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RESUMO 

A medição das variáveis que permeiam o ambiente de negócios é tema relevante no 

âmbito da administração de empresas contemporâneas. Essas medições são 

estruturadas por meio de Sistemas de Indicadores de Desempenho (SID), concebidos 

como instrumentos para subsidiar o processo decisório. Entretanto estudos 

evidenciam que diversas empresas não se utilizam de tal ferramenta em seu cotidiano. 

Realidade também das empresas que atuam nas cadeias de agronegócio dentre as 

quais se inserem as empresas produtoras de sementes de soja. Nesse sentido, esta 

dissertação teve como objetivo estruturar um SID cuja finalidade fosse 

instrumentalizar o processo decisório da força de vendas (SIDV) de empresas desse 

setor. Para isso, realizou-se uma revisão da literatura que permitiu identificar alguns 

modelos de SID amplamente utilizados que serviram de influência para o modelo aqui 

proposto. Esse se compõe de quatro fases e cada fase é subdividida em etapas que 

devem ser executadas sequencialmente para que se atinja o resultado planejado. A 

primeira fase consiste na análise da estratégia organizacional, onde são avaliadas as 

relações entre a missão da empresa, seus objetivos estratégicos e suas metas de 

negócio. Essa atividade permite identificar quais as metas relacionadas à área de 

vendas são prioridade e, portanto, devem ser desdobradas em nível de processo, 

possibilitando alinhamento entre o SIDV e o plano estratégico da organização. A 

segunda fase consiste na análise do processo do departamento de vendas. Esse é 

mapeado por meio da construção de um fluxograma que permita identificar as 

estruturas de decisão que o compõe e avaliar a sua capacidade de atender o plano 

estratégico da organização. A terceira fase compreende a estruturação do SIDV, onde 

são identificados e validados os indicadores que permitem, diante da estrutura de 

decisão avaliada, instrumentalizar o processo decisório. Esses são caracterizados e 

classificados de acordo com sua relevância. Posteriormente são estruturados por 

meio de uma interface que permita sua consulta pelos seus usuários. Na quarta fase, 

são realizados os testes para identificar possíveis falhas em sua concepção. Também 

são estabelecidos fluxos de retroalimentação para permitir a melhoria continua do 

SIDV. Essa fase se encerra com o lançamento oficial da ferramenta pela liderança da 

área. O modelo foi testado em uma empresa de atuação relevante no setor. Apesar 

de moderada resistência percebida na fase inicial, o principal desafio identificado se 



 

centrou no alinhamento entre as agendas dos membros do time de implementação. 

Isso exigiu um período importante para sua concepção e adequação às necessidades 

do negócio. Entretanto, não impediu concluir com eficácia os objetivos propostos por 

este trabalho. 

 

Palavras-Chaves: sistema de indicador de desempenho, indicador de desempenho, 

tomada de decisão, instrumento de apoio a decisão. 

 

  



 

ABSTRACT 

The measurement of the variables that permeate the business environment is a 

relevant topic in the scope of the management of contemporary companies. These 

measurements are structured through Performance Indicator Systems (SIDs), 

designed as instruments to support the decision-making process. However, studies 

show that several companies do not use such a tool in their daily lives. Reality also of 

the companies that work in the chains of agribusiness, among which are included the 

companies producing soybean seeds. In this sense, this dissertation aimed at 

structuring a SID whose purpose was to instrumentalize the decision-making process 

of the sales force (SIDV) of companies in this sector. For this, a review of the literature 

was made that allowed to identify some widely used SID models that served as 

influence for the model proposed here. It consists of four phases and each phase is 

subdivided into steps that must be performed sequentially in order to achieve the 

planned result. The first phase consists of the analysis of the organizational strategy, 

where the relations between the company's mission, its strategic objectives and its 

business goals are evaluated. This activity allows to identify which goals related to the 

sales area are priority and, therefore, must be deployed at the process level, allowing 

alignment between the SIDV and the organization's strategic plan. The second phase 

consists of the analysis of the sales department process. This is mapped through the 

construction of a flowchart that allows identifying the decision structures that compose 

it and evaluating its ability to meet the strategic plan of the organization. The third 

phase comprises the structuring of the SIDV, in which the indicators are identified and 

validated, which allow, in view of the decision structure evaluated, to instrumentalize 

the decision-making process. These are characterized and classified according to their 

relevance. Subsequently, they are structured through an interface that allows their 

users to consult it. In the fourth phase, the tests are performed to identify possible flaws 

in their design. Feedback flows are also established to allow continuous improvement 

of SIDV. This phase closes with its official launch of the tool by the leadership of the 

area. The model was tested in a company of relevant performance in the sector. 

Despite moderate perceived resistance in the initial phase, the main challenge 

identified focused on the alignment between the agendas of the implementation team 

members. This required an important period for its design and suitability to the needs 



 

of the business. However, it did not prevent the successful conclusion of the objectives 

proposed by this study. 

 

Keywords: performance indicator system, performance indicator, decision making, 

decision support instrument. 
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1. INTRODUÇÃO 

A relevância das medições de variáveis para compreensão do desempenho 

corporativo é um dos pontos centrais no contexto administrativo organizacional 

moderno. Medir varáveis, sejam elas qualitativas ou quantitativas, pontuais ou globais, 

é descrito como um dos fundamentos da gestão eficiente. Isso permite aos tomadores 

de decisão compreender, direcionar e melhorar o desempenho empresarial diante dos 

inúmeros desafios que permeiam o ambiente de negócio (MÜLLER, 2003; PORTER, 

2004).  

No entanto, é interessante notar que durante décadas tais medições se 

restringiram, exclusivamente, às variáveis financeiras, sendo que o interesse pela 

medição de variáveis não financeiras só surgiu, de fato, na década de 1960, quando 

a conjuntura econômica se tornou menos instável (KAPLAN, 1984; MASKELL, 1991; 

ENSSLIN, MONTIBELLER; NORONHA, 2001; PORTER, 2004). 

A partir da década de 1990, este ambiente competitivo ficou claramente 

mais acirrado devido à intensificação do processo de globalização. A medição de 

variáveis não financeiras se tornou tão relevante para a leitura do contexto econômico 

das corporações modernas quanto a medição de variáveis financeiras (PORTER, 

2004). Desta forma, tais medições começaram a ser organizadas por meio de 

Sistemas de Indicadores de Desempenho (SID). 

Segundo Gonçalves (2002), para que se tenha clara compreensão sobre o 

comportamento dos processos e das pessoas assim como do andamento das 

estratégias adotadas pelas organizações, atualmente, todas elas necessitam de um 

SID que lhes permita traduzir a eficácia e a eficiência de suas ações. Entretanto alguns 

estudos recentes apontam que ainda são muitas as empresas que não se utilizam 

desta importante ferramenta no âmbito corporativo (HERREIRO, 2005; DUARTE, 

2011; HUBBARD, 2015; CALDEIRA, 2015). 

No contexto econômico brasileiro, mais especificamente nas cadeias do 

agronegócio, este cenário não é diferente. Estudos já evidenciaram que muitas 

empresas agroindustriais não se utilizam de SID em seu processo decisório, focando 
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apenas em indicadores isolados para apoiar suas decisões (CALLADO, CALLADO; 

ALMEIDA, 2007). Estas organizações perdem, portanto, a oportunidade de atuar 

positivamente sobre os objetivos estratégicos que podem auxiliar na geração de valor 

para seus proprietários. 

Evidencia-se, assim, a possibilidade de, por meio de método científico 

adequado, intervir nesta realidade. O que pode ser feito com estruturação de 

metodologias que possibilitem a construção de SID que levem em consideração as 

particularidades destas empresas, permitindo ao setor obter uma ferramenta a mais 

para instrumentalizar seu processo decisório. 

1.1. Contextualização 

A relevância das cadeias de agronegócio para economia brasileira pode 

ser avaliada por meio de seus números. No ano de 2016 o setor foi responsável por 

23% do Produto Interno Bruto (PIB) total, contribuindo com R$ 1,425 trilhões para a 

economia brasileira (CNA, 2017). De acordo com o Ministério da Agricultura Pecuária 

e Abastecimento (MAPA), em 2016, apenas as atividades agrícolas tiveram um Valor 

Bruto da Produção (VBP) estimado em R$ 338 bilhões (MAPA, 2016).  

Dentre tais atividades, a produção de grãos e cereais deve ser destacada, 

tamanha sua representatividade. Em 2016, este tipo de commodity teve um VBP 

estimado em R$ 184,4 bilhões (MAPA, 2016), ou seja, 54,5% do VBP total relacionado 

às atividades no campo. Ao se analisar as projeções do setor para os próximos anos, 

o cenário aparentemente se manterá favorável ao agricultor.  

Segundo dados do MAPA, entre os anos de 2014 e 2026 a produção 

agrícola de grãos e sementes deverá aumentar 29,4%, saltando de 200,6 milhões de 

toneladas para 259,41 milhões, enquanto a área de plantio deverá crescer 14,8%, 

passando de 57,3 milhões de hectares para 65,8 milhões (MAPA, 2015, p. 16).  

Nota-se que, no período analisado, o fato da produção crescer mais do que 

a área de plantio reflete o ganho de eficiência obtido pelos agricultores em relação ao 

uso da terra. Isto se deve fundamentalmente à adoção de pacotes tecnológicos que 
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lhes permitem extrair o potencial máximo de seus cultivares diante as diferentes 

características edafoclimáticas dos ambientes de produção. 

Neste contexto, a soja e o milho surgem como as principais culturas do 

segmento. Estas tiveram em 2016 um VBP de R$ 117,2 e R$ 42,7 bilhões, 

respectivamente, apresentando um aumento de 3% e queda de 2,2% em relação ao 

ano anterior. Juntas corresponderam a 47,3% do VBP total estimado para as lavouras 

brasileiras (MAPA, 2016).  

É interessante observar que o aumento percebido no VBP destas culturas 

não se trata de um fato isolado. De 2005 a 2016 o VBP da soja teve um incremento 

de 58,8% e o do milho de 53,8%, reflexo não apenas dos preços atrativos das 

commodities nos mercados nacionais e internacionais, mas também de uma série de 

recursos tecnológicos cujos pacotes têm permitido aos agricultores serem mais 

competitivos e obterem melhor rentabilidade. 

Dentre tais recursos, a biotecnologia tem se mostrado uma importante 

aliada no campo. De acordo com Silveira, Borges e Buianain (2005):  

[...] a difusão dos cultivos geneticamente modificados está relacionada a 

ganhos econômicos para os produtores agrícolas, como: redução de custos, 

aumento da produtividade e aumento da eficiência na administração do 

controle de pragas (SILVEIRA, BORGES; BUIANAIN, 2005, p. 113).  

Segundo James (2014), no Brasil, a adoção de sementes com genes 

combinados ocupou uma área de 40,3 milhões de hectares em 2014, dos quais 29,1 

milhões se tratavam de soja. Neste sentido, observa-se a importância estratégica 

implícita na aquisição de sementes que irão compor a lavoura do agricultor. Evidencia-

se, portanto, um dos principais atores que tem permitido ao setor de grãos e sementes 

presenciar dados tão positivos: a indústria de tecnologia e de produção de sementes.  

No Brasil, a indústria de desenvolvimento e comercialização de sementes 

conta com relevante participação do setor público. Isto se dá principalmente por meio 

de instituições como Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMPRAPA) e o 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Entretanto, nas últimas décadas, percebe-
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se aumento de investimento privado no setor, sugerindo maior competitividade. Como 

exemplo, pode-se observar o caso da soja que, de acordo com Santos (2013), na 

safra 1999/2000 contava com apenas 12 fornecedores no mercado; e na de 

2012/2013 passou a ter 29, um aumento de 141% em 13 anos. 

A configuração desse cenário tem obrigado estas empresas a adotarem 

estratégias que impulsionem sua competitividade diante da forte concorrência que se 

instalou no setor. Novas tecnologias têm sido desenvolvidas, o intervalo entre o 

lançamento de novos cultivares tem se reduzido e a melhora na assistência técnica 

por parte de força de vendas destas organizações são alguns diferenciais competitivos 

que podem ser revertidos em maior participação no mercado e que, claramente, têm 

beneficiado o agricultor.  

Por parte destas empresas, tem-se, portanto, a necessidade de uma leitura 

extremamente clara dos ambientes externo e interno em que essa se insere. Em se 

tratando do ambiente externo, no qual se exerce pouca ou nenhuma influência, isto 

pode ser feito por meio do acompanhamento de indicadores de mercado ou por meio 

do entendimento de novas políticas que impactam, mesmo que minimamente, no 

setor. Já no ambiente interno surge a necessidade da construção e manutenção de 

uma série de medidas de variáveis que facilitem a interpretação dos dados que são 

gerados, direta ou indiretamente, pela força de vendas para entender os desvios do 

negócio em relação aos objetivos e metas estabelecidas.  

A combinação da leitura destes dois ambientes permite à empresa 

compreender as circunstâncias que justifiquem os seus resultados, sejam estes 

positivos ou negativos, e tomar, em tempo hábil, decisões táticas ou estratégicas que 

lhes permitam convergir para suas respectivas metas.  

Dado o dinamismo conjuntural no qual tais empresas estão inseridas, para 

que medidas de variáveis do ambiente interno sejam eficientes, principalmente em 

relação às vendas, estas precisam ser construídas com a premissa de que exercerão 

influência sobre a possível necessidade de realinhamento ou até mesmo de mudança 

de contexto do negócio. Portanto, é indispensável que estas estejam atreladas ao 

objetivo principal de qualquer empresa: gerar valor para seus acionistas. 
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Surge assim a possibilidade de se adotar um método que permita a estas 

empresas a construção de um SID embasado em informações sólidas, de fácil leitura 

e de constante monitoramento, oferecendo às lideranças e às forças de vendas do 

setor um instrumento que lhes permita perceber oportunidades e aumentar sua 

competitividade no mercado. 

1.2. Problema de Pesquisa 

Após reflexão sobre a competitividade instaurada na indústria de produção 

de sementes de soja e a importância da adoção de um SID para o monitoramento e a 

avaliação de desempenho da força de vendas, torna-se relevante investigar a seguinte 

questão: como estruturar um SID que possibilite a instrumentalização do processo 

decisório na área de vendas de empresas desse setor? 

1.3. Objetivo 

1.3.1. Objetivo geral 

O objetivo geral deste estudo é estruturar um Sistema de Desempenho de 

Vendas (SIDV) cuja finalidade seja instrumentalizar o processo decisório da força de 

vendas em indústrias de comercialização de sementes de soja. 

1.3.2. Objetivos específicos 

▪ Estabelecer os procedimentos adequados para a implantação de um 

SIDV para a indústria ao qual o estudo se direciona; 

▪ Implantá-lo em uma empresa de atuação relevante no setor; e 

▪ Avaliar as dificuldades observadas durante sua implantação. 

1.4. Escopo 

Este estudo delimita-se a fornecer um instrumento para o processo 

decisório na área de vendas por meio da estruturação de um SID, tendo como 

finalidade a medição das ações atreladas aos objetivos de médio e longo prazo 

identificados no plano estratégico da empresa estudada.  
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A estruturação do SIDV em questão será associada, na forma de um estudo 

de caso, a uma empresa específica do setor de produção de sementes de soja que 

realiza vendas diretas para o agricultor, não sendo considerados, portanto, outros 

canais de vendas como cooperativas e distribuidores. Esta limitação se dá pelas 

características do estudo e prazo previsto para conclusão da pesquisa, o que restringe 

a possibilidade de acesso e consideração de múltiplos objetos de estudo. A empresa 

identificada para a realização da pesquisa possui perfil e atuação relevante no referido 

mercado. 

Ainda, não se pretende avaliar a relação custo-benefício da adoção do 

SIDV a ser desenvolvida, nem comparar os resultados obtidos com a adoção da 

metodologia aqui estruturada com outras possíveis, dada a limitação de tempo e 

dados para o desenvolvimento dessas atividades. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo aborda os principais conceitos relacionados à construção de 

modelos de SID, onde, inicialmente, são apresentados conceitos sobre a medição de 

desempenho, do qual se procurou determinar sua finalidade por meio de uma análise 

de sua evolução no contexto das organizações.  

Na sequência, busca-se estabelecer uma definição para o processo de 

medição, destacando-se a relevância dos indicadores enquanto medidas de apoio à 

tomada de decisões. 

Posteriormente, apresenta-se os principais conceitos sobre SID, onde se 

aborda as etapas para sua construção e algumas dificuldades em sua implementação. 

São apresentados, de forma sucinta, alguns modelos amplamente utilizados. 

2.1. Medição de desempenho 

Desempenho pode ser definido como o resultado obtido por meio de 

processos e dos produtos que possibilitam sua avaliação e comparação em relação 

às metas e padrões estabelecidos (FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2007). 

Complementar a esta ideia, Lebas (1995, p. 29) caracterizou o desempenho como: “a 

gestão e desdobramento dos componentes do modelo causal que levam ao alcance 

dos objetivos declarados, dentro das restrições específicas para os tomadores de 

decisão”. 

Neste sentido, a medição de desempenho pode ser entendida como um 

processo que fornece às lideranças das organizações um instrumento fundamental 

para que se possa acompanhar o comportamento de dada variável e, com base nisto, 

tomar decisões que lhes permitam corrigir desvios em relação ao seu plano 

estratégico. 

2.1.1. Evolução 

Para Kaplan (1984, p. 391), o estabelecimento de medições para avaliação 

do desempenho passou a ser adotado como prática de gestão ainda no século XIX 
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quando indústrias têxteis e de transporte ferroviário perceberam a importância da 

informação para seu planejamento e controle interno. Contudo, estas eram 

determinadas, exclusivamente, pela maximização dos lucros e estavam, portanto, 

atreladas a critérios econômico-financeiros. De acordo com Ensslin, Montibeller e 

Noronha (2001), este cenário perdurou até a década de 1950, período no qual o 

ambiente de negócios se caracterizava pela segurança. 

Entre as décadas de 1960 e 1970, a conjuntura econômica fez com que o 

contexto se invertesse drasticamente em relação às décadas anteriores. Porter (2004) 

explica que o cenário passou a ser caracterizado por incertezas, instabilidade e 

imprevisibilidade, obrigando às empresas a readequarem seus modelos de avaliação 

de gestão, absorvendo junto à busca incessante pela maximização dos lucros 

elementos como inovação tecnológica e questões relacionadas ao plano estratégico. 

Segundo Maskell (1991), neste novo contexto, a utilização de indicadores unicamente 

financeiros se tornou inadequado dado o universo competitivo no qual estas firmas 

passaram a atuar. 

Nos anos seguintes, a acentuação da competitividade, em parte, pela 

intensificação do processo de globalização aliada a absorção de novas tecnologias, 

fomentaram a adoção de planos estratégicos que atuassem sobre premissas que iam 

além da qualidade e do preço.  

Diferenciação de produtos, flexibilidade e inovação passaram a ser 

instrumentos competitivos essenciais a fim de satisfazer as exigências de clientes 

cada vez mais criteriosos (NEELY, 1999). Estes novos paradigmas evidenciaram a 

necessidade da construção de recursos adicionais para a tomada de decisão que 

levassem em consideração tanto os indicadores financeiros quanto os não financeiros. 

Com a intenção de intervir nesta problemática, no final da década de 1980, 

começam a surgir estudos que tinham como objetivo sistematizar adequadamente o 

tratamento dos dados para que se pudessem extrair informações precisas, confiáveis 

e em tempo hábil para a tomada de decisão (DUARTE, 2011, p. 22). Em 1992, estas 

iniciativas levaram Robert Koplan e David Norton a desenvolver o modelo para 

avaliação de desempenho mais utilizado na atualidade: o Balanced Score Card (BSC). 
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Este sugere que a tradução das estratégias organizacionais em ações 

concretas pode ser realizada por meio do equilíbrio dos seguintes fatores: metas de 

curto e de longo prazo; métricas financeiras e não financeiras; indicadores de 

tendência e de ocorrência; e entre as perspectivas interna e externa. Para os autores, 

este equilíbrio está relacionado a quatro óticas distintas: financeira; do cliente; interna; 

e de inovação e aprendizado (KAPLAN; NORTON, 1997). 

2.1.2. Finalidade 

Bond (2001) afirma que: “o principal objetivo da medição de desempenho 

é apontar se as empresas estão no caminho correto para atingir as metas 

estrategicamente estabelecidas”. Nesta mesma linha, Neely et al. (1995) descrevem 

a medição de desempenho como um processo estruturado cuja finalidade é a 

quantificação de objetos geradores de desempenho. 

Kaydos (1991), apud Kiyan (2001, p. 25), sugere que, além das 

supracitadas, existem outras finalidades para medição do desempenho no que se 

refere à geração de informações. Para este autor, a medição de desempenho tem 

também como finalidade: a identificação de problemas, transmitir o direcionamento 

estratégico, melhor compreensão do processo e auxiliar na atribuição de atividades. 

Simons (2000) é outro que acredita que a informação gerada pela medição 

de desempenho também pode ser utilizada para finalidades diferentes. Este sugere 

que: a gestão do negócio, a elaboração de planos de ação, a identificação da 

necessidade de investimento em causas motivacionais, a construção de sistemas de 

avaliação e a identificação de necessidade de investimento em treinamento são 

viabilizados quando instrumentos adequados de medição são adotados. 

2.2. Indicadores de desempenho 

A medição pode ser entendida como o processo capaz atribuir a dado 

objeto ou evento um valor numérico que permita compará-lo com outros objetos ou 

eventos (KAPLAN, 1984; MASKELL, 1991; ENSSLIN, MONTIBELLER; NORONHA, 

2001; PORTER, 2004). Essa pode ter atribuições distintas, cujas características não 

reúnam, necessariamente, os elementos básicos para que delas se tire conclusões 
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(LIMA, 2005). Dentre as medições mais adequadas para essa função, as 

denominadas de indicadores de desempenho são referenciadas como as mais 

amplamente utilizadas para sistematizar o processo decisório (COSTA, 2003; 

CALDEIRA, 2015). 

São encontradas na literatura diversas definições para indicadores. De Rolt 

(1998), por exemplo, acredita que os indicadores representam: “elementos que 

medem níveis de eficiência e eficácia de uma organização, ou seja, medem o 

desempenho dos processos produtivos, relacionados com a satisfação dos clientes". 

Para Kardec, Flores e Seixas (2002), os indicadores possuem papel mais 

abrangente, servindo de “guias que permitem medir não apenas a eficácia das ações 

tomadas, como também avaliar o desempenho por meio da comparação de ações 

programadas e o realizado”. 

Lima (2005) define os indicadores como medidas que: “constituem-se em 

instrumentos de apoio à tomada de decisão com relação a uma determinada estrutura, 

processo ou produto”. 

Graeml (2000) acredita que os indicadores de desempenho são 

informações capazes de registrar a forma com que se comporta dada atividade, dada 

função ou toda a organização. 

Apesar das diferentes definições, percebe-se claramente que há entre os 

autores um consenso para a finalidade da utilização de indicadores: são instrumentos 

que permitem medir e comparar grandezas cuja virtude centra-se na possibilidade de 

identificar o nível de controle sobre os processos e possíveis pontos de melhorias 

(VARGAS; RODRIGUES; GUSBERTI, 2012). 

Quanto à sua classificação, Lantelme (1994) estruturou os indicadores em 

agrupamentos de desempenho específico e global. Os específicos são responsáveis 

pelo fornecimento de informações que permitam tanto a gestão de alto nível, por meio 

de indicadores de gerenciamento, quanto o acompanhamento dos processos de forma 

individual, o que se dá por meio de indicadores de desempenho operacional. Para a 
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autora, a principal motivação por traz deste agrupamento está no fornecimento de 

informações que possam ser utilizadas no planejamento, controle e na melhoria dos 

processos. 

Ainda segundo esta autora, os indicadores de desempenho globais são os 

sumários que refletem o desempenho da organização diante o ambiente externo a 

esta. Isto, segundo ela, permite a comparação entre a empresa em questão e o seu 

setor de atuação. 

Souza et al. (1995) propõem que um indicador só pode ser caracterizado 

como de desempenho quando sumariza o resultado alcançado em um processo ou 

características dos seus produtos finais em relação às variáveis implícitas a este. Para 

este autor, as expectativas dos clientes internos e externos em relação aos produtos 

são medidas por meio de indicadores de desempenho de qualidade. Já para a 

medição do desempenho dos processos em si em relação a todos os recursos 

utilizados em sua confecção, assim como na observação dos resultados atingidos, 

são utilizados os indicadores de produtividade. 

Entretanto, para Kaplan e Norton (1997) os indicadores de desempenho 

devem ser caracterizados de acordo com sua especificidade. Para estes há duas 

categorias: indicadores de resultado, cuja função permite avaliar os resultados de 

iniciativas de curto prazo; e vetores de desempenho, úteis para o fornecimento de 

informações sobre a singularidade da estratégia e quais as direções que diferentes 

unidades de negócios de uma organização têm seguido. 

Trzesniak (1998, p.163) acredita que qualquer indicador deve ser composto 

de pelo menos as seguintes características: importância; grau de intensidade; 

univocidade; padrão; e possibilidade de ser rastreável. Para o autor, outras 

características que podem ser requeridas incluem: abrangência; possibilidade de ser 

transferível e invariância de escala. Entretanto, este ressalta que mesmo munido de 

tais características, um indicador só terá relevância em determinados contextos. 

Costa (2003) propõe uma estrutura onde os indicadores são enquadrados 

em duas categorias: estratégicos e operacionais, relacionadas ao conjunto de 
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estratégia das organizações; e de produto ou processo, que medem o desempenho 

do produto e de seu processo gerador. Dentro destas classificações, a autora sugere 

ainda que estes sejam classificados de acordo com a relevância e criticidade da 

medida que ele acompanha. Para isso a autora sugere que estes sejam identificados 

como indicadores principais e secundários. 

Parmenter (2007) divide os indicadores em três categorias, a saber: 

Indicadores chave de resultados, responsáveis pela medição do sucesso atingido, 

fornecendo informações sobre o que foi feito num determinado processo até um 

determinado período no tempo; indicadores de desempenho, cuja finalidade é o 

fornecimento de informações que possibilitem clareza na leitura da rota na qual a 

empresa se encontra para que, caso necessário, essa possa convergir em relação a 

uma meta; e Indicadores Chave de Desempenho, que devem fornecer condições para 

mudanças bruscas na busca pelo máximo desempenho. 

Os indicadores têm uma função relativamente simples, porém de grande 

relevância e criticidade. Para ele, estes servem apenas para apurar os resultados de 

uma organização e compará-los às metas pré-estabelecidas, o que permite a medição 

dos desvios e do nível de desempenho obtido. Porém também acabam por se 

converter no mais importante gerador de consenso, uma vez que desqualificam 

qualquer analise subjetiva e, por consequência, seus intervenientes. Portanto, a fim 

de assegurar a máxima eficiência em sua interpretação, antes de sua implantação e 

monitoramento, evidencia-se a necessidade de se alinhar sua leitura com todos os 

monitores de desempenho da organização (CALDEIRA, 2015). 

