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Resumo

Esse relato técnico busca descrever uma análise multidimensional realizada em um dos produtos do portfólio de vendas da empresa
Balsystem. Através da utilização da metodologia Balanced Scorecard (BSC), visou demonstrar qual das balanças eletrônicas
comercializadas resulta em maior retorno à organização, além de reforçar ou criar novas estratégias competitivas para a empresa. Para a
realização deste estudo optou-se pela pesquisa do tipo exploratória e descritiva. Também é considerada uma pesquisa bibliográfica,
com abordagem qualitativa e um estudo de caso. Todas as categorias analisadas neste estudo foram estruturadas segundo os critérios: a
quantidade de balanças eletrônicas vendidas, a margem de lucro obtida na venda, a taxa de incidência e custos dos chamados técnicos e
os resultados da pesquisa de satisfação com os clientes. Tendo seu principal tema diretamente relacionado com a gestão da produção, os
resultados encontrados a partir da perspectiva da analise multidimensional, possibilitaram identificar e elaborar a relação dos
indicadores de desempenho, apontando a melhor opção para melhoria contínua de seus produtos e serviços.
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ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL UTILIZANDO O BALANCED SCORECARD: 

UM ESTUDO DE CASO EM PRODUTOS DE AUTOMAÇÃO 

 

 

Resumo 

 

Esse relato técnico busca descrever uma análise multidimensional realizada em um dos 

produtos do portfólio de vendas da empresa Balsystem. Através da utilização da metodologia 

Balanced Scorecard (BSC), visou demonstrar qual das balanças eletrônicas comercializadas 

resulta em maior retorno à organização, além de reforçar ou criar novas estratégias 

competitivas para a empresa. Para a realização deste estudo optou-se pela pesquisa do tipo 

exploratória e descritiva. Também é considerada uma pesquisa bibliográfica, com abordagem 

qualitativa e um estudo de caso. As categorias analisadas neste estudo foram estruturadas 

segundo os critérios: a quantidade de balanças eletrônicas vendidas, a margem de lucro obtida 

na venda, a taxa de incidência e custos dos chamados técnicos e os resultados da pesquisa de 

satisfação com os clientes. Tendo seu principal tema diretamente relacionado com a gestão da 

produção, os resultados encontrados a partir da perspectiva da analise multidimensional, 

possibilitaram identificar e elaborar a relação dos indicadores de desempenho, apontando a 

melhor opção para melhoria contínua de seus produtos e serviços. 

 

Palavras-chave: Balance Scorecard. Gestão da Produção. Balanças Eletrônicas.  

 

 

Abstract 

 

This technical report seeks to describe a multi-dimensional analysis on a sales portfolio of 

products Balsystem company. Through the use of the Balanced Scorecard (BSC), which 

aimed to demonstrate the electronic scales marketed results in greater return to the 

organization, and strengthen or create new competitive strategies for the company. For this 

study we chose to research exploratory and descriptive. a bibliographic research, with a 

qualitative approach and a case study is also considered. The categories analyzed in this study 

were structured according to the criteria: the amount of electronic scales sold, the profit 

margin on the sale, the rate of incidence and costs of technical calls and the results of the 

satisfaction survey with customers. Having its main theme directly related to the management 

of production, the results from the perspective of multidimensional analysis, possible to 

identify and prepare a list of performance indicators, pointing out the best option for 

continuous improvement of its products and services.  

 

Keywords: Balance Scorecard . Production Management . Electronic Scales. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Automação pode ser definida como um conjunto de técnicas que podem ser aplicadas 

sobre um processo, objetivando torná-lo mais eficiente, ou seja, maximizando a produção com 

menor consumo de energia, menor emissão de resíduos e melhores condições de segurança, 

tanto humana e material, quanto das informações inerentes ao processo (LACOMBE, 2004). 

Tendo em vista o crescente avanço das tecnologias e a variedade de hardwares e softwares 

disponíveis no mercado, as empresas que representam as mais diversas marcas produtos de 

automação comercial têm o desafio de se manterem atualizadas para acompanhar essas 

transformações e inovações. Além disso, é preciso saber identificar e oferecer os produtos que 

melhor atendam às necessidades dos seus clientes, trabalhando com preços competitivos, 

buscando excelência no serviço de assistência técnica e, ao mesmo tempo, garantindo a saúde 

financeira e o crescimento da empresa (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2014). 

Todos estes fatores não podem ser analisados isoladamente, neste sentido faz-se 

necessária a realização de uma análise multidimensional envolvendo diversas áreas e dados da 

empresa visando otimizar a tomada de decisões dos gestores, no que diz respeito a criação de 

estratégias para a manutenção da lucratividade e rentabilidade da empresa. 

