposição da empresa em cada PVE, que é um valor calculado com a expressão:  

Exposição = Importância X Impacto  

Após a decomposição dos PVFs e conhecer qual o grau de exposição da empresa em 

cada PVE, o próximo passo foi definir os critérios, que consiste em, definir um descritor para 

cada PVE que ofereça um melhor entendimento ao decisor, para mensurar a dimensão do 

mesmo no contexto decisório.  
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Para cada descritor foram atribuídos cinco níveis de valores para mensurar cada um 

(Comprometedor, Neutro, Competitivo, Bom e Excelente). Para facilitar a mensuração foram 

definidos indicadores para avaliação dos valores Bons e Neutros, estes valores foram 

definidos com base nos objetivos, metas e percepção dos decisores com relação ao 

desempenho esperado para empresa.  

Ao termino da definição dos valores Bons e Neutros, foram ajustados os valores dos 

desempenhos Competitivos, Comprometedor e Excelente, todos com base nas percepções dos 

decisores. 

Foram definidos 69 indicadores de avaliação, em função do tamanho do modelo de 

avaliação, não foi possível demonstrar toda a estrutura hierárquica e todos os descritores 

construídos. Dessa forma, optou-se por demonstrar na Figura 12 a estrutura hierárquica de 

valor e descritores para Área de Preocupação “Negócios”, com destaque nos níveis Bons e 

Neutros. No Apêndice C é apresentada a estrutura hierárquica de valor de todos os 

descritores.  



58 

Figura 12 - Relação dos descritores com os seus níveis de impacto 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

O intervalo entre um nível de impacto e outro de cada Descritor foram definidos com 

base na percepção de atratividade dos decisores para cada nível, e foram construídos levando 

em consideração características essenciais como medidas financeiras e não financeiras, 
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controlabilidade, oportunidade, acuracidade, compreensibilidade e respeitando a relação custo 

versus benefícios.  

A Fase de Estruturação permitiu identificar o que vai ser avaliado, levando em 

consideração o contexto da empresa, a sua cultura e identidade. Identificando as instâncias 

que respondem pelo desempenho da empresa e quais objetivos devem ser perseguidos. Com 

essa etapa termina-se a fase de estruturação e parte-se para a fase de avaliação, que é 

apresentada a seguir. 

3.3 Fase De Avaliação 

A Fase de Avaliação tem como objetivo tornar clara a ação que satisfaz os objetivos 

dos decisores. São identificadas e caracterizadas as ações potenciais (ou alternativas) a serem 

avaliadas, estas ações devem ser descritas de forma objetiva tomando-se por base o modelo 

construído na fase de estruturação, transformando os níveis de escala encontrados numa 

construção de função de valor. As fases desta etapa são as seguintes:  

3.3.1 Funções de valor 

As funções de valor, junto com os descritores associados, permitem mensurar o 

desempenho das ações para cada uma das preocupações do modelo. Nesta etapa, são 

estabelecidos níveis de ancoragem para cada descritor e estes são associados a uma escala 

cardinal (Função Transformada), a Figura 13 apresenta os processos para definição das 

funções de valor e definição dos valores das escalas cardinais. 

Figura 13 - Processo Proposto para construção dos descritores 

 
Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 
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A seguir são apresentados os resultados da execução dos processos definidos na Figura 

13. Para este trabalho, como mencionado anteriormente, adotou-se o método Pontuação 

Direta, método numérico utilizado para construção de função de valor. Seguindo as 

orientações de Ensslin et al. (2001), após a construção dos descritores, foram definidos os 

níveis de impacto e ordenados preferencialmente, definindo o pior e o melhor nível. E a estes 

níveis foram associados aos valores que serviram de âncora para a escala. Na sequência os 

decisores foram questionados a expressar numericamente a atratividade dos demais níveis em 

relação às âncoras.  

Após estimar os valores dos descritores em cada nível de impacto, o passo seguinte é 

fixar os valores da escala: nível Neutro – descritor com valor igual a 0 (zero) e, nível Bom – 

descritor com valor igual a 100 (cem) (BANA E COSTA E VANSNICK,1997). O objetivo 

desta transformação foi ancorar a faixa de variação das funções de valor, fazendo com que os 

níveis Bons e Neutros tenham uma atratividade equivalente em todos os descritores. 

De acordo com Ensslin et al (2001, p. 202)  

Para efetuar esta conversão é usada uma transformação linear positiva do tipo 
𝑣(. ) = 𝑎.𝑚(. ) + 𝑏, onde 𝑚(. ) é a função de valor (escala de intervalos) original, 
𝑣(. ) é a função transformada, e 𝑎 e 𝑏 são as duas constantes (sendo que 𝑎 é uma 
constante positiva, ou seja e 𝑎 > 0).  

 

A seguir é apresentado o procedimento para transformação linear utilizando o PVE 

1.1: 

𝑣(. ) = 𝑎.𝑚(. ) + 𝑏          [3.1] 

Nível bom:  100 = 𝑎. 6 + 𝑏 [3.2] 

Nível neutro:  0 = 𝑎. 2 + 𝑏  [3.3] 

O sistema linear acima foi resolvido pelo método da adição. Multiplicando [3.3] pelo 

valor -1e somando com a equação [3.2], obtendo-se 4𝑎 = 100 , ou seja, 𝑎 =  100
4

  [3.4]. 
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Substituído [3.4] em [3.3] temos 𝑏 =  −50 [3.5]. Logo a função transformada [3.1] ficou da 

seguinte forma: 

𝑣(. ) =  
100

4
 .𝑚(. ) − 100 

   0   =     2𝑎+𝑏         (−1)___________________________
100=     6𝑎+𝑏  

+ 0  = −2𝑎−𝑏__________________
100=     6𝑎+𝑏  

100 = 4𝑎 

𝑎 =
100

4
 

2𝑎 + 𝑏 = 0  

 
2 . 100

4
+ 𝑏 = 0 

𝑏 =  −50 

Figura 14 - Ilustração da transformação da escala ordinal em escala cardinal e gráfico da 
função de valor. 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

A Figura 14 apresenta os valores da aplicação dos procedimentos para transformação 

linear em todos os níveis do PVE 1.1. O gráfico representa a função de valor para o descritor. 

Para os demais pontos de vista, utiliza-se de transformações lineares semelhantes. A Figura 15 

apresenta do resultado da etapa de construção da função de valor e no Apêndice D, são 

apresentados os resultados de todos os PVEs. 
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Figura 15 - Relação dos descritores com níveis de impacto e função de valor 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

O resultado das funções de valor, todos os gráficos da função de valor e a relação 

completa de todos os descritores estão apresentados no Apêndice E. 

3.3.2 Taxas de Compensação 

Após a definição das funções de valor, definem-se as taxas de compensação que são 

necessárias para analisar as ações potenciais do modelo multicritério proposto. As taxas de 

compensação são uma forma de agregar as diversas dimensões à avaliação. A Figura 16 

apresenta os processos para definir as taxas de compensação em todos os níveis do modelo de 

avaliação. 
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Figura 16 - Processo Proposto para definição das taxas de compensação 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

No processo de definição das taxas de compensação optou-se por aplicar uma 

estratégia diferente, foram utilizados os valores obtidos para identificar o grau de exposição 

da empresa relacionado a cada ponto de vistas, lembrando que, para se chegar a este valor foi 

utilizada uma ferramenta para estimar a importância e o impacto do PVE, e que a 

multiplicação destas estimativas resultou no grau a exposição da empresa em relação ao PVF.  

Para se chegar ao valor da função no nível de PVE, divide-se o PVE pela soma de 

todos os valores do grau de exposição dos PVE que compõem um determinado PVF, 

multiplicando o resultado da divisão por 100 e chegando ao percentual da função de valor de 

cada PVE. 

𝑡𝑠𝑃𝑣𝑒 1.1 = � 𝐸𝑃𝑉𝐸 1.1
𝐸𝑃𝑉𝐸1.1+𝐸𝑃𝑉𝐸1.2+𝐸𝑃𝑉𝐸1.3+𝐸𝑃𝑉𝐸1.5

� ∗ 100 [3.6] 

Onde: 

𝑡𝑠𝑃𝑣𝑒 = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑉𝐸 

𝐸𝑃𝑉𝐸 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑉𝐸 

Na Figura 17 são apresentados os valores das taxas de compensações no nível de 

PVEs, para os PVEs dos Pontos de Vistas Fundamentais, PVF1 e PVF2. A relação completa 

das taxas de Compensações é apresentada no Apêndice E. 
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Figura 17 - Taxas de Compensação no nível de PVE 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

 

Para se chegar ao valor da função no nível de PVF. Somam-se todos os valores do 

grau de importância dos PVE que compõe um determinado PVF, divide-se o resultado desta 

soma pela soma de todos os graus de importância de todos os PVEs, o resultado desta divisão 

é multiplicado por cem, chegando ao percentual da função de valor de cada PVF. 

 

𝑡𝑠𝑃𝑣𝑓 1 = � 𝐼𝑃𝑉𝐸 1.1+𝐼𝑃𝑉𝐸1.2+𝐼𝑃𝑉𝐸1.3+𝐼𝑃𝑉𝐸1.5
𝐼𝑃𝑉𝐸1.1+𝐼𝑃𝑉𝐸1.2+𝐼𝑃𝑉𝐸1.3+𝐼𝑃𝑉𝐸1.5+𝐼𝑃𝑉𝐸2,1+⋯+𝐼𝑃𝑉𝐸14.2

� ∗ 100  [3.7] 

Onde: 

𝑡𝑠𝑃𝑣𝑓 = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çã𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑉𝐹 

𝐼𝑃𝑉𝐸 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑉𝐸 



65 

Na Figura 18 são apresentados os valores das taxas de Compensações nos nível de 

PVFs, para os PVF1 e PVF2 da área de preocupação Negócios. A relação completa das taxas 

de Compensações é apresentada no Apêndice F. 

Figura 18 - Taxas de Compensação no nível de PVF 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

Para se chegar ao valor da função ao nível das áreas de preocupações, somam-se todos 

os valores do grau de importância dos PVE que compõe uma determinada área de 

preocupação, divide-se o resultado desta soma pela soma de todos os graus de importância de 

todos os PVEs, o resultado desta divisão é multiplicado por cem, chegando ao percentual da 

função de valor de cada PVF. 

𝑡𝑠𝐴𝑃 1 = � 𝐼𝑃𝑉𝐸 1.1+𝐼𝑃𝑉𝐸1.2+𝐼𝑃𝑉𝐸1.3+𝐼𝑃𝑉𝐸1.5+⋯+𝐼𝑃𝑉𝐸9.2
𝐼𝑃𝑉𝐸1.1+𝐼𝑃𝑉𝐸1.2+𝐼𝑃𝑉𝐸1.3+𝐼𝑃𝑉𝐸1.5+𝐼𝑃𝑉𝐸2,1+⋯+𝐼𝑃𝑉𝐸14.2

� ∗ 100  [3.8] 
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Onde: 

𝑡𝑠𝐴𝑃 = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çã𝑜 𝑑𝑎 Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜 

𝐼𝑃𝑉𝐸 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑉𝐸 

Na Figura 19 são apresentados os valores das taxas de Compensações da área de 

preocupação relativa a Negócios. A relação completa das taxas de Compensações é 

apresentada no Apêndice F. 

Figura 19 - Taxas de Compensação no nível de Área de Preocupação 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 
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Na Figura 20, é apresentado o resultado final da construção do modelo de avaliação, com os valores das taxas de substituição, nos níveis 

de PVF e Área de Preocupação.  

Figura 20 - Taxas de Compensação dos pontos de vista fundamentais e área de preocupações 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa
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3.3.3 Perfil de impacto na alternativa local 

Após a construção do modelo de avaliação, o passo seguinte é avaliar os impactos das 

alternativas locais e, utilizando-se uma função de agregação aditiva na forma de uma soma 

ponderada descrita no item 2.2.2.3, chega-se a avaliação global da organização. A Figura 21 

apresenta o processo para avaliação global. 

Figura 21 - Processo Proposto para avaliação global 

 
Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

 

Para realizar a avaliação global da empresa, iniciamos com o processo de avaliação do 

impacto das alternativas locais, que consiste na mensuração do desempenho de cada PVE. 

Nesta fase foi solicitado ao decisor para informar o status de cada PVE, levando em 

consideração os níveis de impacto definidos no item 3.2.3.   

Na Figura 22, são apresentados os valores informados pelo decisor no processo de 

avaliação dos Pontos de Vistas Fundamentais (PVF) 1 e 2, No Apêndice F, são apresentados 

todos os valores do modelo. 
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Figura 22 - Desempenho local dos PVF 1 e PVF 2 da empresa (Avaliação Inicial) 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 
 

A Figura 23 demonstra o desempenho da cada ponto de vista com base na produção no 

início do primeiro quadrimestre de 2014.
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Figura 23 - Desempenho da Empresa no início do 1º Quadrimestre de 2014 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 
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3.3.4  Avaliação global 

No presente trabalho optou-se por utilizar uma função de agregação aditiva descrita no item 2.2. A Figura 24 apresenta o resultado da 

avaliação do desempenho da empresa realizada em abril de 2014. 

Figura 24 - Avaliação de desempenho da empresa 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa.
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A Figura 23 apresenta o desempenho da empresas no nível de PVE, que é o mais baixo e é considerado nível operacional. O nível 

diretamente acima (PVF) é considerado o nivel tático e está demosntrado o desempenho da empresa na Figura 25. 

Figura 25 - Avaliação de desempenho da empresa no nível de PVF. 

 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa.
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3.4 Fase de Elaboração de Recomendações 

Nesta fase os resultados são analisados e são elaboradas e priorizadas as ações 

potenciais. Definem-se então as estratégias para melhorar o desempenho da empresa, na 

Figura 26 são apontados os processos a serem executados nesta fase. 

Figura 26 - Processo para elaboração de recomendações 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

O processo inicial é a avaliação do desempenho de cada ponto de vista. Neste processo 

é possível identificar quais pontos de vistas estão influenciando de forma negativa ou positiva 

o desempenho da empresa. A Figura 24 apresenta -16,6%, como desempenho global da 

empresa, observa-se também que todos os pontos de vistas fundamentais (PVF), encontram-se 

no mesmo estado comprometedor. Para uma verificação dos impactos em cada PVF, na 

Figura 27 é apresentado um comparativo entre os valores atuais e esperados de cada PVF. 

Figura 27 - Comparativo entre os valores esperado e atual de cada PVF 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 
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A grande incidência dos impactos no nível comprometedor, não foi considerada pelos 

decisores como um problema ocorrido na construção dos descritores. A explicação deste 

fenômeno (o baixo desempenho da organização), segundo eles, é que para este contexto 

decisório foram utilizados como pontos de preocupação os pontos negativos aferidos na 

avaliação ITMARK. Sendo que um dos propósitos da avaliação de desempenho era identificar 

quais pontos de vistas mais impactaram no desempenho da organização.   

A partir desta avaliação, iniciou-se a identificação das ações potenciais pelo 

facilitador, com a colaboração e legitimação dos decisores. Tais ações servirão como um 

indicativo para um estudo mais aprofundado para elaborar a estratégia e melhorar o 

desempenho da organização.  

Os decisores resolveram que trabalharão todas as ações apontadas nas fases anteriores, 

nos próximos doze meses, realizando um monitoramento das ações a cada quatro meses. Foi 

sugerido que se utilize a mesma estrutura definida nas fases de estruturação e avaliação, para 

definir e agrupar as ações potenciais. Após duas reuniões com os gestores foram definidas as 

ações a serem trabalhadas em cada ponto de vista, a Figura 28 apresenta o resultado dos 

quatro primeiros PVFs, o quatro completo é apresentado no Apêndice G. 
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Figura 28 - Ações potenciais agrupadas por área de preocupação 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

 

Definidas as ações potenciais o passo seguinte foi a priorização das mesmas. A 

estratégia adotada foi avaliar o grau de exposição da empresa com relação aos pontos de 

vistas, priorizando as ações com maior grau de exposição. Após a priorização das ações 

elaboram-se estratégias para execução das mesmas distribuídas ao longo dos três 

quadrimestres. Para que se tenha uma melhor visualização das estratégias da empresa para 

melhorar o seu desempenho é apresentado na Figura 29 um cronograma com as datas de 

início das atividades das ações potenciais de cada ponto vista. 



76 

Figura 29 - Ações potenciais para execução nos quadrimestre 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

 

Vale ressaltar que, na Figura 29 são apresentadas as estratégias para inícios da 

execução das ações potenciais, não sendo necessário que as mesmas finalizem no mesmo 

quadrimestre que iniciou, mas é importante que a execução das ações potenciais não 

ultrapasse a data final do quadrimestre 3. 

3.5 Fase de Aplicação e Monitoramento 

3.5.1 Implementação das Ações 

Esta fase atende a contribuição (4) Propor o monitoramento da estratégia e apoiar a 

tomada de decisão em empresas desenvolvedoras de software utilizando a Metodologia 

MCDA-C. Após a definição das ações potenciais e a definição dos períodos de início das 

atividades para resolução dos problemas, o passo seguinte foi identificar os atores 

responsáveis para execução das mesmas.  

Para este trabalho a empresa customizou sua ferramenta de gestão para a execução das 

atividades. Desta forma a empresa definiu um Plano de Ação que norteia o plano de negócios 

vigente, baseado nas oportunidades e ameaças identificadas. As ações foram alocadas em 

Objetivos Mobilizadores e Metas Mobilizadoras da empresa. Os objetivos mobilizadores 
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representam aonde se quer chegar e as metas mobilizadoras são decomposições dos objetivos, 

com prazos e indicadores de desempenho. 

A Figura 30 apresenta a tela da ferramenta de gestão da empresa, com os dados 

levantados nas etapas de estruturação e avaliação do modelo. No anexo A é apresentado um 

relatório de acompanhamento das estratégias que a empresa está implementando. Neste 

relatório pode-se visualizar a qualquer momento o status das ações potenciais do modelo 

decisório. 