Há até quinze características que definem a relevância de um indicador 

como instrumento de gestão. Para ele, estes caracteres dificilmente serão 

encontrados cumulativamente em todos os indicadores, pois, ao longo do tempo, 

sistemas de monitoração tendem a ser adaptados às necessidades de cada 

organização. São elas: ser pertinente para a gestão; ter credibilidade em relação ao 

resultado; demandar esforço aceitável para sua apuração; ser de fácil interpretação; 

ter um algoritmo simples; ter como fonte de dados bases internas; ser possível seu 

cálculo de forma automática; as fontes de dados devem ser passíveis de uma auditoria 

eficiente; deve ter alinhamento com a frequência de monitoramento; deve ser passível 
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de cálculo em momento de emergência; deve estar protegido de eventualidades 

externa; não deve gerar efeitos inadequados; dever servir como referência; e manter-

se sempre atualizado (CALDEIRA, 2015). 

2.3. Indicadores de desempenho de vendas 

Kotler e Keller (2012) caracterizam a venda como a comunicação verbal 

realizada de forma direta cujo objetivo é expressar a maneira como bens, serviços ou 

ideias de uma pessoa ou organização suprem os interesses de um ou mais clientes 

potenciais. Nesse sentido, para que organizações modernas possam se manter 

competitivos em seus mercados de atuação, a leitura das variáveis de seu ambiente 

de negócio se tornam indispensáveis.  

Para isso, dentre outros instrumentos, os indicadores de desempenho 

possuem complexa relevância. Esses possibilitam quantificar as expectativas e o 

andamento das ações de forma simples e objetiva aos colaboradores responsáveis 

pela execução da venda, neste caso o time denominado força de vendas. Isso permite 

a área de vendas direcionar suas ações para que objetivos e metas traçados pela 

organização sejam atingidos (CASTRO; NEVES, 2008; KOTLER; KELLER, 2012). 

De acordo Churchil (2003), Spiro (2009), Kotler e Keller (2012) dentre os 

indicadores essenciais para vendas, há de se destacar a previsão de vendas, ou seja, 

o nível esperado de vendas (em valores ou em unidades) da empresa com base no 

plano de marketing do negócio. Segundo Castro e Neves (2008), trata-se de um 

indicador fundamental para a área, pois quase todas as decisões vendas estrarão 

nesse alicerçadas: a definição de territórios, a avaliação dos vendedores, o 

estabelecimento de quotas, a escolha de representantes ou vendedores contratados, 

dentre diversas outras estratégias.  

Outro importante indicador é o denominado quotas de vendas. Segundo 

Kotler e Keller (2012), as quotas são estabelecidas a partir da divisão da previsão de 

mercador entre divisões da empresa, linhas de produtos ou representantes de vendas. 

Essa é, em geral, acrescidas de determinada quantidade ou valor que a torne mais 

desafiadora a força de vendas, tendo como finalidade aumentar o esforço da equipe. 
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Complementarmente, para Las Casas (2004), as quotas além de se caracterizarem 

como um instrumento de controle, influencia a motivação do vendedor uma vez que o 

desafia para o atingimento das metas do negócio. 

Kotler et al. (2006) ao proporem os limites de atuação entre as áreas de 

marketing e vendas, apontam outros indicadores relevantes para área de vendas. São 

eles: acompanhamento das vendas, percentual de quotas atingido, número de novos 

clientes, número de vendas fechadas, lucro bruto por cliente e despesas de vendas 

sobre vendas totais. Segundo os autores, esses são indicadores de fácil definição e 

acompanhamento uma vez que, para sua apuração, depende-se de dados que se 

encontram sobre domínio da organização.  

2.4. Sistema de indicadores de desempenho 

Os principais instrumentos que podem ser adotados para que as medições 

de desempenho se mostrem de fato uteis às necessidades do negócio são os 

denominados SID (NEELY et al.,1995; KAPLAN; NORTON, 1997; COSTA, 2003; 

PORTER, 2004). 

De maneira geral, os SID podem ser definidos como um aglomerado de 

indicadores cuja finalidade é a quantificação da eficácia e da eficiência das ações 

diante das diversas etapas de um processo. Isso só é possível por meio da 

viabilização da coleta de dado, o que permitirá sua classificação, análise, e 

interpretação adequada para que, por fim, possa ser disseminado aos interessados, 

ganhando a característica de elo entre as metas estabelecidas e o processo em si 

(NEELY et al.,1995; MÜLLER, 2003). 

Nesta mesma linha, para Kennerly, Neely e Adams (2003) o SID é a 

adequada relação entre: indicadores que captam o impacto de ações direcionadas; a 

combinação de indicadores capazes de transmitir uma visão global sobre o 

desempenho da organização; e uma estrutura gerencial que suporte os elementos 

analíticos para que este processo ocorra, isto desde a coleta do dado até a sua 

análise, interpretação e disseminação. 
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Um complemento interessante é dado por Artley e Stroh (2001), que se 

atentam ao fato de que os SID são ferramentas capazes de suportar todas as saídas 

de uma organização, dentre os quais se destacam os produtos, os serviços e os 

processos desenhados para sua execução. 

2.5. Construção e implementação de um sistema de medição de desempenho 

O processo de construção de um SID pode ser considerado complexo 

diante das diversas barreiras que são encontradas durante sua implementação. Para 

Lima (2005), este é um desafio que exige a participação direta de todos os envolvidos 

nas atividades a serem medidas. 

2.5.1. Construção e implementação 

A construção de um SID adequado às necessidades de um negócio, deve 

ser dividida em etapas que possibilitem a avaliação do andamento de cada ação. 

Bourne et al. (2000) sugerem um método estruturado para o planejamento, 

desenvolvimento, implantação e atualização de um SID centrado em três fases que, 

mesmo distintas, se sobrepõem: concepção, implementação e utilização dos 

indicadores. 

A fase de concepção do SID, segundo os autores, é onde deverão ser 

definidos os indicadores e seu nível de relação entre os objetivos estratégicos da 

organização e o processo a ser medido. Nessa, deverão ainda ser construídas as 

fórmulas para os cálculos dos indicadores, quando possível, definir os procedimentos 

para sua automatização. Deve-se também atentar-se para as fontes ou método de 

coleta de dados mais adequados para alimentá-los. A periodicidade com que se dará 

a atualização das medições deverá ser definida com base na realidade do negócio e 

o método de análise e interpretação dos resultados deverá ser estruturado e validado 

com os envolvidos. 

Já a fase de implementação dos indicadores se refere a aplicação sistêmica 

de todos os procedimentos para implantação do SID. Os responsáveis pela coleta dos 

dados, cálculo, integração das medições e disseminação dos resultados deverão ser 

adequadamente preparados para fazê-lo. 
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Por último, a fase de utilização dos indicadores tratará da aplicação prática 

das medições no processo de tomada de decisão, permitindo avaliar não apenas os 

resultados em relação às metas, mas também a comparação entre a empresa e outros 

atores do mercado. Esta fase possibilita ainda a revisão dos objetivos, metas e a 

adequação dos indicadores a essas e ao processo avaliado. Com isso é possível 

retroalimentar o SID para sua adequação as necessidades do negócio, gerando um 

fluxo de melhoria continua. 

2.5.2. Dificuldades e Desafios de Implantação 

Várias são as dificuldades apontadas na literatura durante o processo de 

construção e implementação de um SID. Para Bourne et al. (2000), a exemplo, um 

dos desafios consiste na revisão dos tomadores de decisão nas estruturas 

organizacionais. Segundo os autores, esta é a principal barreira para sua 

implementação. Isso se deve ao fato de que um SID instrumentaliza o processo 

decisório de forma a explicitar as necessidades de revisita às estratégias adotadas, 

causando desconforto e resistências por parte dos envolvido no que se refere a sua 

adoção. 

Outro desafio apontado por Bourne et al. (2000) está relacionado aos 

interesses individuais dos envolvidos no processo a ser medido. Segundo os autores, 

aspectos comportamentais e culturais influenciam na adoção de um SID como 

instrumento de trabalho. Uma vez implementado, o SID causa uma redistribuição do 

poder decisório em âmbito corporativo, o que pode ir de encontro com interesses 

pessoais, fazendo com os indivíduos desenvolvam graus de resistência em relação a 

sua adoção. 

Em uma abordagem mais aprofundada, Sink e Tuttle (1993) consideram 

como grande obstáculo para a implementação de um SID a própria gerência. Para os 

autores, algumas organizações acabam por adotar o SID como instrumento de 

controle processual e, consecutivamente, como mecanismo de punição, dado que por 

meio deste é possível identificar e intimidar os indivíduos que obtiveram desempenho 

aquém dos objetivos. 
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Complementarmente, a construção de um ambiente intimidador pode 

aumentar a resistência dos envolvidos no que se refere a coleta, processamento e 

análise dos dados dos indicadores que irão compor o SID. Isto poderá comprometer 

de forma drástica a sua eficiência, sendo que a reversão de tal cenário poderá ser 

custosa à organização (LANTELME, 1999). 

Além do fator humano, a dificuldade de se determinar o que de fato deve 

ser medido é também apontada como um dos principais desafios encontrados durante 

a etapa de construção e implementação de um SID. A definição do sistema deve 

passar, obrigatoriamente, pela revisão dos objetivos de curto, médio e longo prazo da 

organização a fim de estabelecer com estes uma relação direta, caso contrário, esse 

poderá não ter utilidade prática aos tomadores de decisão, tendo em vista seu 

desalinhamento estratégico (BOURNE et al., 2000; MIRANDA; SILVA, 2002). 

Outra dificuldade consiste em estabelecer a quantidade de indicadores que 

irão compor o SID. Neste ponto, a utilização de indicadores isolados, por não permitir 

uma visão sistêmica do processo, pode inviabilizar a identificação de problemas cuja 

relevância pode comprometer o atingimento dos objetivos de curto, médio e longo 

prazo da organização. 

Portanto, a eficiência de um SID está diretamente ligada à utilização 

adequada de conjuntos de indicadores que permitam identificar problemas e causas 

(ALARCÓN et al., 2001; LANTELME; FORMOSO, 2003). Entretanto, a utilização de 

quantidade excessiva de indicadores pode dificultar a análise do cenário e suas 

prioridades. Para evitar esta situação, deve-se manter o foco no nível de vínculo entre 

os indicadores e os objetivos de curto, médio e longo prazo do negócio, e não em sua 

quantidade (SCHIEMANN; LINGLE, 1999). 

Em complemento, tais conjuntos de indicadores devem incluir a 

possibilidade de se identificar resultados futuros e não apenas leituras do passado. 

São esses os indicadores que possibilitarão a revisão dos objetivos estratégicos do 

negócio e que permitirão avaliar se os resultados obtidos estão de acordo com o 

planejado, permitindo reações adequadas para correção de desvios (SCHIEMANN; 

LINGLE, 1999). 
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Outros importantes desafios são citados por Cokins (2004). Para ele, os 

problemas originam das seguintes causas: dificuldade de compreensão do processo 

a ser medido; dúvidas em relação ao que de fato deve ser medido; fontes de dados, 

inexistentes, sem credibilidade ou de acesso restrito; dados com históricos defasados 

ou sem a qualidade necessária para a análise; recursos de tecnologia da informação 

limitados ou insuficientes para a implementação da medição dos dados; mão-de-obra 

desqualificada para condução da medição; dificuldade de atribuir responsabilidades 

de medição ao pessoal competente; gestão má formada e sem a devida experiência 

em análise de dados; medo das consequência causadas pela medição; e falta de 

retroalimentação por parte dos interessados em relação aos indicadores. 

Adicionalmente, pode-se citar outros desafios durante o processo de 

construção e implementação de um SID, tais como: tempo entre a coleta dos dados e 

divulgação dos resultados, inviabilizando ações imediatas de correções; centralização 

do processo de medição em pessoa ou departamento, impossibilitando que outros 

envolvidos no processo possam participar das medições e criticar a informação; 

cultura organizacional que dificulte a disseminação da informação por meio de 

procedimentos, evitando que essa chegue ao verdadeiro responsável pelo resultado 

do indicador sem intermediários e em tempo adequado (DUARTE, 2011). 

2.6. Modelos de sistemas de indicadores de desempenho 

Dada a importância dos SID como ferramenta de gestão, alguns modelos 

construídos a partir dos anos 1990 tornaram-se relevantes. Segue-se, por tanto, um 

resumo de algumas metodologias amplamente adotadas por organizações de 

diferentes portes e setores. 

2.6.1. Balanced Score Card 

Introduzido em 1992 por meio de um artigo publicado por Kaplan e Norton 

na Harvard Business Review, o BSC se tornou rapidamente referência entre os 

modelos de sistema de medição de desempenho (COSTA, 2003; DUARTE, 2011; 

MÜLLER, 2003; PORTER, 2004). Resultado de um estudo realizado com diversas 

empresas, o BSC possibilita a tradução da missão e dos objetivos estratégicos das 

organizações em indicadores de desempenho que compõe um abrangente SID e que 
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se convertem em importante instrumento para a gestão estratégica (KAPLAN; 

NORTON, 1997). 

De acordo com os autores, o BSC se utiliza de perspectivas equilibradas 

por meio da ótica dos clientes, do aprendizado e crescimento, dos processos internos, 

e da administração financeira para estabelecer um agrupamento de indicadores 

integrados cuja amplitude, apesar de ter como um dos objetivos a preservação dos 

tradicionais indicadores financeiros e contábeis, permite o acompanhamento de ativos 

intangíveis, carentes de monitoramento pelas organizações até aquele momento 

(KAPLAN; NORTON, 1997). Estas perspectivas são representadas por meio da 

relação ilustrada na Figura 1. 

 
Figura 1 - O modelo Balanced Scorecard de Kaplan e Norton 
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997, p.10). 

A perspectiva financeira conserva indicadores tradicionais da área de 

administração financeira e de contabilidade, pois permite identificar se a condução da 

estratégia tem, de fato, atendido os resultados financeiros esperados. Alguns 

exemplos de indicadores são: faturamento, receita líquida, retorno sobre investimento, 

valor econômico adicionado (KAPLAN; NORTON, 1997). 
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A partir da perspectiva do cliente, determina-se os indicadores de 

desempenho de acordo com o contexto de mercado ao qual os clientes da 

organização se inserem. Esta perspectiva permite a construção de estratégias de 

expansão de mercado na busca por maior retorno financeiro. Exemplos de indicadores 

são: satisfação do cliente, retenção e acesso a novos mercados (KAPLAN; NORTON, 

1997). 

Da perspectiva de processos internos, procura-se estabelecer indicadores 

capazes de avaliar os processos responsáveis por maior geração de satisfação nos 

clientes e na execução das estratégias financeiras. Desta perspectiva, a busca pela 

excelência poderá ser atingida por meio da incorporação da inovação, adotada como 

um fator importante para a melhora do desempenho financeiro futuro. Alguns 

exemplos são: ciclo do processo, qualidade, novos produtos etc. (KAPLAN; NORTON, 

1997). 

A perspectiva de aprendizado e conhecimento evidencia todos os fatores 

envolvidos no sucesso de curto em longo prazo da organização. Por meio da 

identificação das necessidades de infraestrutura, espera-se gerar melhorias e 

crescimento financeiro sustentável. Esta perspectiva tem como provedores do fator 

de sucesso três fontes principais: os indivíduos, os processos e os procedimentos. 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 

A relação entre os objetivos e indicadores que serão estruturados no BSC 

deverá ser de reforço mutuo, estabelecendo-se uma relação de causa e efeito entre 

as variáveis distribuídas entre as perspectivas. Deste modo, há uma derivação entre 

os objetivos e indicadores e uma dada perspectiva para outra, estruturando-se em um 

relacionamento orientado para a execução da estratégia (KAPLAN; NORTON, 1997).  

Esta estrutura de relacionamento entre as variáveis distribuídas entre as 

quatro perspectivas do BSC é representada por meio da Figura 2 (KAPLAN; 

NORTON, 1997): 
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Figura 2 - O Relacionamento entre os indicadores de desempenho 
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997, p.31). 

Há de se salientar que, de acordo com os autores, o BSC tem a função de 

servir como ferramenta de comunicação, por meio de informações organizadas de 

forma sistemática, e de servir como instrumento de aprendizado, pois possibilita a 

compreensão das causas dos problemas e dificuldades vividos pela organização. Não 

se trata, portanto, de um sistema de controle. Várias organizações têm, inclusive, 

adotado o BSC como ferramenta de gestão estratégica uma vez que este permite a 

organizações sistemática dos indicadores de monitoramento e de retroalimentação da 

estratégia. 

2.6.2. Modelo de Sink e Tuttle 

Sink e Tuttle (1993) construíram um SID baseados em suas experiências 

ao lidar sobre o assunto com lideranças de diferentes empresas. Para os autores, não 

havia a época abordagens que reuniam a teoria (ou técnica) com a experiência de 

mercado adequadas para compreender e solucionar o problema da organização 

sistemática de indicadores de desempenho.  

O modelo para a concepção do SID de Sink e Tuttle (1993) está centrado 

em dois objetivos: permitir a execução da estratégia e melhorar o desempenho 

organizacional. Partindo destes pressupostos, para que haja eficácia na 

implementação de um SID, tanto a medição quanto os indicadores devem atingir todos 
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os níveis da organização. Os autores sugerem que, para impulsionar a melhoria, o 

desdobramento da estratégia deve seguir as camadas hierárquicas e, portanto, a 

responsabilidade por cada etapa do processo de medição deve ser aceita por todos 

os indivíduos ou a iniciativa tenderá ao fracasso (SINK; TUTTLE, 1993). 

Para que se cumpram os objetivos do SID, os autores propõem sete amplos 

critérios de desempenho: eficácia, eficiência, qualidade, produtividade, qualidade de 

vida no trabalho, inovação e lucratividade. Entretanto, ressaltam que cabe a empresa 

criticar tais critérios e trabalhar sobre aqueles que julgar adequados aos interesses da 

organização (SINK; TUTTLE, 1993). 

A Figura 3 ilustra a relação ente o sistema organizacional e a definição 

operacional dos critérios de desempenho proposta por Sink e Tuttle e os critérios estão 

apresentados de forma sucinta a seguir.  

a) Eficácia: a definição operacional da eficácia é à realização dos 

requisitos de qualidade de forma certa e pontual. É medido por meio da 

comparação entre output gerado e o output planejado; 

b) Eficiência: sua definição operacional é o planejamento de consumo dos 

recursos em relação ao consumo de recursos realizado. É medido por 

meio da divisão dos inputs pelos outputs, dado que o estabelecimento 

do plano de consumo de recursos está diretamente relacionado aos 

outputs obtidos; 

c) Qualidade: devido a sua importância, é definida operacionalmente com 

base em cinco verificações: seleção e gestão de fornecedores, 

confirmação de que o sistema organizacional está sendo alimentado 

pelos fornecedores de acordo com o solicitado, criação de qualidade 

durante o processo de transformação do input, confirmação das 

especificidades do output em relação aos requisitos, e avaliação da 

reação dos clientes em relação aos outputs de acordo com suas 

necessidades; 

d) Produtividade: operacionalmente é definida pela relação entre as 

entradas de um sistema organizacional e suas saídas, sendo, portanto, 

o output sobre o input; 
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e) Qualidade de vida no trabalho: são as respostas emocionais dos 

indivíduos em relação aos fatores que o envolvem no sistema 

organizacional (remuneração, ambiente, relacionamento com colegas e 

liderança etc.); 

f) Inovação: é definida como a capacidade criativa de mudar de forma 

exitosa tudo que permite obter maior resultado, crescimento, 

competitividade e longevidade; e 

g) Lucratividade: refere-se a um indicador ou um conjunto de indicadores 

que relacionam a receita obtida com os custos do sistema 

organizacional. 

 
Figura 3 - Sistema organizacional e definições operacionais dos critérios de desempenho 
Fonte: Adaptado de Sink e Tuttle (1993, p. 141). 

Há de se ressaltar que os autores enfatizam o caráter genérico dos critérios 

supracitados. Devido aos interesses de cada organização, dificilmente haveria 

consenso no estabelecimento de pesos para cada critério em empresas atuantes num 

mesmo mercado. Entretanto sem o seu correto gerenciamento as organizações não 

seriam exitosas no longo prazo, pois não teriam a base necessária para o 

estabelecimento de uma cultura pautada no desempenho (SINK; TUTTLE, 1993). 

2.6.3. Modelo Quantum de Hronec 

Hronec (1994) propôs que a medição de desempenho é, na verdade, um 

processo e não um evento. Segundo o autor, tanto a quantificação quanto a 
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qualificação das atividades e dos outputs só podem ser expressas por meio de 

indicadores de desempenho, permitindo a compreensão de como um processo atinge 

suas metas. Tais indicadores são apresentados por meio do conceito de desempenho 

Quantum, que pode ser traduzido como a realização dos objetivos corporativos em 

nível de otimização de valor ao seu grupo de interesse (acionistas, colaboradores, 

clientes e fornecedores). 

O autor sugere que um SID é composto de três dimensões de indicadores:  

a) Indicadores de qualidade: que possibilitam quantificar os níveis de 

excelência de dado produto ou serviço; 

b) Indicadores de tempo: que possibilitam observar os níveis de excelência 

de um processo; e  

c) Indicadores de custos: que possibilitam a quantificação da excelência 

de uma perspectiva econômica.  

Estas categorias devem ser focadas simultaneamente e, para que haja 

equilíbrio entre os critérios competitivos, o autor propõe que elas devem ser 

relacionadas com os diferentes níveis de mobilização que compõe o ambiente 

corporativo (HRONEC, 1994): 

a) Nível de pessoas (ou indivíduos): responsáveis pela gestão das 

operações por meio de um aglomerado de indicadores que possibilitem 

a avaliação do desempenho; 

b) Nível de processo: etapas lógicas e rotineiras cuja finalidade é fornecer 

um resultado aos clientes internos e externos por meio do 

processamento de recursos; 

c) Nível organizacional: são indicadores-resumos que compreendem tanto 

as pessoas quanto os processos. 

A relação entre os diferentes níveis de mobilização corporativa e as 

categorias de indicadores são representas pelo autor por meio de uma matriz 

denominada Matriz Quantum de Desempenho (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Matriz Quantum de Desempenho 

Nível Valor Serviço 

 Custo Qualidade Tempo 

Organizacional Financeiro Empatia Velocidade 

 Operacional Produtividade Flexibilidade 

 Estratégico Confiabilidade Responsividade 

  Credibilidade Maleabilidade 

  Competência  

Processo Entradas (inputs) Conformidade Velocidade 

 Atividades Produtividade Flexibilidade 

Pessoas Remuneração Confiabilidade Responsabilidade 

 Desenvolvimento Credibilidade Maleabilidade 

 Motivação Competência  

Fonte: Hronec (1994). 

Segundo Hronec (1994), o sucesso do modelo desempenho Quantum 

depende do envolvimento dos responsáveis pelo indicador durante todo o projeto de 

construção do SID. O autor sugere que o processo de implementação está centrado 

em seis etapas cuidadosamente estruturadas para garantir que esses tenham ampla 

aceitação e traduzam com confiança as parciais e resultados da organização.  

O processo de implementação consiste das seguintes etapas: 

desenvolvimento e validação dos relatórios de desempenho que serão produzidos a 

partir do SID; obter junto a liderança apoio em relação ao projeto; alinhar o projeto 

com os indivíduos que estão diretamente envolvidos com o processo; iniciar a 

medição das variáveis e emissão dos relatórios de desempenho; criticar a qualidade 

dos indicadores implementados; e melhorar de forma sistemática as medições 

estabelecidas (HRONEC, 1994). 

Para o autor, a excelência dos resultados obtidos com a implementação do 

conceito de desempenho Quantum dependerão do nível de envolvimento da alta 

administração corporativa e dos objetivos de longo prazo da organização. Porém, 

Hronec (1994) salienta que o sucesso da ferramenta pode ser fortemente influenciado 

pelas partes cujo interesse se relaciona com as categorias da matriz, neste caso: 

cliente e qualidade, tempo e liderança, custo e, dentre outras partes, os acionistas. 
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3. METODOLOGIA 

Para que se atinja os objetivos a que este trabalho se propõe, adotou-se a 

abordagem de pesquisa ação, dedicando-se a solução de problema específico. Neste 

sentido, o modelo construído centra-se em quatro fases interligadas e interdependes 

que abrangem etapas específicas para a concepção do SIDV.  

A primeira fase é denominada ‘análise da estratégia organizacional’. Nessa, 

são analisados os aspectos estratégicos da organização no sentido de se estabelecer, 

com base nos objetivos corporativos, quais as metas relacionadas ao departamento 

de vendas devem ser priorizadas e desdobradas ao nível de processo. Essa fase 

permite que o SIDV construído forneça à força de vendas um instrumento alinhado 

com as expectativas estratégicas do negócio. 

Já a segunda fase se denomina ‘análise do processo do departamento de 

vendas’ e tem como objetivo identificar as estruturas de decisão que compõem o 

processo de vendas, sendo essas indispensáveis para que o SIDV possa colaborar 

como ferramenta de apoio à tomada de decisão em meio às operações cotidianas da 

área. 

Na terceira fase, denominada ‘estruturação do SID’, inicialmente, para cada 

meta são identificados e caracterizados possíveis indicadores para seu 

acompanhamento. Na sequência, as metas são relacionadas às estruturas de decisão 

mapeadas e analisadas no sentido de se identificar quais indicadores a essas 

atreladas são relevantes e podem auxiliar a força de vendas durante a tomada de 

decisão. Após consulta realizada com a força de vendas para validação e coleta de 

sugestões, os indicadores são classificados quanto a sua importância e organizadas 

por meio de um sistema que possibilite a sua disponibilização aos tomadores de 

decisão em tempo adequado. 

A quarta fase, ‘testes, retroalimentação e lançamento oficial’, centra-se no 

planejamento de simulações que possibilitem testar a ferramenta na busca por 

problemas, na construção de material de apoio para treinamento dos usuários, no 
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estabelecimento do fluxo de retroalimentação e no lançamento e disseminação da 

importância da medição de desempenho como instrumento para a tomada de decisão. 

3.1. Estruturação do modelo do sistema de medição de desempenho 

Apresenta-se nesta seção o modelo estruturado para a construção do 

SIDV. Conforme exposto na seção 3, a proposta é composta por quatro fases: 

▪ Primeira fase: análise da estratégia organizacional; 

▪ Segunda fase: análise do processo do departamento de vendas; 

▪ Terceira fase: estruturação e implementação do SIDV; e 

▪ Quarta fase: testes, retroalimentação e lançamento oficial. 

3.2. Primeira fase: análise da estratégia organizacional 

A missão de uma organização define a sua razão de ser. A partir desta, há 

a necessidade de se construir uma visão ampla que permita a sua realização. A visão, 

aliada aos interesses econômicos inerentes ao contexto corporativo, deve ser a base 

para a elaboração de objetivos estratégicos que direcionarão o desenvolvimento do 

negócio no curto, no médio e no longo prazo.  

Inspirado em elementos de SID amplamente utilizados, como: Balanced 

Scorecard (KAPLAN; NORTON, 1997), Modelo de Sink e Tuttle (1993) e o Modelo 

Quantum (HRONEC, 1994), apresentados na seção 2.6, a primeira etapa deste 

método propõe-se a avaliar o nível de relação entre missão e visão da organização 

com os objetivos estratégicos e as metas a partir da ótica do departamento de vendas. 

Para isso foram estabelecidas três etapas. 

▪ Etapa um: avaliação da relação entre objetivos estratégicos e a 

missão e visão da empresa; 

▪ Etapa dois: análise da relação entre os objetivos estratégicos e o 

departamento de vendas; e 

▪ Etapa três: análise do desdobramento entre os objetivos estratégicos 

em metas. 
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3.2.1. Etapa um: avaliação da relação entre os objetivos estratégicos e a missão e 
visão da empresa 

A primeira etapa da análise da estratégia organizacional é a avaliação do 

relacionamento entre os objetivos estratégicos e a visão e missão da organização. 