Este relato técnico terá como proposta escolher um dos produtos do portfólio de 

vendas de uma empresa de automação comercial e realizar uma análise multidimensional 

deste produto através da metodologia Balanced Scorecard (BSC) e, desta forma, reforçar ou 

criar novas estratégias competitivas para a empresa no mercado. O BSC busca a maximização 

dos resultados baseados em quatro perspectivas que refletem a visão e estratégia empresarial: 

financeira; clientes; processos internos; aprendizado e crescimento (KAPLAN E NORTON, 

1997). 

A empresa Balsystem Comércio e Assistência Técnica de Balanças LTDA é uma 

empresa privada que atua no ramo de automação comercial no estado de Santa Catarina, 

desde 1994 e está localizada no município de São José/SC (BALSYSTEM COMÉRCIO E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE BALANÇAS LTDA, 2006). 

Atualmente a Balsystem trabalha com vendas e manutenção de uma grande variedade 

de Softwares e equipamentos para automação como, impressoras fiscais, balanças, leitores de 

códigos de barras, micro computadores. Embora seja uma empresa que apresenta diversidade 

de produtos e serviços, a mesma não utiliza qualquer ferramenta de avaliação de desempenho 

em sua gestão. O presente estudo buscou estruturar o Balanced Scorecard (BSC) com foco na 

avaliação do desempenho de um dos produtos comercializado pela empresa – Balança 

Eletrônica. Tendo como objetivo deste relato técnico analisar e descrever as marcas de 

balanças eletrônicas representadas pela empresa, a partir da análise multidimensional, 

tomando-se como critérios: a quantidade de balanças eletrônicas vendidas, a margem de lucro 

obtida na venda, a taxa de incidência e custos dos chamados técnicos e os resultados da 

pesquisa de satisfação com os clientes. Na próxima seção será exposto o referencial teórico 

que conduziu a pesquisa. O método da produção técnica será descrito na seção três, seguido 

da esplanação dos resultados obtidos e da análise realizada na seção quatro. As conclusões do 

estudo, bem como suas considerações finais do trabalho serão apresentadas na quinta e última 

seção. 

 

1.1 A Situação-Problema 

 

Bertaglia (2001) afirma que uma boa administração traz para as organizações uma 

vantagem competitiva em termos de serviços, redução de custos e respostas rápidas às 
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necessidades de mercado, pois essas organizações também precisam ser competitivas em 

preço, qualidade e diferenciação. 

O mercado de produtos e serviços no ramo da automação comercial é perfeitamente 

competitivo. Não há monopólio ou oligopólio. Na região da Grande Florianópolis, diversas 

são as empresas que oferecem estes tipos de produtos e serviços. (SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA, 2014). A empresa cuja pesquisa foi 

realizada comercializa e presta assistência técnica autorizada há três marcas de balanças 

eletrônicas, realizando a venda do produto e prestando o serviço de assistência técnica do 

mesmo ao cliente. No entanto, em sua administração não é avaliada a satisfação desse cliente 

em relação à qualidade ou à performance do produto vendido, tampouco a sua 

representatividade no faturamento da empresa. 

Desta forma, o problema de pesquisa deste relato técnico é a identificar qual das 

marcas de balanças eletrônicas representadas pela empresa, traz mais benefícios para a 

organização. 

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Administração da Produção  

 

A Administração da Produção (AP) ou Gestão da Produção é uma área da 

administração geral que trata da maneira pela qual as organizações produzem seus bens e 

serviços. (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002). Tem como função desenvolver o 

sistema produtivo da organização, estudar a origem e objetivos que cada empresa possui e dar 

suporte para entender a maneira perfeita de se controlar por meio da produção empresarial. 

(MARQUES, 1994). A criação de uma vantagem competitiva pelas operações exige um 

entendimento sobre como a função de produção contribui para o crescimento da 

produtividade (CHASE, JACOBS, AQUILANO, 2006). Tal função é central porque produz 

bens e serviços que são a razão de sua existência, no entanto ela não é necessariamente a mais 

importante, pois necessita de apoio de outras funções, para conseguir o êxito desejado.  

A estratégia de produção de uma empresa refere-se à sua posição relativa no mercado 

consumidor em termos de como ela compete com as outras empresas em seu mercado. Sendo 

que a gestão da produção contribui para a habilidade de uma empresa em obter vantagem 

competitiva naquele mercado específico (DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001).  

A chave para o desenvolvimento de uma estratégia de produção efetiva está em 

compreender como criar ou agregar valor para os clientes. Especificamente, o valor é 

agregado através da prioridade ou das prioridades competitivas que são selecionadas para 

apoiar uma determinada estratégia (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002). 

 

2.2 Análise de desempenho 

 

A Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade - FPNQ (1995) define desempenho 

como o resultado obtido de processos e de produtos que permitem avaliá-los e compará-los 

em relação às metas, aos padrões, aos referenciais pertinentes e a outros processos e produtos. 