Figura 30 - Tela da ferramenta de gestão da empresa 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

 

3.6 Avaliação das Ações Implementadas 

Esta etapa consiste em avaliar os impactos das ações implementadas, para tal, são 

repetidos os passos executados no item 3.3.3 e 3.3.4. Depois passa-se a avaliar as ações 

implementadas como apresentado na Figura 31. 
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Figura 31 - Processo para avaliação das Implementações 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 

 

Os itens a seguir apresentam os resultados da execução do processo da Figura 31. 

3.6.1 Perfil de impacto na alternativa local  

No último dia útil de cada quadrimestre, deve ser avaliado o status das ações 

potenciais, considerando o impacto das alternativas locais que consiste na avaliação de 

desempenho de cada PVE. Foi solicitado aos decisores o status de cada PVE, levando em 

consideração os níveis de impacto definidos no item 3.2.3.  

Figura 32 - Desempenho local dos PVF 1 e PVF 2  da empresa no último Quadrimestre 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 
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A Figura 32 apresenta os valores aferidos no processo de avaliação de cada PVE dos 

Pontos de Vistas Fundamentais (PVF) 1 e 2, realizado no último dia do primeiro 

quadrimestre, no Apêndice H, são apresentados todos os valores do modelo. A Figura 33 

apresenta o desempenho da cada ponto de vista com base na produção do último quadrimestre 

e a avaliação realizada após a construção do modelo (Avaliação Inicial). 
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Figura 33 - Desempenho da empresa no último Quadrimestre 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 
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3.6.2 Avaliação das Implementações 

A fim de que se possam comparar os resultados das avalições, foram utilizados os mesmos critérios adotados no item 3.3.4: Avaliação 

global. A Figura 34 apresenta o resultado da avaliação do desempenho da empresa realizada no final do primeiro quadrimestre. 

Figura 34 - Avaliação de desempenho da empresa 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 
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O desempenho da empresa na avaliação inicial do primeiro quadrimestre era de -

16,6%,  ou seja, em nível comprometedor.Após a implantação das ações potenciais, a empresa 

passou para o nível competitivo alcançando o desempenho de 15%, como pode ser observado 

na Figura 34.  

Em reunião com os decisores e analisando os resultados da avaliação, os mesmos 

foram considerados bons, dado que, a maioria das ações estava relacionada justamente à 

melhoria, definição e implementação de processos que, segundo eles, é uma atividade morosa, 

requerendo vários ajustes, treinamento de equipe, utilização e institucionalizaçao do processo.  

Eles disseram acreditar que nos proximos ciclos os resultados serão ainda melhores, 

uma vez que a parte mais complexa já foi realizada. Na Figura 35, pode-se observar que os 

maiores avanços estão nos PVF 2 Gerência e Direção, PVF 7 Produtos e Serviços e PVF 10 

Garantia da Qualidade, com destaque no PVF 7 que  foi o grande responsável pelo aumento 

do desempenho da empresa, este PVF esta relacionado a implantação do ERP.   

A implantação do ERP, segundo os decisores, auxiliará no processo de gestão da 

empresa podendo influenciar positivamente nas próximas avaliações de desempenho. O PVF 

2 teve o segundo melhor desempenho do modelo. E segundo os gestores, o modelo neste 

momento, demonstra a principal preocupação que é melhorar os processo de gestão da 

empresa em todas as aréas estratégicas.  

A Figura 35 aponta a evolução dos desempenhos no nível de PVF, apresentando os 

valores das duas primeiras avaliações realizadas.  
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Figura 35 - Avaliação de desempenho nos Pontos de vistas fundamentais 

 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa.
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Comparando o resultado da Avaliação inicial com resultado da avaliação após a 

implementação das ações potenciais, observa-se o quanto cada PVF avançou com a 

implementação das melhorias. O melhor desempenho ocorreu no PVF 7, onde na avaliação 

inicial estava em -10% e avançou para 15,2% , seguido pelos PVF 10 Garantia da qualidade  e 

PVF 2 Gerencia e direção que avançaram respectivamente 7,8 e 7,6 pontos percentuais com 

relação à avaliação inicial.  

Os outros PVF não tiveram aumento significativo, mas todos os PVF trabalhados nesta 

estratégia mudaram do nível comprometedor para competitivo, como pode ser observado na 

Figura 36. 

Figura 36 - Comparativo entre os valores esperado e atual de cada PVF 

 

Fonte: o autor, baseados em dados da pesquisa. 
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4 Conclusões e Considerações Finais 

A proposta desta dissertação foi adaptar a metodologia MCDA-C com a inclusão de 

uma nova fase denominada monitoramento das ações. Com esta nova fase foi possível 

apresentar, implantar e avaliar as recomendações para promoção da melhoria do desempenho 

global da organização. Para tal, esta nova proposta de metodologia foi aplicada em uma 

empresa desenvolvedora de software . 

A escolha da metodologia MCDA-C ocorreu em virtude da sua característica 

construtivista, que promove a participação dos decisores em todas as etapas do processo de 

tomada de decisão.  A adaptação da metodologia se faz necessária para formalizar a 

implementação das ações estabelecidas durante as fases de estruturação, avaliação e 

recomendação. 

Com a aplicação do modelo, verificou-se que foi fundamental a participação dos 

decisores em todas as etapas previstas na proposta (Estruturação, Avaliação, Elaboração de 

Recomendações e, Aplicação e Monitoramento). Os decisores auxiliaram o facilitador na 

construção e validação do modelo, sugerindo a aplicação de ferramentas utilizadas do seu dia 

a dia como: o Planning Poker, que foi utilizado para calcular o grau de exposição da empresas 

com relação a cada PVEs. O processo para calcular o grau de exposição contribuiu para 

ampliar o conhecimento dos decisores sobre seus pontos de preocupação e facilitando a 

implantação e institucionalização do modelo na empresa para auxiliar o processo de tomada 

de decisão na mesma. 

O modelo permitiu avaliação dos critérios identificados e ofereceu uma visão geral e 

detalhada dos pontos de preocupação dos decisores com relação à empresa. Auxiliou na 

identificação das ações potencias para satisfazer os objetivos dos decisores, definiu os níveis 

de escala e valores satisfatórios para cada ponto de vista selecionado. 
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Foi possível identificar o desempenho da empresa em um determinado momento, e a 

partir daí traçar planos/estratégias para empresa melhorar seu desempenho de maneira geral, 

buscando atingir níveis de excelência. Propiciando, desta forma, uma tomada de decisão mais 

assertiva para seleção das ações que possam melhorar o desempenho geral da empresa, 

ficando claro para os decisores que o modelo poderá auxiliá-los no processo de tomada de 

decisão na empresa. 

Com os resultados apurados neste trabalho, foi possível evidenciar que a Metodologia 

MCDA-C adaptada facilita a resolução de problemas com critérios múltiplos e conflitantes; 

contribui para construção do conhecimento, sendo capaz de reconhecer as preocupações, as 

crenças e os valores da empresa avaliada, propondo soluções adequadas para resolução de 

problemas, monitorando a implantação das recomendações, e com isso proporcionando um 

melhor aproveitamento das oportunidades pela organização.  

Destacamos também, que durante a execução das etapas de construção do modelo a 

empresa iniciou um processo de customização da sua ferramenta Gestão e com isso 

institucionalizou os princípios da metodologia MCDA-C no seu processo de gestão. A partir 

da customização do Sistema de Gestão a empresa conseguiu de forma rápida e dinâmica gerir 

todo processo de tomada de decisão e avaliação de desempenho, facilitando a inclusão e 

acompanhamento das implementações das ações de melhoria na organização. 

Espera-se que este trabalho possa colaborar com o aumento do conhecimento a 

respeito da Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão – Construtivista (MCDA-C), 

servindo de apoio para construção de outros modelos com temas relacionados. 

Finalmente recomenda-se que o método desenvolvido neste trabalho seja aplicado em 

um grupo de empresas como do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação (APL 

de TI). Onde se poderia validar a contribuição da metodologia em um ambiente de maior 
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abrangência, avaliando e comparando o desenvolvimento das empresas com outras empresas 

do setor.  
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ANEXO A - Relatório de acompanhamento das estratégias 

 
    

 

PLANO ESTRATÉGICO 

  

 

           Relatório de Acompanhamento 
 

 

 

 
 

 
 



94 

 

 
 

 
 

                        

 

Analítico 
 

 

meta (ultima medição) N1 N2 N3 N4 N5 Alvo Atual atingida? PROCESSOS 
 

                        
 

categoria Desenvolvimento e Produção 
 

 

objetivo 9178 - Realizar melhoria na qualidade de processo, em nível descritivo bom, para efetivação das evidencias ITMark, até final do planejamento  
vigente 

 

                        
                  

Sugestões de 
Processo 

     

 

9242 - Obter 40% dos processos o registro da monitoria da qualidade 
até final de 2014 (8134) 0 10 20 40 60 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

A i i  d  C l  C l  d  
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9243 - Registrar 20 lições aprendidas até final de 2014 (8134) 0 8 15 20 25 Bom 0 - Comprometedor Não 

Imobilizado, 
Produto ou  

Mudança   

 

Execução Planejamento Planejamento 
Estratégico 

  

 

Plano de 
Avaliação 

Plano de 
Recurso 

Registro de 
Oportunidade 

  

 

Risco Externo Risco  
Interno 

Seleção e 
Incorporação 

  

 

Sugestões de 
Processo 

     

                       
                  

Sugestões de 
Processo 

     

 

9244 - Implementar em 85% uma nova gestão para qualidade até final 
de 2014 (8134) 0 30 60 85 100 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
      

Qtd. Metas 3 
 

Atingidas 0 Obj. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

objetivo 9179 - Realizar melhoria nas atividades de desenvolvimento e produção, em nível descritivo bom, para comprimento dos itens levantados ITMark,  
até final do planejamento vigente 

 

                        
                  

Plano de 
Recurso 

     

 

9245 - Fechar 10 contratos formalizados com fornecedores até final do 
planejamento vigente (8134) 0 3 6 10 13 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Plano de 
Recurso 

Seleção e 
Incorporação 

    

 

9246 - Abrir 3 vagas especificas de suporte até final de 2014 (8134) 0 1 2 3 4 Bom 0 - Comprometedor Não 

    

                      
                  

Aquisição de 
Imobilizado, 
Produto ou  

Sugestões de 
Processo 

    

 

9247 - Implementar em 85% um novo processo de análise de compra 
até final de 2014 (8134) 0 25 55 85 100 Bom 15 - Neutro Não 

    

                      
      

Qtd. Metas 3 
 

Atingidas 0 Obj. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

objetivo 9180 - Realizar melhorias nas atividades de medição e análise, em nível descritivo bom, para atender requisitos ITMark, até final do planejamento 
vigente 

 

                        
                  

Sugestões de 
Processo 

     

 

9248 - Implementar em 70% um novo processo  de coleta e 
armazenamento das monitorias e avaliações até final do planejamento 
vigente (8134) 

0 20 50 70 100 Bom 15 - Neutro Não 

     

                       
                  

Plano de 
Avaliação 

     

 

9249 - Avaliar 10 produtos de trabalho e serviços objetivamente até 
final de 2014 (8134) 0 3 6 10 13 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Pl  d   
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9251 - Estabelecer 10 objetivos de medição de processos até final do 
planejamento vigente (8134) 0 3 6 10 13 Bom 0 - Comprometedor Não 

Plano de 
Avaliação 

     

                       
                  

Plano de 
Avaliação 

     

 

9252 - Publicar 4 resultados de medição até final de 2014 (8134) 0 1 2 4 6 Bom 1 - Neutro Não 

     

                       
      

Qtd. Metas 4 
 

Atingidas 0 Obj. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

objetivo 9181 - Realizar melhoria nas atividades de planejamento de projetos, em nível descritivo bom, para atender os requisitos ITMark, até final do 
planejamento 

 

                        
                  

Plano de 
Avaliação 

     

 

9255 - Implementar 11 visões pertinentes a administração dos projetos 
até final de 2014 (8134) 6 7 9 11 19 Bom 3 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Risco Externo Risco Interno 

    

 

9254 - Executar 20 reuniões específicas de análise de riscos até final de 
2014 (8134) 0 7 14 20 24 Bom 0 - Comprometedor Não 

    

                      
                  

Plano de 
Avaliação 

     

 

9256 - Criar 3 novos critérios de análise de eficácia das ações 
corretivas até final de 2014 (8134) 0 1 2 3 4 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Planejamento 

     

 

9265 - Produzir 30% de um novo documento de plano de projeto até 
final de 2014 (8134) 1 15 30 30 45 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Sugestões de 
Processo 

     

 

9266 - Implementar em 30% um novo processo para ações corretivas 
até final de 2014 (8134) 0 1 15 30 45 Bom 15 - Competitivo Não 

     

                       
                  

Planejamento 
Estratégico 

     

 

9267 - Implementar em 85% um novo pacote de políticas 
organizacionais até final do planejamento vigente (8134) 0 25 60 85 100 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
      

Qtd. Metas 6 
 

Atingidas 0 Obj. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

objetivo 9182 - Realizar implantação de processo para gestão da configuração, em 100% implantado, para atender aos requisitos ITMark, até final do 
planejamento vigente 

 

                        
                  

Sugestões de 
Processo 

     

 

9268 - Implementar em 30% um novo processo para gestão de 
configuração até final do planejamento vigente (8134) 0 7 15 30 45 Bom 15 - Competitivo Não 

     

                       
      

Qtd. Metas 1 
 

Atingidas 0 Obj. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

Metas Desenvolvimento e Produção 17 
 

Atingidas 0 Ctg. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

categoria Financeiro 
 

 

objetivo 9158 - Realizar melhoria nas praticas de gestão financeira, em nível descritor bom, para otimização das atividades pertinentes, aumento da  
confiança nos dados e agilidade na extração dos resultados financeiros, até final do planejamento estratégico 

 

                        
                  

S  d   
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9160 - Implementar em 90% o processo de análise de controle de fluxo 
de caixa até primeiro semestre de 2015 (8134) 10 40 70 90 100 Bom 15 - Neutro Não 

Sugestões de 
Processo 

     

                       
                  

Sugestões de 
Processo 

     

 

9161 - Implementar em 50% o processo de controles financeiros gerais 
até primeiro semestre de 2015 (8134) 5 15 35 50 100 Bom 15 - Neutro Não 

     

                       
                  

Sugestões de 
Processo 

     

 

9159 - Aumentar em 6 o registro da reuniões financeiras formais até 
primeiro semestre de 2015 (8134) 0 2 4 6 8 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Planejamento 
Estratégico 

Sugestões de 
Processo 

    

 

9162 - Aumentar em 3 o número de reuniões de analise de balanço 
contábil formais realizadas até primeiro semestre de 2015 (8134) 0 1 2 3 4 Bom 0 - Comprometedor Não 

    

                      
                  

Sugestões de 
Processo 

     

 

9163 - Implementar em 40% o processo de análise de ROI até primeiro 
semestre de 2015 (8134) 0 10 30 40 50 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Sugestões de 
Processo 

     

 

9164 - Implementar em 65% o processo de estratégia de saída de 
sócios até primeiro semestre de 2015 (8134) 15 30 45 65 100 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
      

Qtd. Metas 6 
 

Atingidas 0 Obj. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

Metas Financeiro 6 
 

Atingidas 0 Ctg. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

categoria Gestão/Direção 
 

 

objetivo 9166 - Realizar melhoria nas atividades de Marketing, Vendas e Distribuição, em nível descritor bom, para otimização dos processos e melhoria dos 
lucros, até final do plano estratégico 

 

                        
                  

Plano de 
Vendas 

     

 

9190 - Implementar em 50% uma estratégia de Marketing até final do 
planejamento vigente (8134) 5 15 25 50 75 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Plano de 
Vendas 

     

 

9191 - Implementar em 50% um plano de Marketing baseado em 
pesquisa de mercado até final do planejamento vigente (8134) 5 15 25 50 75 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Plano de 
Recurso 

Sugestões de 
Processo 

    

 

9192 - Formalizar em 50% o processo para alianças estratégicas até 
final do plano estratégico (8134) 5 15 25 50 75 Bom 0 - Comprometedor Não 

    

                      
                  

Plano de 
Vendas 

     

 

9193 - Listar em 60 os clientes potenciais até final do planejamento 
vigente (8134) 10 20 40 60 80 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Plano de 
Vendas 

     

 

9194 - Definir e planejar 4 ações de Marketing até final do 
planejamento vigente (8134) 1 2 3 4 5 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Prospecção 

     

 

9195 - Efetuar 18 negócios independente do produto até final do 
planejamento vigente (8134) 3 6 10 18 24 Bom 7 - Competitivo Não 

     

                       
                  

Pl  d   
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9196 - Criar 4 canais de distribuição formalizados até final do 
planejamento vigente (8134) 1 2 3 4 5 Bom 0 - Comprometedor Não 

Plano de  
Vendas 

     

                       
                  

Plano de 
Vendas 

Sugestões de 
Processo 

    

 

9198 - Implementar em 30% um processo de posicionamento no 
mercado até final do planejamento vigente (8134) 5 10 20 30 40 Bom 0 - Comprometedor Não 

    

                      
                  

Plano de 
Vendas 

     

 

9203 - Documentar em 70% os produtos e seus benefícios até final do 
planejamento vigente (8134) 10 30 50 70 100 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
      

Qtd. Metas 9 
 

Atingidas 0 Obj. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

objetivo 9165 - Realizar melhoria na Gestão e Direção da empresa, em nível descritor bom, para melhorar as atividades e suprir necessidades de informação, 
até término do plano estratégico 

 

                        
                  

Seleção e 
Incorporação 

     

 

9187 - Ampliar em 3 o quadro de colaboradores até jan/2015 (8134) 0 1 2 3 4 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Plano de 
Avaliação 

Sugestões de 
Processo 

    

 

9184 - Executar ao menos 3 reuniões de revisão de processos 
gerenciais até final do planejamento (8134) 0 1 2 3 6 Bom 0 - Comprometedor Não 

    

                      
                  

Plano de 
Recurso 

     

 

9185 - Investir em 40 horas de capacitação em gestão de negócios para 
os gerentes até final do planejamento vigente (8134) 10 20 30 40 60 Bom 20 - Neutro Não 

     

                       
                  

Plano de 
Recurso 

     

 

9186 - Implementar em 30% uma política de incentivos e recompensas 
até final do planejamento vigente (8134) 5 10 20 30 50 Bom 10 - Neutro Não 