Esta atividade é relevante para definir os objetivos prioritários e evitar a demanda de 

esforço em pontos que não colaborem com a realização de sua razão de existir. 

Cabe ressaltar que esta etapa não se concentra na revisão dos objetivos 

ou da missão e visão do negócio. Entretanto, caso sejam encontrados 

desalinhamentos importantes, pode-se sugerir a alta liderança que revisite o plano 

estratégico no sentido de adequá-lo ao contexto organizacional. 

Para que se faça a análise destas relações sugere-se, inicialmente, a 

formação de uma equipe interdepartamental denominada Time de Implementação 

composto por membros de alta e média hierarquia. Esta configuração permite acelerar 

a interpretação do plano estratégico uma vez que, em geral, estes são os 

responsáveis pela sua elaboração ou estão diretamente sobre seus efeitos e poderá 

minimizar alguns desafios em sua implementação e utilização, conforme descritos por 

Bourne et al. (2000), Sink e Tuttle (1993) e Lantelme (1999), apresentados na seção 

2.5.2.  

Conforme sugerido por Kaplan e Norton (1997), os objetivos deverão ter 

forte relação com a missão e visão para ser priorizados. Para isso, segundo os 

autores, pode-se utilizar relações de causa e efeito que permitam compreender e 

estabelecer estes níveis de relação. Desta ótica, sugere-se responder as perguntas 

definidas no Quadro 2 por meio da atribuição dos pesos inspirados na escala de Likert 

(OASTER, 1989). 
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Quadro 2 - Perguntas e pesos para avaliação da relação entre os objetivos e visão e missão 

Código 
Perguntas para a 

avaliação da relação: 

Pesos 

5 4 3 2 1 

a) 

O objetivo avaliado 
pode refletir na 
realização da missão 
e visão do negócio? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

b) 

O objetivo avaliado 
tem conexão com o 
ambiente de mercado 
da empresa? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

c) 

O objetivo avaliado 
está adequado às 
boas práticas do 
mercado no qual a 
organização se 
insere? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Fonte: Elaboração própria. 

É relevante que se busque um consenso entre todos os membros do Time 

de Implementação. Não se deve avançar para a próxima pergunta sem que todos os 

argumentos sejam ouvidos e discutidos. No entanto, caso o consenso seja 

impraticável, deve-se recomendar a alta liderança a revisão do objetivo em questão 

dada o estado de dúvida de alguns membros a respeito de seu alinhamento com a 

razão de ser da empresa. 

O relacionamento entre os objetivos e as perguntas pode ser feito por meio 

de um Quadro na qual os objetivos deverão ser listados na coluna à esquerda e as 

perguntas, devidamente representadas por seus códigos a), b) e c), na linha superior, 

conforme exemplificado no Quadro 3. Na célula que os relaciona o Time de 

Implementação deve atribuir um peso para cada avaliação conforme critérios 

estabelecidos no Quadro 2. 

Quadro 3 - Estabelecimento dos relacionamentos entre objetivos estratégicos e a missão e visão 

Objetivos Estratégicos 
Avaliação 

a) b) c) 

Obj1 5 4 5 

Obj2 5 5 4 

Obj3 3 4 3 

Obj4 1 2 3 

Obj5 5 3 4 

Obj6 5 3 2 

Obj7 5 5 5 

Fonte: Elaboração própria. 



36 

Em seguida, deve-se somar os valores de cada linha. O Quadro 4 

exemplifica a versão final de um instrumento adequado de avaliação dos objetivos 

estratégicos. 

Quadro 4 - Avaliação dos relacionamentos entre objetivos e a missão e visão 

Objetivos Estratégicos 
Avaliação 

Soma 
a) b) c) 

Obj1 5 5 5 15 

Obj2 5 5 5 15 

Obj3 3 4 3 10 

Obj4 1 2 3 6 

Obj5 5 3 4 12 

Obj6 5 3 2 10 

Obj7 5 5 5 15 

Fonte: Elaboração própria. 

Sugere-se que os objetivos priorizados sejam aqueles cuja soma seja igual 

a 15. Entretanto, cabe ao Time de Implementação discutir cada resultado e, caso 

julgue necessário, priorizar os de soma inferior ao estabelecido em caráter de 

exceção. 

Pode-se ainda construir um gráfico de barras que tenha em seu eixo y os 

valores da soma classificados em ordem decrescente e no eixo x os objetivos 

estratégicos. Este tem como finalidade facilitar a visualização das prioridades no caso 

da quantidade de objetivos avaliados ser elevada. O Gráfico 1 exemplifica a proposta. 

   
Gráfico 1 - Priorização dos objetivos estratégicos 
Fonte: Elaboração própria. 
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A conclusão desta avalição se dá com a definição consensual dos objetivos 

estratégicos prioritários. Sua correta avaliação permite o seu desdobramento 

adequado para as demais etapas. Desta forma, garante-se que a versão final do SIDV 

esteja relacionada à estratégia corporativa e aos princípios organizacionais e 

mercadológicos de forma a contribuir com a realização da missão e visão do negócio. 

3.2.2. Etapa dois: análise da relação entre os objetivos estratégicos e o 
departamento de vendas 

A segunda etapa para construção do SIDV trata da priorização dos 

objetivos estratégicos que estão fortemente relacionados ao departamento de vendas, 

foco do desenvolvimento deste trabalho. O Time de Implementação tem como desafio 

nesse momento estabelecer o real propósito deste departamento diante a 

organização. Isso pode ser feito por meio da definição de uma missão departamental. 

Esta atividade deve ser desenvolvida com o auxílio das lideranças de vendas que, a 

partir deste ponto, deverão ser integrados ao Time de Implementação do SIDV. 

Para se construir tal definição, é importante que se avalie questões 

relacionadas ao ambiente de negócio, principais desafios de mercado e conjuntura 

econômica, confrontando-as com a missão e visão da empresa. Deve-se trabalhar na 

busca de consenso sobre o papel da área no contexto organizacional. Pode-se utilizar 

ainda referências de empresas de mesmo porte e segmento de mercado. Uma vez 

definida, esta missão departamental necessita ser internalizada pelo time, pois é a 

partir desta ótica que se centrarão as etapas subsequentes.  

Recomenda-se que, em momento oportuno, esta seja disseminada por 

toda a organização, pois além de propiciar sinergias com as demais áreas, auxiliará 

na justificativa da implementação do SIDV como instrumento alinhado tanto com as 

estratégias corporativas quanto com as reais necessidades da área de vendas.  

O estabelecimento das relações entre os objetivos estratégicos e o 

departamento de vendas pode ser definido por meio da atribuição de um peso da 

escala Likert (OASTER, 1989) de intensidade de relação para a pergunta definida no 

Quadro 5. 
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Quadro 5 - Pergunta e intensidade de relação entre a missão de vendas e os objetivos 
estratégicos 

Código 
Perguntas para a 

avaliação da relação: 

Pesos 

5 4 3 2 1 

a) 

Qual o nível de 
relação entre o 
objetivo estratégico e 
a missão definidos 
para o departamento 
de vendas? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Fonte: Elaboração própria. 

Para esta atividade, sugere-se a utilização de um quadro que permita listar 

todos os objetivos estratégicos priorizados na seção 3.2.1 na coluna da esquerda e 

na linha superior o código da pergunta. Em seguida, deve-se estabelecer as relações, 

inserindo em suas respectivas células os pesos de intensidade definidos. É relevante 

a busca pelo consenso a cada resposta.  

Sugere-se que os objetivos que devem ser priorizados são aqueles cujo 

peso da intensidade seja igual a 5, entretanto, caso se julgue necessário, outros 

objetivos poderão ser priorizados em caráter de exceção. Caso haja um grande 

número de objetivos, recomenda-se o cálculo do desvio padrão para compreender a 

dispersão das respostas. O Quadro 6 exemplifica o estabelecimento destas relações. 

Quadro 6 - Avaliação dos relacionamentos entre os objetivos e a missão de vendas 

Objetivos Estratégicos Intensidade  Priorizar 

Obj1 5 Sim 

Obj2 5 Sim 

Obj7 3 Não 

Fonte: Elaboração própria. 

Apesar de simples, o exercício permite o reconhecimento dos objetivos 

que, apesar de fortemente alinhados com a missão e visão da empresa, não são 

prioridades diante a missão atribuída ao departamento de vendas. Desta forma, 

entende-se que estes não têm nível de relevância adequado para serem desdobrados 

ao nível de metas e do processo da área em questão. 

3.2.3. Etapa três: Análise do Desdobramento dos Objetivos Estratégicos em Metas 

Concluída a fase de análise da estratégia organizacional há a necessidade 

de se realizar a análise do desdobramento dos objetivos em metas. Estas permitem 
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quantificar as ações que levarão tanto à realização dos objetivos quanto, por 

consequência, da missão e visão da organização. 

A terceira etapa da construção do SIDV, não se concentra no 

estabelecimento ou na análise da estrutura de composição das metas, mas sim na 

compreensão do seu nível de relacionamento com os objetivos estratégicos para que, 

por meio do processo de retroalimentação seja possível sua revisão ou atualização 

pela liderança. Isto deve ser feito com base na missão estabelecida para o 

departamento de vendas que fora definida na seção 3.2.2. 

O método proposto para o estabelecimento da relação entre as metas e os 

objetivos estratégicos a partir da ótica definida para vendas é similar ao aplicado na 

seção 3.2.1. Para tanto, de posse das metas estipuladas para o negócio, deve-se 

confrontá-las com cada objetivo estratégico priorizado no sentido de responder com o 

peso da escala Lirket adequado às questões presentes no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Perguntas e pesos para avaliação da relação entre os objetivos e metas 

Código 
Perguntas para a 

avaliação da 
relação: 

Pesos 

5 4 3 2 1 

a) 

Qual o nível de 
relação entre a meta 
definida e o objetivo 
estratégico em 
questão? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

b) 

Qual o nível de 
relação entre a meta 
definida e a missão 
departamental 
definida para o 
departamento de 
vendas? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

c) 

A meta possui 
especificidade, ou 
seja, foi escrita de 
forma direta? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

d) 

A meta pode ser 
medida com fontes 
de informações e 
dados confiáveis? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

e) 
A meta, mesmo que 
desafiadora, é 
atingível? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

f) 

A meta é importante 
para o cumprimento 
do objetivo 
estratégico? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

g) 
A meta possui um 
prazo adequado a 
sua realização? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

h) 
A meta pode ser 
atualizada ou 
revisada? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Fonte: Elaboração própria. 

O relacionamento entre a meta e as perguntas deve considerar um objetivo 

estratégico por vez. Este pode ser estabelecido por meio de um quadro. Nesse, as 

células de intersecção entre as metas, listadas na coluna à esquerda, e as perguntas, 

representadas por seus respectivos códigos, devidamente apresentados na linha 

superior, receberão um peso de acordo com a resposta que fora eventualmente 

fornecida pelo Time de Implementação, conforme estabelecido no Quadro 7. 
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Recomenda-se que, caso a resposta para as perguntas a) seja 1 ou 2, não 

se deve prosseguir para as próximas questões, uma vez que esta já não é uma 

prioridade para o departamento. Caso a resposta para a pergunta a) seja estabelecida 

como 3 ou 4, deve-se discutir sobre a sua relevância por meio da pergunta b) e, para 

os casos considerados como exceção, deve-se discutir as demais questões. 

Recomenda-se que apenas se invista tempo em discussões sobre metas cuja 

resposta para a) seja 5 ou 4 e para b) seja igual a 5. Entretanto, ressalta-se que, o 

não estabelecimento de todas as relações inviabiliza a identificação da dispersão 

entre as metas de negócio e os objetivos estratégicos, o que pode ser realizado 

através do cálculo do desvio padrão. Este dado pode ser relevante para subsidiar 

recomendações para uma possível revisão do quadro geral de metas de negócio à 

liderança estratégica. 

O Quadro 8 exemplifica a relação entre as metas e as questões de acordo 

com o objetivo estratégico priorizado na seção 3.2.2. 

Quadro 8 - Relação entre as metas e as perguntas para o Obj1 

Fonte: Elaboração própria. 

A avaliação das prioridades é realizada por meio da soma de todas as 

relações para cada meta. O Quadro 9 exemplifica a atividade. 

 

 

Meta 
Obj1 

a) b) c) d) e) f) g) h) 

Mt1 5 5 3 5 2 4 5 5 

Mt2 3 5 5 5 3 3 2 3 

Mt3 3 2 - - - - - - 

Mt4 1 - - - - - - - 

Mt5 3 1 - - - - - - 

Mt6 5 5 4 5 5 3 3 5 

Mt7 5 5 4 2 5 4 5 5 

Mt8 3 2 - - - - - - 

Mt9 5 5 2 3 4 5 5 5 

Mt10 5 5 5 4 2 4 3 5 
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Quadro 9 - Relação das relações entre os objetivos e as metas 

Meta 
Obj1 

Soma 
a) b) c) d) e) f) g) h) 

Mt1 5 5 3 5 3 4 5 5 35 

Mt2 3 5 5 5 3 3 2 3 29 

Mt3 3 2 - - - - - - 5 

Mt4 1 - - - - - - - 1 

Mt5 3 1 - - - - - - 4 

Mt6 5 5 4 5 5 3 3 5 35 

Mt7 5 5 4 2 5 4 5 5 35 

Mt8 3 2 - - - -   - 5 

Mt9 5 5 4 3 4 5 5 5 36 

Mt10 5 5 5 4 2 4 3 5 33 

Fonte: Elaboração própria. 

As metas de imediata priorização serão aquelas cujo resultado final for igual 

a 40, pois, nesses casos, tal valor indica relação máxima de alinhamento entre meta 

e objetivo. As metas com soma entre 35 e 39 deverão ser analisadas e, caso haja 

alguma resposta diferente de 5 entre as perguntas c) e h), deve-se elaborar um plano 

de ação para sua adequação. Caso as respostas diferentes de 5 estiverem nas 

relações a) e b), as metas podem ser priorizadas, pois estas relações já foram 

discutidas durante a sua avaliação. 

As metas que somarem algo entre 30 e 34, indicam que para diversas 

respostas a relação foi definida como média ou fraca. Essas deverão ser discutidas 

pelo Time de Implementação e, caso sejam priorizadas como exceção, também 

necessitarão de um plano de ação para sua viabilização. Recomenda-se que somas 

inferiores a 30 não sejam discutidas, dado que tais metas possivelmente obtiveram 

fraca relação como respostas para diversas perguntas. O Quadro 10 sintetiza esta 

proposta. 
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Quadro 10 - Escala de priorização proposta para a avaliação de metas 

Resultado Ação 

Igual a 40 Priorizar 

Entre 35 e 39 
Analisar respostas. Caso os pesos menores estiverem entre as perguntas c) e h), 
priorizar mediante elaboração de plano de ação para adequação. Caso estejam 
entre as perguntas a) e b), priorizar (discussões já realizadas) 

Entre 30 e 34 
Discutir com Time de Implementação e, caso seja uma exceção, priorizar mediante 
apresentação de plano de ação para adequação 

Inferiores a 30 Não priorizar 

Fonte: Elaboração própria. 

O Gráfico 2 traz o exemplo das priorizações das metas do objetivo Obj1 de 

acordo com o Quadro 10. 

   
Gráfico 2 - Priorização das metas 
Fonte: Elaboração própria. 

Ressalta-se ainda que, ao analisar diferentes objetivos, poderá haver 

sobreposição de metas, uma vez que sua relação poderá se dar de forma diferente 

entre os objetivos. Da mesma forma, pode ocorrer de uma meta não priorizada num 

dado objetivo, ser priorizada em outro. O importante é que metas sem relação com o 

os objetivos estratégicos e com a missão do departamento de vendas sejam 

desconsideradas. 
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Com a conclusão desta etapa, encerra-se a primeira fase da estruturação 

de um SIDV, referente a análise da estratégia organizacional. Os relacionamentos 

entre metas e objetivos estratégicos serão desdobrados na sequência para o nível de 

processo, sendo essa a segunda fase do método proposto. 

3.3. Segunda fase: análise do processo do departamento de vendas 

No âmbito empresarial, um processo consiste de conjunto de operações 

interdependentes e organizadas na forma de um fluxo que se reproduz regularmente. 

A sua finalidade é converter a estratégia definida pela liderança da organização em 

resultados que viabilizam a realização da missão e visão do negócio. Isto denota que 

um processo pode conter em sua estrutura inúmeras decisões, algumas tomadas de 

forma mecânica, outras dependentes de pessoas com atribuições específicas para tal. 

Neste sentido, para que decisões tomadas por pessoas apontem adequadamente aos 

resultados esperados, a informação torna-se relevante como instrumento de apoio. É 

neste ponto que um SID pode auxiliar. 

Desta forma, para que se construa um SID direcionado a um departamento 

especifico, sugere-se que as estruturas de decisão sejam conhecidas. A segunda fase 

deste trabalho, inspirada na abordagem em nível de processo sugerida por Hronec 

(1994) e apresentada na seção 2.6.3, não tem, portanto, como objetivo a construção 

ou redesenho do processo para a área, mas sim identificar as estruturas de decisão 

inerentes a essa e que podem ser beneficiadas com o auxílio do SID. 

Para isso, recomenda-se que o processo seja mapeado e analisado 

cuidadosamente no sentido de se avaliar o seu nível de adequação com o 

cumprimento das metas para este direcionadas e previamente priorizadas na seção 

3.2.3. 

Portanto, esta fase compreende três etapas: 

▪ Etapa quatro: mapeamento do processo de vendas; 

▪ Etapa cinco: análise do relacionamento entre o processo e as metas 

priorizadas; e 
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▪ Etapa seis: identificação das estruturas de decisão. 

3.3.1. Etapa quatro: mapeamento do processo de vendas 

Para que se realize o correto mapeamento do processo em questão, 

sugere-se que alguns membros da força de vendas sejam integrados em definitivo ao 

Time de Implementação. Esses devem reunir boa experiência profissional, visão 

sistêmica e ter facilidade para traduzir as atividades desempenhadas em um fluxo que 

permita a construção de uma visão completa do departamento. 

O mapeamento do processo pode ser realizado por meio da construção de 

um fluxograma. Sugere-se que se utilize para tal uma lousa onde seja possível ilustrar 

cada etapa do processo, ou seja, os passos, as estruturas de decisão e as respectivas 

consequências dado o redirecionamento do fluxo de acordo com a decisão tomada. A 

Figura 4 exemplifica tal estruturação. 

 
Figura 4 - Estrutura básica de um fluxograma 
Fonte: Elaboração própria. 

É relevante salientar que esta etapa deve se concentrar em explorar o 

detalhamento máximo do processo. O seu fluxograma será adequado quando permitir 

que uma pessoa leiga ao processo consiga, por meio da execução dos passos 

ilustrados, simular a realização da atividade sem grandes dificuldades. 

3.3.2. Etapa cinco: análise do relacionamento entre o processo e as metas de 
negócio priorizadas 

É relevante que o processo mapeado esteja estruturado para realizar a 

missão definida para o departamento de vendas na seção 3.2.2 e, por consequência, 

cumprir as metas de negócio priorizadas na seção 3.2.3. Isso se deve ao fato de que 
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os objetivos estratégicos diretamente ligados ao departamento precisam ser 

cumpridos para que se realize a missão da empresa. Portanto, qualquer 

desalinhamento entre essas variáveis pode comprometer tanto a estabilidade quanto 

o desenvolvimento de negócio definido no plano estratégico. 

Nesta etapa, sugere-se que tal alinhamento seja analisado por meio da 

avaliação do fluxo desenhado quando confrontado por cada meta de negócio 

priorizada. Espera-se que o processo seja capaz de obter como saída um resultado 

que cause impacto sobre a meta, colaborando com o cumprimento do objetivo 

estratégico ao qual essa se relaciona. Quando estruturas de decisão não preverem 

hipóteses que permitam a realização da meta, estas devem ser criticadas pelo Time 

de Implementação para averiguar se houve falha no mapeamento ou se o processo 

realmente não prevê os passos necessários para o seu cumprimento. 

Como exemplo, supõe-se que um dado objetivo estratégico relacionado a 

vendas seja o de aumentar o faturamento por cliente na atual carteira da empresa. 

Nesse caso, a meta de negócio estabelecida poderia ser: crescer em 10% tal volume 

nos clientes cuja participação da empresa seja inferior a 5% do seu volume de compra. 

Entretanto, ao se realizar a análise das etapas, percebe-se que as saídas do processo 

corrente se concentram no desenvolvimento de mercado por meio da obtenção de 

novos clientes não permitindo assim a realização dessa meta negócio.  

Nesse caso, o Time de Implementação deve sugerir a adequação do 

processo de venda para que esse atenda a meta estabelecida ou sugerir a revisão 

das metas de negócio ou dos objetivos estratégicos, caso, após profunda análise da 

abordagem atual da força de vendas, chegue-se a conclusão que o processo reflete, 

de forma mais concreta, a realidade econômica e os interesses da empresa. 

O encerramento desta etapa ocorrerá quando todas as metas de negócio 

já tiverem sido confrontadas ao processo e os ajustes e revisões do plano estratégico 

para a adequação ao contexto de negócio, caso necessário, tenham sido concluídos. 

3.3.3. Etapa seis: identificação das estruturas de decisão 
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As estruturas de decisão são aquelas que, diante de um impasse, permitem 

que o fluxo da atividade seja direcionado para caminhos diferentes na tentativa de se 

alcançar um objetivo ou de se resolver um problema. A escolha do caminho a ser 

seguido depende de uma tomada de decisão que, adequadamente, deveria ter como 

base a análise das variáveis envolvidas no momento do impasse. A Figura 5 

exemplifica a representação de uma estrutura de decisão no fluxograma de um 

processo.  

 
Figura 5 - Estrutura de decisão em um processo 
Fonte: Elaboração própria. 

Com o processo mapeado e adequado para atendender as metas de 

negócio relacionadas ao departamento de vendas é relevante que se identifique todas 

as estrutururas de decisão que o compõe. Isso é fundamental para que se possa 

relacionar a esse os indicadores que permitirão a construção do SIDV. 

Para isso sugere-se que, em um Quadro, se liste todas as estruturas de 

decisão presentes no fluxograma do processo. Essas podem ser identificadas por 

meio de um código para facilitar sua utilização. Durante a atividade é relevante que se 

faça distinção entre as estruturas cuja decisão deve ser tomada pelo membro da força 

da vendas, ou seja, dependem do fator humano, daquelas tomadas de forma 

mecânica por sistemas previamente programados para tal. Recomenda-se que 

decisões que dependem do fator humano sejam identificadas como decisões de tipo 

1, já as tomadas de forma mecânica como sendo do tipo 2. Sugere-se que apenas 

estruturas de decisões sinalizadas como sendo do tipo 1 sejam abordadas nas etapas 

posteriores, pois essas são aquelas que podem se beneficiar de um SIDV, fornecendo 

informações que subsidiem o individuo durante a tomada de decisão. 
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Esta etapa é concluída com a identificação de todas as estruturas 

presentes no fluxograma e adequadamente classificadas como dependentes do fator 

humano para que a decisão seja tomada.  

Encerra-se, com isto, a segunda etapa do método proposto. A partir deste 

ponto é possivel a seleção dos indicadores, estruturação e implentação do SIDV. 

3.4. Terceira fase: estruturação do SIDV 

No contexto deste trabalho, a adoção de um SIDV é motivada pelo 

fornecimento de um instrumento de apoio a decisão em meio às diversas estruturas 

que compõe o processo de vendas, conforme exemplificado na Figura 6. Nesse 

sentido, sua finalidade está diretamente ligada a gestão eficiente das operações do 

negócio, corroborando com os conceitos definidos por Simons (2000) e apresentados 

na seção 2.1.2. 

 
Figura 6 - Papel do SIDV na diante a estrutura de decisão 
Fonte: Elaboração própria. 

Para que se atinja tal proposta, é relevante que o SIDV seja estruturado 

com foco em indicadores que permitam tanto o acompanhamento das metas 

estabelecidas para o departamento quanto dar visibilidade para que as decisões 

possam ser tomadas no nível de processo, auxiliando assim na realização dos 

objetivos estratégicos e, por consequência, na missão do negócio.  

Nesse sentido, inspirado por Bourne et al. (2000) e atento aos desafios de 

concepção e implementação apresentados na seção 2.5.2 por estes autores bem 
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como por Miranda e Silva (2002), a terceira fase deste método centra-se na 

construção e disseminação do SIDV. 

Para isso, foram identificadas a necessidade das seguintes etapas: 

▪ Etapa sete: identificação e caracterização dos indicadores; 

▪ Etapa oito: análise das relações entre indicadores, metas de negócio 

e as estruturas de decisão; 

▪ Etapa nove: validação pela força de vendas; 

▪ Etapa dez: classificação dos indicadores; e 

▪ Etapa onze: estruturação do sistema. 

3.4.1. Etapa sete: identificação e caracterização dos indicadores 

Com o estabelecimento das metas de negócio sobre responsabilidade do 

time de vendas definidas na seção 3.2.3 e a identificação das estruturas de decisão 

inerentes a esse processo (seção 3.3.3), torna-se viável a estruturação do SIDV. Para 

isso, o Time Interdepartamental responsável por sua implementação deve, 

inicialmente, analisar cada meta a fim de estabelecer todos os possíveis indicadores 

que permitem identificar o andamento das ações para que essa seja alcançada e 

caracterizar cada um deles com dados que possibilitem suas especificações. É sobre 

estes dois passos que se concentra esta etapa. 

Para a atividade de identificação dos indicadores relacionados às metas, 

sugere-se que o Time de Implementação avalie também se sua medição está sendo 

realizada ou não. Apesar de ser importante que se pense no cenário ideal durante 

esta atividade, indicadores que ainda não foram implementadas necessitam de planos 

de ação consistentes para que passem a ser apurados. Isso, às vezes, exige 

investimento de tempo, recursos financeiros, materiais, tecnológicos e humanos, 

portanto é indispensável que seja cuidadosamente avaliada quanto sua real 

necessidade.  
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A Figura 7 ilustra um possível esquema para viabilização do exercício. No 

exemplo, as metas analisadas se denominam: Mt1, Mt2, Mt7 e Mt10. Para cada uma 

delas, uma série de indicadores foram identificados e a essas atrelados.  

 
Figura 7 - Esquemas de atrelamento entre metas e indicadores 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Em seguida, todos os indicadores devem ser detalhados para que se 

identifique suas especificações. Nesse passo é relevante que se inicie a construção 

de uma ficha de caracterização para cada indicador. Essas devem conter dados como: 

finalidade, as pessoas e departamentos envolvidos na apuração, fórmula para cálculo, 

a periodicidade de sua apuração e o seu público alvo. Estes dados são importes para 

que se tenha pleno controle sobre o indicador e o processo de medição, e devem ser 

disponibilizados junto ao SIDV, permitindo sua consulta pelos tomadores de decisão 

e auxiliando no estabelecimento do fluxo de apuração.  