Mais comumente, os resultados expressam satisfação, insatisfação, eficiência e eficácia e 

podem ser apresentados em termos financeiros ou não.  

Indicadores ou medidas de desempenho são os resultados expressos de forma 

quantitativa ou qualitativa do desempenho avaliado. Trata-se de uma relação matemática que 

mede, numericamente, atributos de um processo ou de seus resultados, com o objetivo de 

comparar este indicador com metas numéricas pré-estabelecidas (FPNQ, 1995). 
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Hadji (1993) afirma que a grande virtude dos indicadores de desempenho é permitir 

identificar se os processos estão sob controle e onde o processo de melhoria é necessário, 

além de permitir ações sobre as causas geradoras de desempenho futuro. Os indicadores de 

desempenho devem possuir características essenciais, para poder fundamentar um Sistema de 

Medição de Desempenho (SMD). 

A medição de desempenho assume um papel crítico em ajudar os gestores em se 

adaptar ou aprender sobre sua real posição frente ao mercado e para isso todas as operações 

produtivas precisam de alguma forma de medida de desempenho e os indicadores são 

praticamente um pré-requisito para que as operações sejam melhoradas (SLACK; 

CHAMBERS; JOHNSTON, 2002). 

 

2.3 Indicadores de desempenho 

   

Bititci et al. (1997), afirma que hoje existe ainda um grande número de empresas que 

possuem SMDs baseados em indicadores tradicionais. No entanto, tais indicadores possuem 

muitas limitações, por falharem em apoiar os objetivos estratégicos das empresas e não 

promovem melhoramento contínuo. O aumento da demanda no mercado, associada a uma 

competição mais acirrada fez surgir nas organizações uma nova demanda de indicadores de 

desempenho. Isto significa um ganho de diferentes conhecimentos quer nas complexas 

medidas financeiras, como o Valor Econômico Agregado (EVA), ou em “Balanced 

Scorecards”, Medidas de Satisfação dos Clientes, produtividade do Processo, ou em Sistemas 

de Custeio Baseados nas Atividades (ABC) (MARCCELLI, 2000). 

Para Miranda e Silva (2002) os indicadores de avaliação de desempenho são mais que 

uma ferramenta gerencial, é uma medida estratégica de sobrevivência da organização. A 

avaliação de desempenho tem o papel de medir, controlar e gerenciar melhor os processos 

compreendendo a necessidade do que dever ser melhorado, como melhorar e onde concentrar 

a atenção e colocar os recursos. 

Kaplan e Norton (1997) através da análise de estudos de caso sobre sistemas 

inovadores de mensuração de desempenho de organizações afirmaram que o scorecard 

multidimensional seria a ferramenta mais promissora para tal. As discussões levaram a 

ampliação do scorecard que se transformou no Balanced Scorecard (BSC), que traduz a 

missão e as estratégias das empresas num conjunto abrangente de medidas de desempenho 

que servem de base para um sistema de medição e gestão estratégica. Os autores acima 

citados, ressaltam que o Balanced Scorecard continua enfatizando a busca de objetivos 

financeiros, porém também inclui vetores de desempenho desses objetivos. 

Em suma, o método BSC, por possuir características de flexibilidade e 

multidimensionalidade, tem sido uma proposta efetiva para monitorar, analisar e revisar a 

estratégia das organizações (KAPLAN e NORTON, 1997). O balanced scorecard (BSC) é 

para os executivos, uma ferramenta que traduz a visão e a estratégia da empresa num conjunto 

coerente de medidas de desempenho.  

 

3 MÉTODO DA PRODUÇÃO TÉCNICA 

 

Conforme as recomendações do protocolo proposto por Biancolino, Kniess, Maccari e 

Rabequini Jr. (2012) o presente relato técnico foi elaborado com propósitos profissionais, 

utilizando-se do rigor científico e metodológico de compartilhar a experiência técnica do 

projeto realizado, ressaltando a aplicação prática do conteúdo apresentado. 

Se classificadas as pesquisas levando em conta os objetivos, têm-se três grandes 

grupos: pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa experimental (HEERDT; 

LEONEL, 2007). Desta maneira, este trabalho trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória e 
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descritiva, pois buscou-se investigar, correlacionar e analisar as variáveis de um produto 

específico comercializado pela empresa sobre aspectos como: a representatividade das marcas 

de balanças eletrônicas vendidas, atendimentos técnicos realizados e a satisfação dos clientes.  

A abordagem qualitativa deste estudo refere-se à avaliação multidimensional dos 

dados coletados, identificando as vantagens e desvantagens e correlacionando esses dados 

com outras variáveis a fim de criar uma classificação das marcas de balanças eletrônicas que 

são mais rentáveis para a comercialização na empresa. 