     

                       
                  

Plano de 
Recurso 

     

 

9188 - Receber em 60 horas de atividade uma capacitação em 
segurança até final do planejamento vigente (8134) 8 16 40 60 120 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Plano de 
Recurso 

     

 

9189 - Revisar em 100% o quadro de colaboradores em suas 
descrições,  definições e documentação até final do plano estratégico 
(8134) 

10 40 70 100 130 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
      

Qtd. Metas 6 
 

Atingidas 0 Obj. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

Metas Gestão/Direção 15 
 

Atingidas 0 Ctg. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

categoria Mercado 
 

 

objetivo 9168 - Realizar melhoria na atuação no mercado, em nível descritivo bom, para melhorar as atividades e o posicionamento no mesmo, até final do 
planejamento vigente 

 

                        
                  

Prospecção 

     

 

9271 - Efetuar 3 vendas com atuação de prospecção ativa até final de 
2015 (8134) 0 1 2 3 4 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Pl  d   
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9209 - Implementar em 50% um plano comercial e de Marketing até 
final do planejamento vigente (8134) 10 15 25 50 75 Bom 0 - Comprometedor Não 

Plano de 
Vendas 

     

                       
                  

Plano de 
Vendas 

Sugestões de 
Processo 

    

 

9272 - Implementar em 80% uma nova política para vendas e 
distribuição até final de 2015 (8134) 0 20 40 80 100 Bom 0 - Comprometedor Não 

    

                      
                  

Planejamento 
Estratégico 

Plano de 
Vendas 

    

 

9205 - Identificar 9 clientes padrão até final do planejamento 
estratégico (8134) 3 5 7 9 12 Bom 0 - Comprometedor Não 

    

                      
                  

Planejamento 
Estratégico 

     

 

9204 - Criar 3 estratégias de nicho de mercado até final do 
planejamento vigente (8134) 0 1 2 3 4 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Planejamento 
Estratégico 

     

 

9206 - Analisar 4 concorrentes eficientemente (pontos fortes, fracos, 
atuação, etc.) até final do planejamento estratégico (8134) 0 1 3 4 6 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Plano de 
Vendas 

     

 

9208 - Executar 3 ações de fidelização de clientes até final do 
planejamento vigente (8134) 0 1 2 3 5 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Planejamento 
Estratégico 

Plano de 
Avaliação 

    

 

9207 - Criar 5 critérios de aderência entre clientes e cliente padrão até 
final do planejamento vigente (8134) 0 1 2 5 8 Bom 0 - Comprometedor Não 

    

                      
      

Qtd. Metas 8 
 

Atingidas 0 Obj. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

objetivo 9169 - Realizar melhoria na administração de recursos humanos e sociedade, em nível descritivo bom, para economia dos recursos e manutenção do 
quadro de colaboradores, até final do planejamento vigente 

 

                        
                  

Plano de 
Recurso 

Sugestões de 
Processo 

    

 

9210 - Implementar em 45% uma política e processo de motivação dos 
colaboradores até final do planejamento vigente (8134) 30 35 40 45 50 Bom 15 - 

Comprometedor Não 

    

                      
                  

Sugestões de 
Processo 

     

 

9211 - Implementar em 75% novo processo de comunicação interna 
definido e politizado até final do planejamento vigente (8134) 20 35 50 75 100 Bom 15 - 

Comprometedor Não 

     

                       
      

Qtd. Metas 2 
 

Atingidas 0 Obj. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

Metas Mercado 10 
 

Atingidas 0 Ctg. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

categoria Plano Estratégico 
 

 

objetivo 9170 - Realizar melhoria nas atividades do planejamento estratégico, em nível descritivo bom, para melhorar o alinhamento e direção das demais 
atividades, até final do planejamento vigente 

 

                        
                  

Planejamento 
Estratégico 

     

 

9212 - Obter 6 estudos de mercado alinhados aos produtos TZM até 
final do planejamento estratégico (8134) 0 1 3 6 8 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Pl j   S  d  
    



100 

 

9214 - Implementar em 66% um novo processo de comunicação e 
controle para o planejamento estratégico até final do planejamento 
vigente (8134) 

0 15 33 66 100 Bom 15 - Neutro Não 
Planejamento 
Estratégico 

Processo     

                      
                  

Plano de 
Avaliação 

Sugestões de 
Processo 

    

 

9216 - Implementar em 45% um novo processo de avaliação de 
indicadores organizacionais até final do planejamento vigente (8134) 0 15 30 45 60 Bom 15 - Neutro Não 

    

                      
                  

Planejamento 
Estratégico 

Sugestões de 
Processo 

    

 

9215 - Implementar em 45% um novo plano de negócios até final do 
planejamento vigente (8134) 0 15 30 45 60 Bom 0 - Comprometedor Não 

    

                      
                  

Planejamento 
Estratégico 

Plano de 
Recurso 

Sugestões de 
Processo 

  

 

9217 - Obter 3 projeções elaboradas e alinhas com a estratégia 
organizacional e de negócios até final do planejamento vigente (8134) 0 1 2 3 4 Bom 0 - Comprometedor Não 

  

                    
                  

Sugestões de 
Processo 

     

 

9218 - Implementar em 70% novo processo para estratégia da 
organização enquanto atuação de mercado até final do planejamento 
(8134) 

10 25 50 70 100 Bom 15 - Neutro Não 

     

                       
                  

Plano de 
Vendas 

     

 

9213 - Obter 4 apresentações comerciais entre produto e institucional 
até final do planejamento vigente (8134) 0 1 3 6 8 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
      

Qtd. Metas 7 
 

Atingidas 0 Obj. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

Metas Plano Estratégico 7 
 

Atingidas 0 Ctg. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

categoria Produtos e Serviços 
 

 

objetivo 9171 - Realizar melhoria nos produtos e serviços, em nível descritor bom, para atingir as boas práticas exigidas pela certificação ITMark, até final  
do planejamento vigente 

 

                        
                  

Plano de 
Recurso 

Sugestões de 
Processo 

    

 

9219 - Implementar em 25% um ERP organizacional até final do 
planejamento vigente (8134) 0 10 15 25 35 Bom 15 - Competitivo Não 

    

                      
                  

Sugestões de 
Processo 

     

 

9220 - Implementar em 80% novo processo de gestão financeira até 
final do planejamento vigente (8134) 30 45 60 80 100 Bom 15 - 

Comprometedor Não 

     

                       
                  

Plano de 
Vendas 

     

 

9222 - Obter 3 registros oficiais de marcas e produtos até final do 
planejamento vigente (8134) 0 1 2 3 4 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Plano de 
Vendas 

     

 

9223 - Obter 3 analises de margem de lucro obtidas para balizar a 
flexibilidade nas vendas até final do planejamento vigente (8134) 0 1 2 3 4 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Planejamento 
Estratégico 

     

 

9224 - Obter 4 estudos profundos sobre a concorrência até final do 
planejamento vigente (8134) 0 1 3 4 6 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Plano de 
Avaliação 

     

 

9225 - Definir e avaliar 6 indicadores para produtos e serviços até final 
do planejamento vigente (8134) 0 1 4 6 8 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

S  d   
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9227 - Implementar em 50% um novo processo de análise de compra 
até final do planejamento vigente (8134) 5 10 30 50 80 Bom 15 - Competitivo Não 

Sugestões de 
Processo 

     

                       
                  

Sugestões de 
Processo 

     

 

9228 - Registrar 12 decisões formais realizadas pela alta gerencia até 
final de 2014 (8134) 0 4 8 12 16 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Planejamento 
Estratégico 

     

 

9229 - Obter 3 analises do número dos clientes dos concorrentes até 
final do planejamento vigente (8134) 0 1 2 3 4 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Plano de 
Avaliação 

Sugestões de 
Processo 

    

 

9230 - Realizar 8 decisões formais registradas baseadas em resultados 
e indicadores financeiros até final de 2014 (8134) 0 2 5 8 10 Bom 0 - Comprometedor Não 

    

                      
                  

Sugestões de 
Processo 

     

 

9231 - Implementar em 70% um processo de analise dos clientes atuais 
até final do planejamento vigente (8134) 0 15 40 70 100 Bom 15 - Neutro Não 

     

                       
                  

Plano de 
Avaliação 

     

 

9232 - Desenvolver 4 cubos de analise de produtos e serviços até 2014 
(8134) 0 1 3 4 5 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
      

Qtd. Metas 12 
 

Atingidas 0 Obj. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

objetivo 7715 - Realizar a execução das atividades para o desenvolvimento de novo produto, em nível descritivo bom, para nova frente de vendas menos 
dependente de hardware e com menos risco operacional, até final do planejamento vigente 

 

                        
                  

Planejamento 
Estratégico 

Sugestões de 
Processo 

    

 

9270 - Desenvolver 1 plano de ação contendo as informações 
pertinentes de mercado, comercialização, etc. para novo produto até o 
final do planejamento vigente (8134) 

0 0 0 1 2 Bom 0 - Comprometedor Não 

    

       

                        
                        
      

Qtd. Metas 1 
 

Atingidas 0 Obj. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

Metas Produtos e Serviços 13 
 

Atingidas 0 Ctg. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

categoria Segurança da Informação 
 

 

objetivo 9172 - Realizar implantação de uma política de segurança, em 100% conforme ISO 27000, para proteção e segurança dos dados internos e 
diferenciação da TZM dos concorrentes, até final do planejamento vigente 

 

                        
                  

Plano de 
Recurso 

Sugestões de 
Processo 

    

 

9233 - Implementar em 50% uma nova politica de controle dos 
computadores da empresa até final do planejamento vigente (8134) 0 10 25 50 75 Bom 0 - Comprometedor Não 

    

                      
                  

Sugestões de 
Processo 

     

 

9235 - Implementar em 50% um novo processo de gestão de 
configuração até final do planejamento vigente (8134) 0 10 25 50 75 Bom 15 - Competitivo Não 

     

                       
                  

Sugestões de 
Processo 

     

 

9236 - Implementar em 50% um novo processo de segurança da 
informação baseado em políticas até final de 2014 (8134) 0 10 25 50 75 Bom 15 - Competitivo Não 

     

                       
                  

E  Pl  d  
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9237 - Disponibilizar 4 ambientes de teste para os produtos, serviços e 
ferramentas da TZM até final de 2014 (8134) 0 1 2 3 4 Bom 0 - Comprometedor Não 

Recurso     

                      
                  

Sugestões de 
Processo 

     

 

9238 - Implementar em 50% um novo processo de classificação das 
informações até final de 2014 (8134) 0 10 25 50 75 Bom 15 - Competitivo Não 

     

                       
                  

Plano de 
Recurso 

     

 

9239 - Implementar 3 controles de acesso a informações da TZM até 
final de 2014 (8134) 0 1 2 3 4 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
      

Qtd. Metas 6 
 

Atingidas 0 Obj. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

objetivo 9177 - Realizar capacitação em segurança, em 40 horas de instrução, para melhoria das atividades internas e incremento no conhecimento geral  
sobre o assunto, até final do planejamento vigente 

 

                        
                  

Plano de 
Recurso 

     

 

9241 - Obter 40 horas de capacitação em segurança para o responsável 
da segurança da informação até final de 2014 (8134) 0 8 20 60 40 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
                  

Plano de 
Recurso 

     

 

9240 - Implantar 3 itens de controle de acesso físico até final de 2014 
(8134) 0 1 2 3 4 Bom 0 - Comprometedor Não 

     

                       
      

Qtd. Metas 2 
 

Atingidas 0 Obj. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 

Metas Segurança da Informação 8 
 

Atingidas 0 Ctg. atingido? (+80%) Não 
 

                        

    

Total Metas Plano 76 
 

Atingidas 0 Pln. atingido? (+80%) Não 
 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

ANEXO B  - Planning Poker 

Segundo Silveira (2012) o Planning Poker é uma técnica de estimativa voltada para as 

metodologias ágeis, inclusive o Scrum, diferentemente dos métodos de estimativas anteriores, 

cujo foco é para abordagens mais tradicionais. Algumas denominações apresentadas aqui 

farão parte do contexto do Scrum, portanto exigirá um conhecimento básico do mesmo, que 

foi abordado no Capítulo 3. 

[Grenning 2002] afirma que esta é a melhor ferramenta encontrada para estimar 

tamanho de projetos em metodologias ágeis. O Planning Poker pode ser considerado a 

combinação de três técnicas menos comuns de métodos de estimativas ágeis: opinião de 

especialista, analogia e desagregação [Cohn 2005], o que a torna uma prática bastante 

interativa e prática. 

O Planning Poker consiste na obtenção de estimativa através de um jogo de cartas. A 

ideia principal por trás dele é permitir que todos os membros da equipe de desenvolvimento 

(programadores, testadores, design, analistas, etc.) participem colocando a sua visão de 

complexidade para que juntos possam chegar a um denominador comum para a equipe. Nas 

metodologias ágeis, as estimativas de esforço e tempo são aplicadas a estórias e é essa 

atividade é de responsabilidade da equipe técnica por alguns motivos [CTIC-UFPA 2011]: 

1. Quando se planeja, normalmente não se sabe exatamente quem vai 

implementar quais partes de quais estórias; 

2.  Estórias normalmente envolvem diversas pessoas com diferentes 

conhecimentos (design de interface de usuário, codificação, teste, etc.); 

3. Para prover uma estimativa, os membros da equipe precisam de algum tipo de 

compreensão da natureza de cada estória. Um maior entendimento do contexto  

aumenta a probabilidade de que os membros se ajudarão durante a iteração. 
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Isso também aumenta a probabilidade de que questões importantes sobre a 

estória surjam cedo; 

4. Quando todos estimam uma estória, frequentemente descobrem-se 

desconexões onde duas pessoas da equipe têm estimativas bastante diferentes 

para a mesma estória. É preciso descobrir e discutir essas questões antes de se 

iniciar a iteração. 

No Scrum, o Planning Poker é realizado durante o Sprint Planning Metting [Pereira et 

al 2007]. O objetivo é atribuir uma complexidade em comum a todos os membros da equipe 

para as estórias de cada item do Product Backlog de uma forma mais dinâmica. Estes, 

portanto, são os principais responsáveis pelas estimativas das estórias. 

No Planning Poker, cada integrante tem a sua disposição um baralho de 13 cartas, 

numeradas numa sequência similar a encontrada nos números de Fibonacci, conforme mostra 

a Figura 37. De acordo com [CTIC-UFPA 2011], existe um propósito ao utilizar uma 

sequência não linear na determinação de estimativas. O objetivo de utilizar estes números é 

que o intervalo entre os valores permite visualizar melhor as diferenças de complexidade entre 

as funcionalidades. Essa ideia diminui a granularidade das estórias, o que evita uma falsa 

ideia de precisão de estimativas. Então se para um item foi dada uma estimativa de 20 pontos, 

não faz muita diferença se pudesse ser dado um valor próximo. Portanto, este valor trata-se de 

um palpite aproximado. 

Figura 37 - Baralho de Planning Poker  
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Valores acima de 20 são considerados altos e, portanto trata-se de uma estória grande, 

que podem não ser completamente finalizadas numa única iteração. Uma ideia seria tentar 

entrar em maiores detalhes, quebrando a estória maior em menores, com redução em suas 

complexidades. O recomendável é que ao final do Planning Poker, se consiga fazer com que 

as estórias da iteração possuam algum valor do intervalo de 1∕2 a 13. No entanto, é necessário  

evitar outro problema que é deixar que as estórias tornarem-se muito pequenas, pois isso 

provavelmente tornará a equipe vítima do micro gerenciamento [Kniberg 2007]. 

O baralho do Planning Poker ainda pode conter algumas cartas com propósitos 

especiais. A carta com valor ‘0’ (zero) indica que uma estória está finalizada ou é tão pequena 

que pode ser resolvida em questão de minutos [Kniberg 2007]. A carta com ‘?’ (interrogação) 

indica que o participante não tem o conhecimento apropriado para estimar o esforço 

necessário para a estória. Não é frequentemente utilizada, mas se for, a equipe precisa 

trabalhar a respeito da estória para tentar chegar a um melhor consenso entre os membros da 

equipe. Por último, a carta com xícara de café indica que o participante não está em condições 

de pensar sobre a estória e necessita de uma pausa para refletir sobre a mesma [CTIC-UFPA 

2011]. 

Durante o Planning Poker, devem ser realizadas rodadas para obter a estimativa da 

estória, com base nestes valores. As diferenças que surgirem durante estas rodadas deverão 

ser editadas por um coordenador. No Scrum, este papel é de responsabilidade do Scrum 

Master. O Product Owner, por sua vez, será responsável por explicar as estórias, sendo 

importante para retirar as possíveis dúvidas que surgirem a respeito destas estórias. Não 

intervém na estimativa [CTIC-UFPA 2011]. 

Os seguintes procedimentos que devem ser tomados ao se estimar uma estória, quando 

realizado por uma equipe Scrum [CTIC-UFPA 2011], [Haugen 2006], [Cohn 2005]: 
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1. Inicialmente pontua-se a estória que mais se aproxima do valor ‘3’ (três), pois  servirá 

como referência para as demais. 

2.  As estórias são apresentadas por vez. O Product Owner descreve para a equipe Scrum 

a estória e fornece informações a respeito do seu valor de negócio. A seguir, o 

coordenador vai perguntar o esforço necessário para concluir a história aos membros 

da equipe, conforme a Figura 38. 

Figura 38 - Coordenador solicita aos participantes a estimativa de uma determinada estória. 

 

3. Cada membro da equipe deve pensar a respeito do tempo e esforço necessário para se 

implementar a estória lida, conforme a Figura 39. Os membros da equipe devem 

estimar considerando todas as tarefas envolvidas pelos responsáveis em desenvolver, 

testar, criar design, etc. Então, deve escolher uma carta no baralho correspondente ao 

valor desta estimativa e coloca-a virada para baixo. 

Figura 39 - Integrantes da equipe técnica escolhendo suas estimativas da estória. 
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4. Quando todos os membros fizerem o procedimento acima, então devem revelar as 

cartas escolhidas simultaneamente, conforme a Figura 40. Isso faz com que cada 

membro da equipe pense por si próprio na hora de uma decisão de estimativa. 