O Quadro 11 foi inspirado principalmente pelas sugestões de Caldeira 

(2013) e nos trabalhos de Neely et al. (1997) sobre características dos indicadores de 

desempenho apresentadas na seção 2.2, e podem servir de roteiro para a construção 

destas fichas. 
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Quadro 11 - Sugestão de ficha para caracterização de indicador 

Ficha de Caracterização do Indicador FatMClin 

Nome do indicador Faturamento médio por cliente 

Abreviatura FatMClin 

Perspectiva do indicador Financeiro – Receita 

Visão Carteira 

Finalidade de utilização Priorização de clientes 

Meta de negócio atrelada Mt1 - aumentar em 5% faturamento em grandes contas 

Objetivo estratégico atrelado Obj1 - aumentar o volume faturamento por cliente 

Público alvo Vendas e administração financeira 

Fórmula para cálculo 
((Faturamento da carteira/ número de clientes) /meta do 
indicador)*100 

Unidade de medida % (percentual) 

Meta específica do indicador (Faturamento da carteira no ano anterior/ número de clientes)+10% 

Fonte dos dados Base de dados de faturamento 

Forma de apuração Automatizado 

Responsável pela apuração Analista Financeiro A 

Departamento do responsável Administração Financeira 

Frequência para o cálculo Semanal (efetuado às segundas-feiras) 

Frequência de revisões Anual 

Quem recebe Analista de Administração de Vendas 

Quando recebe Um dia após a apuração (às terças-feiras) 

Versão atual 3.0 

Fonte: Elaboração própria. 

O campo ‘Nome do indicador’ deve trazer por extenso sua descrição. É 

relevante que todos os indicadores possuam um nome que permita fácil assimilação 

sobre o resultado que esse apresenta. No mesmo sentido, o campo ‘Abreviação’ deve 

identificar o indicador por meio de uma sigla que a esse remeta intuitivamente.  

O campo ‘Perspectiva do indicador’ foi adaptado do Modelo Quantum de 

Desempenho elaborado por Hronec (1994) apresentada na seção 2.6.3. No contexto 

deste trabalho, sugere-se que cada indicador esteja ligado a uma dentre as três 

perspectivas sugeridas por esse autor (financeira, de qualidade e de tempo) e, 

adicionalmente, por indicadores de perspectivas mercadológicas. Segue breve 

descrição de cada perspectiva e a ilustração da proposta por meio da Figura 8. 
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▪ A perspectiva financeira é subdivida em duas classes: a primeira é 

a perspectiva de custo que se refere aos indicadores que refletem 

gastos gerados por meio ou devido ao processo de venda (custo de 

atendimento e devoluções de produtos incorretos, por exemplo); a 

segunda é a perspectiva de receita, ou seja, indicadores que 

agregam valor ao negócio por meio da venda de produtos, tais como 

faturamento médio por produto ou, como no exemplo do Quadro 12, 

faturamento médio por cliente; 

▪ A perspectiva de qualidade, em geral, refere-se a indicadores 

relacionados à experiência do cliente diante o processo de vendas 

ou em relação aos produtos da companhia. Como exemplo, pode-se 

citar indicadores qualitativos obtidos por meio de pesquisas de 

satisfação com o cliente e indicadores quantitativos que superem 

suas expectativas como taxa de germinação de plantas por hectare; 

▪ Na perspectiva de tempo, os indicadores estão relacionados a 

observações de níveis de excelência do processo de vendas, como: 

média de tempo entre lançamento do pedido e faturamento, tempo 

médio de entrega do produto ao cliente; e 

▪ A perspectiva mercadológica trata de indicadores do ambiente de 

negócio, relevantes para o time de vendas, tais como de 

monitoramento da concorrência, abrangência e cobertura das 

marcas, variáveis micro e macroeconômicas e outros fatores que 

possam influenciar a decisão de compra do cliente. 
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Figura 8 - Estrutura proposta para as perspectivas dos indicadores 
Fonte: Elaboração própria. 

O campo ‘Visão’ se refere ao nível de abrangência do indicador em relação 

as estruturas hierárquicas que compõe o departamento de vendas. Alguns indicadores 

podem ser sumarizados para permitir visões que partam da ótica do cliente até os 

níveis estratégicos que, em geral, necessitam de uma visão global desses 

indicadores. Nesse caso, sugere-se a sumarização de acordo com as seguintes 

visões: cliente (ou conta), carteira (somatório dos clientes sobre responsabilidade de 

um vendedor), território de vendas (somatório das carteiras sobre responsabilidades 

de um supervisor), regional de vendas (somatório dos territórios sobre 

responsabilidade de um gerente) e nacional de vendas (somatório das regionais de 

vendas sobre a liderança de um diretor). A Figura 9 exemplifica a sumarização das 

visões de acordo com a estrutura proposta. 

 
Figura 9 - Visão do indicador de acordo com sua sumarização entre os níveis da hierarquia 
Fonte: Elaboração própria 
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No campo ‘Finalidade de utilização’, deve-se inserir, sucintamente, as 

principais motivações que levam à utilização do indicador. Alguns indicadores podem 

não ter uma finalidade específica e mesmo assim demandam esforços e recursos em 

seu cálculo. Caso situações como essa sejam identificadas, esses devem ser 

discutidos quanto a seu real propósito e, se não agregarem informação para a tomada 

de decisão, sugere-se a descontinuidade de sua apuração. 

Os campos ‘Meta de negócio atrelada’ e ‘Objetivo de negócio atrelado’ 

representam a relação entra o indicador que se está caracterizando e a estratégia 

planejada para a realização da missão da empresa. Esses campos devem ser 

preenchidos com o nome ou sigla da meta e do objetivo estratégico em questão para 

que facilite possíveis consultas que tenham como intenção mapear o andamento de 

ações ligadas a plano estratégico. 

Já o campo ‘Público alvo’ trata dos usuários do indicador. Esses podem ser 

representado por uma função ou cargo específico, um ou mais departamentos ou toda 

a organização. Este campo é relevante para comunicar os seus usuários no caso de 

revisões ou incidentes que possam prejudicar a interpretação de uma variável durante 

uma tomada de decisão. 

O campo ‘Fórmula para cálculo’ representa o algoritmo matemático 

utilizado para a apuração do indicador. A fórmula deve ser estabelecida com base na 

finalidade ao qual esse se destina. Sua representação é expressa por meio da notação 

de uma unidade de medida que deve ser descrita no campo apropriado denominado 

‘Unidade de medida’. 

Muitos indicadores estão ligados a metas específicas. Para esses casos, 

estas metas são desdobramentos realizados pela liderança de vendas de metas de 

negócio que foram analisadas na seção 3.2.3. Estas metas devem ser registradas no 

formulário por meio do campo ‘Metas específicas do indicador’. 

No campo ‘Fonte de dados’, devem ser listadas as bases de dados 

utilizadas para que se possa atender às exigências da fórmula de cálculo do indicador. 

Ressalta-se que muitos indicadores exigem cruzamento de dados de diferentes fontes 
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para ser apuradas. Essas, portanto, devem ser íntegras e confiáveis para que se 

garanta a qualidade do processo de medição. Falhas nos bancos de dados podem 

prejudicar o cálculo do indicador e sua ausência inviabiliza a apuração. 

Quando há solidez nas bases de dados, sugere-se a automatização do 

cálculo para evitar que falhas humanas ocorram durante a medição. Esse registro 

deve ser feito no campo ‘Forma de apuração’. Os valores aceitos, nesse caso, são 

‘automatizado’, quando não há intervenção humana, ou seja, as fontes de dados 

possuem qualidade e integridade suficiente para que, por meio de processos 

informatizados, desenvolva-se um algoritmo que permita à sua medição ocorrer 

automaticamente; e ‘manual’, que se refere a necessidade de cruzamento de bases 

cuja solidez ou estrutura inviabilizem qualquer conexão direta, impedindo assim a sua 

automatização e, portanto, exigindo a intervenção humana para que esta ocorra. 

Nos campos ‘Responsável pela apuração’ e ‘Departamento do 

responsável’ é relevante que conste, respectivamente o nome ou função da pessoa 

apta a executar o algoritmo de cálculo do indicador e seu departamento. Esses dados 

permitem identificar facilmente os responsáveis pelos cálculos e facilitam a 

comunicação no caso de inconsistências, revisões ou descontinuação do indicador. 

Mesmo em cálculos automatizados, a nomeação de um responsável pelo indicador é 

pertinente, dado que falhas no processo computacional não devem impedir que o 

processo de medição ocorresse. 

No campo ‘Frequência de cálculo’ deve ser estabelecida a periodicidade de 

apuração do indicador. É relevante que essa esteja alinhada com as expectativas dos 

usuários. Esta frequência pode ser diária, semanal, quinzenal, mensal ou anual. Isso 

dependerá da disponibilidade e consistência dos dados para apuração. 

No campo ‘Quem recebe’ deve ser sinalizado o responsável pela 

disseminação da apuração ao público alvo. Já em ‘Quando recebe’ deve-se inserir as 

datas e, se possível, o horário no qual esse terá acesso a apuração. Isso permite 

centralizar em determinadas funções ou pessoas a cobrança da apuração caso essa 

não seja realizada. 
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A vida útil de um indicador depende de sua utilidade prática, portanto, 

períodos para a sua revisão devem ser estabelecidos e registrados no campo 

‘Frequência de revisão’. Sugere-se que tais revisões sejam cuidadosamente avaliadas 

dado que alterações no algoritmo do indicador podem comprometer a construção de 

métricas para análise de evolução histórica. Dessa forma, sugere-se que essas sejam 

anuais e tenham um controle rígido de versões, que deverão ser registradas no campo 

‘Versão atual’, permitindo acesso a versões anteriores no caso de necessidade. 

A conclusão desta etapa ocorre quando todos os indicadores identificados 

são devidamente caracterizados por meio do preenchimento de suas respectivas 

fichas. 

3.4.2. Etapa oito: análise das relações entre indicadores, metas de negócio e as 

estruturas de decisão 

Após o estabelecimento da relação entre os indicadores e metas há a 

necessidade de se compreender como esses se relacionam com as estruturas de 

decisão identificadas na seção 3.3.3. Essa atividade é relevante para que, no 

momento da decisão, tenha-se visibilidade de todas as variáveis de influência que 

possam auxiliar o tomador a optar pela alternativa mais adequada. Para tanto, esta 

etapa se concentra na execução de dois passos: o primeiro é compreensão da relação 

entre as metas de negócio e cada estrutura de decisão para que se possa priorizar as 

relações que expressam maior relevância; e o segundo se refere à seleção dos 

indicadores mais adequados a essa relação. 

Para que se cumpra o primeiro passo, sugere-se que o Time de 

Implementação discuta e responda a questão presente no Quadro 12 por meio da 

atribuição dos pesos propostos de acordo com a intensidade de relação com base na 

escala de Likert (OASTER, 1989). 
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Quadro 12 - Perguntas e pesos para avaliação da relação entre as metas de negócio e as 
estruturas de decisão  

Código 
Perguntas para a 

avaliação da 
relação: 

Pesos 

5 4 3 2 1 

a) 

Qual o nível de 
relação entre a 
meta de negócio 
e a estrutura de 
decisão 
avaliada? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Fonte: Elaboração própria. 

Para isso, sugere-se a elaboração de um Quadro que permita listar as 

estruturas de decisão identificadas na seção 3.3.3 na coluna da esquerda e na linha 

superior as metas de negócio priorizadas por meio dos passos descritos na seção 

3.2.3. Em seguida, deve-se estabelecer as relações, inserindo nas células de 

intersecção os valores de intensidade definidos. É relevante que se busque o 

consenso para cada resposta. O Quadro 13 exemplifica a proposta. 

Quadro 13 - Relação entre as estruturas de decisão e as metas 

Estrutura de Decisão 
Metas 

Mt1 Mt2 Mt6 Mt7 Mt9 Mt10 

E1 5 5 4 4 5 4 

E2 5 4 4 5 4 4 

E3 5 5 5 2 5 4 

E4 2 5 2 4 4 5 

E5 4 2 5 5 2 2 

E6 4 4 5 5 5 4 

E7 5 5 2 5 2 5 

E8 5 4 5 5 5 5 

E9 5 5 5 2 2 5 

E10 5 5 5 5 4 5 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Sugere-se que as relações prioritárias sejam aquelas cujo peso de 

intensidade seja igual a 5, dada sua relevância. No exemplo proposto, essas relações 

estão assinaladas em cinza escuro no Quadro 14. As relações que obtiverem peso 4 
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ou 3 devem ser discutidas pelo time e, caso se julgue necessárias, podem ser 

priorizadas dado que em seu escopo pode haver indicadores suplementares que 

auxiliem de forma secundária ou indireta na tomada de decisão. No Quadro 14, essas 

estão sinalizadas em cinza claro. Sugere-se que as intersecções que obtiverem peso 

2 ou 1 sejam desconsideras devido à sua baixa influencia diante da estrutura avaliada. 

Quadro 14 - Sinalização das prioridades 

Estrutura de Decisão 
Metas 

Mt1 Mt2 Mt6 Mt7 Mt9 Mt10 

E1 5 5 4 4 5 4 

E2 5 4 4 5 4 4 

E3 5 5 5 2 5 4 

E4 2 5 2 4 4 5 

E5 4 2 5 5 2 2 

E6 4 4 5 5 5 4 

E7 5 5 2 5 2 5 

E8 5 4 5 5 5 5 

E9 5 5 5 2 2 5 

E10 5 5 5 5 4 5 

Fonte: Elaboração própria. 

O segundo passo é a seleção dos indicadores mais adequadas para a 

estrutura de decisão. Para isso, todas os indicadores atrelados à meta de negócio 

priorizada, atividade realizada na seção 3.4.1, devem ser confrontadas com a 

estrutura avaliada para que se identifique todos aqueles que, independente da 

influência sobre a estrutura, podem auxiliar no processo decisório. 

Esta atividade pode ser realizada por meio da adaptação de um diagrama 

de causa e efeito, onde a estrutura de decisão estaria na posição de efeito, as metas 

de negócio priorizadas seriam posicionadas nas categorias e os indicadores que 

impactam sobre as metas e que, por sua vez, impactam sobre a decisão seriam 

posicionados como a causa. A Figura 10 ilustra essa proposta. 
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Figura 10 - Causa e efeito dos indicadores sobre a estrutura de decisão 
Fonte: Elaboração própria. 

No exemplo do Quadro 14, percebe-se que foram identificadas quatro 

metas de negócio que expressam forte relação com a estrutura de decisão E7 

(posição de causa). Nesse caso, as metas Mt1, Mt2, Mt7 e Mt10 (categorias). Dentre 

os indicadores atrelados à meta Mt1, a Figura 10 sugere que os denominados I1 e I4 

(posição de efeito) foram considerados pelo Time de Implementação como os 

possíveis auxiliares no processo de tomada de decisão para a referida estrutura. O 

mesmo ocorre com os indicadores I8 e I10 na relação com Mt2, I11 e I13 na relação 

com Mt7, e I17 e I21 na relação com Mt10. 

É valido ressaltar que o mesmo indicador pode se relacionar com mais de 

uma meta, portanto, podem ocorrer repetições de indicadores quando da avaliação 

de uma estrutura que se relacione com várias metas. Para facilitar o exercício, 

recomenda-se que esses sejam descartados em função da primeira ocorrência. Dessa 

forma, evita-se a redundância de indicadores na ferramenta. 

A conclusão do segundo passo, assim como o encerramento desta etapa, 

se dá quando todas as estruturas estão devidamente atreladas às suas metas de 

negócio de maior impacto e, consecutivamente, com os indicadores de desempenho 

auxiliares. A classificação dos indicadores quanto a seu nível de relevância diante a 

estrutura será discutida posteriormente. Dessa forma já é possível ter uma visão 

macro dos indicadores que possivelmente irão compor o SIDV. 

3.4.3. Etapa nove: validação pela força de vendas 
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A relação adequada entre os indicadores de desempenho e as estruturas 

de decisão deve ser apreciada pelos clientes do SIDV que, no contexto deste trabalho, 

é o time denominado força de vendas. A importância do envolvimento dos usuários é 

citada por diversos autores como essencial. A visão de Hronec (1994) apresentada 

na seção 2.6.3 serviu de inspiração para a elaboração desta etapa. Neste sentido, 

após a construção da visão macro estabelecida pelo Time de Implementação, sugere-

se que tais usuários sejam consultados quanto à utilidade prática dos indicadores 

selecionadas como instrumento auxiliar para cada tomada de decisão. 

Essa atividade pode ser realizada por meio de uma reunião com o time de 

vendas onde, após uma breve apresentação do escopo da ferramenta e da visão 

macro construída na seção 3.4.2, pode-se solicitar que se avalie as relações 

estabelecidas entre os indicadores e cada estrutura de decisão, utilizando-se das 

fichas de caracterização dos indicadores estruturadas na seção 3.4.1 para o 

esclarecimento de dúvidas pontuais. 

Em seguida, pode-se aplicar uma pesquisa no formato de entrevista para 

compreender a qualidade dos indicadores selecionadas em relação às reais 

necessidades da força de vendas. É importante que tal pesquisa permita a coleta de 

sugestões de outros indicadores que deverão ser avaliadas pelo Time de 

Implementação quanto à possibilidade de sua inclusão. 

No Quadro 15 há sugestões de questões relevantes para a construção do 

formulário de pesquisa e os pesos utilizados conforme sugerido pela escala Likert 

(OASTER, 1989). Estas podem ser aplicadas a cada estrutura de decisão mapeada. 
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Quadro 15 - Sugestão de perguntas para validação dos indicadores junto a força de vendas 

Código Perguntas 
Pesos 

5 4 3 2 1 

a) 

Você 
acredita que 
os 
indicadores 
selecionados 
são os mais 
adequados 
para a 
estrutura 
avaliada? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

b) 

Caso tenha 
respondido 2 
ou 3 para a 
pergunta 
anterior, 
quais os 
indicadores 
que você 
acredita ser 
os mais 
adequados 
para a 
estrutura em 
questão? 

(O usuário deverá descrever os indicadores que este julgue mais 
adequados) 

Fonte: Elaboração própria.  

Após compilação dos dados, é relevante que o Time de Implementação 

analise cuidadosamente as respostas cuja intensidade de relação seja 3, 2 e 1. Isso 

permitirá avaliar a frequência com que indicadores não atribuídos à relação com a 

estrutura de decisão foram citadas, permitindo sua inclusão caso se julgue necessária. 

Sugere-se ainda que se realize uma análise estatística descritiva para melhor 

compreensão dos dados coletados. 

3.4.4. Etapa dez: classificação dos indicadores 

Mesmo que todos os indicadores relacionados com a estrutura de decisão 

já tenham sido identificados nas seções 3.4.2 e 3.4.3, é relevante que esses sejam 

classificadas de acordo com seu nível de importância durante o processo de tomada 

de decisão. Essa atividade permite definir os indicadores críticos que deverão ser 

priorizadas no processo de apuração. Para isso, sugere-se a sua classificação em três 

níveis: 
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▪ Indicadores chave ou primários: aqueles que individualmente 

possuem maior impacto para que a decisão seja tomada, sendo, 

portanto, essenciais como instrumento de apoio à estrutura;  

▪ Indicadores secundários: aqueles que auxiliam no processo de 

decisão, mas cuja ausência tem baixo impacto (ou impacto 

controlável) sobre a decisão em sim; e  

▪ Indicadores terciárias: ou aquelas que possuem baixa relação com a 

estrutura, mas que quando analisados coletivamente podem reforçar 

o contexto no qual a decisão se aplica. 

A Figura 11 ilustra o impacto de cada nível de indicador diante a estrutura 

de decisão avaliada. Nota-se que, quanto mais relevante, maior sua contribuição 

como ferramenta auxiliar no apoio à tomada de decisão. 

 
Figura 11 - Impacto dos indicadores como instrumentos de apoio a tomada de decisão 
Fonte: Elaboração própria. 

Para a realização desta atividade, pode-se utilizar um Quadro que permita 

listar todos os indicadores relacionados à estrutura de decisão. Isso pode ser feito 

listando a sigla da estrutura avaliada na primeira coluna do Quadro, os indicadores na 

segunda coluna e na terceira o impacto de cada uma delas como ferramentas de apoio 

para a tomada de decisão. O Quadro 16 exemplifica a proposta. 
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Quadro 16 - Modelo para avaliação de impacto dos indicadores sobre a estrutura 

Estrutura Indicador Impacto 

E7 

I1  

I4  

I8  

I10  

I11  

I13  

I17  

I21  

Fonte: Elaboração própria. 

Em seguida, o Time de Implementação deve discutir cada indicador a fim 

de responder à pergunta presente no Quadro 17, inserindo em cada célula de 

intersecção entre esse e a estrutura de decisão o valor de seu impacto.  

Quadro 17 - Questão sobre o impacto para avaliação do indicador em relação a estrutura de 
decisão 

Código Perguntas 
Impacto 

3 2 1 

a) 
Qual o impacto do indicador como ferramenta 
auxiliar para a tomada de decisão diante da 
estrutura de decisão avaliada? 

Forte Média Fraca 

Fonte: Elaboração própria. 

É relevante que se busque um consenso entre todos os membros do Time 

de Implementação. Não se deve avançar para a próximo indicador sem que todos os 

argumentos sejam ouvidos e discutidos. Caso o consenso seja impraticável, deve-se 

avaliar a hipótese de se consultar a força de vendas para subsidiar a definição. O 

Quadro 18 exibe o modelo sugerido para o exemplo com a estrutura denominada E7. 

Quadro 18 - Modelo para avaliação de impacto dos indicadores sobre a estrutura de decisão 

Estrutura Indicador Impacto 

E7 

I1 2 

I4 2 

I8 1 

I10 3 

I11 1 

I13 2 

I17 1 

I21 1 

Fonte: Elaboração própria. 
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Nota-se que, neste exemplo, o indicador I10 foi considerado isoladamente 

como o de maior impacto para a tomada de decisão, por isso sua classificação será 

de indicador chave. Os indicadores I1, I2 e I13 foram identificados como secundários, 

pois, apesar de relevantes, sua ausência tem impacto controlável sobre a tomada de 

decisão. Já os I8, I11, I17 e I21 foram classificados como terciários, pois, no exemplo, 

são indicadores que auxiliam na construção do contexto da decisão, mas que 

isoladamente possuem pouca influência sobre essa.  

É relevante ressaltar que ao se analisar diversas estruturas de decisão, um 

mesmo indicador poderá ser considerado primário em uma estrutura e secundário 

e/ou terciário em outras. Isso é justificável dado que em diferentes momentos do fluxo 

as variáveis terão papéis distintos para subsidiar os tomadores de decisão. O 

importante é que todos os indicadores identificados como primários sejam 

assinalados, durante a estruturação do sistema, como prioritárias em termos de 

apuração.  

Esta etapa se conclui quando todos os indicadores são devidamente 

classificados quanto à sua importância sobre a estrutura de decisão. Com isso já se 

torna possível estruturar a ferramenta que servirá de interface para o SIDV. 

3.4.5. Etapa onze: estruturação do sistema 

Com o desdobramento de todas as etapas deste método, sugere-se que 

haja consistência entre os indicadores selecionados, o processo de vendas e a 

estratégia do negócio. Surge, portanto, a necessidade de se criar uma interface que 

permita o acompanhamento desses indicadores em relação as estruturas de decisão, 

instrumento que permitirá a sua análise de forma sistemática. 

A quantidade de informações que compõe o SIDV depende das 

necessidades de seus usurários. Sugere-se que esse possua a menor quantidade de 

campos possíveis, ou seja, apenas aqueles de real utilidade para a força de vendas. 

Porém é relevante que esses incluam conexões que permitam a exploração dos dados 

que originalizam a informação, caso essa atividade seja necessária. 
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Estes dados devem incluir, além da base de dados para apuração 

indicador, os desdobramentos que possibilitam o mapeamento de como esse se 

relaciona com a missão do negócio. Dessa forma, deve-se permitir que o usuário 

navegasse por meio dessas conexões partindo da estrutura de decisão para o 

indicador e sua respectiva ficha de caracterização para a meta de negócio, e da meta 

para o objetivo estratégico. 

É relevante que se alinhe com todas as áreas e pessoas envolvidas na 

apuração o fluxo de alimentação da interface. Caso algum indicador não tenha sido 

implementado, deve-se influenciar na aprovação do plano de ação sugerido na seção 

3.4.1 para permitir o seu cálculo em tempo hábil. Os indicadores classificados como 

chave devem ser priorizados diante das demais apurações, pois são individualmente 

os que mais impactam sobre a decisão a ser tomada. 

No exemplo da Figura 12, a interface construída permite a exibição dos 

indicadores atrelados a uma estrutura de decisão. Nessa, espera-se que os únicos 

campos presentes sejam suficientes para que, no mento da decisão, a força de vendas 

possua informações que o subsidiem.  

 
Figura 12 - Impacto dos indicadores como instrumento de apoio a tomada de decisão 
Fonte: Elaboração própria. 
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Na coluna ‘Estrutura’ está a identificação da estrutura de decisão, conforme 

mapeamento do processo realizado na seção 3.3.3; na coluna ‘Meta’, estão as metas 

de negócio priorizadas e devidamente relacionadas com a referida estrutura na etapa 

compreendida pela seção 3.4.2, o mesmo para a coluna ‘Indicador’, identificado e 

selecionado por meio da mesma seção e validada por meio da seção 3.4.3; a coluna 

‘Classificação’ descreve a sua importância em termos de impacto no processo 

decisório, conforme seção 3.4.4; e a coluna ‘Resultado’ traz a sua apuração conforme 

critérios estabelecidos em sua ficha de caracterização construída na seção 3.4.1. 

Sugere-se que, quando necessários, painéis com gráficos adequados para 

a exibição do indicador sejam construídos e conectados à ferramenta. A utilização de 

apurações históricas (mesmo período em anos anteriores ou resultado do mês 

anterior, por exemplo) também é recomendada tanto para se realizar comparações 

quanto para o acompanhamento da evolução do indicador por meio de métricas. 

Recomenda-se também que, após revisões sugeridas por meio da 

retroalimentação apresentada na seção 3.5.2, realize-se um controle de versões da 

ferramenta, para que, quando necessário essa possa ser revista em caso de 

inconsistência ou na consulta de estruturas e indicadores descontinuados.  

A conclusão da etapa se dá com o alinhamento das apurações com as 

respectivas áreas e pessoas responsáveis e com a finalização da construção da 

ferramenta contendo todas as estruturas de decisão integradas aos resultados dos 

indicadores selecionados. 

3.5. Quarta fase: testes, retroalimentação e lançamento oficial 

Concluída a fase de estruturação do SIDV, sugere-se que sejam simuladas 

situações que permitam a identificação de problemas e a confecção de material de 

apoio para treinamento dos usuários. É relevante ainda que seja implementado um 

fluxo que possibilite a revisão periódica dos indicadores e das estruturas que 

compõem o SIDV. Por fim, a ferramenta deve ser oficialmente lançada, o que pode 

ser feito por meio de um evento formal com forte apoio da liderança estratégica e o 
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envolvimento dos líderes táticos do departamento de vendas. Isso pode diminuir a 

resistência em sua adoção e facilitar o processo de retroalimentação. 

A quarta e última fase deste método concentra-se, portanto, em determinar 

as diretrizes finais para implementação do SIDV. Para isso são necessárias três 

etapas:  

▪ Etapa doze: testes e desenvolvimento de material auxiliar; 

▪ Etapa treze: retroalimentação; e 

▪ Etapa quatorze: lançamento oficial. 