De acordo com Kotler (1998), o pesquisador deve estruturar o plano de amostragem a 

partir de três decisões: unidade de amostragem, que defina a população alvo; o tamanho da 

amostra e o procedimento de amostragem, em que se determina se as amostra serão 

probabilísticas ou não probabilísticas. A população alvo definida para esta pesquisa foram as 

três marcas de balanças eletrônicas comercializadas pela empresa, bem como os clientes que 

adquiriram esses produtos. Para definição da amostra optou-se trabalhar com os dados 

relativos aos últimos seis meses, levando em consideração as limitações no tempo disponível 

para realizar a pesquisa. Os clientes participantes da pesquisa de satisfação foram escolhidos 

por critério de acessibilidade.  

Em relação ao processo de coleta de dados, para realizar a fundamentação teórica 

sobre o tema, o procedimento utilizado foi a pesquisa bibliográfica. Segundo Koche (1997) a 

pesquisa bibliográfica é aquela que se desenvolve tentando explicar um problema a partir das 

teorias publicadas em diversos tipos de fontes. Para levantar dados, acerca da empresa e de 

seus clientes, foi realizado um estudo de caso. Cavalcanti e Moreira (2010) explicam que 

estudo de caso tem como objeto de estudo uma entidade bem definida: um programa, uma 

instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma entidade social. 

Os dados qualitativos foram apresentados de maneira descritiva sob a análise dos 

autores, seguindo a metodologia do Balanced Scorecard. Através do cruzamento de 

informações, foi possível fazer associações que explicam ou demonstrem qual a marca de 

balança eletrônica tem maior/menor rentabilidade para a empresa. 

O principal recurso utilizado para a tabulação e tratamento dos dados coletados na 

empresa foi o programa Microsoft Excel®. Os dados numéricos foram apresentados em 

figuras e gráficos, por ser um recurso visual que proporciona rápido entendimento, a fim de 

complementar a análise qualitativa. 

 

4 RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE 

 

De acordo com Oliveira (2002) a estrutura organizacional de uma empresa refere-se a 

ordenação e o agrupamento de atividades e recursos, visando ao alcance de objetivos e 

resultados estabelecidos. É o conjunto ordenado de responsabilidades, autoridade, 

comunicações e decisões das unidades organizacionais de uma empresa (OLIVEIRA, 2002). 

Tendo em vista a explicação acima mencionada, pode-se dizer que a empresa 

Balsystem possui uma estrutura organizacional formal, no entanto não há um organograma 

definido institucionalmente. Os socios-proprietários fazem o acompanhamento, controle, 

avaliação dos resultados da empresa. A Gerência Geral é responsável pela coordenação, 

motivação, liderança das atividades, orientação das equipes, contratação de novos 

colaboradores, decisões estratégicas e apresentação dos resultados aos sócios-proprietários. 

Os processos organizacionais da empresa têm como áreas: Administração geral, 

Administração de RH; Administração financeira e de orçamentos; Administração de 

Marketing; Gestão da produção e de operações logísticas; e, Administração e sistemas de 

informação. Para um melhor entendimento da análise dos resultados, faz-se necessário 

conhecer tais processos e a caracterização do produto. Os mesmos serão descritos a seguir 

(BALSYSTEM COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE BALANÇAS LTDA, 2006).  
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4.1 Os processos organizacionais 

 

A administração geral da empresa Balsystem é centralizada. O processo de tomada de 

decisões está concentrado na figura do gerente, sob o aval dos proprietários. Não há um 

planejamento estratégico definido na empresa, no entanto, através de reuniões semanais, a 

gerência reúne os colaboradores para discutir problemas rotineiros, apresentar resultados, bem 

como comunicar e dar encaminhamentos de decisões tomadas pela administração geral. 

A empresa Balsystem não possui um setor de RH formalmente constituído. Os 

processos de recrutamento e seleção dos colaboradores, bem como os critérios exigidos para 

tal são definidos pelo Gerente Geral.  

Acerca da contabilidade da empresa Balsystem, a mesma é feita através de uma 

empresa terceirizada denominada TECPLAN. A empresa tem seu setor financeiro interno 

onde é feito todo serviço de entrada e saída de notas fiscais, emissão de boletos e cobranças, 

no final de todo mês é enviado para a TECPLAN que gera relatórios e folhas de pagamento. 

A empresa Balsystem não possui um setor específico para a Administração de 

Marketing. Este é trabalhado apenas através da equipe comercial que faz contato com os 

atuais clientes para renovar contratos de prestação de serviços e fazer a manutenção de seus 

estoques. Não há ações de marketing em meios de comunicação. A empresa é divulgada de 

maneira indireta, através da sua identidade visual na fachada, nos carros e no uniforme dos 

colaboradores.  