Figura 40 - Integrantes da equipe técnica mostrando suas cartas. 

 

5. Todos avaliam os resultados e verificam se houve convergência entre as cartas 

mostradas, ou seja, todas as estimativas possuam valores aproximados para a mesma 

estória. 

6. Caso contrário, o Scrum Master solicita aos membros, que mostraram o menor e o 

maior valor estimado, que expliquem o motivo que os levaram a tal estimativa. Isto 

faz com que os integrantes reflitam sobre alguns pontos da estória, o que pode fazer 

com que mudem os valores propostos para as estimativas. Então, uma nova rodada é 

realizada até que as estimativas de esforço cheguem a uma convergência, conforme a 

Figura 41 
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Figura 41 - Integrantes da equipe técnica refazendo suas escolhas para a estimativa. 

 

7. A estimativa final da estória será o valor que tiver maior ocorrência ou a média entre 

as estimativas informadas. Então começa uma nova rodada com a leitura da próxima 

estória pelo Product Owner. O processo se repete até que tenha sido concluída a 

estimativa das estórias dos itens do Product Backlog.  Alguns trabalhos [Haugen 

2006] afirmam haver uma melhora na eficiência das estimativas com pontos por 

estórias quando utilizada esta técnica para atribuição dos pontos.  No entanto, um 

ponto a se levantar é que na utilização de técnicas não estruturadas algumas pessoas 

com melhor entendimento do contexto da estória podem influenciar no resultado 

proposto pelo restante da equipe. Ou seja, vai provavelmente fazer com que os  outros 

membros sigam o raciocínio apresentado. 

Conforme visto, o Planning Poker é uma alternativa muito satisfatória para realização 

de estimativas na metodologia Scrum. No entanto, este jogo torna-se inviável de ser realizado 

em equipes geograficamente distantes, pois estas não compartilham um mesmo espaço físico 

e um mesmo baralho de cartas [Kniberg 2007]. 
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APÊNDICE A - Conceitos dos PVEs  com os Graus de Exposição, 
Importância e Impacto 

Áreas de Preocupação Conceitos 

Ex
po

si
çã

o 

Im
po

rt
ân

ci
a 

Im
pa

ct
o 

G
es

tã
o 

de
 N

eg
óc

io
s 

Financeiro 

68 

Ter conhecimento formal dos 
resultados  da empresa ... 
Não ter certeza sobre os 
resultados da empresa 

320 40 8 

24 

Provisionar recursos para 
desenvolvimento das 
estratégias ... Não ter 
planejamento para execução 
das estratégias 

800 40 20 

69 
Fazer projeções de lucros e 
faturamento ... Não ter metas 
para lucro e faturamento 

260 20 13 

62 

Ter conhecimento 
aprofundado das 
demonstrações contábeis 
como Balanço orçamentário, 
financeiro, patrimonial, fluxo 
de caixa e outros ...  Não ter 
conhecimento aprofundado 
das demonstrações contábeis 
da empresa 

260 20 13 

17 

Ter um processo definido 
para avaliar os investimentos 
a serem realizados pela 
empresa ... Não ter um 
processo definido para os 
investimentos  

65 13 5 

Gestão/Direção 

13 

Ajustar o processo de 
estabelecimento de objetivos 
da organização separados 
dos objetivos dos produtos ... 
Manter o processo da forma 
estabelecida inicialmente 

4.000 100 40 

51 

Assegurar que os processo 
sejam avaliados 
periodicamente pelos 
gestores ... Não ter um 
processo de avalição definido 

800 40 20 

66 

Planejar a capacitação das 
pessoas responsáveis pela 
gestão da empresas ...Não 
controlar o processo de 
capacitação dos 
responsáveis pela gestão 

400 20 20 
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43 

Implementar uma politica de 
incentivos e recompensas ... 
Não se preocupar com 
políticas de incentivos e 
recompensas. 

160 20 8 

53 

Planejar a redução da 
dependência dos sócios na 
empresas ... Manter as 
atividades operacionais da 
empresa sendo executadas 
por sócios da empresa 

100 5 20 

Marketing/Vendas/Distribuição 

9 

Implementar a estratégia de 
Marketing da empresa ... Não 
ter estratégia de Marketing 
implementada 

4.000 100 40 

14 
Definir plano de marketing da 
empresa ... Não tem um 
plano de marketing definido 

4.000 100 40 

30 

Formalizar alianças 
estratégica ... Não tem metas 
para formalização de alianças 
estratégicas 

2.000 100 20 

44 

Identificar quais são os 
clientes potenciais ... Não ter 
conhecimento dos potenciais 
clientes 

800 40 20 

36 

Estabelecer ações de 
marketing para orientar a 
venda dos produtos ... Não 
ter ações de marketing que 
oriente a venda dos produtos 

400 20 20 

32 
Definir indicadores de vendas 
... Não ter definidos os 
indicadores de vendas 

320 40 8 

21 

Definir metas para 
implementação de canais de 
vendas ... Não ter metas para 
implementação de canais de 
vendas 

260 13 20 

65 

Definir metas para o 
posicionamento no mercado 
alvo ... Não ter metas para 
posicionamento no mercado 
alvo 

260 20 13 
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Mercado 

45 

Definir estratégias para 
acesso aos nichos de 
mercado ... Não ter 
estratégias definidas para 
acesso a nichos de mercado 

160 20 8 

28 

Descrever o cliente padrão 
para todos os produtos ...não 
ter a definição formalizada do 
cliente padrão para cada 
produto 

104 8 13 

60 

Identificar e analisar os 
concorrentes ... Não ter 
informações fidedignas e 
formalizadas dos 
concorrentes 

100 20 5 

16 
Avaliar a aderência entre os 
clientes atuais e os perfil do 
cliente padrão definido 

64 8 8 

20 

Estabelecer metas para 
fidelização de clientes ... Não 
ter ações e metas para 
fidelização de clientes 

40 5 8 

64 

Implementar plano comercial 
e de Marketing ... Não 
possuir um plano comercial e 
de marketing formalizado 

260 13 20 

Pessoas e Sociedade 

11 

Definir processo de 
motivação e reconhecimento 
dos colaboradores ... Não ter 
ações e processos para 
motivação e reconhecimento 
dos colaboradores 

169 13 13 

61 

Implementar processo de 
comunicação interna ... Não 
ter um processo definido para 
comunicação interna 

15 5 3 

Plano de Marketing 

15 

Realizar estudo de mercado 
para cada produto ... Não ter 
um estudo de mercado para 
cada produto 

800 40 20 

47 

Desenvolver apresentações 
da empresas e dos produtos 
... Não ter um material oficial 
padrão para apresentar a 
empresa e os produtos 

65 5 13 
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7 

Definir e implementar os 
objetivos e metas da empesa 
... Não ter objetivos e metas 
claramente definidos, 
implementados, comunicados 
e controlados 

520 40 13 

25 

Definir um plano de negócios 
alinhado com o plano de 
marketing ... Não ter planos 
alinhados 

400 20 20 

27 

Implementar indicadores para 
realização dos controle geral 
da organização ... Não ter 
indicadores para controle 
geral da organização 

260 20 13 

39 

Definir os indicadores 
organizacionais ... Não ter 
definido os indicadores 
organizacionais 

169 13 13 

22 

Assegurar que as projeções 
estejam alinhadas com as 
estratégicas da empresa ... 
Não ter certeza que as 
projeções da empresa 
estejam alinhada com as 
estratégias organizacionais 

169 13 13 

46 

Definir as estratégias da 
organização visando à 
atuação no mercado ... Não 
ter definida a estratégia da 
organização  

160 20 8 

Produtos e Serviços 

48 

Implantar software para 
apoiar a gestão da empresas 
... Não ter processos 
automatizados para gestão 
da empresa 

4.000 100 40 

4 

Formalizar a gestão 
financeira da empresa ... Não 
ter processo formal para 
gestão financeira da empresa 

520 40 13 

12 

Registrar as marcas e os 
produtos ... Não ter registro 
de marcas e produtos 
desenvolvidos pela empresa 

500 100 5 
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1 

Documentar as Margens de 
lucro para todos os produtos 
... Não ter definido e 
documentado as margens de 
lucro para cada produto 

400 20 20 

59 
Identificar os concorrentes ... 
Não ter conhecimento dos 
concorrentes 

260 20 13 

8 

Definir os indicadores de 
produtos e serviços ... Não 
ter indicadores de produtos e 
serviços 

200 40 5 

41 

Implementar o processo de 
analise de aquisições ... Não 
ter implementado processo 
de aquisições 

169 13 13 

23 

Formalizar as decisões 
tomadas pela alta direção ... 
Não ter processo formalizado 
para tomada de decisão da 
alta direção 

120 40 3 

18 

Analisar o relação entre 
clientes da empesa versus 
clientes dos concorrente 
analisados ... Não ter 
conhecimento da fatia de 
mercado existente  

104 13 8 

63 

Assegurar que as decisões 
tomadas sejam baseados nos 
resultados e indicadores 
financeiros ... Não ter um 
processo seguro e fidedigno 
para tomada de decisões 

104 13 8 

Se
gu

ra
nç

a 
da

 In
fo

rm
aç

ão
 

Segurança da Informação 

31 

Definir politica de controle a 
acesso às maquinas e 
equipamentos ... Não ter 
politica de controle de acesso 
às maquinas e equipamentos  

4.000 40 100 

3 

Definir os responsáveis pela 
politica de segurança da 
informação ... Não ter 
responsáveis pela politica de 
segurança da informação 

4.000 100 40 
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55 

Implementar a gestão de 
configuração na organização 
... Não ter processo 
implementado de gestão de 
configuração 

1.600 40 40 

2 

Incorporar a politica de 
segurança da informação ... 
Não ter politica de segurança 
da informação incorporada 

400 20 20 

56 

Implantar e formalizar 
ambientes para validar e 
restaurar os backups ... Não 
ter ambiente para validação e 
restauração de backups 
formalizados 

260 20 13 

26 

Institucionalizar o processo 
de classificação das 
informações ... Não ter 
processo ativo de 
classificação das informações 

200 40 5 

54 

Implementar itens de 
segurança física na 
organização ... Não ter 
restrição a acesso às 
áreas/departamentos da 
empresa 

400 20 20 

38 

Capacitar os responsáveis 
pela segurada da informação 
da organização ... Não ter 
profissionais qualificados e 
capacitados em segurança 
da informação  

1.600 40 40 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 e
 P

ro
du

çã
o 

Desenvolvimento e Produção 

33 

Acompanhar os de garantia 
da qualidade implementados 
... Não ter controle sobre os 
processo da GA 

4.000 100 40 

67 

Realizar controle sobre as 
lições aprendidas ... Não 
aproveitar as experiências 
anteriores 

400 20 20 

49 

Ter um processo de controle 
de qualidade formalizado ... 
Não ter um processo de 
controle da qualidade 
formalizado 

260 13 20 

  



115 

  

50 

Implementar processo para 
formalização de contratos 
com fornecedores ... Não ter 
controle sobre os contatos 
com fornecedores 

4.000 100 40 

52 

Otimizar custos de produção 
e de recursos humanos ...Ter 
altos custos de produção e 
com recursos humanos 

1.600 40 40 

34 

Definir processos de coleta e 
armazenamento de 
indicadores . Não ter 
processos de coleta e 
armazenamento de 
indicadores definidos 

520 13 40 

42 

Avaliar objetivamente os 
produtos de trabalho e 
serviços ... Avaliar de forma 
dispersa os produtos de 
trabalho e serviços 

260 20 13 

19 

Ter especificados os 
procedimentos de análise ... 
Não ter procedimentos de 
analise especificados 

260 20 13 

35 
Estabelecer os objetivos de 
medição ... Não ter objetivos 
de medição estabelecidos 

260 20 13 

57 
Apresentar os resultados da 
medição ... Não apresentar 
os resultados da medição 

104 13 8 

37 

Avaliar os riscos no 
monitoramento dos projetos 
... Fazer o monitoramento do 
projeto de maneira 
inadequada 

160 20 8 

6 

Revisar periodicamente os 
gráficos e indicadores do 
projeto ... Não fazer revisões 
dos gráficos e indicadores 

160 20 8 

5 

Ter clara a definição das 
visões dos processo e 
projetos ... Não tem claro e 
definido as visões dos 
processos e projetos 

400 20 20 
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10 

Definir critérios para o 
acompanhamento, 
fechamento e verificação da 
eficácia das ações corretivas 
... Não ter critérios para o 
acompanhamento, 
fechamento e verificação da 
eficácia das ações corretivas. 

65 13 5 

29 

Manter o planejamento do 
projeto atualizados ... Não ter 
o planejamento do projeto 
fidedigno 

24 8 3 

40 

Estabelecer um Sistema de 
Configuração ... Não ter um 
sistema de configuração 
estabelecidos 

26 13 2 

58 

Estabelecer registro de 
gestão da configuração ... 
Não registros da gestão da 
configuração estabelecido 

15 5 3 

 



117 

APÊNDICE B - Análise dos axiomas de pontos de vistas fundamentais 

Área de 
Preocupação Negócio 

Ponto de 
Vista 
Fundamental 

PVF 1 
Gestão Financeira 

Conceito 
Realizar melhoria nas praticas de gestão financeira, em nível 
descritor bom, para otimização das atividades pertinentes, 
aumento da confiança nos dados e agilidade na extração dos 
resultados financeiros, até final do planejamento estratégico 

Definição Identificar se existe uma estratégia para o acesso a cada nicho 
de mercado e avaliar Poder dos concorrentes atuais  

É Isolável Sim, pois tem como objetivo principal o controle dos resultados 
financeiros da organização 

É Essencial Sim, pois a falta de informações financeiras precisas pode levar 
a empresas a falência. 

É Controlável Sim, o controle pode ser realizado com base em diversos 
relatórios financeiros. Contábeis, de produção entre outros. 

  

Área de 
Preocupação Negócio 

Ponto de 
Vista 
Fundamental 

PVF 2 
Gerência e Direção 

Conceito 
Realizar melhorias gerais nas atividades de gerenciamento, em 
nível descritivo bom, para obter melhores resultados nas áreas 
de processo, até final de 2015  

Definição 

Esta Gerencia e responsável pela definição de políticas de 
capacitações necessária para o negócio da TZM, pela gestão e 
descrição dos cargos e salários, pela política de Incentivos e 
Recompensas. Ela define os investimentos , realiza as análise 
financeira dos orçamentos. 

É Isolável Sim, tem como principal função definir e gerir os processo para 
controle geral da empresa 

É Essencial Sim, pois sem um processo gerencial em bem definido, 
executado e monitorado pode levar a empresa ao fracasso 

É Controlável  Sim, o controle é executado por meio dos indicadores e 
avaliação dos resultados obtidos pela empresa 
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Área de 
Preocupação Negócio 

Ponto de 
Vista 
Fundamental 

PVF 3 
Marketing, Vendas e Distribuição 

Conceito 
Realizar melhoria nas atividades de Marketing, Vendas e 
Distribuição, em nível descritor bom, para otimização dos 
processos e melhoria dos lucros, até final do plano estratégico  

Definição Responsável para determinar a forma de apresentação da 
empresa, seus produtos e serviços  ao mercado 

É Isolável Sim, cuida especificamente da imagem da empresas. 

É Essencial Sim, pois por meio deste PVF, que se define como a empresa 
ira se posicionar para atender seus clientes 

É Controlável Sim, por meio de indicares definidos para avaliar resultados das 
estratégias definidas. 

  

Área de 
Preocupação Negócio 

Ponto de 
Vista 
Fundamental 

PVF 4 
Mercado 

Conceito 
Realizar melhoria na atuação no mercado, em nível descritivo 
bom, para melhorar as atividades e o posicionamento no 
mesmo, até final do planejamento vigente 

Definição 

Define estratégias para o acesso a cada nicho de mercado, 
realiza a definição dos nichos de mercado e do perfil de cliente 
ideal para cada produto, busca parcerias com grandes players, 
defini o perfil dos parceiros candidatos, obtém informações 
deste parceiros candidatos, 
defini estratégias de parcerias. Define processo para conhecer  
e analisar o poder dos concorrentes atuais, visando  avaliar seu 
Market Share, suas políticas de preço, estratégias de mercado 
com base em dados reais. 

É Isolável Sim, pois trata de meios para conhecer e definir estratégias para 
conquista do mercador 

É Essencial 
Sim, pois o motivo principal da existência de empresas e 
desenvolver produto e serviços para atender as demandas do 
mercado 

É Controlável 
Sim, pois a empresa por meio dos seus indicadores e estudos 
do mercado,  consegue avaliar periodicamente sua posição no 
mercado com relação aos seus concorrentes. 
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Área de 
Preocupação Negócio 

Ponto de 
Vista 
Fundamental 

PVF 5 
Recursos humanos e sociedade 

Conceito 
Realizar melhoria na administração de recursos humanos e 
sociedade, em nível descritivo bom, para economia dos 
recursos e manutenção do quadro de colaboradores, até final do 
planejamento vigente 

Definição Define e executa processos relacionados a gestão de recursos 
humanos  

É Isolável Sim, pois tem com objetivo principal controlar as atividades 
relacionadas a gestão de pessoas na empresa 

É Essencial Sim, nas empresas desenvolvedoras de software os recursos humanos é 
o principal ativo das empresa 

É Controlável Sim, pois são definidos processo para acompanhar o 
desempenho profissional dos colaboradores. 

  

Área de 
Preocupação Negócio 

Ponto de 
Vista 
Fundamental 

PVF 6 
Plano Estratégico  

Conceito 
Realizar melhoria nas atividades do planejamento estratégico, 
em nível descritivo bom, para melhorar o alinhamento e direção 
das demais atividades, até final do planejamento vigente 

Definição 
Avalia os risco da dependência Clientes/ faturamento, Elaborar 
o Planejamento Estratégico e a definição de suas metas. Definir 
o Market Share pretendido com base no estudo de mercado. 
Definir indicadores. 

É Isolável Sim, Trata especificamente das estratégias para melhorar o 
desempenho da empresas 

É Essencial Sim, pois determina os caminhos a serem seguidos pela 
organização. 