3.5.1. Etapa doze: testes e desenvolvimento de material auxiliar 

A utilização do SIDV como instrumento de apoio à decisão depende da 

capacidade de se propiciar uma boa experiência aos usuários. Para isso, é essencial 

que a ferramenta seja revisada por meio de simulações que permitam identificar 

possíveis erros. Há ainda a necessidade de que os usuários sejam treinados para 

extrair o máximo da ferramenta em seu cotidiano. Para isso, esta etapa se concentra 

em estabelecer diretrizes de teste na busca por possíveis falhas por meio de 

simulações e estruturar um material de apoio para treinamento dos usuários. 

Para o estabelecimento das diretrizes de teste, sugere-se que alguns 

membros da força de vendas sejam selecionados e apresentados à ferramenta. Na 

sequência, munidos do fluxograma construído na etapa 3.3.1, esses devem simular o 

processo de venda, atentando-se para a utilização dos indicadores propostas no SIDV 

sempre que necessitarem tomar uma decisão. 

Recomenda-se que se dedique especial atenção aos indicadores no 

sentido de compreender se esses representam, de fato, a realidade ou se há falhas 

em seu algoritmo. Qualquer problema encontrado deve ser registrado e transmitido 

ao responsável pelo indicador para que este faça as correções necessárias. Os testes 

se encerram quando, depois de realizadas as devidas correções, todos os usuários 

selecionados se mostrarem satisfeitos com os resultados propostos em cada estrutura 

de decisão avaliada. 
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Em paralelo a esses, pode-se aproveitar o auxílio dos usuários 

selecionados para se elaborar material de apoio que detalhe os passos que permitem 

subsidiar as decisões que deverão ser tomadas por meio do SIDV. Isso pode ser 

realizado com elaboração de uma apostila que traduza em linguagem simples a lógica 

por traz da ferramenta, detalhando a interpretação de cada conjunto de indicadores 

diante da necessidade de se tomar uma decisão. 

Neste momento, pode-se estabelecer um cronograma de treinamentos 

para a força de vendas, sugerindo-se que este contemple duas fases: a primeira 

reservada para um treinamento em relação ao SIDV, e a segunda para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas que possam surgir quando da utilização 

cotidiana do instrumento. 

3.5.2. Etapa treze: retroalimentação 

As ferramentas de trabalho devem acompanhar o dinamismo do ambiente 

de negócio. Dada a sensibilidade dos indicadores que compõem o SIDV, esses podem 

refletir mudanças no contexto mercadológico, propiciando tanto a sua própria revisão 

quanto a dos desdobramentos dos quais esse se origina (meta e objetivo estratégico). 

Assim, sugere-se que sejam estabelecidos fluxos de retroalimentação que permitam 

a avaliação destas revisitas para que o SIDV se mantenha sempre compatível com as 

necessidades do negócio. 

Para isso, recomenda-se, inicialmente, que o Time de Implementação 

selecione dentre os seus membros aqueles que irão compor o Time de Revisão, 

responsável pela manutenção do SIDV após sua implementação. A escolha deve se 

resumir aos membros do Time de Implantação, dado que estes foram os responsáveis 

por sua construção. Este novo time deve ser validado pela liderança estratégica e 

oficialmente apresentado como gestores da ferramenta. 

Devem ser estabelecidos fluxos que permitam as revisões dos indicadores 

e das estruturas de decisão que compõem o SIDV. É relevante que tais fluxos 

contemplem pontos de centralização das solicitações, impedindo que solicitações 

individuais sejam direcionadas ao Time de Revisão sem a devida consulta aos demais 
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membros da força de vendas. Recomenda-se que tais pontos de centralização sejam 

os líderes da área. 

A Figura 13 refere-se a uma sugestão de fluxo construído para a 

retroalimentação dos indicadores. Nesse caso, a solicitação, quando realizada, é 

centralizada no líder imediato do solicitante. Esse, por sua vez, deve comunicar os 

seus pares para que se consulte a necessidade de alteração com os demais membros 

da força de vendas. Caso o retorno seja a favor da alteração, essa deve ser 

encaminhada ao time de revisão para que seja realizada. Caso contrário, o próprio 

líder comunica o solicitante sobre o arquivamento da proposta. 

 
Figura 13 - Fluxograma de retroalimentação dos indicadores 
Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 14, apresenta um fluxo recomendado para a revisão das 

estruturas de decisão. Este tipo de revisão deve ser avaliado com cautela, pois sugere 

a necessidade de novo mapeamento do processo de venda, dado que mudanças de 

estruturas significam alterações na abordagem comercial da força de vendas, 

podendo comprometer a integridade do SIDV. 
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Figura 14 - Fluxograma de retroalimentação de estruturas de decisão  
Fonte: Elaboração própria. 

É relevante destacar que a retroalimentação, por partir de alterações 

percebidas pelo time de vendas no ambiente de negócio, pode servir de parâmetro 

para a revisão de metas e objetivos estratégicos. Por isso, todas as revisões devem 

ser reportadas para liderança estratégica, permitindo-a avaliar tais necessidades. 

Caso alguma alteração de nível estratégico seja realizada, sugere-se que o SIDV 

como um todo também o seja, evitando assim possíveis desalinhamentos entre os 

desdobramentos estruturados e analisados nas etapas anteriores. 

3.5.3. Etapa quatorze: lançamento oficial 

A relevância do lançamento oficial do SIDV tem por intuito minimizar alguns 

dos desafios apresentados na seção 2.5.2, principalmente no que se refere à busca 

de apoio para sua adoção por parte do público a que se destina. Como última etapa 

deste método, sugere-se que tal lançamento explore a perspectiva da utilidade da 

ferramenta como instrumento auxiliar na tomada de decisão, não tratando, portanto, 
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de sua essencialidade, evitando-se assim a configuração de um ambiente intimidador. 

Para isso, o apoio da liderança é fundamental. 

Sugere-se que tal evento seja realizada por meio de uma reunião 

presencial ou de teleconferência que conte com toda a força de vendas, principais 

usuários da ferramenta. É relevante que essa seja conduzida por membros do time 

de liderança tática ou estratégica da área, pessoas chaves que tenham participado do 

processo de concepção e testes do SIDV e pelos responsáveis por sua alimentação 

e controle. 

Abaixo, segue sugestão para organização da pauta ou dos tópicos que 

podem ser abordados durante o evento: 

▪ Abertura: é relevante que seja realizada pelo líder estratégico de 

maior nível envolvido no processo (Presidente, Vice-presidente, 

Diretor Geral, Diretor de Vendas etc.). Esse deve discorrer 

brevemente sobre as motivações por traz da implementação do SIDV, 

contextualizando o ambiente de negócio e a necessidade de se tomar 

decisões subsidiadas por informações concretas e em tempo 

adequado para garantir a competitividade do negócio. Nesse 

contexto, deve-se ressaltar o objetivo da ferramenta e salientar que 

essa surge como um instrumento de apoio para a força de vendas. 

▪ Estruturação do SIDV: a apresentação da estruturação deve revisar 

de forma sucinta as quatro fases para a sua concepção, incluindo o 

cronograma e os desafios de implementação observados durante o 

processo. É relevante que esse tópico seja conduzido por um membro 

do Time de Implementação que tenha participado de todas as etapas 

de estruturação. 

▪ Apresentação da ferramenta: como se trata de uma ferramenta 

construída para auxiliar a força de vendas, seria relevante que um 

membro desse time a apresentasse. Deve-se explorar algumas 

estruturas de decisão e seus respectivos indicadores a fim de 

destacar sua utilidade prática por meio de exemplos cotidianos. 
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▪ Medição e atualização dos dados: como cada indicador possui um 

responsável por sua medição, é relevante que um desses explique 

como se dará tal processo. Neste ponto, deve-se explorar a 

periodicidade de apuração e a importância da qualidade dos dados 

coletados, se originários da força de vendas, para que esses possam 

ter as mãos informação com maior precisão. 

▪ Experiência dos usuários nos testes: nesse momento, pode-se 

solicitar que alguns participantes da etapa de testes (seção 3.5.1) 

deem seu ponto de vista em relação a experiência com a ferramenta. 

Deve-se evitar excessos como dizer que a ferramenta resolverá todos 

os problemas do usuário, centrando o discurso sobre a ótica de sua 

utilização. 

▪ Perguntas e respostas: abrir para que a força de vendas ou outros 

interessados possam esclarecer dúvidas em relação ao SIDV. Neste 

momento é relevante que todos os envolvidos no lançamento da 

ferramenta (liderança, membros do Time de Implementação e 

responsáveis pelos cálculos) se mostrem dispostos a responder 

quando abordados. 

▪ Encerramento: este ponto pode ser conduzido por alguma liderança 

tática (gerente de vendas, por exemplo) ou estratégica e deve 

explorar a necessidade de apoio do time na utilização adequada da 

ferramenta. É relevante que se apresente os próximos passos em 

relação ao SIDV como: cronograma de treinamentos, prazo para 

disponibilidade de medições que não estejam sendo realizadas, os 

intervalos para revisões dos indicadores e o próprio Time de Revisão, 

definido na seção 3.5.2, que gerenciará a ferramenta. 

Após o encerramento do lançamento, sugere-se também que todos os 

funcionários da empresa sejam comunicados sobre a nova ferramenta e sobre sua 

relevância para a força de vendas. Essa deve ter acesso a todo o conteúdo elaborado 

na seção 3.5.1 e estar alinhado com escala de treinamentos. 
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4. APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ESTRUTURAÇÃO DO SIDV 

O método estruturado foi implementado entre os meses de junho e 

setembro de 2016 em uma empresa de desevolvimento e comercialização de 

sementes de soja de atuação global e forte presença no mercado brasileiro. A 

empresa em questão autorizou a implementação do método mediante restrições 

quanto à divulgação de sua marca e dos dados utilizados ou gerados por meio da 

concepção do SIDV. Isso se deve ao caráter confidencial de tais informações uma vez 

que o método proposto trata de analisar objetivos, metas e processos chaves para a 

competitividade da empresa em seu mercado de atuação. Dessa forma, concordou-

se em manter tais informações em sigilo por meio de codificação de todo e qualquer 

conteúdo analisado ou gerado, desde que esses não inviabilizassem ou restringissem 

a avaliação desta proposta. 

O fluxo seguido para a concepção do SIDV é o apresentado na Figura 15 

e resume o método estruturado no Capítulo 3. 

 
Figura 15 - Fluxo para concepção do SIDV 
Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 16 apresenta o cronograma estabelecido para o cumprimento de 

cada fase e suas respectivas etapas. Esse foi estabelecido no dia 10 de maio de 2016 

após a aprovação da implementação deste modelo pelo Diretor Comercial. 
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Figura 16 - Cronograma para estruturação e implementação  
Fonte: Elaboração própria. 

4.1. Caracterização da Empresa 

A empresa atua mundialmente nas cadeias de agronegócio em diversas 

frentes, entretanto a unidade de desenvolvimento e comercialização de soja é uma 

dentre as mais expressivas. No brasil, sua sede se encontra na cidade de São Paulo, 

porém possui estações experimentas e áreas de produção espalhadas pelas 

principais regiões de interesse econômico da companhia. A Unidade de Soja conta 

com aproximadamente trezentos colabores e está estruturada da seguinte forma: 

▪ Melhoramento genético: responsável pela obtenção de novas 

cultivares derivados de seu banco de germoplasma; 

▪ Biotecnologia: responsável pela introdução e seleção de genes 

expressivos no cultivar de interesse comercial; 

▪ Regulamentação: responsável por realizar testes e fornecer ao 

governo provas da segurança dos cultivares de interesse comercial; 

▪ Desenvolvimento tecnológico: responsável pelo posicionamento dos 

cultivares em relação a características edafoclimáticas e pela 

implementação dos métodos de manejo; 

▪ Marketing: responsável pela estratégia mercadológica e comunicação 

com o agricultor; 
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▪ Suprimentos: responsável pela produção das sementes denominadas 

bases e pelos contratos de multiplicação com pessoas jurídicas que 

produzem tais sementes em escala comercial; 

▪ Vendas: principal interface com canais de distribuição e com os 

agricultores, é responsável pela comercialização das sementes; e 

▪ Áreas de suporte (compartilhada com outras unidades de negócio): 

Financeiro, Recursos Humanos, Faturamento, Qualidade, Segurança 

no Trabalho, Gestão Ambiental, Compras, entre outros. 

4.1.1. A área de vendas 

A área ou departamento de vendas possui 152 colaboradores e é liderada 

por um Diretor Comercial. Essa está dividida entre cinco regiões de vendas, 

coordenadas por Gerentes Regionais, uma área que gerencia grandes contas, ou 

clientes de interesse que necessitam de um atendimento mais próximo devido ao 

caráter estratégico da relação, liderada por um Gerente de Contas-chaves, e uma área 

de suporte, que assiste as demais áreas provendo ferramentas e gerando analises de 

apoio a força de vendas, liderada pelo Gerente de Administração de Vendas. 

As regiões são definidas de acordo com características geográficas e 

socioeconômicas dos agricultores nelas inseridos. Essas, por sua vez, são divididas 

em territórios, que são coordenados por Gerentes de Vendas que lideram os 

Representantes Comerciais, que neste caso, possuem um distrito de atuação limitado 

a uma geografia especifica que pode abranger um ou mais munícipios. Estes 

Representantes Comerciais compõem a força de vendas. 

A força de vendas, no momento da implementação do SID, era formada por 

118 Representantes Comerciais. Esses possuíam em sua carteira tanto agricultores 

(ou contas de interesse) quanto canais de distribuições. Entretanto, os canais de 

distribuição não estão previstos no escopo deste trabalho, conforme definido na seção 

1.4, por possuírem características de abordagem distintas da venda direta. 

A Figura 17 é uma representação da estrutura hierárquica da área de 

vendas por meio de um organograma. 
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Figura 17 - Organograma do departamento de vendas  
Fonte: Elaboração própria. 

4.2. Primeira fase: análise da estratégia organizacional 

As atividades da primeira fase se iniciaram com a estruturação do Time de 

Implementação. O Diretor Comercial fez a comunicação sobre as intenções do projeto 

para as áreas de Marketing e Suporte, departamentos que esse julgou relevantes para 

a atividade. Foi-lhes solicitado a participação das lideranças estratégicas e de pessoas 

chaves para a condução da atividade. Entretanto, devido a outros compromissos, 

apenas dois diretores foram integrados ao time: o próprio Diretor Comercial e o Diretor 

de Marketing. Tanto esses como os demais líderes indicaram dentre seus 

colaboradores aqueles que julgaram mais adequados para contribuir com o projeto. O 

Quadro 19 descreve primeira configuração do time com o número de participantes e 

suas respectivas funções. 
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Quadro 19 - Membros do Time de Implementação atuantes na primeira fase 

Departamento e Função Número de Participantes 

Vendas  9 

  Diretor Comercial 1 

  Gerente de Administração de Vendas 1 

  Gerente Regional 4 

  Gerente de Vendas  1 

  Analista de Administração de vendas 2 

Marketing  6 

  Diretor de Marketing 1 

  Gerente de Marca 1 

  Gerente de Efetividade Comercial 1 

  Analista de Efetividade Comercial 2 

  Gerente de Satisfação do Cliente 1 

Áreas de Suporte 5  

  Gerente Financeiro 1 

  Analista Financeiro 2 

  Analista Jurídico 1 

  Gerente de Suprimentos 1 

TOTAL   20 

Fonte: Elaboração própria. 

A primeira reunião do Time de Implementação ocorreu por meio de 

conferência no dia 18 de maio de 2016. Com exceção do Gerente de Satisfação do 

Clientes, que possuía restrições na agenda, todos os demais membros participaram. 

Nesta, foram apresentados a importância da adoção de uma ferramenta para apoio a 

decisão baseado em indicadores de desempenho, o modelo proposto para a 

estruturação do SIDV e o cronograma de implementação previamente acordado com 

o Diretor Comercial. Houve também a indicação da parte dos Gerentes Regionais de 

membros da força de vendas para serem integrados ao time a partir da segunda fase. 

Esses foram informados do projeto por seus respectivos gestores. 

4.2.1. Etapa um: avaliação da relação entre os objetivos estratégicos e a missão e 
visão da empresa 

A primeira etapa do projeto de implementação do SIDV ocorreu no dia 15 

de junho de 2016, conforme estabelecido no cronograma. A reunião presencial foi 

realizada na cidade de São Paulo, sede da unidade de negócio, e contou com todos 

os membros do Time de Implementação. 
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Após breve abertura realizada pelo Diretor Comercial, foram apresentadas 

as motivações por traz da primeira etapa para que se pudesse avaliar o Plano 

Estratégico em relação a missão e visão da organização. 

Percebeu-se durante os primeiros instantes moderada resistência por parte 

de alguns membros do time dado que tal avaliação pois, no entender desses, não 

necessitaria ser executada, uma vez que todas as ações táticas e operacionais eram 

elaboradas tendo o Plano Estratégico, ou seja, os objetivos de curto médio e longo 

prazo, como base. Entretanto, o Diretor Comercial ressaltou a importância da 

atividade como momento de aprendizado que permitiria outros membros menos 

familiarizados com a estratégia compreende-la. 

A missão e visão da organização foram escritas numa lousa e, após breve 

momento para sua reflexão, por meio de uma lamina digital, foram exibidos todos os 

14 objetivos que compões o Plano Estratégico. Para cada objetivo foram respondidas 

as perguntas do Quadro 20 conforme sugerido pelo modelo. 

Quadro 20 - Perguntas e pesos para avaliação da relação entre os objetivos e visão e missão 

Código 
Perguntas para a 

avaliação da relação: 

Pesos 

5 4 3 2 1 

a) 

O objetivo avaliado 
pode refletir na 
realização da missão 
e visão do negócio? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

b) 

O objetivo avaliado 
tem conexão com o 
ambiente de mercado 
da empresa? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

c) 

O objetivo avaliado 
está adequado às 
boas práticas do 
mercado no qual a 
organização se 
insere? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Fonte: Elaboração própria. 

Os pesos foram atribuídos a seus respectivos objetivos. Durante as 

discussões percebeu-se a recorrência de atribuições de peso 3. Após a soma de cada 

valor evidenciou-se um leve desalinhamento entre diversos objetivos estratégicos e a 

visão e missão. Esse pode ser analisado por meio do Quadro 21, onde os objetivos 

foram codificados por se tratar de informação confidencial. 
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Quadro 21 - Avaliação dos relacionamentos entre objetivos e a missão e visão 
 

Objetivos Estratégicos 
Avaliação 

Soma 
a) b) c) 

Obj1 5 5 5 15 

Obj2 3 5 5 13 

Obj3 3 5 5 13 

Obj4 5 5 5 15 

Obj5 5 3 5 13 

Obj6 5 3 5 13 

Obj7 5 3 5 13 

Obj8 5 3 5 13 

Obj9 5 3 3 11 

Obj10 5 5 5 15 

Obj11 3 5 5 13 

Obj12 5 3 5 13 

Obj13 3 5 5 13 

Obj14 5 3 5 13 

Desvio padrão 1,03  
Fonte: Elaboração própria. 

Com a construção do Gráfico 3, tal desalinhamento ficou mais evidente. 

Rediscutiu-se cada objetivo no intuído de priorizar apenas os de mais forte relação, 

ou de soma igual a 15, porém os objetivos: Obj3, Obj6, Obj7, Obj8, Obj12 e Obj14 

foram priorizados em caráter de exceção. 

 
Gráfico 3 - Priorização dos objetivos estratégicos 
Fonte: Elaboração própria. 

Sugeriu-se aos diretores presentes que tal desalinhamento fosse levado ao 

time estratégico para que se avaliasse uma possível revisão. Esses se 
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comprometeram a levantar tais discussões, porém, até a conclusão deste trabalho, 

não houve retorno a respeito desta questão. 

Os objetivos priorizados foram: Obj1, Obj3, Obj4, Obj6, Obj7, Obj8, Obj10, 

Obj12 e Obj14 e foram submetidos à próxima etapa para compreensão de sua relação 

com o departamento de vendas. 

4.2.2. Etapa dois: análise da relação entre os objetivos estratégicos e o 
departamento de vendas 

A segunda etapa foi conduzida logo que se encerraram as discussões da 

primeira, em 15 de junho de 2016. Iniciou-se com a definição da missão 

departamental, dado que, para vendas, essa abordagem nunca havia sido sugerida. 

Após refletir sobre a real missão da área para a empresa, chegou-se a um consenso 

sobre sua definição: converter em resultado a estratégia da companhia por meio da 

comercialização de seus produtos nos mercados de interesse. 

Concluída a atividade, foi analisada a relação entre os objetivos 

estratégicos e a referida missão departamental na busca por estabelecer os objetivos 

estratégicos de maior relevância para a área. 

Para isso, buscou-se consenso na atribuição da intensidade de relação em 

resposta à questão presente no Quadro 22, conforme sugerido pelo método. 

Quadro 22 - Pergunta e intensidade de relação entre a missão de vendas e os objetivos 
estratégicos  

Código 
Perguntas para a 

avaliação da relação: 

Pesos 

5 4 3 2 1 

a) 

Qual o nível de 
relação entre o 
objetivo estratégico e 
a missão definidos 
para o departamento 
de vendas? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Fonte: Elaboração própria. 

Não se percebeu nenhum tipo de resistência entre os membros do time. O 

Quadro 23 apresenta os resultados obtidos. 
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Quadro 23 - Avaliação dos relacionamentos entre os objetivos e a missão de vendas 

Objetivos Estratégicos Intensidade  Priorizar 

Obj1 5 Sim 

Obj3 5 Sim 

Obj4 5 Sim 

Obj6 1 Não 

Obj7 1 Não 

Obj8 5 Sim 

Obj10 5 Sim 

Obj12 1 Não 

Obj14 5 Sim 

Fonte: Elaboração própria. 

Os objetivos priorizados foram os codificados como: Obj1, Obj3, Obj4, 

Obj8, Obj10 e Obj14. Esses foram analisados quanto a seu desdobrados em metas 

de negócio. 

4.2.3. Etapa três: análise do desdobramento dos objetivos estratégicos em metas 

A etapa três iniciou-se também em 15 de junho de 2016 e sua conclusão 

se deu no dia seguinte, dia 16. Nessa, os objetivos estratégicos priorizados foram 

relacionadas as metas de negócio. 

Para o time de vendas, havia sido estabelecido no plano anual de negócio 

dezesseis metas. Entretanto, oito delas se referiam a metas de segurança no trabalho, 

segurança veicular, saúde ocupacional e metas de desenvolvimento pessoal. Apesar 

de relevantes para o bem-estar e desenvolvimento do colaborador da força de vendas, 

entendeu-se que essas não estavam cobertas pelo escopo do SIDV, dado que este 

se centra na operação de vendas. Portanto, tais medas foram imediatamente 

desconsideradas da atividade. 

 A relação entre essas e os objetivos foi realizada por meio da atribuição 

de pesos para as respostas das questões presentes no Quadro 24. 
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Quadro 24 - Perguntas e pesos para avaliação da relação entre os objetivos e metas 

Código 
Perguntas para a 

avaliação da 
relação: 

Pesos 

5 4 3 2 1 

a) 

Qual o nível de 
relação entre a meta 
definida e o objetivo 
estratégico em 
questão? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

b) 

Qual o nível de 
relação entre a meta 
definida e a missão 
departamental 
definida para o 
departamento de 
vendas? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

c) 

A meta possui 
especificidade, ou 
seja, foi escrita de 
forma direta? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

d) 

A meta pode ser 
medida com fontes 
de informações e 
dados confiáveis? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

e) 
A meta, mesmo que 
desafiadora, é 
atingível? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

f) 

A meta é importante 
para o cumprimento 
do objetivo 
estratégico? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

g) 
A meta possui um 
prazo adequado a 
sua realização? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

h) 
A meta pode ser 
atualizada ou 
revisada? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Fonte: Elaboração própria. 

Todos os objetivos foram confrontados com as metas de negócio. Após a 

devida atribuição das respostas os pesos foram somados e tiveram o desvio padrão 

calculado. Os resultados desta análise se encontram no Apêndice A. 

Utilizou-se como balizador de corte o Quadro 25. Entretanto, nenhuma 

meta avaliada teve resultado igual a 40. Por tanto, as priorizações foram realizadas 

entre 35 e 39 que foram previamente discutidas sobre as orientações previstas na 

seção 3.2.3. 
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Quadro 25 - Escala de priorização proposta para a avaliação de metas 

Resultado Ação 

Igual a 40 Priorizar 

Entre 35 e 39 
Analisar respostas. Caso os pesos menores estiverem entre as perguntas c) e 
h), priorizar mediante elaboração de plano de ação para adequação. Caso 
estejam entre as perguntas a) e b), priorizar (discussões já realizadas) 

Entre 30 e 34 
Discutir com Time de Implementação e, caso seja uma exceção, priorizar 
mediante apresentação de plano de ação para adequação 

Inferiores a 30 Não priorizar 

Fonte: Elaboração própria. 

Para facilitar a análise, foram gerados gráficos com os resultados de cada 

objetivo. Esses podem ser consultados por meio do Apêndice B (destacados em cinza 

claro). Apesar das metas Mt3 ter sido priorizada em caráter de exceção no objetivo 

Obj8, essa seria naturalmente priorizadas, pois atingiu resultado 35 em Obj1 e 36 em 

Obj14. 

Com exceção de Mt8, as demais sete metas foram priorizadas, sendo que: 

Mt1 se relaciona fortemente com os objetivos Obj8 e Obj10; a meta Mt2 tem forte 

relação com os objetivos Obj1 e Obj8; as metas Mt4 e Mt5 estão relacionadas com o 

objetivo Obj14; Mt6 com Obj1, Obj3 e Obj14; e a meta Mt7 com Obj3, Obj4 e Obj10. 

A meta Mt3 tem relação com Obj8 e Obj14, conforme informado anteriormente. 

4.3. Segunda fase: análise do processo do departamento de vendas 

A segunda fase de concepção do SIDV se iniciou no dia 27 de junho de 

2016 e foi encerrada no dia 30 do mesmo mês. Nessa, alguns membros da força de 

vendas foram incluídos no Time de Implementação. Esses foram indicados pelos 

Gerentes Regionais. Houve concentração de indicados da Regional C, devido à 

proximidade geográfica com o local da reunião, nesse caso a cidade de São Paulo. 

Dentre os oito membros da força de vendas que passaram a fazer parte do time, cinco 

eram desta regional. 

Por outro lado, alguns membros do time que participaram da primeira fase 

precisaram se ausentar devido a restrições e imprevistos na agenda. Dessa forma, o 
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Time de Implementação condutor da segunda fase estava estruturado conforme o 

Quadro 26. 

Quadro 26 - Membros do Time de Implementação atuantes na segunda fase 

Departamento e Função Número de Participantes 

Vendas 13 

  Diretor Comercial 1 

  Gerente de Administração de Vendas 1 

  Gerente Regional 
1 (os demais não 
compareceram) 

  Gerente de Vendas  1 

  Analista de Administração de vendas 2 

 Representantes Comerciais 8 

Marketing 3 

  Diretor de Marketing (Não compareceu) 

  Gerente de Marca 1 

  Gerente de Efetividade Comercial (Não compareceu) 

  Analista de Efetividade Comercial 2 

  Gerente de Satisfação do Cliente (Não compareceu) 

Áreas de Suporte 2 

  Gerente Financeiro (Não compareceu) 

  Analista Financeiro 2 

  Analista Jurídico (Não compareceu 

  Gerente de Suprimentos (Não compareceu) 

TOTAL   18 

Fonte: Elaboração própria. 