Seguindo o princípio da economicidade de Henry Ford
1
, a empresa Balsystem trabalha 

com pouco volume de produtos em estoque devido ao alto custo dos mesmos, desta forma, 

trabalha sob o regime de encomenda aos fabricantes de acordo com a demanda dos clientes. 

Já o estoque de peças de reposição utilizadas no suporte técnico é maior e mais variado, uma 

vez que a assistência oferecida pela empresa ao cliente exige que seja imediata por tratar de 

produtos indispensáveis para o funcionamento da mesma. Além disso, a agilidade no 

atendimento interfere na produtividade da empresa em relação aos serviços.  

Como sistema de informação automatizado a empresa Balsystem utiliza apenas o 

recurso de e-mail para as comunicações internas e externas (com seus clientes). Além disso, 

são realizadas reuniões semanais com os colaboradores e publicados avisos no mural de 

informações da empresa.  

 

4.2 Caracterização do Produto 

 

As balanças são instrumentos de medição empregados para determinar a massa de um 

corpo, ou de um objeto qualquer, utilizando-se a ação da gravidade sobre este corpo. Esses 

instrumentos podem servir igualmente para determinar outras grandezas, quantidades ou 

características em função da massa. De acordo com seu método de operação, um instrumento 

de pesagem pode ser classificado como um instrumento automático ou não-automático 

(INMETRO, 2015).  

Os instrumentos de pesagem podem ser de Classe I - Especial; Classe II - fina; Classe 

III - média; ou Classe IV - ordinária. Os instrumentos de pesagem de classes I e II são usados 

em laboratórios industriais, laboratórios químicos, em farmácias de manipulação, em casas de 

penhor e em pesagem de produto de alto valor monetário (ouro, drogas). As de classe III são 

                                                 
1
 O princípio da economicidade foi desenvolvido por Henry Ford e consiste em reduzir ao mínimo o estoque da 

matéria-prima em transformação, de tal forma que uma determinada quantidade de produtos (a maior possível) já 

estivesse sendo vendida no mercado antes do pagamento das matérias-primas consumidas e dos salários dos 

empregados. 
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utilizadas no comércio em geral, e as de classe IV são usadas para pesagem de produtos sem 

grande valor comercial, na qual a incerteza da medição não precisa ser controlada porque a 

transação feita com o instrumento de pesagem é de baixo valor comercial, pouco impactando 

no resultado final da operação.  

Cada balança possui uma carga máxima que é o valor máximo de carga que pode ser 

medido nela. Além disso ela possui um valor de divisão que é a menor massa que pode ser 

indicada no mostrador. A maioria dos instrumentos de pesagem comerciais em uso possuem 

uma carga máxima de 15 kg e uma divisão de 5 g (INMETRO, 2015A).  

O controle legal dos instrumentos de medição faz parte do conjunto de atividades da 

Metrologia Legal que visa à garantia metrológica (INMETRO, 2015). No Brasil as atividades 

da Metrologia Legal são uma atribuição do Inmetro, que também colabora para a 

uniformidade da sua aplicação no mundo, pela sua ativa participação no Mercosul e na OIML 

- Organização Internacional de Metrologia Legal (INMETRO, 2015). 

A empresa Balsystem está credenciada junto ao Inmetro, desde 1994. Esta credencial a 

qualifica a prestar serviços de manutenções corretivas e aferição em balanças comerciais e 

industriais. Sua qualificação também é reconhecida pelos principais fabricantes de balanças, 

que a mantém como rede autorizada. Além do credenciamento para prestar serviços de 

manutenção e aferição, a empresa também comercializa alguns modelos de Instrumento de 

Pesagem Não-automático (IPNA) de classe III (média), utilizadas no comércio em geral. A 

grande variedade de aplicações faz com que existam instrumentos de pesagem com as mais 

diversas capacidades e configurações. Para a realização deste estudo foi escolhido para análise 

um modelo Balança Eletrônica com Impressora Integrada de três marcas distintas: Marca A, 

Marca B, Marca C. 

Este modelo de balança fabricado pelas três marcas tem capacidade de pesagem de até 

30kg (classe III) e uma divisão de 5g. Este aparelho permite não só a pesagem rápida e 

eficiente de mercadorias, como também o cálculo simultâneo de seu preço, em função do peso 

obtido. O impressor integrado é um dispositivo para o registro de informações de forma 

impressa, podendo ser utilizado com formulários contínuos, etiquetas comuns ou térmicas, 

impressão de código de barras, onde serão registrados os dados capturados da balança / 

indicador. Com este modelo de balança todos os itens de um estabelecimento poderão ser 

codificados e precificados com até 6 dígitos, além da data e hora da embalagem.  

 

4.3 Resultados 

 

Os dados apresentados nos resultados a seguir foram coletados nas dependências da 

empresa, através de relatórios dos sistemas de gerenciamento financeiro e de atendimentos 

técnicos. Para processamento e análise dos dados gerados pelos relatórios foram definidas 

planilhas e métodos gráficos padronizados com os principais indicadores definidos.  