É Controlável Sim, pois quando na definição dos caminhos, são definidos os 
objetivos e metas a serem atingidos 
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Área de 
Preocupação Negócio 

Ponto de 
Vista 
Fundamental 

PVF 7 
Produtos e Serviços 

Conceito Realizar a execução das atividades para o desenvolvimento de 
produtos e serviços 

Definição 

Define o plano de Negócios de novos produtos, ferramentas 
para  apoiar a gestão da organização, define indicadores, 
realiza o acompanhamento das ações definida,  auxilia na 
tomada de decisão, define os processos para propriedade 
Intelectual,  autoria de produto (Copy Right), registro marcas e  
Retorno dos investimentos. 

É Isolável Sim, pois trata dos processos para o desenvolvimento de 
produtos. 

É Essencial Sim, pois define como os processo do ciclo de vida de um 
produto ou serviço 

É Controlável Sim, pois por meio dos indicadores pode avaliar o status da 
definição dos processos. 

  

Área de 
Preocupação Segurança da Informação 

Ponto de 
Vista 
Fundamental 

PVF 8 
Política de segurança da informação 

Conceito 
Realizar implantação de uma política de segurança, em 100% 
conforme ISO 27000, para proteção e segurança dos dados 
internos 

Definição 
Defini a política de segurança da informação, formalizar a 
atribuição de responsabilidade dos equipamentos, formalizar a 
política organizacional a classificação e proteção das 
informações. 

É Isolável Sim, trata da definição dos processos relacionados a segurança 
da informação 

É Essencial Sim, os produtos desenvolvidos pela empresas são 
relacionados a segurança patrimonial dos seus clientes 

É Controlável Sim, pois são definidos processos para avaliar e controlar os 
incidentes relacionados a segurança da informação. 
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Área de 
Preocupação Segurança da Informação 

Ponto de 
Vista 
Fundamental 

PVF 9 
Capacitação em Segurança 

Conceito 
Realizar capacitação em segurança, para melhoria das 
atividades internas e incremento no conhecimento geral sobre o 
assunto. 

Definição Capacitar e implementar ações de segurança  da informação 

É Isolável Sim, pois trata de processos para capacitar a equipe no 
processo de segurança da informação 

É Essencial Sim, pois os produtos desenvolvidos pela empresa são 
relacionados a segurança 

É Controlável Sim, pois se pode avaliar pela quantidade  certificações da 
empresa e dos colaboradores 

  

Área de 
Preocupação Desenvolvimento e Produção 

Ponto de 
Vista 
Fundamental 

PVF 10 
Garantia da qualidade do processo 

Conceito Realizar melhoria na qualidade de processo, em nível descritivo 
bom, para comprimento das evidencias ITMark 

Definição 
O objetivo da Garantia da Qualidade de Processo e Produto 
(PPQA) é proporcionar à Direção e aos demais envolvidos uma 
visão objetiva dos processos e dos produtos de trabalho 
associados. 

É Isolável Sim, pois o PVF é  responsável para garantir a qualidade dos 
processo definidos pela organização 

É Essencial Sim, pois garante que os produtos e serviços oferecidos 
atendam as expectativas dos clientes 

É Controlável Sim, o controle é realizado por meio dos indicadores de 
qualidade definidos em cada processo. 
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Área de 
Preocupação Desenvolvimento e Produção 

Ponto de 
Vista 
Fundamental 

PVF 11 
Desenvolvimento e Produção 

Conceito 
Realizar melhoria nas atividades de desenvolvimento e 
produção, em nível descritivo bom, para comprimento dos itens 
levantados ITMark, até final do planejamento vigente 

Definição 
Estabelece e mantem planos que definam as atividades dos 
projetos. 
Implementa práticas de ações corretivas e replanejamento em 
caso de desvios do projeto. 

É Isolável Sim, pois trata exclusivamente do desenvolvimento de produtos 
e serviços oferecidos pela empresa 

É Essencial Sim, pois são por meio deste PVF que são produzidos os 
produtos e serviços para atender as necessidades dos clientes 

É Controlável Sim, pois são definidos indicadores para avaliar a produção e a 
satisfação das necessidades dos clientes. 

  

Área de 
Preocupação Desenvolvimento e Produção 

Ponto de 
Vista 
Fundamental 

PVF 12 
Medição e Analise 

Conceito Realizar melhorias nas atividades de medição e análise, em 
nível descritivo bom, para atender requisitos ITMark. 

Definição 
O objetivo da Medição e Análise (MA) é desenvolver e manter 
uma capacidade de medição que seja utilizada para apoiar as 
necessidades de informação de gestão. 

É Isolável Sim, o PVF é responsável para definir e analisar os indicadores 
definidos em cada processo da empresa 

É Essencial Sim, pois o PVF é responsável pela definição e monitoramento 
de indicadores na organização 

É Controlável Sim, PVF é avaliado comparando os resultados das avaliações 
de desempenho realizadas periodicamente. 
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Área de 
Preocupação Desenvolvimento e Produção 

Ponto de 
Vista 
Fundamental 

PVF 13 
Planejamento de Projetos 

Conceito Realizar melhoria nas atividades de planejamento de projetos, 
em nível descritivo bom, para atender os requisitos ITMark. 

Definição O objetivo do Planeamento de projeto (PP) é estabelecer e 
manter planos que definam as atividades do projeto. 

É Isolável Sim, pois nesta fase que avalia e planeja como os projetos 
serão executados 

É Essencial Sim, pois sem um planejamento adequado, a empresas poderá 
assumir compromissos na que não conseguira cumprir 

É Controlável Sim, por meio de ferramentas implementadas para gestão dos 
projetos 

  

Área de 
Preocupação Desenvolvimento e Produção 

Ponto de 
Vista 
Fundamental 

PVF 14 
Gerência de configuração 

Conceito Realizar implantação de processo para gestão da configuração, 
em 100% implantado, para atender aos requisitos ITMark 

Definição 
O objetivo da Gestão de Configuração (CM) é estabelecer e 
manter a integridade dos produtos de trabalho utilizando a 
identificação, controle, contabilidade de status e auditorias da 
configuração. 

É Isolável Sim, neste PVF, são definidos processo para garantir a 
disponibilidade de recursos para execução dos processos. 

É Essencial Sim, pois com este PVF é possível avaliar a disponibilidade de 
recursos para execução dos projetos 

É Controlável Sim, por meio dos indicadores definidos para acompanhar a 
implantação da GCO na empresa. 
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APÊNDICE C – Descritores 

A
ná

lis
e 

de
 D

es
em

pe
nh

o 
da

 E
m

pr
es

a 
TZ

M
 

  

PVF 

PVE 1.1 

PVE 1.2 

PVE 1.3 

PVE 1.4 

PVE 1.5 

PVE 2.1 

PVE 2.2 

PVE 2.3 

PVE 2.4 

PVE 2.5 

PVE 3.1 

PVE 3.2 

PVE 3.3 

PVE 3.4 

  

PVE 

A
presentação dos resultados 

D
efinição do Fluxo de C

aixa para as 
estratégias 

P
rojeções de Lucros e Faturam

ento 

A
nálise do B

alanço C
ontábil 

E
studo do R

etorno do Investim
ento 

S
eparar os objetivos do produto dos 

objetivos da organização. 

R
ever o estado dos processos com

 a 
D

ireção 

Investir na capacitação da gestão 

P
olítica de Incentivos e R

ecom
pensas 

D
im

inuir ou anular a dependência dos 
sócios na em

presa 

E
stratégia de M

arketing 

D
efinir um

 P
lano de M

arketing, pesquisar o 
m

ercado 

A
lianças E

stratégicas 

Identificação de clientes potenciais 

N
ív

el
 d

os
 

D
es

cr
ito

re
s 

N1 Comprometedor 0 10 5 0 0 30 0 10 5 0 5 5 5 10 
N2 Neutro 2 40 15 1 10 45 1 20 10 1 15 15 15 20 
N3 Competitivo 4 70 35 2 30 65 2 30 20 2 25 25 25 40 
N4 Bom 6 90 50 3 40 100 3 40 30 3 50 50 50 60 
N5 Excelência 8 100 100 4 50 125 6 60 50 4 75 75 75 80 
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A
ná

lis
e 

de
 D

es
em

pe
nh

o 
da

 E
m

pr
es

a 
TZ

M
   

PVF 

PVE 3.5 

PVE 3.6 

PVE 3.7 

PVE 3.8 

PVE 4.1 

PVE 4.2 

PVE 4.3 

PVE 4.4 

PVE 4.5 

PVE 4.6 

PVE 5.1 

PVE 5.2 

PVE 6.1 

PVE 6.2 

PVE 6.3 

PVE 6.4 

  

PVE 

A
usência de A

ções de M
arketing para orientar as 

vendas dos produtos 

Indicadores de V
endas 

C
anais de D

istribuição 

P
osicionam

ento no M
ercado 

Identificar se existe um
a estratégia para o acesso a 

cada nicho de m
ercado 

C
onhecim

ento sobre clientes 

P
oder dos concorrentes atuais 

C
liente atual x P

erfil de C
liente 

Fidelização. 

P
lano C

om
ercial e de M

arketing 

M
otivação e reconhecim

ento 

C
om

unicações Internas. 

Fazer um
 estudo de m

ercado para cada produto 

M
aterial oficial de apresentação 

O
s objetivos e as m

etas devem
 ser claram

ente 
definidos, com

unicados e controlados periodicam
ente. 

É
 necessário elaborar um

 P
lano de N

egócios para a 
organização consistente com

 o P
lano de M

arketing. 
N

ív
el

 d
os

 
D

es
cr

ito
re

s 

N1 Comprometedor 1 3 1 5 0 3 0 0 0 10 30 20 0 0 0 0 
N2 Neutro 2 6 2 10 1 5 1 1 1 15 35 35 1 1 15 15 
N3 Competitivo 3 10 3 20 2 7 3 2 2 25 40 50 3 3 33 30 
N4 Bom 4 18 4 30 3 9 4 5 3 50 45 75 6 4 66 45 
N5 Excelência 5 24 5 40 4 12 6 8 5 75 50 100 8 6 100 60 
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A
ná

lis
e 

de
 D

es
em

pe
nh

o 
da

 E
m

pr
es

a 
TZ

M
   

PVF 

PVE 6.5 

PVE 6.6 

PVE 6.7 

PVE 6.8 

PVE 7.1 

PVE 7.2 

PVE 7.3 

PVE 7.4 

PVE 7.5 

PVE 7.6 

PVE 7.7 

PVE 7.8 

PVE 7.9 

PVE 7.10 

  

PVE 

O
 controle geral da organização devem

 ser realizado 
com

 base em
 indicadores. 

D
efinir indicadores 

A
s projeções devem

 em
basar-se em

 orçam
entos 

alinhados com
 o P

lano E
stratégico. 

D
efinir claram

ente a estratégia da organização 
enquanto atuação de m

ercado 

Im
plantar um

 E
R

P
 para apoiar a gestão da 

organização. 

A
 gestão financeira é realizada inform

alm
ente. 

P
ropriedade Intelectual 

D
ocum

entar as m
argens obtidas em

 cada produto 
para balizar a flexibilidade nas vendas. 

R
ealizar um

 estudo da concorrência (m
ais profundo). 

D
efinir indicadores 

U
tilizar inform

ações reais nos com
parativos de 

preços. 

Form
alizar as decisões tom

adas pela alta direção 

C
riar um

a política para analisar os núm
ero dos 

clientes atuais e concorrentes 

O
s resultados financeiros e indicadores não estão 

sendo utilizados para tom
ada de decisão 

N
ív

el
 d

os
 

D
es

cr
ito

re
s 

N1 Comprometedor 0 0 0 10 0 30 0 0 0 0 5 0 0 0 
N2 Neutro 15 10 1 25 10 45 1 1 1 1 10 4 1 2 
N3 Competitivo 30 25 2 50 15 60 2 2 3 4 30 8 2 5 
N4 Bom 45 50 3 70 25 80 3 3 4 6 50 12 3 8 
N5 Excelência 60 75 4 100 35 100 4 4 6 8 80 16 4 10 
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A
ná

lis
e 

de
 D

es
em

pe
nh

o 
da

 E
m

pr
es

a 
TZ

M
   

PVF 

PVE 8.3 

PVE 8.4 

PVE 8.5 

PVE 8.6 

PVE 9.1 

PVE 9.2 

PVE 10.2 

  

PVE 

Im
plem

entar um
 P

lano de B
ackup e restauração. 

C
oncluir a política de segurança da inform

ação 

Im
plem

entar am
bientes de testes para validar os 

backups (restore) e outros testes que repliquem
 as 

di
õ

 d
 

d
ã

 

P
rocesso para C

lassificação das Inform
ações 

O
 perím

etro de segurança física da em
presa é sensível e 

deveria ter acesso restrito. 

O
 responsável de segurança deve receber form

ação 
especializada em

 segurança. 

Lições aprendidas 
N

ív
el

 d
os

 
D

es
cr

ito
re

s  

N1 Comprometedor 0 0 0 0 0 0 0 
N2 Neutro 10 10 1 10 1 8 8 
N3 Competitivo 25 25 2 25 2 20 15 
N4 Bom 50 50 3 50 3 40 20 
N5 Excelência 75 75 4 75 4 60 25 
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A
ná

lis
e 

de
 D

es
em

pe
nh

o 
da

 E
m

pr
es

a 
TZ

M
   

PVF 

PVE 12.1 

PVE 12.2 

PVE 12.3 

PVE 12.4 

PVE 13.3 

PVE 13.4 

PVE 13.5 

PVE 14.1 

   

PVE 

P
rocedim

ento de C
oleta e A

rm
azenam

ento 

A
valiar O

bjetivam
ente os P

rodutos de Trabalho e 
S

erviços 

E
specificar o procedim

ento de análise 

E
stabelecer O

bjetivos de M
edição 

A
s inform

ações do projeto e do processo devem
 estar 

expostos de form
a m

ais clara a organização. 

D
efinir critérios m

ais claros para o acom
panham

ento, 
fecham

ento e verificação da eficácia das ações 
ti

 

R
ever o D

ocum
ento de P

lanejam
ento do P

rojeto 

E
stabelecer um

 S
istem

a de C
onfiguração 

 

N
ív

el
 d

os
 

D
es

cr
ito

re
s 

N1 Comprometedor 0 0 0 0 6 0 0 0 

 N2 Neutro 20 3 3 3 7 1 1 7 

 N3 Competitivo 50 6 6 6 9 2 15 15 

 N4 Bom 70 10 10 10 11 3 30 30 

 N5 Excelência 100 13 13 13 19 4 45 45 
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APÊNDICE D - Descritores, Escalas Originais e Transformadas 

PVE 1.1 Apresentação dos resultados 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  8 150% 
N4 BOM 6 100% 
N3  4 50% 
N2 NEUTRO 2 0% 
N1  0 -50% 

Percentual de cargos revisados e documentados 

 

PVE 1.2 Definição do Fluxo de Caixa para as 
estratégias 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  100 120% 
N4 BOM 90 100% 
N3  70 60% 
N2 NEUTRO 40 0% 
N1  10 -60% 

Percentual do processo de fluxo de caixa implementado 

 
PVE 1.3 Projeções de Lucros e Faturamento 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  100 243% 
N4 BOM 50 100% 
N3  35 57% 
N2 NEUTRO 15 0% 
N1  5 -29% 

Percentual do processo de controles financeiros 
implementado 

 

PVE 1.4 Análise do Balanço Contábil 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  4 150% 
N4 BOM 3 100% 
N3  2 50% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -50% 

Número de reuniões de análises do Balanço Contábil formais 
realizadas 

 

PVE 1.5 Estudo do Retorno do Investimento 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  50 133% 
N4 BOM 40 100% 
N3  30 67% 
N2 NEUTRO 10 0% 
N1  0 -33% 

Estabelecer processo de análises de ROI (input, output) 
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PVE 2.1 Separar os objetivos do produto dos 
objetivos da organização. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  125 145% 
N4 BOM 100 100% 
N3  65 36% 
N2 NEUTRO 45 0% 
N1  30 -27% 

Reajustar o processo de estabelecimento de objetivos de 
organização e produtos 

 

PVE 2.2 Rever o estado dos processos com a 
Direção 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  6 250% 
N4 BOM 3 100% 
N3  2 50% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -50% 

Numero de reuniões realizadas 

 
PVE 2.3 Investir na capacitação da gestão 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  60 200% 
N4 BOM 40 100% 
N3  30 50% 
N2 NEUTRO 20 0% 
N1  10 -50% 

Número de horas de capacitação em Gestão da Organização 

 

PVE 2.4 Política de Incentivos e Recompensas 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  60 200% 
N4 BOM 40 100% 
N3  30 50% 
N2 NEUTRO 20 0% 
N1  10 -50% 

Percentual da Política de Incentivos e Recompensas 
implementado 
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PVE 2.5 Diminuir ou anular a dependência dos 
sócios na empresa 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  4 150% 
N4 BOM 3 100% 
N3  2 50% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -50% 

Ampliação do quadro de colaboradores 

 

PVE 3.1 Estratégia de Marketing 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  75 171% 
N4 BOM 50 100% 
N3  25 29% 
N2 NEUTRO 15 0% 
N1  5 -29% 

Percentual da estratégia de marketing implementada 

 

PVE 3.2 Definir um Plano de Marketing, 
pesquisar o mercado 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  75 171% 
N4 BOM 50 100% 
N3  25 29% 
N2 NEUTRO 15 0% 
N1  5 -29% 

Percentual de cargos revisados e documentados 

 

PVE 3.3 Alianças Estratégicas 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  75 171% 
N4 BOM 50 100% 
N3  25 29% 
N2 NEUTRO 15 0% 
N1  5 -29% 

Percentual de formalização do processo de alianças 
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PVE 3.4 Identificação de clientes potenciais 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  80 150% 
N4 BOM 60 100% 
N3  40 50% 
N2 NEUTRO 20 0% 
N1  10 -25% 

Percentual de cargos revisados e documentados 

 

PVE 3.5 Ausência de Ações de Marketing para 
orientar as vendas dos produtos 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  5 150% 
N4 BOM 4 100% 
N3  3 50% 
N2 NEUTRO 2 0% 
N1  1 -50% 