4.3.1. Etapa quatro: mapeamento do processo de vendas 

O mapeamento do processo foi conduzido pelos membros da força de 

vendas que se juntaram ao Time de Implementação. A atividade foi realizada entre os 

dias 27 e 29 de junho de 2016. Dada a dificuldade para iniciá-la devido à complexidade 

de se encontrar um ponto de partida para tal, sugeriu-se que esses partissem da 

associação entre a tipologia de clientes e a respectiva estratégia de abordagem 

adotada pela foça de vendas para a elaboração do fluxograma. Esta recomendação 

permitiu traduzir com fidelidade as ações práticas de uma ótica simples, facilitando a 

condução e conclusão da atividade. 

A tipologia de cliente adotada pela empresa é coordenada pelo time de 

Marketing de Relacionamento e é influenciada pela proposta de Raphel e Raphel 

(1996, p.11). Essa possuía em seu escopo seis óticas de clientes. São elas: 
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▪ Provável: indivíduos que, apesar de não ter manifestado intenções de 

compras, podem, em algum momento, adquirir produtos da marca; 

▪ Potencial: indivíduos que já manifestaram intenção de compras ou 

que se mostram dispostos a se relacionar com a marca; 

▪ Experimentador: indivíduos que adquirem produtos da organização 

irregularmente ou na condição de conhecê-los melhor; 

▪ Fiel: clientes que adquirem regularmente produtos da companhia; 

▪ Defensores: clientes que, além de fieis, são importantes defensores 

dos produtos ou marcas, podendo, inclusive, influenciar na decisão de 

outros compradores; e 

▪ Perdidos: indivíduos que por experiência anterior optaram por não 

mais obter produtos da organização ou marca. 

Para cada tipo de cliente estratégias de abordagem distintas são adotadas 

para que se tenha maior chance de conclusão da venda. Cada estratégia é, portanto, 

um processo do departamento de vendas e foi cuidadosamente mapeada para que, 

na sequência, fossem integradas ao fluxograma completo da área. 

As estratégias de abordagem para clientes do tipo provável ou potencial é 

denominada penetração. Esta tem por objetivo fazer com que possíveis cliente 

consumam produtos da marca. 

Para os clientes do tipo experimentador, há duas estratégias de 

abordagem: a primeira se denomina retenção, que trata de evitar que tais clientes 

deixem de comprar da marca; a segunda é a fidelização, centrada em fazer com que 

esse passe a consumir com regularidade os produtos da empresa. 

Aos clientes do tipo fidelizado, a força de vendas pode definir diferentes 

estratégias de abordagem de acordo com as características da conta. Para pequenas 

contas, a abordagem se pauta pelo relacionamento de retenção, como a que ocorre 

nos clientes experimentadores. No entanto, cliente onde o volume de faturamento seja 

expressivo para o Representante Comercial, aplica-se uma abordagem de 

relacionamento mais próxima denominada fidelização. Essa mesma abordagem é 

utilizada para os clientes defensores. 
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Já para os clientes perdidos, a abordagem utilizada denomina-se 

recuperação. Essa é devotada a trazer tais clientes de volta à ativa e conta com forte 

apoio do time de marketing na elaboração e condução de campanhas especificas para 

a conta. 

A Figura 18 ilustra a relação e serviu como base para todo o mapeamento 

da área que foi construído na forma de um fluxograma. Para isso, utilizou-se a 

plataforma Microsoft Visio© em sua versão 2010. O fluxograma foi classificado como 

confidencial e não é apresentado no corpo deste trabalho. 

 
Figura 18 - Base para o mapeamento do processo de vendas.  
Fonte: Elaboração própria. 

4.3.2. Etapa cinco: análise do relacionamento entre o processo e as metas de 
negócio priorizadas 

A etapa cinco ocorreu em 30 de junho de 2016. Criou-se situações para 

que, por meio da execução dos passos previstos no fluxograma do processo de 

vendas, permitissem avaliar sua adequação para o comprimento das metas de 

negócio priorizadas. Para isso, sugeriu-se que se relacionassem as metas às 

estratégias de abordagem de vendas dos quais partem os processos da área. A Figura 

19 apresenta o resultado desta relação. 
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Figura 19 - Relação entre as abordagens de vendas e as metas de negócio.  
Fonte: Elaboração própria. 

Esta associação permitiu ao Time de Implementação se concentrar na 

simulação das etapas com objetivo de avaliar se a meta era ou não impactada por 

meio das saídas dos processos. Ao final da atividade, percebeu-se adequação 

satisfatória entre esses e as metas de negócio, cumprindo assim com o objetivo desta 

etapa. 

4.3.3. Etapa seis: identificação das estruturas de decisão 

A etapa seis também ocorreu em 30 de junho de 2016. De posse do 

fluxograma abrangendo todo o processo de vendas, foram identificadas por meio da 

atribuição de uma sigla todas as estruturas de decisão que o compõe.  

Na sequência, essas foram listadas em um quadro e classificadas quanto 

ao seu tipo, atribuindo a classe 1 para as decisões que dependem do fator humano e 

2 para aquelas tomandas de forma mecânica. 

No total, foram identificadas 42 estruturas de decisão em todo o processo 

de vendas. Dessas, 34 foram assinaladas como de classe 1 e as 8 restantes como 
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sendo de classe 2. A lista destas estruturaras assim como o processo a que elas se 

relacionam e sua classificação se encontram Apêndice C. 

Com a conclusão desta etapa, encerrou-se também a segunda fase do 

método proposto. 

4.4. Terceira fase: estruturação do SIDV 

A estruturação do SIDV foi conduzida entre os dias 11 de junho a 10 de 

agosto de 2016. Para essa fase o Time de Implementação contou, ao todo, com a 

colaboração de 22 pessoas. Essa relação consta no Quadro 27. 

Quadro 27 - Membros do Time de Implementação atuantes na terceira fase 

Departamento e Função Número de Participantes 

Vendas 14 

  Diretor Comercial (Não compareceu) 

  Gerente de Administração de Vendas 1 

  Gerente Regional 2 

  Gerente de Vendas  2 

  Analista de Administração de vendas 2 

 Representantes Comerciais 7 

Marketing 4 

  Diretor de Marketing (Não compareceu) 

  Gerente de Marca 1 

  Gerente de Efetividade Comercial (Não compareceu) 

  Analista de Efetividade Comercial 2 

  Gerente de Satisfação do Cliente 1 

Áreas de Suporte 4 

  Gerente Financeiro (Não compareceu) 

  Analista Financeiro 2 

  Analista de Faturamento 1 

  Gerente de Suprimentos 1 

TOTAL   22 

Fonte: Elaboração própria. 

No decorrer do trabalho, a necessidade de se atender outras atribuições 

fez com que alguns membros da equipe se ausentassem de algumas etapas. 

Entretanto, estas ausências não comprometeram o cronograma agendado para a sua 

execução. 
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4.4.1. Etapa sete: identificação e caracterização dos indicadores 

A identificação dos indicadores e o estabelecimento de suas relações com 

as metas de negócio ocorreram em reunião presencial realizada na cidade de São 

Paulo entre os dias 11 e 12 de julho de 2016. Para essa atividade, o Time de 

Implementação contou com a presença de 19 pessoas. Essas são apresentadas no 

Quadro 28. 

Quadro 28 - Membros do Time de Implementação atuantes na terceira fase (etapa sete) 

Departamento e Função Número de Participantes 

Vendas 12 

  Diretor Comercial (Não compareceu) 

  Gerente de Administração de Vendas 1 

  Gerente Regional 1 

  Gerente de Vendas  1 

  Analista de Administração de vendas 2 

 Representantes Comerciais 7 

Marketing 3 

  Diretor de Marketing (Não compareceu) 

  Gerente de Marca (Não compareceu) 

  Gerente de Efetividade Comercial (Não compareceu) 

  Analista de Efetividade Comercial 2 

  Gerente de Satisfação do Cliente 1 

Áreas de Suporte 4 

  Gerente Financeiro (Não compareceu) 

  Analista Financeiro 2 

  Analista Faturamento 1 

  Gerente de Suprimentos 1 

TOTAL   19 

Fonte: Elaboração própria. 

Para a atividade de identificação dos indicadores, elaborou-se um Quadro 

com três colunas. Na primeira foi inserido a meta de negócio avaliada, na segunda 

foram listados todos os possíveis indicadores que impactam ou permitem a 

interpretação da meta e na terceira se esse já estava sendo medido ou não. No 

Apêndice D consta a relação construída. 

No total foram identificados 27 indicadores que se relacionavam com as 7 

metas priorizadas. Desses, 3 não eram medidos pela companhia. Tais indicadores 

foram codificados como: I11, I18 e I23. 
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Em seguida foram construídas as fichas de caracterização para cada 

indicador. Os campos foram preenchidos seguindo os critérios estabelecidos na seção 

3.4.1. Durante este processo conduziu-se a elaboração de planos de ação para o 

estabelecimento da medição dos indicadores cuja apuração não era executada. Esses 

foram encaminhados ao Diretor Comercial para que viabilizasse a sua adoção. O 

indicador I11 dependia de dados externos para o seu cálculo, que até a conclusão do 

trabalho, por sua obtenção depender de trâmites internos, não haviam sido adquiridos 

pela empresa. Os indicadores I18 e I23 dependiam apenas de fontes de dados 

internas e tiveram seu fluxo de apuração estabelecidos. 

As fichas de caracterização construídas seguiram o modelo do Apêndice E 

foram classificadas como confidenciais. Portanto, não puderam ser integradas a este 

trabalho. 

4.4.2. Etapa oito: análise das relações entre indicadores, metas de negócio e as 

estruturas de decisão 

A etapa oito, composta por dois passos, foi realizada entre os dias 12 e 13 

de junho de 2016. Participaram da atividade como membros do Time de 

Implementação 22 pessoas. O Quadro 29 demonstra os integrantes da equipe de 

condução. 
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Quadro 29 - Membros do Time de Implementação atuantes na terceira fase (etapa oito) 

Departamento e Função Número de Participantes 

Vendas 14 

  Diretor Comercial (Não compareceu) 

  Gerente de Administração de Vendas 1 

  Gerente Regional 2 

  Gerente de Vendas  2 

  Analista de Administração de vendas 2 

 Representantes Comerciais 7 

Marketing 4 

  Diretor de Marketing (Não compareceu) 

  Gerente de Marca 1 

  Gerente de Efetividade Comercial (Não compareceu) 

  Analista de Efetividade Comercial 2 

  Gerente de Satisfação do Cliente 1 

Áreas de Suporte 4 

  Gerente Financeiro (Não compareceu) 

  Analista Financeiro 2 

  Analista de Faturamento 1 

  Gerente de Suprimentos 1 

TOTAL   22 

Fonte: Elaboração própria. 

No primeiro passo estabeleceu-se a relação entre as metas de negócio e 

as estruturas de decisão. Essa atividade foi realizada por meio de um Quadro em que, 

na primeira coluna, foram identificadas todas as estruturas, e na primeira linha foram 

inseridas as metas de negócio priorizadas. A atribuição do peso da relação foi feita 

inserindo na célula de intersecção entre essas o valor referente a sua intensidade 

como resposta para a pergunta que consta no Quadro 30. 

Quadro 30 - Perguntas e pesos para avaliação da relação entre metas de negócio e as 
estruturas de decisão  

Código 
Perguntas para a 

avaliação da 
relação: 

Pesos 

5 4 3 2 1 

a) 

Qual o nível de 
relação entre a 
meta de negócio 
e a estrutura de 
decisão 
avaliada? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Fonte: Elaboração própria. 
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As relações de média intensidade foram discutidas caso a caso e 

priorizadas por sugestão dos membros que integravam também a força de vendas. 

Todos os casos de forte relação foram priorizados, em contrapartida, todas as fracas 

foram desconsideradas. Os resultados da atividade são apresentados no Apêndice F. 

O segundo passo se consistiu da seleção indicadores mais adequados para 

a estrutura de decisão. Para isso, confrontou-se, por meio de diagramas de causa e 

efeito, tais estruturas com as metas a essas relacionadas na tentativa de se descobrir 

quais os indicadores de maior impacto sobre a meta que podem auxiliar no momento 

da decisão. Essa atividade ocorreu entre os dias 13 e 15 de julho de 2016.  

O resultado desta atividade permitiu identificar os conjuntos de indicadores 

mais adequados para cada estrutura de decisão. As redundâncias foram descartadas 

em função da primeira ocorrência, conforme sugere o modelo. As relações de causa 

e efeito para cada estrutura se encontram em formato de Quadro disponíveis no 

Apêndice G. 

4.4.3. Etapa nove: validação pela força de vendas 

A validação pela força de vendas foi realizada por meio da ferramenta 

SurveyMonkey®. No dia 15 de julho de 2016 um e-mail foi disparado pelo Gerente de 

Administração de Vendas para toda a força de vendas e ao time de liderança, 

solicitando que respondessem até dia 20 de julho de 2016 a questão presente no 

Quadro 31.  
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Quadro 31 - Pergunta para validação dos indicadores junto a força de vendas 

Código Perguntas 
Pesos 

5 4 3 2 1 

a) 

Você 
acredita que 
os 
indicadores 
selecionados 
são os mais 
adequados 
para a 
estrutura 
avaliada? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

b) 

Caso tenha 
respondido 2 
ou 3 para a 
pergunta 
anterior, 
quais os 
indicadores 
que você 
acredita ser 
os mais 
adequados 
para a 
estrutura em 
questão? 

(O usuário deverá descrever os indicadores que este julgue mais 
adequados) 

Fonte: Elaboração própria.  

O e-mail foi encaminhado para 129 membros do time de vendas, sendo 104 

Representantes Comerciais, 19 Gerentes de Vendas, cinco Gerentes Regionais e o 

Diretor Comercial. Os Gerentes Regionais foram os responsáveis pelo alinhamento 

das expectativas do projeto com a força de vendas por meio de conferência realizada 

com seus respectivos colaboradores, onde foi ressaltada a importância da ferramenta 

para o cotidiano no time. 

Na data de encerramento da pesquisa, 112 respostas haviam sido 

computadas, ou 86,8% dos consultados. Dessas, 98 respostas ou 87,5% do total 

indicaram 5 para a intensidade da relação estabelecida para a pergunta a), sinalizando 

forte alinhamento com as expectativas da força de vendas; 12 respostas, ou 10,7% 

da força de vendas, responderam 3 para essa questão, evidenciando indiferença com 

a realidade cotidiana; 2 pessoas, ou 2% dos participantes, assinalaram 1, ou seja, 

fraca ou nenhuma relação. Realizou-se análise estatística descritiva da amostra. Essa 

se encontra no Quadro 32. 
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Quadro 32 – Análise estatística descritiva e assimetria de Pearson da amostra 

Análise Estatística Descritiva e Assimetria de Pearson da amostra 

População 129 

Respostas 112 

Maior 5,00 

Menor 1,00 

Média 4,71 

Mediana 5,00 

Moda 5,00 

Variância 0,64 

Desvio padrão 0,80 

Assimetria de Pearson -1,07 

Fonte: Elaboração própria.  

Realizou-se também a análise dos dados de acordo com a função dos 

membros da força de vendas. Diante a evidencia de registro do cargo, o Diretor 

Comercial optou por não responder à pesquisa. Dentre os 5 Gerentes Regionais, 

apenas 4 responderam, ou seja, 80% da população. Todos atribuíram peso cinco para 

a relação. Entre os 19 Gerentes de Vendas, 15 participaram, representando 78,9% 

dos membros com esta função. Assim como os Gerentes Regionais, todos os 

participantes com este cargo atribuíram peso 5 para a relação. Já dentre os 104 

membros cuja função é de Representante Comercial, 93 responderam à questão, ou 

seja, 89,4%. Desses, 79 participantes ou 70,5% da amostra atribuíram peso 5, 

indicante forte relação; 12 membros ou 10,7% desses assinalaram 3 em sua resposta, 

sinalizando indiferença; e 2 Representantes ou 1,8% da amostra atribuíram o peso 1 

à resposta indicando fraca ou nenhuma relação. Para o caso dos Representante 

Comerciais realizou-se a análise estatística descritiva e a assimetria de Person para 

melhor compreensão dos dados e validar a forte assimetria negativa da amostra. 

Estes dados se encontram no Quadro 33. 

Quadro 33 – Análise estatística descritiva e assimetria de Pearson da amostra de 
Representantes Comerciais 

Análise Estatística Descritiva e Assimetria de Person 

População 104 

Respostas 93 

Maior 5,00 

Menor 1,00 

Média 4,66 

Mediana 5,00 

Moda 5,00 

Variância 0,75 

Desvio padrão 0,87 

Assimetria de Pearson -1,19 
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Fonte: Elaboração própria.  

A pergunta b) obteve 9 respostas, ou seja 8% dos consultados. No entanto 

3 questões não tinham relação com o solicitado, portanto foram descartadas. As 

quatro restantes foram discutidas por meio de conferência com os 14 membros do 

Time de Implementação relacionados no Quadro 34 em 22 de julho de 2016. 

Entretanto, nenhum participante julgou relevante tais solicitações por se tratarem de 

necessidades pontuais que pouco beneficiaram o departamento. 

Quadro 34 - Membros do Time de Implementação atuantes na terceira fase (etapa nove) 

Departamento e Função Número de Participantes 

Vendas 14 

  Diretor Comercial (Não compareceu) 

  Gerente de Administração de Vendas 1 

  Gerente Regional 2 

  Gerente de Vendas  2 

  Analista de Administração de vendas 2 

 Representantes Comerciais 7 

Marketing 0 

  Diretor de Marketing (Não compareceu) 

  Gerente de Marca (Não participou) 

  Gerente de Efetividade Comercial (Não compareceu) 

  Analista de Efetividade Comercial (Não participou) 

  Gerente de Satisfação do Cliente (Não participou) 

Áreas de Suporte 0 

  Gerente Financeiro (Não participou) 

  Analista Financeiro (Não participou) 

  Analista de Faturamento (Não participou) 

  Gerente de Suprimentos (Não participou) 

TOTAL   14 

Fonte: Elaboração própria. 

4.4.4. Etapa dez: classificação dos indicadores 

A etapa de classificação dos indicadores consistiu na identificação 

daqueles de maior criticidade para a tomada de decisão em cada estrutura avaliada. 

Para isso selecionou-se 13 membros do time de vendas, sendo 3 Gerentes de 

Vendas, 7 Representantes Comerciais, 2 Analistas de Administração de Vendas e os 

Gerentes dessa área. Todos os envolvidos já haviam participado de etapas anteriores 

do projeto de concepção do SIDV, integrado em algum momento o Time de 

Implementação. 
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Essa atividade ocorreu por meio de duas conferências, sendo uma 

realizada no dia 21 e a outra no dia 22 de julho de 2016. Dos 12 membros escalados 

para sua condução, 1 Representante Comercial não pode participar devido a outros 

compromissos em sua agenda. O Quadro 35 apresenta os integrantes do Time de 

Implementação nessa etapa. 

Quadro 35 - Membros do Time de Implementação atuantes na terceira fase (etapa dez) 

Departamento e Função Número de Participantes 

Vendas 12 

  Diretor Comercial (Não envolvido) 

  Gerente de Administração de Vendas 1 

  Gerente Regional (Não envolvido) 

  Gerente de Vendas  3 

  Analista de Administração de vendas 2 

 Representantes Comerciais 6 

Marketing 0 

  Diretor de Marketing (Não envolvido) 

  Gerente de Marca (Não envolvido) 

  Gerente de Efetividade Comercial (Não envolvido) 

  Analista de Efetividade Comercial (Não envolvido) 

  Gerente de Satisfação do Cliente (Não envolvido) 

Áreas de Suporte 0 

  Gerente Financeiro (Não envolvido) 

  Analista Financeiro (Não envolvido) 

  Analista Faturamento (Não envolvido) 

  Gerente de Suprimentos (Não envolvido) 

TOTAL   12 

Fonte: Elaboração própria. 

Para a execução da etapa, as estruturas foram avaliadas individualmente 

para se determinar a relevância de cada indicador para a tomada de decisão. Utilizou-

se para isso um Quadro contendo a estrutura avaliada, o processo a que essa se 

refere, os indicadores identificados como apoio a decisão e um campo denominado 

‘impacto’, onde foi inserido o peso relativo da resposta para a questão de avaliação 

da relação presente no Quadro 36, para que se informasse o impacto do indicador na 

referida estrutura. 
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Quadro 36 - Questão sobre o impacto para avaliação do indicador em relação a estrutura de 
decisão 

Código Perguntas 
Impacto 

3 2 1 

a) 
Qual o impacto do indicador como ferramenta 
auxiliar para a tomada de decisão diante da 
estrutura de decisão avaliada? 

Forte Média Fraca 

Fonte: Elaboração própria. 

O resultado final da atividade se encontra em formato de Quadro no 

Apêndice H. Conforme sugerido pelo método, para cada uma das 34 estruturas 

avaliadas foram identificados um indicador chave. Os demais foram classificados 

como secundários ou terciários. Desconsideradas as redundâncias dado que um 

mesmo indicador poderia ser considerado chave para mais de uma estrutura, dentre 

os 27 indicadores avaliadas, obteve-se um total de 18 considerados prioritários. 

É interessante observar que, dentre os indicadores identificados como 

chave, o indicador codificado como I18 não era apurada até a identificação dos 

indicadores necessários para a construção do SIDV realizada na etapa sete e, mesmo 

assim, foi indicada como essencial em duas estruturas de decisão: D19, ligada ao 

processo de Retenção, e D37, ligada ao processo de Recuperação. 

Essa informação, assim como as estruturas atendias pelo indicador foram 

inseridos em suas respectivas fichas de caracterização. Os responsáveis por sua 

medição assim como os seus líderes e os líderes da força de vendas foram informados 

de sua criticidade e sugeriu-se especial atenção nesses casos dado o seu impacto 

sobre as necessidades de vendas. Recomendou-se a criação de um fluxo de 

comunicação para informar eventualidades que pudessem comprometer os prazos de 

apuração, entretanto, até a conclusão deste trabalho, tal atividade não havia sido 

ocorrido. 

4.4.5. Etapa onze: estruturação do sistema 

Realizada entre os dias 25 de julho e 10 de agosto de 2017, a estruturação 

do SIDV consistiu na construção da ferramenta que seria utilizada pela força de 

vendas para leitura das medições. Para isso, o Time de implementação se reuniu por 

meio de conferência realizada no dia 25 de julho para definir a interface gráfica e a 
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disposição das informações para acesso. Esse se compôs dos membros presentes 

no Quadro 37. 

Quadro 37 - Membros do Time de Implementação atuantes na terceira fase (etapa onze) 

Departamento e Função Número de Participantes 

Vendas 15 

  Diretor Comercial (Não envolvido) 

  Gerente de Administração de Vendas 1 

  Gerente Regional 2 

  Gerente de Vendas  3 

  Analista de Administração de vendas 2 

 Representantes Comerciais 7 

Marketing 0 

  Diretor de Marketing (Não envolvido) 

  Gerente de Marca (Não envolvido) 

  Gerente de Efetividade Comercial (Não envolvido) 

  Analista de Efetividade Comercial (Não envolvido) 

  Gerente de Satisfação do Cliente (Não envolvido) 

Áreas de Suporte 0 

  Gerente Financeiro (Não envolvido) 

  Analista Financeiro (Não envolvido) 

  Analista Faturamento (Não envolvido) 

  Gerente de Suprimentos (Não envolvido) 

TOTAL   15 

Fonte: Elaboração própria. 

O Time de Implementação definiu a interface do SIDV baseados em sua 

facilidade de utilização. O primeiro critério era que essa fosse desenvolvida em 

planilha eletrônica devido à familiaridade que os membros da força de vendas já 

possuíam com a ferramenta. Utilizou-se para isso a ferramenta Microsoft Excel®. O 

segundo critério era que essa possuísse o mínimo de informações possíveis, 

facilitando assim o acesso à estrutura de decisão e os indicadores, de grande 

interesse por traz do projeto. 

Os campos definidos para a primeira versão da ferramenta foram: estrutura 

de decisão, processo, meta de negócio impactada pelo indicador, nome do indicador 

e o resultado de sua medição. Os 2 Analistas de Administração de Vendas foram 

indicados para conduzir sua elaboração. Para isso, os responsáveis pelas 26 

medições que constavam nas fichas de caracterização foram convocados para auxiliá-

los. 
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Em sua construção, definiu-se que haveria um controle de acesso para 

cada usuário de forma que a própria ferramenta executasse os filtros necessários para 

que se encontrasse os dados de interesse, fossem esses dos distritos sobre 

responsabilidade dos Representantes Comerciais, dos territórios cobertos pelo 

escopo dos Gerentes de Vendas, das regiões lideradas pelos Gerentes Regionais ou 

a nível nacional. Para isso, utilizar-se-ia de uma linguagem de programação 

incorporada ao próprio Microsoft Excel® denominada Visual Basic for Applications, da 

qual os Analistas de Administração de Vendas tinham domínio. 

A grande dificuldade estaria em reunir as bases de dados para cálculo dos 

indicadores, uma vez que na avaliação das fichas de caracterização foram informadas 

8 bases de dados distintas como fontes para a medição dos 27 indicadores 

identificados. 

Como, excetuando o indicador codificada como I11, todos esses já eram 

calculadas ou estavam em fase de implementação (caso dos representados pela sigla 

I18 e I23), considerou-se que cada responsável pelas medições teria condições de 

estruturar em tempo adequado novas bases, compilando as informações das fontes 

de dados originais em formato padrão para que pudessem ser acessadas pela 

ferramenta implementada. Tais bases foram disponibilizadas em um servidor de 

dados de acesso livre aos membros de vendas e aos responsáveis pelas medições. 

Nessas, foram incluídas tanto as medições automatizadas quanto as realizadas de 

forma manual, cujo resultados finais foram nelas armazenados. 

Os fluxos e períodos para a estruturação dessas bases foram alinhados 

tanto com os responsáveis quanto com a liderança de vendas, na figura do Diretor 

Comercial, que fez a solicitação aos superiores imediatos dos envolvidos para que a 

atribuição da atividade fosse absorvida por seus escopos de trabalho. 

A ferramenta foi desenvolvida entre os dias 24 de julho e 04 de agosto de 

2016. As conexões com as primeiras versões das bases compiladas pelos 

responsáveis pelas medições ocorreram no dia 5 do mesmo mês. Foram realizados 

testes para se comparar os resultados obtidos pela ferramenta com os presentes em 

relatórios onde as medições já eram apresentadas. 
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A primeira versão do SIDV foi disponibilizada para testes em 10 de agosto 

de 2016. Esta continha, além da interface solicitada, conexões com as fichas de 

caracterização de cada indicador que passaram a ser armazenadas juntas com a 

ferramenta. Em paralelo ao seu desenvolvimento, foi elaborada uma interface para 

apresentação dos indicadores em gráficos. Essa foi desenvolvida na ferramenta 

TIBCO Spotfire®. Ambas foram consideradas instrumentos confidenciais. No Apêndice 

I encontra-se modelo similar ao SIDV desenvolvido. 

4.5. Quarta fase: testes, retroalimentação e lançamento oficial 

A quarta fase de concepção do SIDV se iniciou no dia 16 de junho de 2016 

e foi encerrada em 30 setembro do mesmo ano. Nessa, o Time de Implementação 

contou apenas com membros da área de Administração de Vendas, conforme Quadro 

38, que se responsabilizaram pela condução das últimas etapas do método. 