A partir da perspectiva da analise multidimensional, as três marcas de balanças 

eletrônicas foram então avaliadas tomando como critérios os seguintes aspectos: a quantidade 

de balanças eletrônicas vendidas, a margem de lucro obtida na venda das marcas, a taxa de 

incidência e custos dos chamados técnicos e os resultados da pesquisa de satisfação com os 

clientes. 

 

4.3.1 Quantidade de balanças vendidas 

 

O levantamento da quantidade de balanças vendidas foi realizado a partir do sistema 

de controle de vendas da empresa. O relatório demonstrou que nos últimos seis meses a 

empresa vendeu um total de 117 balanças sendo 62 da marca A, representando 53% das 

vendas; 30 balanças da marca B, representando 26% das vendas e 25 balanças da marca C, 
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representando 25% das vendas. Cabe salientar que a representatividade das vendas não tem 

relação direta com o sistema de remuneração da equipe comercial, uma vez que não há 

repasse de comissão aos vendedores. O sistema de remuneração é por quantidade e não por 

valores, não havendo assim, a ação de tendencialmente dos vendedores por oferecer 

determinada marca aos clientes. 

 

4.3.2 Margem de lucro 

 

A margem de lucro foi calculada através da subtração do valor médio de custo com o 

valor médio de venda dos produtos durante o período de seis meses. Os dados foram 

coletados através do sistema de controle de estoque, que registra as informações das notas 

fiscais. Em relação à lucratividade, o Gráfico 1 demonstra que o percentual médio de 

lucratividade das marcas por unidade (1 produto) foi bastante próximo, levando em 

consideração o preço médio de custo e o preço médio de venda das marcas de balança 

praticados no período avaliado. O percentual médio de lucratividade das marcas A, B, C 

foram respectivamente 41,37%, 38,11% e 37,99%. 

 

Gráfico 1 – Valor médio e percentual de lucratividade. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 

 

Outra análise refere-se ao montante das vendas realizadas durante o período. O 

faturamento da empresa com as vendas das três marcas de balanças totalizou o valor de 

R$145.314,00. As vendas da marca A representaram 58,4% do faturamento total, as vendas 

da marca B representaram 24% do faturamento e as vendas da marca C representaram 17,6%. 

 

4.3.3 Chamados Técnicos 

 

A partir do levantamento de balanças vendidas elaborou-se a lista dos clientes que 

entraram em contato com a empresa e solicitaram atendimento técnico. Durante o período 

estudado, foram solicitados 182 atendimentos no total. A marca B representou o maior 

número desses atendimentos com 37,91% (n=69), seguido da Marca A com 33,52% (n=61) e 

por último a marca C com 28,57% (n= 52).  

Nos 61 atendimentos técnicos da Marca A, 41% não envolveu substituição de peças 

enquanto (Categoria 1) 36,1% houve a necessidade de substituição (Categoria 2). As visitas 

para capacitação/treinamento (Categoria 3) representaram 14,8% dos atendimentos e em 8,2% 
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dos atendimentos o produto não apresentou defeito (Categoria 4). Em relação à Marca B, nos 

69 atendimentos realizados, 46,4% não envolveu substituição de peças enquanto 42% houve a 

necessidade de substituição. As visitas para capacitação/treinamento representaram 4,3% dos 

atendimentos e em 7,2% dos atendimentos o produto não apresentou defeito. Nos 52 

atendimentos realizados na Marca C, em 53,8% não houve substituição de peças e em 44,2% 

houve a necessidade de substituição. Em 1,9% dos atendimentos o produto não apresentou 

defeito e não houve nenhum atendimento para capacitação/treinamento. Para melhor 

visualização foi elaborado também o Gráfico 2, conforme abaixo: 

 

Gráfico 2 - Percentual de atendimentos técnicos por categoria de serviço executado. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 

Conforme já apresentado no gráfico 2, a marca B teve maior representatividade no 

total de atendimentos técnicos, seguida da marca A e da marca C, no entanto, é preciso avaliar 

também a proporção desses atendimentos em relação à quantidade total de balanças vendidas. 

Observou-se ainda, durante a pesquisa que a marca C, apesar de ser a marca com 

menor representatividade nas vendas foi a marca com maior índice de atendimentos. A 

proporção de atendimentos por quantidade vendida foi de 2,08. A proporção da marca B foi 

2,3 e da marca A, a mais vendida, foi 0,98. Percebe-se portanto que os números vendas e de 

atendimentos foram inversamente proporcionais.  