Número de ações de Marketing definidas e planejadas 

 
PVE 3.6 Indicadores de Vendas 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  24 150% 
N4 BOM 18 100% 
N3  10 33% 
N2 NEUTRO 6 0% 
N1  3 -25% 

Número de vendas implementados 

 

PVE 3.7 Canais de Distribuição 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  5 150% 
N4 BOM 4 100% 
N3  3 50% 
N2 NEUTRO 2 0% 
N1  1 -50% 

Número de canais de distribuição implementados 
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PVE 3.8 Posicionamento no Mercado 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  40 150% 
N4 BOM 30 100% 
N3  20 50% 
N2 NEUTRO 10 0% 
N1  5 -25% 

Percentual do posicionamento no mercado definido 

 

PVE 4.1 
Identificar se existe uma estratégia 

para o acesso a cada nicho de 
mercado 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  4 150% 
N4 BOM 3 100% 
N3  2 50% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -50% 

Estratégias de nichos de mercado definida (qtd) 

 
PVE 4.2 Conhecimento sobre clientes 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  4 150% 
N4 BOM 3 100% 
N3  2 50% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -50% 

Estratégias de nichos de mercado definida (qtd) 

 

PVE 4.3 Poder dos concorrentes atuais 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  6 167% 
N4 BOM 4 100% 
N3  3 67% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -33% 

Número de concorrentes identificados e analisados 
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PVE 4.4 Cliente atual x Perfil de Cliente 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  8 175% 
N4 BOM 5 100% 
N3  2 25% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -25% 

Critérios de aderência entre clientes e cliente padrão 
analisados (qtd) 

 
PVE 4.5 Fidelização. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  5 200% 
N4 BOM 3 100% 
N3  2 50% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -50% 

Número de ações de fidelização de clientes implementada 

 
PVE 4.6 Plano Comercial e de Marketing 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  75 171% 
N4 BOM 50 100% 
N3  25 29% 
N2 NEUTRO 15 0% 
N1  10 -14% 

Percentual do Plano Comercial e de Marketing 
implementado (%) 

 
PVE 5.1 Motivação e reconhecimento 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  50 150% 
N4 BOM 45 100% 
N3  40 50% 
N2 NEUTRO 35 0% 
N1  30 -50% 

Percentual do processo de motivação e reconhecimento dos 
colaboradores 
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PVE 5.2 Comunicações Internas. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  100 163% 
N4 BOM 75 100% 
N3  50 38% 
N2 NEUTRO 35 0% 
N1  20 -38% 

Número de estudos de mercado realizados 

 

PVE 6.1 Fazer um estudo de mercado para 
cada produto 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  8 140% 
N4 BOM 6 100% 
N3  3 40% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -20% 

Percentual de cargos revisados e documentados 

 
PVE 6.2 Material oficial de apresentação 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  6 167% 
N4 BOM 4 100% 
N3  3 67% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -33% 

Número de apresentações prontas 

 

PVE 6.3 
Os objetivos e as metas devem ser 

claramente definidos, comunicados e 
controlados periodicamente. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  100 167% 
N4 BOM 66 100% 
N3  33 35% 
N2 NEUTRO 15 0% 
N1  0 -29% 

Percentual sobre a definição/implementação, comunicação e 
controle 
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PVE 6.4 
É necessário elaborar um Plano de 

Negócios para a organização 
consistente com o Plano de Marketing. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  60 150% 
N4 BOM 45 100% 
N3  30 50% 
N2 NEUTRO 15 0% 
N1  0 -50% 

Percentual do Plano de Negócios implementado 

 

PVE 6.5 O controle geral da organização devem 
ser realizado com base em indicadores. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  60 150% 
N4 BOM 45 100% 
N3  30 50% 
N2 NEUTRO 15 0% 
N1  0 -50% 

 
Percentual de indicadores organizacionais implementados (por 

área) 
 

PVE 6.6 Definir indicadores 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  75 163% 
N4 BOM 50 100% 
N3  25 38% 
N2 NEUTRO 10 0% 
N1  0 -25% 

Percentual de indicadores organizacionais definidos 

 

PVE 6.7 
As projeções devem embasar-se em 
orçamentos alinhados com o Plano 

Estratégico. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  4 150% 
N4 BOM 3 100% 
N3  2 50% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -50% 

Número de projetações elaboradas alinhadas com a 
estratégia 
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organização enquanto atuação de 
mercado 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  100 167% 
N4 BOM 70 100% 
N3  50 56% 
N2 NEUTRO 25 0% 
N1  10 -33% 

Percentual da estratégia da organização definida 

 

PVE 7.1 Implantar um ERP para apoiar a gestão 
da organização. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  35 167% 
N4 BOM 25 100% 
N3  15 33% 
N2 NEUTRO 10 0% 
N1  0 -67% 

Percentual do ERP organizacional implementado 

 

PVE 7.2 A gestão financeira é realizada 
informalmente. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  100 157% 
N4 BOM 80 100% 
N3  60 43% 
N2 NEUTRO 45 0% 
N1  30 -43% 

Percentual do processo de gestão financeira implementado 

PVE 7.3 Propriedade Intelectual 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  4 150% 
N4 BOM 3 100% 
N3  2 50% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -50% 

Número de marcas/produtos registrados 
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PVE 7.4 
Documentar as margens obtidas em 

cada produto para balizar a 
flexibilidade nas vendas. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  4 150% 
N4 BOM 3 100% 
N3  2 50% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -50% 

Numero de produtos analisados 

 

PVE 7.5 Realizar um estudo da concorrência 
(mais profundo). 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  6 167% 
N4 BOM 4 100% 
N3  3 67% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -33% 

Número de concorrentes identificados e analisados 

 
PVE 7.6 Definir indicadores 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  8 140% 
N4 BOM 6 100% 
N3  4 60% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -20% 

Número de indicadores de Produtos e Serviços Implementado 

 

PVE 7.7 Utilizar informações reais nos 
comparativos de preços. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  80 175% 
N4 BOM 50 100% 
N3  30 50% 
N2 NEUTRO 10 0% 
N1  5 -13% 

Percentual do processo de análise de compra implementado 
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PVE 7.8 Formalizar as decisões tomadas pela 
alta direção 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  16 150% 
N4 BOM 12 100% 
N3  8 50% 
N2 NEUTRO 4 0% 
N1  0 -50% 

Numero de decisões registradas 

 

PVE 7.9 
Criar uma política para analisar os 

número dos clientes atuais e 
concorrentes 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  4 150% 
N4 BOM 3 100% 
N3  2 50% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -50% 

Número de concorrentes identificados e analisados em 
relação ao número de clientes 

 

PVE 7.10 
Os resultados financeiros e indicadores 
não estão sendo utilizados para tomada 

de decisão 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  10 133% 
N4 BOM 8 100% 
N3  5 50% 
N2 NEUTRO 2 0% 
N1  0% -33% 

Quantidade de decisões tomadas baseadas em resultados e 
indicadores financeiros 

 

PVE 8.1 
Definir uma política de controle das 

máquinas como administração, acesso, 
... 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N1  0 -25% 
N2 NEUTRO 10 0% 
N3  25 38% 
N4 BOM 50 100% 
N5  75 163% 

Percentual da Política de controle de Máquinas e 
Equipamentos incorporada 
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PVE 8.2 Definir os responsáveis pelas políticas 
de segurança da informação. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  100 155% 
N4 BOM 70 100% 
N3  50 64% 
N2 NEUTRO 15 0% 
N1  0 -27% 

Percentual da Política de controle de Máquinas e 
Equipamentos definido 

    

PVE 8.3 Implementar um Plano de Backup e 
restauração. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  75 163% 
N4 BOM 50 100% 
N3  25 38% 
N2 NEUTRO 10 0% 
N1  0 -25% 

Percentual da Política de Segurança da Informação 
Incorporada 

 

PVE 8.4 Concluir a política de segurança da 
informação 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  75 163% 
N4 BOM 50 100% 
N3  25 38% 
N2 NEUTRO 10 0% 
N1  0 -25% 

Percentual da Política de Segurança da Informação 
Incorporada 

    

PVE 8.5 

Implementar ambientes de testes para 
validar os backups (restore) e outros 

testes que repliquem as condições da 
produção. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  4 150% 
N4 BOM 3 100% 
N3  2 50% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -50% 
Quantidade de ambientes disponibilizados 

 

PVE 8.6 Processo para Classificação das 
Informações 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  75 163% 
N4 BOM 50 100% 
N3  25 38% 
N2 NEUTRO 10 0% 
N1  0 -25% 

Percentual do processo de classificação das informações 
Incorporado 
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PVE 9.1 
O perímetro de segurança física da 

empresa é sensível e deveria ter 
acesso restrito. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  4 150% 
N4 BOM 3 100% 
N3  2 50% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -50% 

Quantidade de itens de segurança implementados 

    

PVE 9.2 
O responsável de segurança deve 

receber formação especializada em 
segurança. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  60 163% 
N4 BOM 40 100% 
N3  20 38% 
N2 NEUTRO 8 0% 
N1  0 -25% 

Número de horas de capacitação em segurança da 
informação realizadas 

PVE 10.1 Garantia da qualidade do processo 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  60 167% 
N4 BOM 40 100% 
N3  20 33% 
N2 NEUTRO 10 0% 
N1  0 -33% 

Percentual de processos monitorados 

 

PVE 10.2 Lições aprendidas 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  25 142% 
N4 BOM 20 100% 
N3  15 58% 
N2 NEUTRO 8 0% 
N1  0 -67% 

Número de lições aprendidas catalogadas 

 
PVE 10.3 Definir uma linha de Base da qualidade 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  100 127% 
N4 BOM 85 100% 
N3  60 55% 
N2 NEUTRO 30 0% 
N1  0 -55% 

Percentual do processo de qualidade implementado 
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PVE 11.1 Implementar a prática de contratos 
formais com os fornecedores. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  13 143% 
N4 BOM 10 100% 
N3  6 43% 
N2 NEUTRO 3 0% 
N1  0 -43% 

Percentual de fornecedores com contratos formais 

    

PVE 11.2 
Implementar uma função de suporte 

dedicado, com custo menor, 
diferenciando os níveis. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  100 125% 
N4 BOM 85 100% 
N3  55 50% 
N2 NEUTRO 25 0% 
N1  0 -42% 

Percentual do processo de análise de compra implementado 

 
    

PVE 12.1 Procedimento de Coleta e 
Armazenamento 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  100 160% 
N4 BOM 70 100% 
N3  50 60% 
N2 NEUTRO 20 0% 
N1  0 -40% 

Percentual de processos monitorados que foram coletados e 
armazenados 

    

PVE 12.2 Avaliar Objetivamente os Produtos de 
Trabalho e Serviços 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  13 143% 
N4 BOM 10 100% 
N3  6 43% 
N2 NEUTRO 3 0% 
N1  0 -43% 

Número de produtos de trabalho avaliados objetivamente 
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PVE 12.3 Especificar o procedimento de análise 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  13 143% 
N4 BOM 10 100% 
N3  6 43% 
N2 NEUTRO 3 0% 
N1  0 -43% 

Percentual do processo de análise implementado 

PVE 12.4 Estabelecer Objetivos de Medição 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  13 143% 
N4 BOM 10 100% 
N3  6 43% 
N2 NEUTRO 3 0% 
N1  0 -43% 

Número de objetivos de medição estabelecidos 

 

PVE 12.5 Fornecer os resultados da medição 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  6 167% 
N4 BOM 4 100% 
N3  2 33% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -33% 

Percentual do Processo de Política Organizacional 
implementado 

 

PVE 13.1 
Institucionalizar a utilização dos riscos 

como parte do monitoramento do 
projeto. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  24 131% 
N4 BOM 20 100% 
N3  14 54% 
N2 NEUTRO 7 0% 
N1  0 -54% 

Numero de reuniões realizadas 

 
   

PVE 13.2 Institucionalizar a revisão periódica dos 
gráficos e indicadores do projeto. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  24 131% 
N4 BOM 20 100% 
N3  14 54% 
N2 NEUTRO 7 0% 
N1  0 -54% 

Numero de reuniões realizadas 
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PVE 13.3 
As informações do projeto e do 

processo devem estar expostos de 
forma mais clara a organização. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  19 300% 
N4 BOM 11 100% 
N3  9 50% 
N2 NEUTRO 7 0% 
N1  6 -25% 

Quantidade de visões implementadas 

PVE 13.4 

Definir critérios mais claros para o 
acompanhamento, fechamento e 
verificação da eficácia das ações 

corretivas. 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  4 150% 
N4 BOM 3 100% 
N3  2 50% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -50% 

Quantidade de critérios definidos para analise da eficácia das 
ações corretivas 

 
    

PVE 13.5 Rever o Documento de Planejamento 
do Projeto 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  45 152% 
N4 BOM 30 100% 
N3  15 48% 
N2 NEUTRO 1 0% 
N1  0 -3% 

Percentual do Planejamento do Projeto definido 

    
    

PVE 14.1 Estabelecer um Sistema de 
Configuração 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  45 165% 
N4 BOM 30 100% 
N3  15 35% 
N2 NEUTRO 7 0% 
N1  0 -30% 

Percentual do processo de Configuração implementado 
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PVE 14.2 Estabelecer registro de gestão da 
configuração 

Níveis de Impacto Níveis de 
Referência 

Função 
Valor 

Original 

Função Valor 
Transformada 

N5  45 160% 
N4 BOM 30 100% 
N3  15 40% 
N2 NEUTRO 5 0% 
N1  0 -20% 

Percentual do processo de Configuração implementado 
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APÊNDICE E - Taxas de Compensações 

Análise de Desempenho da Empresa TZM 

Á
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TS 
AP PVF  TS 

PVF PVE TS    
PVE 

N
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io

 

63% 

PVF 1 

G
es

tã
o 

Fi
na

nc
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6% 

PVE 1.1 Apresentação dos resultados 18,60% 

PVE 1.2 Definição do Fluxo de Caixa para 
as estratégias 46,51% 

PVE 1.3 Projeções de Lucros e 
Faturamento 15,12% 

PVE 1.4 Análise do Balanço Contábil 15,12% 

PVE 1.5 Estudo do Retorno do 
Investimento 3,78% 

PVF 2 

G
er

ên
ci

a 
e 

D
ire

çã
o 

8% 

PVE 2.1 Separar os objetivos do produto 
dos objetivos da organização. 73,21% 

PVE 2.2 Rever o estado dos processos 
com a Direção 14,64% 

PVE 2.3 Investir na capacitação da 
gestão 7,32% 

PVE 2.4 Política de Incentivos e 
Recompensas 2,93% 

PVE 2.5 
Diminuir ou anular a 
dependência dos sócios na 
empresa 

1,83% 

PVF 3 

M
ar

ke
tin

g,
 V

en
da

s 
e 

D
is

tri
bu

iç
ão

 

20% 

PVE 3.1 Estratégia de Marketing 33,04% 

PVE 3.2 Definir um Plano de Marketing, 
pesquisar o mercado 33,04% 

PVE 3.3 Alianças Estratégicas 16,52% 

PVE 3.4 Identificação de clientes 
potenciais 6,61% 

PVE 3.5 
Ausência de Ações de Marketing 
para orientar as vendas dos 
produtos 

3,30% 

PVE 3.6 Indicadores de Vendas 2,64% 
PVE 3.7 Canais de Distribuição 2,15% 
PVE 3.8 Posicionamento no Mercado 2,15% 

PVF 4 

M
er

ca
do

 

3% 

PVE 4.1 
Identificar se existe uma 
estratégia para o acesso a cada 
nicho de mercado 

21,98% 

PVE 4.2 Conhecimento sobre clientes 14,29% 
PVE 4.3 Poder dos concorrentes atuais 13,74% 
PVE 4.4 Cliente atual x Perfil de Cliente 8,79% 
PVE 4.5 Fidelização. 5,49% 
PVE 4.6 Plano Comercial e de Marketing 35,71% 

PVF 5 rs
os

 
hu

m
a

no
s 

e 
so

ci
e  

1% PVE 5.1 Motivação e reconhecimento 91,85% 
PVE 5.2 Comunicações Internas. 8,15% 
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PVF 6 
Pl

an
o 

Es
tra

té
gi

co
  

7% 

PVE 6.1 Fazer um estudo de mercado 
para cada produto 31,46% 

PVE 6.2 Material oficial de apresentação 2,56% 

PVE 6.3 

Os objetivos e as metas devem 
ser claramente definidos, 
comunicados e controlados 
periodicamente. 

20,45% 

PVE 6.4 

É necessário elaborar um Plano 
de Negócios para a organização 
consistente com o Plano de 
Marketing. 

15,73% 

PVE 6.5 
O controle geral da organização 
devem ser realizado com base 
em indicadores. 

10,22% 

PVE 6.6 Definir indicadores 6,65% 

PVE 6.7 
As projeções devem embasar-se 
em orçamentos alinhados com o 
Plano Estratégico. 

6,65% 

PVE 6.8 
Definir claramente a estratégia 
da organização enquanto 
atuação de mercado 

6,29% 

PVF 7 

Pr
od

ut
os

 e
 S

er
vi

ço
s 

18% 

PVE 7.1 Implantar um ERP para apoiar a 
gestão da organização. 62,09% 

PVE 7.2 A gestão financeira é realizada 
informalmente. 8,07% 

PVE 7.3 Propriedade Intelectual 7,76% 

PVE 7.4 
Documentar as margens obtidas 
em cada produto para balizar a 
flexibilidade nas vendas. 

6,21% 

PVE 7.5 Realizar um estudo da 
concorrência (mais profundo). 4,04% 

PVE 7.6 Definir indicadores 3,10% 

PVE 7.7 Utilizar informações reais nos 
comparativos de preços. 2,62% 

PVE 7.8 Formalizar as decisões tomadas 
pela alta direção 1,86% 

PVE 7.9 
Criar uma política para analisar 
os número dos clientes atuais e 
concorrentes 

1,61% 

. .
 . 

 

PVE 7.10 

Os resultados financeiros e 
indicadores não estão sendo 
utilizados para tomada de 
decisão 

1,61% 

Se
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a 
da
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15% PVF 8 

Po
lít

ic
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de
 s
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ur

an
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da
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aç

ão
 

12% 

PVE 8.1 
Definir uma política de controle 
das máquinas como 
administração, acesso, ... 