Entretanto, pontualmente foram auxiliados por outros colabores conforme descrito nas 

seções abaixo. 

Quadro 38 - Membros do Time de Implementação atuantes na quarta fase 

Função no Departamento de Vendas Número de Participantes 

  Gerente de Vendas  1 

  Analista de Administração de Vendas 2 

TOTAL   3 

Fonte: Elaboração própria. 

4.5.1. Etapa doze: testes e desenvolvimento de material auxiliar; 

A etapa doze ocorreu entre os dias 16 e 20 de agosto de 2016. Tratou-se 

de encontro presencial na sede da empresa na cidade de São Paulo. Para sua 

realização contou-se com a estruturação de time denominado Time de Testes. Esse 

se compôs de representantes das cinco regionais de vendas, sendo: 2 Gerentes 

Regionais representando a liderança das regiões A e E; 3 Gerentes de Vendas 

representando a liderança das regiões B, C e D; 10 Representantes Comerciais, 

sendo dois representantes de cada região; e 2 Analistas de Administração de Vendas. 

Excetuando o Gerente de Vendas B, todos os demais participaram em algum 

momento das fases anteriores de implementação do SIDV. O Quadro 39 sintetiza a 

estrutura desse time. 
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Quadro 39 - Membros do Time de Testes 

Função no Departamento de Vendas Número de Participantes 

  Gerente Regional 2 

  Gerente de Vendas  3 

  Analista de Administração de Vendas 2 

 Representantes Comerciais 10 

TOTAL   17 

Fonte: Elaboração própria. 

A configuração deste time permitiu que todas as regiões fossem envolvidas 

tanto do ponto de vista da liderança quanto do ponto de vista da força de vendas. 

Justificou-se a ausência dos Gerentes Regionais das regiões B, C e D (que nesse 

caso foram representados por Gerentes de Vendas das respectivas regiões), por já 

terem firmados compromissos profissionais no mesmo período desta atividade. 

O time foi introduzido à primeira versão do SIDV e, na sequência, elaborou-

se uma pauta para as simulações que deveriam ser executadas pelos Representantes 

Comerciais. Essa incluiu diversas situações sugeridas pelos próprios membros da 

força de vendas presentes nos testes, que utilizaram como base em sua elaboração 

os processos (ou abordagem de vendas) mapeados no fluxograma do departamento. 

Os Gerentes Regionais e de Vendas se dedicaram a realizar a mesma 

tarefa, mas utilizando-se das visões sumarizadas dos territórios, das regiões e da 

direção. Essas visões eram dedicadas às lideranças e, portanto, serviriam para apoiar 

decisões de nível tático e estratégico. 

O objetivo de cada simulação foi avaliar tanto a qualidade da ferramenta 

como instrumento de apoio à decisão quanto encontrar possíveis erros nas medições, 

dado que o SIDV estava conectado às bases de dados da companhia. Portanto, as 

medições deveriam refletir a realidade tanto dos distritos quanto dos territórios e 

regiões. 

Em algumas situações foram identificados erros quanto ao cálculo 

apresentados no SIDV. Esses foram imediatamente reportados aos responsáveis 

pelas medições que, por sua vez, haviam sido informados dos testes e esteavam 

alinhados quanto à realização das correções. 
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Em paralelo, os 2 Analistas de Administração de Vendas foram 

responsáveis pela elaboração do material de apoio para treinamento dos usuários. 

Neste caso foram elaboradas quatro apostilas de acordo com a visão do SIDV: uma 

para os Representantes Comerciais, uma para os Gerentes de Vendas, uma para os 

Gerentes Regionais e outra para o Diretor Comercial. Tais materiais foram 

classificados como confidenciais e não puderam ser integrados a este trabalho. 

O encerramento da atividade em 20 de agosto de 2016 foi assistido pelos 

Diretores da área Comercial e da área de Marketing. Estabeleceu-se o cronograma 

de treinamentos em duas etapas conforme sugerido por este método, sendo o 

primeiro centrado no treinamento em si e o segundo na forma de plantões de dúvidas. 

Foram agendados um treinamento por região, totalizado cinco treinamentos de dois 

dias cada. Já o plantão de dúvidas seria realizado em duas oportunidades com 

duração de três horas cada. Esse seria feito por meio de videoconferência aberta para 

toda a força de vendas. Os dois Analistas de Administração de Vendas foram 

encarregados de ambas as conduções. 

A Figura 20 sinaliza as datas agendas para a execução dos treinamentos 

e dos plantões. 

 
Figura 20 - Cronograma de treinamentos e de plantões de dúvidas.  
Fonte: Elaboração própria. 

4.5.2. Etapa treze: retroalimentação 

Primeiramente, houve o estabelecimento do Time de Revisão. Foram 

selecionados dentre os envolvidos no projeto um total de 8 pessoas. Essas foram 

todas indicadas pelo Diretor Comercial e serão responsáveis pelos fluxos de revisão 
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dos indicadores. O time será liderado pelo Gerente de Administração de Vendas, que 

passa a ser o responsável pela coordenação dessa atividade. Os membros que 

compõem o time são apresentados no Quadro 40. 

Quadro 40 - Membros do Time de Revisão 

Departamento e Função Número de Participantes 

Vendas 3 

  Gerente de Administração de Vendas 1 

  Analista de Administração de vendas 2 

Marketing 3 

  Gerente de Marca 1 

  Analista de Efetividade Comercial 2 

Áreas de Suporte 2 

  Analista Financeiro 1 

 Analista de Suprimentos 1 

TOTAL   8 

Fonte: Elaboração própria. 

Em seguida, foram estabelecidos os fluxos para revisões dos indicadores 

e das estruturadas de decisão que formam o SIDV. Esses são similares aos modelos 

sugeridos neste trabalho e foram construídos com o intuído de centralizar as 

solicitações de alterações com os Gerentes Regionais para que essas sejam 

avaliadas cuidadosamente entre os membros da liderança da área antes serem 

implementadas. 

A Figura 21 é a representação do fluxo construído para a retroalimentação 

dos indicadores. Nesse, qualquer proposta de alteração, quando realizada, é 

centralizada no Gerente Regional que se responsabilizará em compartilha-la com os 

seus pares para que se consulte a sua real necessidade com os demais membros da 

força de vendas. Caso se constate a validade da solicitação, essa é encaminhada ao 

Time de Revisão que se responsabilizará pela elaboração de um plano de ação para 

sua implementação. Caso contrário, o fluxo prevê que o próprio Gerente Regional 

comunicará o solicitante sobre a renúncia da proposta. 



104 

 
Figura 21 - Fluxograma de retroalimentação dos indicadores 
Fonte: Elaboração própria. 

O fluxo estabelecido para a de estruturas de decisão é apresentado na 

Figura 22. 
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Figura 22 - Fluxograma de retroalimentação de estruturas de decisão  
Fonte: Elaboração própria. 

4.5.3. Etapa quatorze: lançamento oficial 

O evento de lançamento oficial da ferramenta não pode ser realizado 

presencialmente. Dentre outros motivos, dois foram indicados pelo Diretor Comercial 

como os de maior peso na decisão: o custo da movimentação de toda a força de 

vendas para um evento isolado, ou seja, sem que haja outros assuntos pertinentes 

para discutir com o time, e o período de grande demanda de atividades atribuído ao 

Representante Comercial devido ao início da safra de soja no país que ocorre entre 

os meses de setembro e novembro. Essa, portanto, foi realizada em um auditório da 

sede da empresa na cidade de São Paulo e transmitida ao vivo para a força de vendas 

e lideranças de vendas das regionais e de seus respectivos territórios por meio de 

videoconferência em 30 de setembro de 2016. 

A abertura da conferência foi feita pelo Diretor Comercial que ressaltou que 

o objetivo da implantação de um SIDV era fornecer uma ferramenta de apoio à força 

de vendas, suprindo-a com as informações necessária para que essa fosse mais 
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efetiva. Em seguida, ele contextualizou o importante momento para a companhia no 

país, ressaltando que qualquer ferramenta que permita o time a ser mais competitivo 

era de relevância para o negócio. 

Após a abertura, o Gerente de Administração de Vendas apresentou as 

fases e etapas deste modelo e como esse foi conduzido até aquele momento. Listou 

alguns desafios durante o desenvolvimento do projeto como a ausência de medições 

para indicadores apontados como relevantes e a variedade de fontes de dados que 

dificultaram a apuração de muitos deles. 

Um dos Analistas de Administração de Vendas, que participou das quatorze 

etapas para a conclusão do projeto, foi responsável pela apresentação do SIDV. A 

ferramenta foi exibida nos dois formatos de concepção: gráfico e em planilha. Foram 

simuladas algumas situações rotineiras durante o processo de vendas de sementes e 

como analisar as medições realizadas diante de algumas decisões a serem tomadas. 

Não houve espaço na pauta para que usuários que participaram da etapa 

de testes apresentassem sua impressão sobre a ferramenta nem para perguntas e 

respostas, dado o curto período de agendamento para reunião. O Gerente de 

Administração de Vendas orientou os participantes o procurassem em caso de 

dúvidas. 

O encerramento da conferência foi conduzido pelo Diretor Comercial que 

agradeceu, inicialmente, a iniciativa do autor deste modelo, ao Time de 

Implementação e aos demais colaboradores que, em algum momento, se envolveram 

com o projeto. Em seguida ele apresentou os fluxos de revisão e os membros do time 

que será responsável por esta atividade, encerrando a reunião com o cronograma de 

treinamentos proposto na seção na etapa doze (seção 4.5.1). Em nenhum momento 

foi ressaltado o caráter não punitivo da ferramenta, conforme sugestão do modelo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo geral estruturar um SIDV como 

ferramenta de apoio à decisão em um departamento de vendas de uma empresa 

produtora de sementes de soja. Para isso, foi desenvolvido um modelo centrado em 

quatro fases que abrangem um total de quatorze etapas. Estas etapas se desdobram 

desde a avaliação do plano estratégico da organização até o lançamento da 

ferramenta e possuem em sua estrutura sugestões de procedimentos para a sua 

implantação. O modelo foi construído com base na literatura pertinente, e teve como 

principais influências os modelos: Balanced Score Card de Kaplan e Norton (1997), 

SID proposto por Sink e Tuttle (1993) e Modelo Quantum de Desempenho de Hronec 

(1994). A Figura 23 representa a estrutura do modelo de SIDV concebido neste 

trabalho.  

 
Figura 23 – Estrutura do SIDV  
Fonte: Elaboração própria. 

A efetividade do modelo desenvolvido de SIDV foi testada por meio de sua 

implantação em uma empresa de desenvolvimento e comercialização de cultivares de 

soja de relevante atuação no referido mercado. Durante essa atividade, avaliou-se as 

dificuldades e desafios envolvidos na atividade. 
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Não se constatou resistência no que se refere a necessidade de adoção da 

ferramenta. Tanto a liderança da área de vendas quanto o time que compõe a força 

de vendas, neste caso os Representantes Comerciais, se mostraram receptivos a 

iniciativa. Esse é um dos principais desafios citados por Bourne et al. (2000), Lantelme 

(1999) e Sink e Tuttle (1993) para a implementação de um SID. Essa atitude pode ter 

sido influenciada pela abordagem de concepção do modelo que, mesmo que não 

tenha sido ressaltada no momento do lançamento oficial da ferramenta, pautou-se em 

estabelecer uma ferramenta de apoio a tomada de decisão sem caráter punitivo aos 

seus usuários.  

A resistência observada se concentrou sobre a necessidade de se executar 

todos os passos que compõem o modelo, notavelmente a etapa um referente a revisão 

do plano estratégico. Entretanto, após sua conclusão, ao se identificar grau de 

desalinhamento entre alguns objetivos estratégicos e a missão da empresa, 

evidenciou-se sua relevância para a correta implementação do SIDV. 

Não se identificou resistência por parte da liderança quanto à redistribuição 

de poder na estrutura organizacional quando da adoção da ferramenta, significante 

desafio apontado por Boune et al. (2000). Isso pode estar relacionado com a finalidade 

do método estruturado que age apenas sobre estruturas cujas decisões dependem 

autonomamente do Representante Comercial dado que essas estão intrínsecas ao 

processo de vendas, sendo, portanto, atributos de seu cargo. 

As preocupações de Bourne et al. (2000) e Miranda e Silva (2002) 

relacionadas à determinação do que deve, de fato, ser medido foram amplamente 

consideradas durante o desenvolvimento deste trabalho. Para eles, a relação dos 

objetivos organizacionais de curto, médio e longo prazo com o SIDV é de grande 

relevância para definir a utilidade prática da ferramenta. Essa questão foi abordada 

na primeira fase do modelo proposto e desdobrada para as demais, permitindo 

também minimizar as chances de se ter um número excessivo de indicadores, risco 

apontado por Schiemann e Lingle (1999) quando há desalinhamento entre o SID e a 

estratégia da empresa. 
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Outro desafio identificado por Schiemann e Lingle (1999), referente à 

possibilidade do SID não subsidiar projeções que permitam ações de correção de 

desvios, foi minimizado pelo fato deste modelo permitir a construção de métricas por 

meio da utilização de dados históricos e de possibilitar a inclusão de indicadores 

relacionados a metas pontuais, concedendo ao tomador de decisão subsídios para 

realizar previsões que viabilizem tais correções com objetivo de se redirecionar ao 

planejado. 

O maior desafio encontrado com a implementação do modelo se refere ao 

tempo necessário para sua concepção. O fato do Time de Implementação ter outras 

atribuições durante a condução do projeto, dentre os quais, a coincidência com o 

período que antecede a safra de soja no país, não dificultou o cumprimento do 

cronograma estabelecido, porém exigiu constantes revisões sobre as ações que já 

haviam sido tomadas dado que alguns encontros para sua realização foram realizados 

com relativo espaçamento devido a conflitos nas agendas dos envolvidos. 

Durante a confecção da interface da ferramenta, evidenciou-se a 

dificuldade de se consolidar bases de dados de estruturadas diferentes, corroborando 

com desafios apontados por Cokins (2004) em relação a este tema. 

Apesar de compreender diversas etapas, o método pode ser considerado 

simples e de fácil implementação. Conclui-se que esse se mostrou eficaz quanto ao 

cumprimento dos objetivos propostos por este trabalho bem como de seus objetivos 

secundários. 

Sugestões de possíveis futuros trabalhos identificados com a conclusão do 

método e de sua implantação incluem: testar a metodologia em outros departamentos 

e em empresas de outros setores; avaliar a forma como os indicadores agrupados 

diante as estruturas de decisão se relacionam entre si; avaliar a inclusão de variáveis 

intangíveis como as de desenvolvimento pessoal; e desenvolver métodos de 

retroalimentação para avaliar a utilidade prática do indicador no longo prazo. 
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APÊNDICE A: PRIORIZAÇÃO DAS METAS EM RELAÇÃO AOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

APÊNDICE A-I 

Meta 

Obj1 

Soma Avaliação 

a) b) c) d) e) f) g) h) 

Mt1 3 5 5 3 3 5 5 5 34,0 

Mt2 5 5 5 5 3 5 5 5 38,0 

Mt3 5 4 3 5 3 5 5 5 35,0 

Mt4 5 5 3 3 5 1 3 5 30,0 

Mt5 3 5 3 3 3 3 5 5 30,0 

Mt6 5 5 5 4 5 3 3 5 35,0 

Mt7 5 3 5 3 5 5 3 3 32,0 

Mt8 3 3 5 3 3 5 3 5 30,0 

Desvio padrão 2,8 

APÊNDICE A-II 

Meta 

Obj3 

Soma Avaliação 

a) b) c) d) e) f) g) h) 

Mt1 5 5 5 5 3 3 5 3 34,0 

Mt2 3 3 5 5 5 3 5 3 32,0 

Mt3 3 3 5 3 3 3 3 5 28,0 

Mt4 3 5 5 5 5 3 1 3 30,0 

Mt5 3 5 3 5 3 5 5 3 32,0 

Mt6 5 5 3 5 5 4 3 5 35,0 

Mt7 5 3 4 3 5 5 5 5 35,0 

Mt8 5 3 5 5 3 5 3 5 34,0 

Desvio padrão 2,3 

APÊNDICE A-III 

Meta 

Obj4 

Soma Avaliação 

a) b) c) d) e) f) g) h) 

Mt1 5 5 3 5 3 3 3 5 32,0 

Mt2 5 5 3 5 3 3 3 3 30,0 

Mt3 5 5 5 3 5 3 5 3 34,0 

Mt4 5 5 5 3 3 3 3 5 32,0 

Mt5 3 3 5 3 5 5 5 3 32,0 

Mt6 1 - - - - - - - - 

Mt7 3 5 5 3 5 5 5 5 36,0 

Mt8 5 3 5 5 1 5 3 5 32,0 

Desvio padrão 1,8 
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APÊNDICE A-IV 

Meta 

Obj8 

Soma Avaliação 

a) b) c) d) e) f) g) h) 

Mt1 5 5 3 5 3 5 5 5 36,0 

Mt2 5 5 3 5 5 5 5 5 38,0 

Mt3 3 5 5 3 3 3 5 5 32,0 

Mt4 5 5 5 1 5 5 3 3 32,0 

Mt5 5 3 5 5 5 5 3 3 34,0 

Mt6 5 3 3 3 5 3 3 5 30,0 

Mt7 5 5 3 3 3 3 3 5 30,0 

Mt8 3 5 5 5 3 3 3 5 32,0 

Desvio padrão 2,6 

APÊNDICE A-V 

Meta 

Obj10 

Soma Avaliação 

a) b) c) d) e) f) g) h) 

Mt1 5 5 3 5 5 5 5 5 38,0 

Mt2 5 5 3 5 3 3 3 3 30,0 

Mt3 5 3 3 3 3 5 5 5 32,0 

Mt4 5 3 5 5 3 3 3 3 30,0 

Mt5 5 3 5 3 2 3 5 3 29,0 

Mt6 3 3 3 5 5 3 3 5 30,0 

Mt7 5 3 4 3 5 5 5 5 35,0 

Mt8 5 5 3 3 3 3 3 5 30,0 

Desvio padrão 2,9 

APÊNDICE A-VI 

Meta 

Obj14 

Soma Avaliação 

a) b) c) d) e) f) g) h) 

Mt1 3 5 5 3 3 5 5 5 34,0 

Mt2 5 5 3 5 3 3 3 3 30,0 

Mt3 5 5 3 5 5 5 5 3 36,0 

Mt4 5 5 5 5 3 3 5 4 35,0 

Mt5 5 5 5 5 3 3 5 5 36,0 

Mt6 3 3 5 5 5 5 5 5 36,0 

Mt7 1 - - - - - - - - 

Mt8 5 3 5 3 3 5 5 5 34,0 

Desvio padrão 2,0 
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APÊNDICE B: GRÁFICOS DAS METAS PRIORIZADAS 
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APÊNDICE C: ESTRUTURADAS DE DECISÃO NO PROCESSO DE VENDAS 

Estrutura de Decisão Processo Classificação 

D1 Penetração 1 

D2 Penetração 1 

D3 Penetração 1 

D4 Penetração 2 

D5 Penetração 1 

D6 Penetração 1 

D7 Penetração 2 

D8 Penetração 1 

D9 Penetração 1 

D10 Retenção 1 

D11 Retenção 1 

D12 Retenção 1 

D13 Retenção 2 

D14 Retenção 1 

D15 Retenção 1 

D16 Retenção 2 

D17 Retenção 1 

D18 Retenção 1 

D19 Retenção 1 

D20 Retenção 1 

D21 Retenção 1 

D22 Fidelização 1 

D23 Fidelização 1 

D24 Fidelização 2 

D25 Fidelização 1 

D26 Fidelização 1 

D27 Fidelização 1 

D28 Fidelização 2 

D29 Fidelização 1 

D30 Fidelização 1 

D31 Fidelização 2 

D32 Fidelização 1 

D33 Recuperação 1 

D34 Recuperação 1 

D35 Recuperação 1 

D36 Recuperação 1 

D37 Recuperação 1 

D38 Recuperação 2 

D39 Recuperação 1 

D40 Recuperação 1 

D41 Recuperação 1 

D42 Recuperação 1 
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APÊNDICE D: IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES EM RELAÇÃO AS 
METAS DE NEGÓCIO 

Meta Indicador 
Medição é 
realizada?  Meta Indicador 

Medição é 
realizada? 

Mt1 

I1 Sim  

Mt5 

I1 Sim 

I2 Sim  I2 Sim 

I3 Sim  I3 Sim 

I4 Sim  I4 Sim 

I5 Sim  I5 Sim 

I6 Sim  I6 Sim 

I7 Sim  I7 Sim 

I8 Sim  I8 Sim 

Mt2 

I1 Sim  I9 Sim 

I3 Sim  I10 Sim 

I4 Sim  I11 Não 

I5 Sim  I13 Sim 

I9 Sim  

Mt6 

I7 Sim 

I10 Sim  I8 Sim 

I11 Não  I10 Sim 

Mt3 

I1 Sim  I20 Sim 

I2 Sim  I21 Sim 

I3 Sim  I22 Sim 

I4 Sim  I23 Não 

I5 Sim  I24 Sim 

I6 Sim  

Mt7 

I1 Sim 

I7 Sim  I2 Sim 

I8 Sim  I3 Sim 

I9 Sim  I4 Sim 

I10 Sim  I5 Sim 

I11 Não  I6 Sim 

I12 Sim  I7 Sim 

I13 Sim  I8 Sim 

I14 Sim  I1 Sim 

I15 Sim  I3 Sim 

Mt4 

I7 Sim  I4 Sim 

I16 Sim  I5 Sim 

I17 Sim  I9 Sim 

I18 Não  I10 Sim 

I19 Sim  I11 Não 

    I25 Sim 

    I26 Sim 

    I27 Sim 
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APÊNDICE E: MODELO DE FICHA PARA CARACTERIZAÇÃO DE 
INDICADOR 

Ficha de Caracterização do Indicador (nome do indicador) 

Nome do Indicador  

Abreviatura  

Perspectiva do indicador  

Visão  

Finalidade de utilização  

Meta de negócio atrelada  

Objetivo estratégico atrelado  

Público alvo  

Fórmula para cálculo  

Unidade de medida  

Meta específica do indicador  

Fonte dos dados  

Forma de apuração  

Responsável pela apuração  

Departamento do responsável  

Frequência para o cálculo  

Frequência de revisões  

Quem recebe  

Quando recebe  

Versão atual  
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APÊNDICE F: RELAÇÃO ENTRE AS ESTRUTURAS DE DECISÃO E AS 
METAS DE NEGÓCIO 

Estrutura de 
Decisão 

Processo Mt1 Mt2 Mt3 Mt4 Mt5 Mt6 Mt7 

D1 Penetração 3 3 1 3 3 1 1 

D2 Penetração 3 3 1 3 3 2 2 

D3 Penetração 3 3 1 3 3 1 1 

D5 Penetração 3 3 1 3 3 1 2 

D6 Penetração 3 3 2 3 3 1 1 

D8 Penetração 3 3 1 3 3 2 1 

D9 Penetração 3 3 2 3 3 1 2 

D10 Retenção 2 2 2 2 2 1 1 

D11 Retenção 1 1 2 2 1 1 1 

D12 Retenção 1 2 3 1 1 2 3 

D14 Retenção 1 1 2 2 1 1 2 

D15 Retenção 2 2 1 2 2 2 2 

D17 Retenção 2 1 2 1 1 1 2 

D18 Retenção 1 1 1 2 2 2 2 

D19 Retenção 1 2 3 1 1 1 1 

D20 Retenção 2 1 2 2 2 1 2 

D21 Retenção 1 2 2 2 1 3 2 

D22 Fidelização 1 1 2 1 2 1 1 

D23 Fidelização 2 1 2 1 1 1 1 

D25 Fidelização 1 2 2 2 1 1 3 

D26 Fidelização 2 2 2 1 1 2 2 

D27 Fidelização 1 2 1 2 2 1 2 

D29 Fidelização 1 1 2 1 1 1 2 

D30 Fidelização 1 2 2 1 1 2 2 

D32 Fidelização 1 1 2 2 1 3 1 

D33 Recuperação 3 3 1 1 3 1 2 

D34 Recuperação 3 3 2 2 3 1 2 

D35 Recuperação 3 3 2 1 3 1 2 

D36 Recuperação 3 3 1 1 3 1 3 

D37 Recuperação 3 3 2 2 3 2 3 

D39 Recuperação 3 3 1 2 3 1 3 

D40 Recuperação 3 3 2 1 3 1 3 

D41 Recuperação 3 3 1 1 3 1 3 

D42 Recuperação 3 3 1 1 3 1 2 
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APÊNDICE G: RELAÇÃO ENTRE AS ESTRUTURAS DE DECISÃO E OS 
INDICADORES DE DESEMPENHO 

APÊNDICE G-I 
Estrutura de Decisão Processo Meta  Indicador 

D1 Penetração 

Mt3 I1 

Mt3 I2 

Mt3 I4 

Mt3 I8 

Mt3 I10 

Mt6 I21 

Mt6 I23 

Mt6 I24 

Mt7 I5 

Mt7 I3 

Mt7 I25 

D2 Penetração 

Mt3 I3 

Mt3 I4 

Mt3 I5 

Mt3 I7 

Mt3 I12 

Mt6 I21 

Mt7 I2 

Mt7 I9 

D3 Penetração 

Mt3 I6 

Mt3 I9 

Mt3 I11 

Mt3 I14 

Mt6 I8 

Mt6 I21 

Mt6 I22 

Mt7 I3 

Mt7 I4 

D5 Penetração 

Mt3 I2 

Mt3 I10 

Mt3 I13 

Mt3 I14 

Mt7 I7 

D6 Penetração 

Mt3 I14 

Mt6 I21 

Mt6 I23 

Mt7 I6 

Mt7 I5 
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APÊNDICE G-II 
Estrutura de Decisão Processo Meta  Indicador 

D8 Penetração 

Mt3 I4 

Mt3 I7 

Mt6 I20 

Mt7 I8 

Mt7 I10 

D9 Penetração 

Mt3 I1 

Mt3 I10 

Mt6 I13 

Mt6 I7 

Mt6 I20 

Mt6 I21 

Mt7 I3 

D10 Retenção 

Mt1 I3 

Mt2 I10 

Mt3 I14 

Mt4 I17 

Mt5 I4 

Mt6 I21 

Mt6 I24 

D11 Retenção 

Mt1 I1 

Mt1 I5 

Mt1 I6 

Mt2 I3 

Mt3 I8 

Mt4 I7 

Mt5 I11 

Mt6 I10 

Mt6 I22 

Mt7 I26 

Mt7 I27 

D12 Retenção 

Mt1 I2 

Mt2 I4 

Mt4 I16 

Mt5 I5 

Mt5 I8 

Mt5 I9 

Mt6 I22 
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APÊNDICE G-III 
Estrutura de Decisão Processo Meta  Indicador 