 

4.4 Pesquisa de satisfação 

 

A pesquisa de satisfação com os clientes foi realizada através da aplicação de um 

questionário elaborado pelos autores e cadastrado na plataforma Google Forms ®. Os clientes 

foram convidados a participar da pesquisa através de e-mail, tomando como referência o e-

mail cadastrado no banco de dados de clientes da assistência técnica. O link para acesso ao 

questionário foi enviado a todos os clientes que adquiriram uma das três marcas de balanças 

durante o período estudado.  

As 117 balanças foram vendidas para um total de 76 clientes distintos, assim, foram 

contatados 76 clientes para a participação na pesquisa. Deste total, 35 clientes adquiram a 

marca A, 22 clientes adquiriram a marca B e 19 clientes adquiriram à marca C. A participação 

dos clientes na pesquisa correspondeu a 43 questionários validos representando 56,6%.  

A análise e tabulação das respostas dos questionários foi calculada separadamente para 

cada uma das marcas e para isso foi utilizado o programa Microsoft Excel®. A seguir serão 

apresentados os resultados da tabulação para cada uma das perguntas do questionário. 
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A primeira questão do questionário procurou identificar a área de utilização da balança 

no estabelecimento. Nos estabelecimentos que possuem balanças da Marca A a maior parte, 

31,6%, são utilizadas em Açougues. Nos estabelecimentos que possuem a Marca B os 

maiores percentuais indicam a utilização em açougues e padarias com 25% de representação 

para cada um. Nos estabelecimentos que possuem a Marca C o maior percentual de uso 

também aparece dividido com 25% das balanças sendo utilizadas na área de hortifrúti e 25% 

na área de panificação. A questão dois abordou o tempo de uso do produto tendo como 

parâmetro o tempo de garantia legal e garantia contratual do produto. A garantia legal está 

amparada por lei e compreende um prazo de 90 dias contados a partir da compra do produto e 

emissão da nota fiscal. A garantia contratual é aquela que, inicia-se após os 90 dias de 

garantia legal, seria a garantia do fabricante do produto, com prazo contratual de geralmente 9 

(nove) meses. A partir das respostas identificou-se que a maior parte das balanças das três 

marcas estão em uso há mais de três meses, sendo 63,2% das balanças da marca A, 58,3% da 

marca B e 66,7% da marca C.  

Após identificar a área de utilização e o tempo de uso do produto procurou-se avaliar o 

motivo que levou o cliente a escolha da marca. A maior parte dos clientes da Marca A, 42,1%, 

disseram que o estabelecimento já possui outros equipamentos desta marca e que este foi o 

principal motivo da escolha. A indicação do vendedor foi apontada como o principal motivo 

de escolha para 50% dos clientes da Marca B. Já os clientes da Marca C, 50% apontaram que 

o preço em relação aos concorrentes foi o fator mais relevante na decisão de compra. 

Os clientes também foram questionados em relação a qualidade da marca. Avaliando o 

equipamento adquirido, a qualidade da marca foi associada a Baixa Manutenção pela maioria 

dos clientes da Marca A com 36,8%; seguido por Durabilidade com 31,6%. A maioria dos 

clientes da Marca B, 25%, associaram a qualidade da marca com o Suporte da Assistência 

Técnica. Já a opinião da maioria dos clientes da Marca C aparece dividida com 33,3% 

indicando o Design/Aparência do produto e 33,3% indicando Facilidade do manuseio. Nesta 

questão, apenas os clientes da marca B (16,7%)  indicaram que o equipamento da marca não 

tem qualidade, o que representa algum tipo de insatisfação com o mesmo. 

Com o objetivo de comparar o produto adquirido com o de outras marcas, perguntou-

se aos clientes se o estabelecimento já possui equipamento semelhante de outra marca. A 

maioria dos clientes das marcas A, B e C respondeu que não possui, com o percentual de 

57,9%, 58,3% e 58,3% respectivamente. 

No entanto, os clientes que possuem equipamento semelhante de outra marca, 

avaliaram a qualidade do mesmo. Todos os clientes da marca A avaliaram positivamente o 

seu produto em relação ao similar de outra marca. Destes, 21,1% avaliam seu produto com 

qualidade moderadamente superior e 21,1% com qualidade extremamente superior.  

Na opinião dos clientes da marca B, 8,3% avaliam seu produto com qualidade 

moderadamente superior; 16,7% acreditam ter a mesma qualidade e 16,7% disseram ter 

qualidade Extremamente inferior. 

A maioria dos clientes da Marca C acreditam que seu produto tem qualidade inferior 

quando comparado ao similar de outra marca, uma vez que 25% deles respondeu que seu 

produto é moderadamente inferior. Para 8,3% dos clientes seu produto é moderadamente 

superior e para os demais 8,3% o produto possui a mesma qualidade. 

Outro elemento avaliado foi a opinião dos clientes em relação a assistência técnica. 

Para tanto, os mesmos foram questionados sobre a rapidez da assistência ao resolver seu 

pedido ou questão. Os clientes das três marcas avaliaram positivamente esta questão. 