37,93% 

PVE 8.2 
Definir os responsáveis pelas 
políticas de segurança da 
informação. 

37,93% 

PVE 8.3 Implementar um Plano de 
Backup e restauração. 15,17% 

  



148 

  

   

PVE 8.4 Concluir a política de segurança 
da informação 3,79% 

PVE 8.5 

Implementar ambientes de testes 
para validar os backups (restore) 
e outros testes que repliquem as 
condições da produção. 

2,47% 

PVE 8.6 Processo para Classificação das 
Informações 1,90% 

PVF 9 
C

ap
ac

ita
çã

o 
em

 
Se

gu
ra

nç
a 

3% 

PVE 9.1 
O perímetro de segurança física 
da empresa é sensível e deveria 
ter acesso restrito. 

3,79% 

PVE 9.2 
O responsável de segurança 
deve receber formação 
especializada em segurança. 

15,17% 

D
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 e
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çã
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22% 

PVF 
10 

G
ar

an
tia

 d
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qu
al

id
ad

e 
do

 
pr
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es

so
 

6% 

PVE 10.1 Garantia da qualidade do 
processo 85,84% 

PVE 10.2 Lições aprendidas 8,58% 

PVE 10.3 Definir uma linha de Base da 
qualidade 5,58% 

PVF 
11 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 e
 P

ro
du

çã
o 

7% 

PVE 11.1 
Implementar a prática de 
contratos formais com os 
fornecedores. 

38,60% 

PVE 11.2 
Implementar uma função de 
suporte dedicado, com custo 
menor, diferenciando os níveis. 

15,44% 

PVF 2 

M
ed

iç
ão

 e
 A

na
lis

e 

4% 

PVE 12.1 Procedimento de Coleta e 
Armazenamento 4,42% 

PVE 12.2 Avaliar Objetivamente os 
Produtos de Trabalho e Serviços 2,21% 

PVE 12.3 Especificar o procedimento de 
análise 2,21% 

PVE 12.4 Estabelecer Objetivos de 
Medição 2,21% 

PVE 12.5 Fornecer os resultados da 
medição 0,88% 

PVF 
13 

Pl
an

ej
am

en
to

 d
e 

Pr
oj

et
os

 

4% 

PVE 13.1 
Institucionalizar a utilização dos 
riscos como parte do 
monitoramento do projeto. 

1,27% 

PVE 13.2 
Institucionalizar a revisão 
periódica dos gráficos e 
indicadores do projeto. 

1,27% 

PVE 13.3 

As informações do projeto e do 
processo devem estar expostos 
de forma mais clara a 
organização. 

3,17% 

PVE 13.4 

Definir critérios mais claros para 
o acompanhamento, fechamento 
e verificação da eficácia das 
ações corretivas. 

0,51% 

PVE 13.6 Rever o Documento de 
Planejamento do Projeto 0,19% 

PVF 
14 

G
er

ên
ci

a 
de

 
co

nf
ig

ur
aç

ão
 

1% 
PVE 14.1 Estabelecer um Sistema de 

Configuração 0,21% 

PVE 14.2 Estabelecer registro de gestão 
da configuração 0,12% 
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APÊNDICE F - Avaliação Inicial 

Análise de Desempenho da Empresa TZM NÍVEL DO DESCRITOR 
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Á
re

as
 d

e 
Pr

eo
cu

pa
çã

o 

TXC  
A.P. PVF 

 
TXC 
PVF 

 
TXC 
PVE 

  

C
om

pr
om

et
ed

or
 

N
eu

tr
o 

C
om

pe
tit

iv
o 

B
om

 

Ex
ce

lê
nc

ia
 

N
eg

óc
io

 

63% 

P 
V 
F 
1 

Gestão 
Financeira 6% 

19% PVE 
1.1 

Apresentação dos 
resultados 

0 2 4 6 8 
-

50% 0% 50% 100% 150% 

47% PVE 
1.2 

Definição do Fluxo 
de Caixa para as 
estratégias 

10 40 70 90 100 
-

60% 0% 60% 100% 120% 

15% PVE 
1.3 

Projeções de 
Lucros e 
Faturamento 

5 15 35 50 100 
-

29% 0% 57% 100% 243% 

15% PVE 
1.4 

Análise do 
Balanço Contábil 

0 1 2 3 4 
-

50% 0% 50% 100% 150% 

4% PVE 
1.5 

Estudo do 
Retorno do 
Investimento 

0 10 30 40 50 
-

33% 0% 67% 100% 133% 

P 
V 
F  
2 

Gerência e 
Direção 8% 

73% PVE 
2.1 

Separar os 
objetivos do 
produto dos 
objetivos da 
organização. 

30 45 65 100 125 

-
27% 0% 36% 100% 145% 

15% PVE 
2.2 

Rever o estado 
dos processos 
com a Direção 

0 1 2 3 6 
-

50% 0% 50% 100% 250% 

7% PVE 
2.3 

Investir na 
capacitação da 
gestão 

10 20 30 40 60 
-

50% 0% 50% 100% 200% 

3% PVE 
2.4 

Política de 
Incentivos e 
Recompensas 

5 10 20 30 50 
-

25% 0% 50% 100% 200% 

2% PVE 
2.5 

Diminuir ou anular 
a dependência 
dos sócios na 
empresa 

0 1 2 3 4 

-
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  

P 
V 
F  
3 

Marketing, 
Vendas e 

Distribuição 
20% 

33% PVE 
3.1 

Estratégia de 
Marketing 5 15 25 50 75 

  

      -
29% 0% 29% 100% 171% 

  

  33% PVE 
3.2 

Definir um Plano 
de Marketing, 
pesquisar o 
mercado 

5 15 25 50 75 

  

        -
29% 0% 29% 100% 171% 
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17% PVE 
3.3 

Alianças 
Estratégicas 5 15 25 50 75 

  

        -
29% 0% 29% 100% 171% 

  

  7% PVE 
3.4 

Identificação de 
clientes potenciais 10 20 40 60 80 

  

        -
25% 0% 50% 100% 150% 

  

  3% PVE 
3.5 

Ausência de 
Ações de 
Marketing para 
orientar as vendas 
dos produtos 

1 2 3 4 5 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  3% PVE 
3.6 

Indicadores de 
Vendas 3 6 10 18 24 

  

        -
25% 0% 33% 100% 150% 

  

  2% PVE 
3.7 

Canais de 
Distribuição 1 2 3 4 5 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  2% PVE 
3.8 

Posicionamento 
no Mercado 5 10 20 30 40 

  

        -
25% 0% 50% 100% 150% 

  

  

P 
V 
F 
4 

Mercado 3% 

22% PVE 
4.1 

Identificar se 
existe uma 
estratégia para o 
acesso a cada 
nicho de mercado 

0 1 2 3 4 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  14% PVE 
4.2 

Conhecimento 
sobre clientes 3 5 7 9 12 

  

        -
50% 0% 50% 100% 175% 

  

  14% PVE 
4.3 

Poder dos 
concorrentes 
atuais 

0 1 3 4 6 

  

        -
33% 0% 67% 100% 167% 

  

  9% PVE 
4.4 

Cliente atual x 
Perfil de Cliente 0 1 2 5 8 

  

        -
25% 0% 25% 100% 175% 

  

  5% PVE 
4.5 Fidelização. 0 1 2 3 5 

  

        -
50% 0% 50% 100% 200% 

  

  36% PVE 
4.6 

Plano Comercial e 
de Marketing 10 15 25 50 75 

  

        -
14% 0% 29% 100% 171% 
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P 
V 
F  
5 

Recursos 
humanos e 
sociedade 

1% 

92% PVE 
5.1 

Motivação e 
reconhecimento 30 35 40 45 50 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  8% PVE 
5.2 

Comunicações 
Internas. 20 35 50 75 100 

  

        -
38% 0% 38% 100% 163% 

  

  

P 
V 
F  
6 

Plano 
Estratégico  7% 

31% PVE 
6.1 

Fazer um estudo 
de mercado para 
cada produto 

0 1 3 6 8 

  

        -
20% 0% 40% 100% 140% 

  

  3% PVE 
6.2 

Material oficial de 
apresentação 0 1 3 4 6 

  

        -
33% 0% 67% 100% 167% 

  

  20% PVE 
6.3 

Os objetivos e as 
metas devem ser 
claramente 
definidos, 
comunicados e 
controlados 
periodicamente. 

0 15 33 66 100 

  

        -
29% 0% 35% 100% 167% 

  

  16% PVE 
6.4 

É necessário 
elaborar um Plano 
de Negócios para 
a organização 
consistente com o 
Plano de 
Marketing. 

0 15 30 45 60 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  10% PVE 
6.5 

O controle geral 
da organização 
devem ser 
realizado com 
base em 
indicadores. 

0 15 30 45 60 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  7% PVE 
6.6 Definir indicadores 0 10 25 50 75 

  

        -
25% 0% 38% 100% 163% 

  

  7% PVE 
6.7 

As projeções 
devem embasar-
se em orçamentos 
alinhados com o 
Plano Estratégico. 

0 1 2 3 4 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 
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6% PVE 
6.8 

Definir claramente 
a estratégia da 
organização 
enquanto atuação 
de mercado 

10 25 50 70 100 

  

        -
33% 0% 56% 100% 167% 

  

  

P 
V 
F  
7 

Produtos e 
Serviços 18% 

62% PVE 
7.1 

Implantar um ERP 
para apoiar a 
gestão da 
organização. 

0 10 15 25 35 

  

        -
67% 0% 33% 100% 167% 

  

  8% PVE 
7.2 

A gestão 
financeira é 
realizada 
informalmente. 

30 45 60 80 100 

  

        -
43% 0% 43% 100% 157% 

  

  8% PVE 
7.3 

Propriedade 
Intelectual 0 1 2 3 4 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  6% PVE 
7.4 

Documentar as 
margens obtidas 
em cada produto 
para balizar a 
flexibilidade nas 
vendas. 

0 1 2 3 4 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  4% PVE 
7.5 

Realizar um 
estudo da 
concorrência 
(mais profundo). 

0 1 3 4 6 

  

        -
33% 0% 67% 100% 167% 

  

  3% PVE 
7.6 Definir indicadores 0 1 4 6 8 

  

        -
20% 0% 60% 100% 140% 

  

  3% PVE 
7.7 

Utilizar 
informações reais 
nos comparativos 
de preços. 

5 10 30 50 80 

  

        -
13% 0% 50% 100% 175% 

  

  2% PVE 
7.8 

Formalizar as 
decisões tomadas 
pela alta direção 

0 4 8 12 16 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 
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2% PVE 
7.9 

Criar uma política 
para analisar os 
números dos 
clientes atuais e 
concorrentes 

0 1 2 3 4 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  2% PVE 
7.10 

Os resultados 
financeiros e 
indicadores não 
estão sendo 
utilizados para 
tomada de 
decisão 

0 2 5 8 10 

  

        -
33% 0% 50% 100% 133% 

Se
gu

ra
nç

a 
da

 In
fo

rm
aç

ão
 

15% 

P 
V 
F  
8 

Política de 
segurança da 

informação 
12% 

38% PVE 
8.1 

Definir uma 
política de 
controle das 
máquinas como 
administração, 
acesso, ... 

0 10 25 50 75 

      -
25% 0% 38% 100% 163% 

38% PVE 
8.2 

Definir os 
responsáveis 
pelas políticas de 
segurança da 
informação. 

0 15 50 70 100 

      -
27% 0% 64% 100% 155% 

15% PVE 
8.3 

Implementar um 
Plano de Backup 
e restauração. 

0 10 25 50 75 

      -
25% 0% 38% 100% 163% 

4% PVE 
8.4 

Concluir a política 
de segurança da 
informação 

0 10 25 50 75 

      -
25% 0% 38% 100% 163% 

2% PVE 
8.5 

Implementar 
ambientes de 
testes para validar 
os backups 
(restore) e outros 
testes que 
repliquem as 
condições da 
produção. 

0 1 2 3 4 

      -
50% 0% 50% 100% 150% 

2% PVE 
8.6 

Processo para 
Classificação das 
Informações 

0 10 25 50 75 
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         -
25% 0% 38% 100% 163% 

P 
V 
F 
 9 

Capacitação em 
Segurança 3% 

20% PVE 
9.1 

O perímetro de 
segurança física 
da empresa é 
sensível e deveria 
ter acesso restrito. 

0 1 2 3 4 

      -
50% 0% 50% 100% 150% 

80% PVE 
9.2 

O responsável de 
segurança deve 
receber formação 
especializada em 
segurança. 

0 8 20 40 60 

      -
25% 0% 38% 100% 163% 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 e
 P

ro
du

çã
o 

22% 

P 
V 
F  
10 

Garantia da 
qualidade do 

processo 
6% 

86% PVE 
10.1 

Garantia da 
qualidade do 
processo 

0 10 20 40 60 

      -
33% 0% 33% 100% 167% 

9% PVE 
10.2 Lições aprendidas 0 8 15 20 25 

      -
67% 0% 58% 100% 142% 

6% PVE 
10.3 

Definir uma linha 
de Base da 
qualidade 

0 30 60 85 100 

      -
55% 0% 55% 100% 127% 

P 
V 
F  
11 

Desenvolvimento 
e Produção 7% 

70% PVE 
11.1 

Implementar a 
prática de 
contratos formais 
com os 
fornecedores. 

0 3 6 10 13 

      -
43% 0% 43% 100% 143% 

28% PVE 
11.2 

Implementar uma 
função de suporte 
dedicado, com 
custo menor, 
diferenciando os 
níveis. 

0 1 2 3 4 

      -
50% 0% 50% 100% 150% 

P 
V 
F 
12 

Medição e 
Analise 4% 

37% PVE 
12.1 

Procedimento de 
Coleta e 
Armazenamento 

0 20 50 70 100 

      -
40% 0% 60% 100% 160% 

19% PVE 
12.2 

Avaliar 
Objetivamente os 
Produtos de 
Trabalho e 
Serviços 

0 3 6 10 13 
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      -
43% 0% 43% 100% 143% 

19% PVE 
12.3 

Especificar o 
procedimento de 
análise 

0 3 6 10 13 

      -
43% 0% 43% 100% 143% 

19% PVE 
12.4 

Estabelecer 
Objetivos de 
Medição 

0 3 6 10 13 

      -
43% 0% 43% 100% 143% 

7% PVE 
12.5 

Fornecer os 
resultados da 
medição 

0 1 2 4 6 

      -
33% 0% 33% 100% 167% 

P 
V 
F  
13 

Planejamento de 
Projetos 4% 

19% PVE 
13.1 

Institucionalizar a 
utilização dos 
riscos como parte 
do monitoramento 
do projeto. 

0 7 14 20 24 

      -
54% 0% 54% 100% 131% 

19% PVE 
13.2 

Institucionalizar a 
revisão periódica 
dos gráficos e 
indicadores do 
projeto. 

0 7 14 20 24 

      -
54% 0% 54% 100% 131% 

47% PVE 
13.3 

As informações do 
projeto e do 
processo devem 
estar expostos de 
forma mais clara a 
organização. 

6 7 9 11 19 

      -
25% 0% 50% 100% 300% 

8% PVE 
13.4 

Definir critérios 
mais claros para o 
acompanhamento, 
fechamento e 
verificação da 
eficácia das ações 
corretivas. 

0 1 2 3 4 

      -
50% 0% 50% 100% 150% 

3% PVE 
13.5 

Rever o 
Documento de 
Planejamento do 
Projeto 

0 1 15 30 45 

      -3% 0% 48% 100% 152% 
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P 
V 
F  
14 

Gerência de 
configuração 1% 

63% PVE 
14.1 

Estabelecer um 
Sistema de 
Configuração 

0 7 15 30 45 

      -
30% 0% 35% 100% 165% 

37% PVE 
14.2 

Estabelecer 
registro de gestão 
da configuração 

0 5 15 30 45 

      -
20% 0% 40% 100% 160% 
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APÊNDICE G - Taxas de Compensações 

Análise de Desempenho da Empresa TZM 

Á
re

as
 d

e 
Pr

eo
cu

pa
çã

o 

TXC  
A.P. PVF Perspectivas de Ações Ações 

N
eg

óc
io

 

63% 

P 
V 
F 
1 

Gestão 
Financeira 

PVE 1.1 
Apresentação dos resultados 

Criar um cronograma para realizar reuniões,  para 
apresentação e discussão dos resultados financeiros da 
empresa,   

PVE 1.2 Definição do Fluxo de Caixa para as 
estratégias 

Definir  e implementar um  processo de fluxo de caixa para 
empresa 

P 
V 
F  
2 

Gerência e 
Direção 

PVE 2.1 Separar os objetivos do produto dos 
objetivos da organização. 

Reajustar o processo de estabelecimento de objetivos de 
organização e produtos 

  

PVE 2.2 Rever o estado dos processos com 
a Direção 

Criar um cronograma para  reuniões para revisão dos 
processos organizacionais 

  
PVE 2.5 Diminuir ou anular a dependência 

dos sócios na empresa 
Desenvolver ações para reduzir a dependência dos sócios 
nos processo operacionais da empresa.   

  

P 
V 
F  
3 

Marketing, 
Vendas e 

Distribuição 

PVE 3.1 
Estratégia de Marketing Definir e implementar a estratégia de Marketing. 
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P 
V 
F 
4 

Mercado 

PVE 4.1 
Identificar se existe uma estratégia 
para o acesso a cada nicho de 
mercado 

Definir e implementar Estratégias para todos os nichos de 
mercado definido 

PVE 4.3 Poder dos concorrentes atuais Definir processos para avaliação dos concorrentes atuais 
identificados 

PVE 4.4 Cliente atual x Perfil de Cliente Avaliar os critérios de aderência entre os clientes atuais e o 
perfil de cliente padrão definido para empresa. 

P 
V 
F  
6 

Plano 
Estratégico  

PVE 6.1 Fazer um estudo de mercado para 
cada produto 

Definir e implementar processo para estudos de mercado 
para cada produto da empesa 

PVE 6.2 Material oficial de apresentação Elaborar materiais para apresentação oficial da empresa 

PVE 6.4 

É necessário elaborar um Plano de 
Negócios para a organização 
consistente com o Plano de 
Marketing. 