D14 Retenção 

Mt1 I2 

Mt1 I4 

Mt1 I7 

Mt2 I5 

Mt2 I9 

Mt2 I11 

Mt4 I18 

Mt5 I8 

Mt6 I10 

Mt6 I20 

Mt6 I23 

Mt6 I24 

Mt7 I25 

D15 Retenção 

Mt1 I2 

Mt2 I4 

Mt3 I10 

Mt3 I12 

Mt3 I13 

Mt4 I19 

Mt5 I7 

Mt6 I21 

Mt7 I5 

D17 Retenção 

Mt1 I4 

Mt2 I5 

Mt3 I9 

Mt4 I18 

Mt5 I6 

Mt6 I23 

D18 Retenção 

Mt1 I7 

Mt1 I8 

Mt2 I5 

Mt2 I10 

Mt2 I11 

Mt4 I18 

Mt5 I3 

Mt6 I22 

Mt7 I1 
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APÊNDICE G-IV 
Estrutura de Decisão Processo Meta  Indicador 

D19 Retenção 

Mt1 I3 

Mt1 I6 

Mt1 I7 

Mt2 I9 

Mt4 I16 

Mt4 I18 

Mt4 I19 

Mt5 I10 

Mt5 I13 

Mt6 I22 

Mt7 I25 

D20 Retenção 

Mt1 I8 

Mt2 I5 

Mt2 I10 

Mt3 I6 

Mt4 I17 

Mt6 I21 

Mt6 I23 

Mt7 I27 

D21 Retenção 

Mt1 I1 

Mt1 I2 

Mt1 I6 

Mt3 I10 

Mt4 I16 

Mt5 I5 

Mt5 I7 

Mt5 I8 

Mt7 I25 

D22 Fidelização 

Mt1 I4 

Mt1 I8 

Mt2 I3 

Mt2 I9 

Mt3 I10 

Mt4 I16 

Mt4 I18 

Mt6 I24 

Mt7 I25 
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APÊNDICE G-V 
Estrutura de Decisão Processo Meta  Indicador 

D23 Fidelização 

Mt1 I7 

Mt2 I4 

Mt2 I5 

Mt2 I10 

Mt3 I11 

Mt4 I17 

Mt4 I19 

Mt5 I1 

Mt5 I8 

Mt6 I20 

Mt6 I22 

Mt7 I25 

Mt7 I26 

Mt7 I27 

D25 Fidelização 

Mt1 I2 

Mt1 I4 

Mt2 I6 

Mt4 I16 

Mt5 I9 

Mt6 I21 

Mt6 I22 

Mt7 I7 

D26 Fidelização 

Mt1 I1 

Mt2 I10 

Mt3 I12 

Mt4 I7 

Mt4 I17 

Mt4 I18 

Mt5 I4 

Mt5 I6 

Mt5 I8 

Mt5 I9 

D27 Fidelização 

Mt1 I7 

Mt2 I5 

Mt4 I16 

Mt5 I8 

Mt7 I2 
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APÊNDICE G-VI 
Estrutura de Decisão Processo Meta  Indicador 

D29 Fidelização 

Mt1 I1 

Mt1 I5 

Mt2 I4 

Mt3 I11 

Mt4 I16 

Mt5 I2 

Mt6 I10 

Mt7 I27 

D30 Fidelização 

Mt1 I4 

Mt3 I10 

Mt4 I7 

Mt4 I19 

Mt5 I8 

Mt5 I11 

Mt6 I22 

D32 Fidelização 

Mt1 I3 

Mt1 I6 

Mt2 I11 

Mt3 I12 

Mt4 I18 

Mt5 I2 

Mt7 I5 

D33 Recuperação 

Mt3 I6 

Mt3 I10 

Mt4 I16 

Mt6 I22 

Mt6 I24 

Mt7 I7 

D34 Recuperação 

Mt3 I15 

Mt4 I18 

Mt6 I20 

Mt7 I26 

D35 Recuperação 

Mt3 I11 

Mt3 I13 

Mt4 I17 

Mt6 I10 

D36 Recuperação 

Mt3 I11 

Mt3 I13 

Mt4 I17 

Mt6 I20 

Mt6 I23 
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APÊNDICE G-VII 
Estrutura de Decisão Processo Meta  Indicador 

D37 Recuperação 

Mt3 I10 

Mt3 I12 

Mt4 I16 

Mt4 I17 

Mt4 I18 

Mt4 I19 

Mt6 I20 

D39 Recuperação 

Mt3 I10 

Mt4 I16 

Mt4 I17 

Mt6 I22 

Mt6 I23 

D40 Recuperação 

Mt3 I10 

Mt3 I11 

Mt4 I18 

Mt4 I19 

Mt6 I20 

Mt6 I22 

Mt6 I24 

D41 Recuperação 

Mt3 I10 

Mt3 I12 

Mt4 I16 

Mt4 I17 

Mt6 I20 

Mt6 I24 

D42 Recuperação 

Mt3 I10 

Mt3 I12 

Mt3 I14 

Mt4 I16 

Mt4 I17 

Mt4 I19 

Mt6 I21 

Mt7 I26 
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APÊNDICE H: CLASSIFICAÇÃO DOS INDICADORES 

APÊNDICE H-I 
Estrutura de Decisão Processo Meta  Indicador Impacto Classe 

D1 Penetração 

Mt3 I1 2 Secundária 

Mt3 I2 2 Secundária 

Mt3 I4 3 Primária 

Mt3 I8 2 Secundária 

Mt3 I10 2 Secundária 

Mt6 I21 2 Secundária 

Mt6 I23 2 Secundária 

Mt6 I24 1 Terciária 

Mt7 I5 2 Secundária 

Mt7 I3 1 Terciária 

Mt7 I25 1 Terciária 

D2 Penetração 

Mt3 I3 3 Primária 

Mt3 I4 2 Secundária 

Mt3 I5 2 Secundária 

Mt3 I7 2 Secundária 

Mt3 I12 1 Terciária 

Mt6 I21 1 Terciária 

Mt7 I2 1 Terciária 

Mt7 I9 1 Terciária 

D3 Penetração 

Mt3 I6 3 Primária 

Mt3 I9 2 Secundária 

Mt3 I11 2 Secundária 

Mt3 I14 2 Secundária 

Mt6 I8 2 Secundária 

Mt6 I21 1 Terciária 

Mt6 I22 1 Terciária 

Mt7 I3 2 Secundária 

Mt7 I4 1 Terciária 

D5 Penetração 

Mt3 I2 3 Primária 

Mt3 I10 2 Secundária 

Mt3 I13 2 Secundária 

Mt3 I14 2 Secundária 

Mt7 I7 1 Terciária 

D6 Penetração 

Mt3 I14 1 Terciária 

Mt6 I21 2 Secundária 

Mt6 I23 2 Secundária 

Mt7 I6 3 Primária 

Mt7 I5 2 Secundária 

D8 Penetração 

Mt3 I4 2 Secundária 

Mt3 I7 3 Primária 

Mt6 I20 1 Terciária 

Mt7 I8 2 Secundária 

Mt7 I10 2 Secundária 
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APÊNDICE H-II 
Estrutura de Decisão Processo Meta  Indicador Impacto Classe 

D9 Penetração 

Mt3 I1 2 Secundária 

Mt3 I10 2 Secundária 

Mt6 I13 3 Primária 

Mt6 I7 2 Secundária 

Mt6 I20 1 Terciária 

Mt6 I21 2 Secundária 

Mt7 I3 1 Terciária 

D10 Retenção 

Mt1 I3 1 Terciária 

Mt2 I10 1 Terciária 

Mt3 I14 1 Terciária 

Mt4 I17 1 Terciária 

Mt5 I4 1 Terciária 

Mt6 I21 3 Primária 

Mt6 I24 2 Secundária 

D11 Retenção 

Mt1 I1 2 Secundária 

Mt1 I5 2 Secundária 

Mt1 I6 2 Secundária 

Mt2 I3 2 Secundária 

Mt3 I8 1 Terciária 

Mt4 I7 1 Terciária 

Mt5 I11 2 Secundária 

Mt6 I10 2 Secundária 

Mt6 I22 3 Primária 

Mt7 I26 2 Secundária 

Mt7 I27 2 Secundária 

D12 Retenção 

Mt1 I2 2 Secundária 

Mt2 I4 1 Terciária 

Mt4 I16 2 Secundária 

Mt5 I5 2 Secundária 

Mt5 I8 3 Primária 

Mt5 I9 2 Secundária 

Mt6 I22 1 Terciária 

D14 Retenção 

Mt1 I2 2 Secundária 

Mt1 I4 2 Secundária 

Mt1 I7 3 Primária 

Mt2 I5 2 Secundária 

Mt2 I9 2 Secundária 

Mt2 I11 2 Secundária 

Mt4 I18 1 Terciária 

Mt5 I8 2 Secundária 

Mt6 I10 2 Secundária 

Mt6 I20 1 Terciária 

Mt6 I23 2 Secundária 

Mt6 I24 2 Secundária 

Mt7 I25 1 Terciária 
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APÊNDICE H-III 
Estrutura de Decisão Processo Meta  Indicador Impacto Classe 

D15 Retenção 

Mt1 I2 1 Terciária 

Mt2 I4 1 Terciária 

Mt3 I10 2 Secundária 

Mt3 I12 3 Primária 

Mt3 I13 2 Secundária 

Mt4 I19 1 Terciária 

Mt5 I7 1 Terciária 

Mt6 I21 1 Terciária 

Mt7 I5 1 Terciária 

D17 Retenção 

Mt1 I4 1 Terciária 

Mt2 I5 2 Secundária 

Mt3 I9 1 Terciária 

Mt4 I18 2 Secundária 

Mt5 I6 3 Primária 

Mt6 I23 2 Secundária 

D18 Retenção 

Mt1 I7 2 Secundária 

Mt1 I8 2 Secundária 

Mt2 I5 3 Primária 

Mt2 I10 2 Secundária 

Mt2 I11 2 Secundária 

Mt4 I18 1 Terciária 

Mt5 I3 1 Terciária 

Mt6 I22 1 Terciária 

Mt7 I1 1 Terciária 

D19 Retenção 

Mt1 I3 2 Secundária 

Mt1 I6 2 Secundária 

Mt1 I7 2 Secundária 

Mt2 I9 1 Terciária 

Mt4 I16 2 Secundária 

Mt4 I18 3 Primária 

Mt4 I19 2 Secundária 

Mt5 I10 2 Secundária 

Mt5 I13 2 Secundária 

Mt6 I22 2 Secundária 

Mt7 I25 2 Secundária 

D20 Retenção 

Mt1 I8 1 Terciária 

Mt2 I5 2 Secundária 

Mt2 I10 3 Primária 

Mt3 I6 1 Terciária 

Mt4 I17 1 Terciária 

Mt6 I21 2 Secundária 

Mt6 I23 2 Secundária 

Mt7 I27 1 Terciária 
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APÊNDICE H-IV 
Estrutura de Decisão Processo Meta  Indicador Impacto Classe 

D21 Retenção 

Mt1 I1 3 Primária 

Mt1 I2 2 Secundária 

Mt1 I6 2 Secundária 

Mt3 I10 1 Terciária 

Mt4 I16 1 Terciária 

Mt5 I5 2 Secundária 

Mt5 I7 2 Secundária 

Mt5 I8 2 Secundária 

Mt7 I25 1 Terciária 

D22 Fidelização 

Mt1 I4 2 Secundária 

Mt1 I8 2 Secundária 

Mt2 I3 2 Secundária 

Mt2 I9 2 Secundária 

Mt3 I10 1 Terciária 

Mt4 I16 3 Primária 

Mt4 I18 2 Secundária 

Mt6 I24 2 Secundária 

Mt7 I25 2 Secundária 

D23 Fidelização 

Mt1 I7 1 Terciária 

Mt2 I4 2 Secundária 

Mt2 I5 3 Primária 

Mt2 I10 2 Secundária 

Mt3 I11 1 Terciária 

Mt4 I17 2 Secundária 

Mt4 I19 1 Terciária 

Mt5 I1 2 Secundária 

Mt5 I8 2 Secundária 

Mt6 I20 1 Terciária 

Mt6 I22 2 Secundária 

Mt7 I25 1 Terciária 

Mt7 I26 2 Secundária 

Mt7 I27 2 Secundária 

D25 Fidelização 

Mt1 I2 2 Secundária 

Mt1 I4 1 Terciária 

Mt2 I6 1 Terciária 

Mt4 I16 1 Terciária 

Mt5 I9 2 Secundária 

Mt6 I21 2 Secundária 

Mt6 I22 3 Primária 

Mt7 I7 1 Terciária 
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APÊNDICE H-V 
Estrutura de Decisão Processo Meta  Indicador Impacto Classe 

D26 Fidelização 

Mt1 I1 1 Terciária 

Mt2 I10 1 Terciária 

Mt3 I12 1 Terciária 

Mt4 I7 2 Secundária 

Mt4 I17 1 Terciária 

Mt4 I18 2 Secundária 

Mt5 I4 2 Secundária 

Mt5 I6 2 Secundária 

Mt5 I8 2 Secundária 

Mt5 I9 3 Primária 

D27 Fidelização 

Mt1 I7 3 Primária 

Mt2 I5 1 Terciária 

Mt4 I16 1 Terciária 

Mt5 I8 1 Terciária 

Mt7 I2 2 Secundária 

D29 Fidelização 

Mt1 I1 2 Secundária 

Mt1 I5 3 Primária 

Mt2 I4 2 Secundária 

Mt3 I11 1 Terciária 

Mt4 I16 2 Secundária 

Mt5 I2 2 Secundária 

Mt6 I10 2 Secundária 

Mt7 I27 1 Terciária 

D30 Fidelização 

Mt1 I4 2 Secundária 

Mt3 I10 1 Terciária 

Mt4 I7 3 Primária 

Mt4 I19 2 Secundária 

Mt5 I8 2 Secundária 

Mt5 I11 1 Terciária 

Mt6 I22 1 Terciária 

D32 Fidelização 

Mt1 I3 2 Secundária 

Mt1 I6 3 Primária 

Mt2 I11 2 Secundária 

Mt3 I12 1 Terciária 

Mt4 I18 1 Terciária 

Mt5 I2 2 Secundária 

Mt7 I5 2 Secundária 

D33 Recuperação 

Mt3 I6 2 Secundária 

Mt3 I10 2 Secundária 

Mt4 I16 3 Primária 

Mt6 I22 2 Secundária 

Mt6 I24 2 Secundária 

Mt7 I7 1 Terciária 

D34 Recuperação 

Mt3 I15 1 Terciária 

Mt4 I18 1 Terciária 

Mt6 I20 3 Primária 

Mt7 I26 1 Terciária 
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APÊNDICE H-VI 
Estrutura de Decisão Processo Meta  Indicador Impacto Classe 

D35 Recuperação 

Mt3 I11 1 Terciária 

Mt3 I13 1 Terciária 

Mt4 I17 3 Primária 

Mt6 I10 2 Secundária 

D36 Recuperação 

Mt3 I11 2 Secundária 

Mt3 I13 2 Secundária 

Mt4 I17 2 Secundária 

Mt6 I20 3 Primária 

Mt6 I23 2 Secundária 

D37 Recuperação 

Mt3 I10 1 Terciária 

Mt3 I12 1 Terciária 

Mt4 I16 2 Secundária 

Mt4 I17 1 Terciária 

Mt4 I18 3 Primária 

Mt4 I19 1 Terciária 

Mt6 I20 2 Secundária 

D39 Recuperação 

Mt3 I10 3 Primária 

Mt4 I16 1 Terciária 

Mt4 I17 1 Terciária 

Mt6 I22 2 Secundária 

Mt6 I23 2 Secundária 

D40 Recuperação 

Mt3 I10 1 Terciária 

Mt3 I11 1 Terciária 

Mt4 I18 2 Secundária 

Mt4 I19 2 Secundária 

Mt6 I20 3 Primária 

Mt6 I22 2 Secundária 

Mt6 I24 2 Secundária 

D41 Recuperação 

Mt3 I10 2 Secundária 

Mt3 I12 2 Secundária 

Mt4 I16 3 Primária 

Mt4 I17 2 Secundária 

Mt6 I20 2 Secundária 

Mt6 I24 2 Secundária 

D42 Recuperação 

Mt3 I10 2 Secundária 

Mt3 I12 2 Secundária 

Mt3 I14 1 Terciária 

Mt4 I16 2 Secundária 

Mt4 I17 3 Primária 

Mt4 I19 2 Secundária 

Mt6 I21 2 Secundária 

Mt7 I26 1 Terciária 
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APÊNDICE I: MODELO DA INTERFACE DO SIDV 

APÊNDICE I-I 

Estrutura de Decisão Processo Meta  Indicador Impacto Classe Medição 

D1 Penetração 

Mt3 I1 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I2 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I4 3 Primária (Confidencial) 

Mt3 I8 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I10 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I21 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I23 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I24 1 Terciária (Confidencial) 

Mt7 I5 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I3 1 Terciária (Confidencial) 

Mt7 I25 1 Terciária (Confidencial) 

D2 Penetração 

Mt3 I3 3 Primária (Confidencial) 

Mt3 I4 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I5 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I7 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I12 1 Terciária (Confidencial) 

Mt6 I21 1 Terciária (Confidencial) 

Mt7 I2 1 Terciária (Confidencial) 

Mt7 I9 1 Terciária (Confidencial) 

D3 Penetração 

Mt3 I6 3 Primária (Confidencial) 

Mt3 I9 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I11 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I14 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I8 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I21 1 Terciária (Confidencial) 

Mt6 I22 1 Terciária (Confidencial) 

Mt7 I3 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I4 1 Terciária (Confidencial) 

D5 Penetração 

Mt3 I2 3 Primária (Confidencial) 

Mt3 I10 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I13 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I14 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I7 1 Terciária (Confidencial) 

D6 Penetração 

Mt3 I14 1 Terciária (Confidencial) 

Mt6 I21 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I23 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I6 3 Primária (Confidencial) 

Mt7 I5 2 Secundária (Confidencial) 

D8 Penetração 

Mt3 I4 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I7 3 Primária (Confidencial) 

Mt6 I20 1 Terciária (Confidencial) 

Mt7 I8 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I10 2 Secundária (Confidencial) 
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APÊNDICE I-II 

Estrutura de Decisão Processo Meta  Indicador Impacto Classe Medição 

D9 Penetração 

Mt3 I1 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I10 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I13 3 Primária (Confidencial) 

Mt6 I7 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I20 1 Terciária (Confidencial) 

Mt6 I21 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I3 1 Terciária (Confidencial) 

D10 Retenção 

Mt1 I3 1 Terciária (Confidencial) 

Mt2 I10 1 Terciária (Confidencial) 

Mt3 I14 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I17 1 Terciária (Confidencial) 

Mt5 I4 1 Terciária (Confidencial) 

Mt6 I21 3 Primária (Confidencial) 

Mt6 I24 2 Secundária (Confidencial) 

D11 Retenção 

Mt1 I1 2 Secundária (Confidencial) 

Mt1 I5 2 Secundária (Confidencial) 

Mt1 I6 2 Secundária (Confidencial) 

Mt2 I3 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I8 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I7 1 Terciária (Confidencial) 

Mt5 I11 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I10 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I22 3 Primária (Confidencial) 

Mt7 I26 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I27 2 Secundária (Confidencial) 

D12 Retenção 

Mt1 I2 2 Secundária (Confidencial) 

Mt2 I4 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I16 2 Secundária (Confidencial) 

Mt5 I5 2 Secundária (Confidencial) 

Mt5 I8 3 Primária (Confidencial) 

Mt5 I9 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I22 1 Terciária (Confidencial) 

D14 Retenção 

Mt1 I2 2 Secundária (Confidencial) 

Mt1 I4 2 Secundária (Confidencial) 

Mt1 I7 3 Primária (Confidencial) 

Mt2 I5 2 Secundária (Confidencial) 

Mt2 I9 2 Secundária (Confidencial) 

Mt2 I11 2 Secundária (Confidencial) 

Mt4 I18 1 Terciária (Confidencial) 

Mt5 I8 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I10 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I20 1 Terciária (Confidencial) 

Mt6 I23 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I24 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I25 1 Terciária (Confidencial) 
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D15 Retenção 

Mt1 I2 1 Terciária (Confidencial) 

Mt2 I4 1 Terciária (Confidencial) 

Mt3 I10 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I12 3 Primária (Confidencial) 

Mt3 I13 2 Secundária (Confidencial) 

Mt4 I19 1 Terciária (Confidencial) 

Mt5 I7 1 Terciária (Confidencial) 

Mt6 I21 1 Terciária (Confidencial) 

Mt7 I5 1 Terciária (Confidencial) 

D17 Retenção 

Mt1 I4 1 Terciária (Confidencial) 

Mt2 I5 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I9 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I18 2 Secundária (Confidencial) 

Mt5 I6 3 Primária (Confidencial) 

Mt6 I23 2 Secundária (Confidencial) 

D18 Retenção 

Mt1 I7 2 Secundária (Confidencial) 

Mt1 I8 2 Secundária (Confidencial) 

Mt2 I5 3 Primária (Confidencial) 

Mt2 I10 2 Secundária (Confidencial) 

Mt2 I11 2 Secundária (Confidencial) 

Mt4 I18 1 Terciária (Confidencial) 

Mt5 I3 1 Terciária (Confidencial) 

Mt6 I22 1 Terciária (Confidencial) 

Mt7 I1 1 Terciária (Confidencial) 

D19 Retenção 

Mt1 I3 2 Secundária (Confidencial) 

Mt1 I6 2 Secundária (Confidencial) 

Mt1 I7 2 Secundária (Confidencial) 

Mt2 I9 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I16 2 Secundária (Confidencial) 

Mt4 I18 3 Primária (Confidencial) 

Mt4 I19 2 Secundária (Confidencial) 

Mt5 I10 2 Secundária (Confidencial) 

Mt5 I13 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I22 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I25 2 Secundária (Confidencial) 

D20 Retenção 

Mt1 I8 1 Terciária (Confidencial) 

Mt2 I5 2 Secundária (Confidencial) 

Mt2 I10 3 Primária (Confidencial) 

Mt3 I6 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I17 1 Terciária (Confidencial) 

Mt6 I21 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I23 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I27 1 Terciária (Confidencial) 
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D21 Retenção 

Mt1 I1 3 Primária (Confidencial) 

Mt1 I2 2 Secundária (Confidencial) 

Mt1 I6 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I10 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I16 1 Terciária (Confidencial) 

Mt5 I5 2 Secundária (Confidencial) 

Mt5 I7 2 Secundária (Confidencial) 

Mt5 I8 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I25 1 Terciária (Confidencial) 

D22 Fidelização 

Mt1 I4 2 Secundária (Confidencial) 

Mt1 I8 2 Secundária (Confidencial) 

Mt2 I3 2 Secundária (Confidencial) 

Mt2 I9 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I10 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I16 3 Primária (Confidencial) 

Mt4 I18 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I24 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I25 2 Secundária (Confidencial) 

D23 Fidelização 

Mt1 I7 1 Terciária (Confidencial) 

Mt2 I4 2 Secundária (Confidencial) 

Mt2 I5 3 Primária (Confidencial) 

Mt2 I10 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I11 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I17 2 Secundária (Confidencial) 

Mt4 I19 1 Terciária (Confidencial) 

Mt5 I1 2 Secundária (Confidencial) 

Mt5 I8 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I20 1 Terciária (Confidencial) 

Mt6 I22 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I25 1 Terciária (Confidencial) 

Mt7 I26 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I27 2 Secundária (Confidencial) 

D25 Fidelização 

Mt1 I2 2 Secundária (Confidencial) 

Mt1 I4 1 Terciária (Confidencial) 

Mt2 I6 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I16 1 Terciária (Confidencial) 

Mt5 I9 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I21 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I22 3 Primária (Confidencial) 

Mt7 I7 1 Terciária (Confidencial) 
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D26 Fidelização 

Mt1 I1 1 Terciária (Confidencial) 

Mt2 I10 1 Terciária (Confidencial) 

Mt3 I12 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I7 2 Secundária (Confidencial) 

Mt4 I17 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I18 2 Secundária (Confidencial) 

Mt5 I4 2 Secundária (Confidencial) 

Mt5 I6 2 Secundária (Confidencial) 

Mt5 I8 2 Secundária (Confidencial) 

Mt5 I9 3 Primária (Confidencial) 

D27 Fidelização 

Mt1 I7 3 Primária (Confidencial) 

Mt2 I5 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I16 1 Terciária (Confidencial) 

Mt5 I8 1 Terciária (Confidencial) 

Mt7 I2 2 Secundária (Confidencial) 

D29 Fidelização 

Mt1 I1 2 Secundária (Confidencial) 

Mt1 I5 3 Primária (Confidencial) 

Mt2 I4 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I11 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I16 2 Secundária (Confidencial) 

Mt5 I2 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I10 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I27 1 Terciária (Confidencial) 

D30 Fidelização 

Mt1 I4 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I10 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I7 3 Primária (Confidencial) 

Mt4 I19 2 Secundária (Confidencial) 

Mt5 I8 2 Secundária (Confidencial) 

Mt5 I11 1 Terciária (Confidencial) 

Mt6 I22 1 Terciária (Confidencial) 

D32 Fidelização 

Mt1 I3 2 Secundária (Confidencial) 

Mt1 I6 3 Primária (Confidencial) 

Mt2 I11 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I12 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I18 1 Terciária (Confidencial) 

Mt5 I2 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I5 2 Secundária (Confidencial) 

D33 Recuperação 

Mt3 I6 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I10 2 Secundária (Confidencial) 

Mt4 I16 3 Primária (Confidencial) 

Mt6 I22 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I24 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I7 1 Terciária (Confidencial) 

D34 Recuperação 

Mt3 I12 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I18 1 Terciária (Confidencial) 

Mt6 I20 3 Primária (Confidencial) 

Mt7 I26 1 Terciária (Confidencial) 



140 

APÊNDICE I-VI 

Estrutura de Decisão Processo Meta  Indicador Impacto Classe Medição 

D35 Recuperação 

Mt3 I11 1 Terciária (Confidencial) 

Mt3 I13 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I17 3 Primária (Confidencial) 

Mt6 I10 2 Secundária (Confidencial) 

D36 Recuperação 

Mt3 I11 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I13 2 Secundária (Confidencial) 

Mt4 I17 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I20 3 Primária (Confidencial) 

Mt6 I23 2 Secundária (Confidencial) 

D37 Recuperação 

Mt3 I10 1 Terciária (Confidencial) 

Mt3 I12 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I16 2 Secundária (Confidencial) 

Mt4 I17 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I18 3 Primária (Confidencial) 

Mt4 I19 1 Terciária (Confidencial) 

Mt6 I20 2 Secundária (Confidencial) 

D39 Recuperação 

Mt3 I10 3 Primária (Confidencial) 

Mt4 I16 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I17 1 Terciária (Confidencial) 

Mt6 I22 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I23 2 Secundária (Confidencial) 

D40 Recuperação 

Mt3 I10 1 Terciária (Confidencial) 

Mt3 I11 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I18 2 Secundária (Confidencial) 

Mt4 I19 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I20 3 Primária (Confidencial) 

Mt6 I22 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I24 2 Secundária (Confidencial) 

D41 Recuperação 

Mt3 I10 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I12 2 Secundária (Confidencial) 

Mt4 I16 3 Primária (Confidencial) 

Mt4 I17 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I20 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I24 2 Secundária (Confidencial) 

D42 Recuperação 

Mt3 I10 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I12 2 Secundária (Confidencial) 

Mt3 I14 1 Terciária (Confidencial) 

Mt4 I16 2 Secundária (Confidencial) 

Mt4 I17 3 Primária (Confidencial) 

Mt4 I19 2 Secundária (Confidencial) 

Mt6 I21 2 Secundária (Confidencial) 

Mt7 I26 1 Terciária (Confidencial) 

 