Definir e implementar um  Plano de Negócio alinhado com o 
plano de Marketing 

PVE 6.6 Definir indicadores Definir  indicadores organizacionais para avaliação do Plano 
de estratégico 

PVE 6.8 
Definir claramente a estratégia da 
organização enquanto atuação de 
mercado 

Definir  estratégia da organização para atuação no mercado 
alvo 

  

P 
V 
F  
7 

Produtos e 
Serviços 

PVE 7.1 Implantar um ERP para apoiar a 
gestão da organização. Definir um projeto para implantação do ERP organizacional 

PVE 7.3 Propriedade Intelectual Definir e implementar processo para gerir propriedade 
intelectual da empresa. 
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PVE 7.5 Realizar um estudo da concorrência 
(mais profundo). 

Definir e implementar um processo para um estudo mais 
aprofundado dos produtos concorrentes, com objetivo de 
melhorar e diferenciar os produtos desenvolvidos pela 
empresa 

PVE 7.6 Definir indicadores Definir implementar  indicadores para avaliar os Produtos e 
Serviços. 

PVE 7.7 Utilizar informações reais nos 
comparativos de preços. Definir e implementar o processo de análise de compras 

PVE 7.8 Formalizar as decisões tomadas 
pela alta direção Definir e implementar processo  de tomada de  decisões, 

PVE 7.9 
Criar uma política para analisar os 
número dos clientes atuais e 
concorrentes 

Avaliar concorrentes identificados e analisados em relação ao 
número de clientes 

    PVE 
7.10 

Os resultados financeiros e 
indicadores não estão sendo 
utilizados para tomada de decisão 

Antes das reuniões para tomada de decisões solicitar os 
relatórios de resultados e indicadores financeiros, relacionado 
ao contexto a ser discutido. 
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22% 

PVF 8 
Política de 

segurança da 
informação 

PVE 8.3 Implementar um Plano de Backup e 
restauração. 

Definir e  implementar um plano de backup e restauração dos 
dados 

PVE 8.4 Concluir a política de segurança da 
informação 

Definir e implementar uma Política de Segurança da 
Informação 

PVE 8.5 

Implementar ambientes de testes 
para validar os backups (restore) e 
outros testes que repliquem as 
condições da produção. 

Defira e implementar ambientes para validade e restauração 
de backups 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 e
 P

ro
du

çã
o 

P 
V 
F  
10 

Garantia da 
qualidade do 

processo 

PVE 
10.1 Garantia da qualidade do processo Definir, implementar e monitorar o  processo de Garantia da 

Qualidade 

PVE 
10.2 Lições aprendidas Definir e implementar processo de lições aprendidas  

PVE 
10.3 

Definir uma linha de Base da 
qualidade 

Definir e implementar um processo para definição de uma 
linha de base para qualidade 
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 15% 

P 
V 
F 

 11 

Desenvolvimento 
e Produção 

PVE 
11.2 

Implementar uma função de suporte 
dedicado, com custo menor, 
diferenciando os níveis. 

Definir e implementar o departamento de suporte técnico na 
empresa 

P 
V 
F  
12 

Medição e 
Analise 

PVE 
12.1 

Procedimento de Coleta e 
Armazenamento 

Definir processos de  armazenamento e coleta dos processo 
a serem monitorados 

PVE 
12.2 

Avaliar Objetivamente os Produtos 
de Trabalho e Serviços 

Definir processo para avaliação dos produtos de trabalho e 
dos produtos de serviços 

PVE 
12.3 

Especificar o procedimento de 
análise Definir procedimentos de analises 

PVE 
12.4 Estabelecer Objetivos de Medição Estabelecer Objetivos de Medição para empresa 

PVE 
12.5 Fornecer os resultados da medição Desenvolver um processo para divulgação dos resultados da 

medição 

  



162 

  

P 
V 
F  
13 

 
Planejamento de 

Projetos 

PVE 
13.1 

Institucionalizar a utilização dos 
riscos como parte do monitoramento 
do projeto. 

Implementar o processo de riscos no planejamento e na 
execução dos projetos 

PVE 
13.2 

Institucionalizar a revisão periódica 
dos gráficos e indicadores do 
projeto. 

Definir um cronograma para apresentação e revisão dos 
indicadores dos projetos 

PVE 
13.6 Rever o Documento de 

Planejamento do Projeto Ajustar do documento de  Planejamento do Projeto  
  

P 
V 
F  
14 

Gerencia de 
configuração 

PVE 
14.1 

Estabelecer um Sistema de 
Configuração Definir e implementar o processo de Configuração  
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APÊNDICE H - Desempenho local dos da empresa no ultimo Quadrimestre 

Análise de Desempenho da Empresa TZM NÍVEL DO DESCRITOR 
N1 N2 N3 N4 N5 

Á
re

as
 d

e 
Pr

eo
cu

pa
çã

o 

TXC  
A.P. PVF 

 
TXC 
PVF 

 
TXC 
PVE 

  

C
om

pr
om

et
ed

o
r 

N
eu

tr
o 

C
om

pe
tit

iv
o 

B
om

 

Ex
ce

lê
nc

ia
 

N
eg

óc
io

 

63% 

P 
V 
F 
1 

Gestão 
Financeira 6% 

18,6% PVE 
1.1 

Apresentação dos 
resultados 

0 2 4 6 8 
-

50% 0% 50% 100% 150% 

46,5% PVE 
1.2 

Definição do Fluxo 
de Caixa para as 
estratégias 

10 40 70 90 100 
-

60% 0% 60% 100% 120% 

15,1% PVE 
1.3 

Projeções de 
Lucros e 
Faturamento 

5 15 35 50 100 
-

29% 0% 57% 100% 243% 

15,1% PVE 
1.4 

Análise do 
Balanço Contábil 

0 1 2 3 4 
-

50% 0% 50% 100% 150% 

3,8% PVE 
1.5 

Estudo do 
Retorno do 
Investimento 

0 10 30 40 50 
-

33% 0% 67% 100% 133% 

P 
V 
F  
2 

Gerência e 
Direção 8% 

73,2% PVE 
2.1 

Separar os 
objetivos do 
produto dos 
objetivos da 
organização. 

30 45 65 100 125 

-
27% 0% 36% 100% 145% 

14,6% PVE 
2.2 

Rever o estado 
dos processos 
com a Direção 

0 1 2 3 6 
-

50% 0% 50% 100% 250% 

7,3% PVE 
2.3 

Investir na 
capacitação da 
gestão 

10 20 30 40 60 
-

50% 0% 50% 100% 200% 

2,9% PVE 
2.4 

Política de 
Incentivos e 
Recompensas 

5 10 20 30 50 
-

25% 0% 50% 100% 200% 

1,8% PVE 
2.5 

Diminuir ou anular 
a dependência 
dos sócios na 
empresa 

0 1 2 3 4 

-
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  

P 
V 
F  
3 

Marketing, 
Vendas e 

Distribuição 
20% 

33,0% PVE 
3.1 

Estratégia de 
Marketing 5 15 25 50 75 

  

      -
29% 0% 29% 100% 171% 

  

  33,0% PVE 
3.2 

Definir um Plano 
de Marketing, 
pesquisar o 
mercado 

5 15 25 50 75 

  

        -
29% 0% 29% 100% 171% 
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16,5% PVE 
3.3 

Alianças 
Estratégicas 5 15 25 50 75 

  

        -
29% 0% 29% 100% 171% 

  

  6,6% PVE 
3.4 

Identificação de 
clientes potenciais 10 20 40 60 80 

  

        -
25% 0% 50% 100% 150% 

  

  3,3% PVE 
3.5 

Ausência de 
Ações de 
Marketing para 
orientar as vendas 
dos produtos 

1 2 3 4 5 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  2,6% PVE 
3.6 

Indicadores de 
Vendas 3 6 10 18 24 

  

        -
25% 0% 33% 100% 150% 

  

  2,1% PVE 
3.7 

Canais de 
Distribuição 1 2 3 4 5 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  2,1% PVE 
3.8 

Posicionamento 
no Mercado 5 10 20 30 40 

  

        -
25% 0% 50% 100% 150% 

  

  

P 
V 
F 
4 

Mercado 3% 

22,0% PVE 
4.1 

Identificar se 
existe uma 
estratégia para o 
acesso a cada 
nicho de mercado 

0 1 2 3 4 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  14,3% PVE 
4.2 

Conhecimento 
sobre clientes 3 5 7 9 12 

  

        -
50% 0% 50% 100% 175% 

  

  13,7% PVE 
4.3 

Poder dos 
concorrentes 
atuais 

0 1 3 4 6 

  

        -
33% 0% 67% 100% 167% 

  

  8,8% PVE 
4.4 

Cliente atual x 
Perfil de Cliente 0 1 2 5 8 

  

        -
25% 0% 25% 100% 175% 

  

  5,5% PVE 
4.5 Fidelização. 0 1 2 3 5 

  

        -
50% 0% 50% 100% 200% 

  

  35,7% PVE 
4.6 

Plano Comercial e 
de Marketing 10 15 25 50 75 

  

        -
14% 0% 29% 100% 171% 
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P 
V 
F  
5 

Recursos 
humanos e 
sociedade 

1% 

91,8% PVE 
5.1 

Motivação e 
reconhecimento 30 35 40 45 50 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  8,2% PVE 
5.2 

Comunicações 
Internas. 20 35 50 75 100 

  

        -
38% 0% 38% 100% 163% 

  

  

P 
V 
F  
6 

Plano 
Estratégico  7% 

31,5% PVE 
6.1 

Fazer um estudo 
de mercado para 
cada produto 

0 1 3 6 8 

  

        -
20% 0% 40% 100% 140% 

  

  2,6% PVE 
6.2 

Material oficial de 
apresentação 0 1 3 4 6 

  

        -
33% 0% 67% 100% 167% 

  

  20,4% PVE 
6.3 

Os objetivos e as 
metas devem ser 
claramente 
definidos, 
comunicados e 
controlados 
periodicamente. 

0 15 33 66 100 

  

        -
29% 0% 35% 100% 167% 

  

  15,7% PVE 
6.4 

É necessário 
elaborar um Plano 
de Negócios para 
a organização 
consistente com o 
Plano de 
Marketing. 

0 15 30 45 60 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  10,2% PVE 
6.5 

O controle geral 
da organização 
devem ser 
realizado com 
base em 
indicadores. 

0 15 30 45 60 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  6,6% PVE 
6.6 Definir indicadores 0 10 25 50 75 

  

        -
25% 0% 38% 100% 163% 

  

  6,6% PVE 
6.7 

As projeções 
devem embasar-
se em orçamentos 
alinhados com o 
Plano Estratégico. 

0 1 2 3 4 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 
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6,3% PVE 
6.8 

Definir claramente 
a estratégia da 
organização 
enquanto atuação 
de mercado 

10 25 50 70 100 

  

        -
33% 0% 56% 100% 167% 

  

  

P 
V 
F  
7 

Produtos e 
Serviços 18% 

62,1% PVE 
7.1 

Implantar um ERP 
para apoiar a 
gestão da 
organização. 

0 10 15 25 35 

  

        -
67% 0% 33% 100% 167% 

  

  8,1% PVE 
7.2 

A gestão 
financeira é 
realizada 
informalmente. 

30 45 60 80 100 

  

        -
43% 0% 43% 100% 157% 

  

  7,8% PVE 
7.3 

Propriedade 
Intelectual 0 1 2 3 4 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  6,2% PVE 
7.4 

Documentar as 
margens obtidas 
em cada produto 
para balizar a 
flexibilidade nas 
vendas. 

0 1 2 3 4 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  4,0% PVE 
7.5 

Realizar um 
estudo da 
concorrência 
(mais profundo). 

0 1 3 4 6 

  

        -
33% 0% 67% 100% 167% 

  

  3,1% PVE 
7.6 Definir indicadores 0 1 4 6 8 

  

        -
20% 0% 60% 100% 140% 

  

  2,6% PVE 
7.7 

Utilizar 
informações reais 
nos comparativos 
de preços. 

5 10 30 50 80 

  

        -
13% 0% 50% 100% 175% 

  

  1,9% PVE 
7.8 

Formalizar as 
decisões tomadas 
pela alta direção 

0 4 8 12 16 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 
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1,6% PVE 
7.9 

Criar uma política 
para analisar os 
número dos 
clientes atuais e 
concorrentes 

0 1 2 3 4 

  

        -
50% 0% 50% 100% 150% 

  

  1,6% PVE 
7.10 

Os resultados 
financeiros e 
indicadores não 
estão sendo 
utilizados para 
tomada de 
decisão 

0 2 5 8 10 

  

        -
33% 0% 50% 100% 133% 

Se
gu

ra
nç

a 
da

 In
fo

rm
aç

ão
 

15% 

P 
V 
F  
8 

Política de 
segurança da 

informação 
12% 

37,9% PVE 
8.1 

Definir uma 
política de 
controle das 
máquinas como 
administração, 
acesso, ... 

0 10 25 50 75 

      -
25% 0% 38% 100% 163% 

37,9% PVE 
8.2 

Definir os 
responsáveis 
pelas políticas de 
segurança da 
informação. 

0 15 50 70 100 

      -
27% 0% 64% 100% 155% 

15,2% PVE 
8.3 

Implementar um 
Plano de Backup 
e restauração. 

0 10 25 50 75 

      -
25% 0% 38% 100% 163% 

3,8% PVE 
8.4 

Concluir a política 
de segurança da 
informação 

0 10 25 50 75 

      -
25% 0% 38% 100% 163% 

2,5% PVE 
8.5 

Implementar 
ambientes de 
testes para validar 
os backups 
(restore) e outros 
testes que 
repliquem as 
condições da 
produção. 

0 1 2 3 4 

      -
50% 0% 50% 100% 150% 

1,9% PVE 
8.6 

Processo para 
Classificação das 
Informações 

0 10 25 50 75 
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      -
25% 0% 38% 100% 163% 

0,6% PVE 
8.7 

Implementar 
mecanismos de 
confirmação e log 
de acesso a 
documentos 
confidenciais 
como senhas por 
exemplo. 

0 1 2 3 4 

      -
50% 0% 50% 100% 150% 

0,2% PVE 
8.8 

Definir uma 
política de 
atualizações de 
máquinas e 
software, para que 
não fique apenas 
a cargo dos 
usuários. 

0 8 20 25 30 

      -
47% 0% 71% 100% 129% 

P 
V 
F 
 9 

Capacitação em 
Segurança 3% 

20,0% PVE 
9.1 

O perímetro de 
segurança física 
da empresa é 
sensível e deveria 
ter acesso restrito. 

0 1 2 3 4 

      -
50% 0% 50% 100% 150% 

80,0% PVE 
9.2 

O responsável de 
segurança deve 
receber formação 
especializada em 
segurança. 

0 8 20 40 60 

      -
25% 0% 38% 100% 163% 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 e
 P

ro
du

çã
o 

22% 

P 
V 
F  
10 

Garantia da 
qualidade do 

processo 
6% 

85,8% PVE 
10.1 

Garantia da 
qualidade do 
processo 

0 10 20 40 60 

      -
33% 0% 33% 100% 167% 

8,6% PVE 
10.2 Lições aprendidas 0 8 15 20 25 

      -
67% 0% 58% 100% 142% 

5,6% PVE 
10.3 

Definir uma linha 
de Base da 
qualidade 

0 30 60 85 100 

      -
55% 0% 55% 100% 127% 

P 
V 
F  
11 

Desenvolvimento 
e Produção 7% 70,1% PVE 

11.1 

Implementar a 
prática de 
contratos formais 
com os 
fornecedores. 

0 3 6 10 13 
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      -
43% 0% 43% 100% 143% 

28,1% PVE 
11.2 

Implementar uma 
função de suporte 
dedicado, com 
custo menor, 
diferenciando os 
níveis. 

0 1 2 3 4 

      -
50% 0% 50% 100% 150% 

P 
V 
F 
12 

Medição e 
Analise 4% 

37,0% PVE 
12.1 

Procedimento de 
Coleta e 
Armazenamento 

0 20 50 70 100 

      -
40% 0% 60% 100% 160% 

18,5% PVE 
12.2 

Avaliar 
Objetivamente os 
Produtos de 
Trabalho e 
Serviços 

0 3 6 10 13 

      -
43% 0% 43% 100% 143% 

18,5% PVE 
12.3 

Especificar o 
procedimento de 
análise 

0 3 6 10 13 

      -
43% 0% 43% 100% 143% 

18,5% PVE 
12.4 

Estabelecer 
Objetivos de 
Medição 

0 3 6 10 13 

      -
43% 0% 43% 100% 143% 

7,4% PVE 
12.5 

Fornecer os 
resultados da 
medição 

0 1 2 4 6 

      -
33% 0% 33% 100% 167% 

P 
V 
F  
13 

Planejamento de 
Projetos 4% 

18,7% PVE 
13.1 

Institucionalizar a 
utilização dos 
riscos como parte 
do monitoramento 
do projeto. 

0 7 14 20 24 

      -
54% 0% 54% 100% 131% 

18,7% PVE 
13.2 

Institucionalizar a 
revisão periódica 
dos gráficos e 
indicadores do 
projeto. 

0 7 14 20 24 

      -
54% 0% 54% 100% 131% 

46,7% PVE 
13.3 

As informações do 
projeto e do 
processo devem 
estar expostos de 
forma mais clara a 
organização. 

6 7 9 11 19 
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      -
25% 0% 50% 100% 300% 

7,6% PVE 
13.4 

Definir critérios 
mais claros para o 
acompanhamento, 
fechamento e 
verificação da 
eficácia das ações 
corretivas. 

0 1 2 3 4 

      -
50% 0% 50% 100% 150% 

2,8% PVE 
13.6 

Rever o 
Documento de 
Planejamento do 
Projeto 

0 1 15 30 45 

      -3% 0% 48% 100% 152% 

P 
V 
F  
14 

Gerência de 
configuração 1% 

63,4% PVE 
14.1 

Estabelecer um 
Sistema de 
Configuração 

0 7 15 30 45 

      -
30% 0% 35% 100% 165% 

36,6% PVE 
14.2 

Estabelecer 
registro de gestão 
da configuração 

0 5 15 30 45 

      -
20% 0% 40% 100% 160% 
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