Somando-se os índices: “Extremamente rápido”, “moderadamente rápido” e “muito rápido” 

os percentuais para as marcas A, B e C foram respectivamente: 94,7%; 75% e 100%. Apenas 

5,3% dos clientes da marca A relataram que o atendimento foi “Nada rápido”, enquanto 

16,7% % dos clientes da marca B relataram pouca rapidez e 8,3% nenhuma rapidez. 
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Quando questionados em relação ao treinamento técnico dado pela assistência para a 

utilização do produto a maioria dos clientes das três marcas deu respostas favoráveis. 

Somando-se os índices: “Extremamente satisfeito”, “moderadamente satisfeito” e “muito 

satisfeito” os percentuais para as marcas A, B e C foram respectivamente: 84,2%; 83,3% e 

100%. A Insatisfação dos clientes da marca A representou 15,8% somando os índices Pouco 

Satisfeito e Nada Satisfeito. Nenhum cliente da marca C demonstrou insatisfação com o 

treinamento. 

Para compor a avaliação, os clientes foram questionados diretamente em relação ao 

grau de satisfação com os mesmos e se recomendariam o equipamento/marca. A maioria dos 

clientes da Marca A demonstram satisfação com um percentual de 94,7% somando-se os 

índices: “Extremamente satisfeito”, “Moderadamente satisfeito” e “Muito satisfeito”. Já as 

marcas B e C obtiveram um percentual de satisfação de 75% e 91,7% respectivamente. 

Quando questionados se recomendariam o equipamento/marca, o grau de satisfação 

foi bastante representativo para a Marca A com 94,7% de respostas “Sim”, seguido da marca 

C com 75% e 66,7% para a marca C. 

Para finalizar a pesquisa, foi disponibilizado um espaço para que os clientes pudessem 

escrever seus comentários, críticas e/ou sugestões a respeito da assistência técnica e do 

equipamento, no entanto, nenhum cliente respondeu a este questionamento. Desta forma, não 

foi possível identificar qualquer comentário que pudesse dar maiores indicativos ou 

explicações para as opiniões manifestadas nas questões anteriores. Principalmente naquelas 

onde foi identificado algum grau de insatisfação. 

 

4.5 Análise do Prognóstico 

 

Baseado na etapa anterior, elaborou-se a relação dos indicadores de performance 

escolhidos para a empresa com as quatro perspectivas do BSC.  As relações construídas entre 

os indicadores e perspectivas podem ser melhor compreendidas na imagem e no quadro a 

seguir. 

 

Figura 1 - Relação das Perspectivas do Balance Scorecard com seus Indicadores. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores, adaptado de Kaplan e Norton (1997).  

 

Na Figura 1 é possível visualizar como as perspectivas do BSC se integram. Na 

perspectiva financeira, a margem de lucro narra os resultados tangíveis nos termos 
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financeiros. Na perspectiva do cliente, a quantidade vendida ressalta a proposição de valor 

para os clientes-alvo. Nesta perspectiva, a escolha indica os produtos/serviços que são de 

grande valor para a organização. Já na perspectiva dos processos internos, os chamados 

técnicos representam quais os processos mais críticos onde se espera que exerça maior 

impacto sobre a estratégia. Na perspectiva de aprendizado e crescimento, os dados da 

pesquisa de satisfação demonstram os ativos intangíveis mais importantes para a formulação 

de ações corretivas e de uma estratégia. Cabe salientar que os indicadores sugeridos foram 

criados para uma necessidade específica da empresa e que todos estão conectados por relações 

de causa e efeito. 

A próxima etapa consistiu em determinar notas de performance para avaliar as 

perspectivas e, desta forma, criar um ranking das marcas. Adotou-se uma escala de 1 a 3 para 

dar notas a cada um dos indicadores sendo que a nota 3 representa a melhor avaliação, 

enquanto a nota 1 representa a pior avaliação dentre as três marcas. Seguindo o raciocínio de 

Kaplan e Norton (2004) a criação de valor é indireta, o valor é contextual, potencial e, por 

fim, os ativos vão atuar em conjunto. Os indicadores e notas de performance foram 

construídos com base nas informações da empresa e na literatura disponível. A tarefa de 

balancear e alinhar os indicadores às perspectivas do BSC não é simples, entretanto como o 

próprio modelo do BSC é dinâmico, as premissas apresentadas podem ser testadas e 

revisadas. Para a elaboração do ranking foram somadas as notas de cada uma das 

perspectivas, conforme demonstra o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Ranking das Notas de Performance: 

 

 

Perspectiva do 

Balance 

Scorecard 

 

Indicador 

 

Marca A 

 

Marca B 

 

Marca C 

Perspectiva 

Financeira 
Média das notas 

de performance 

da Perspectiva 

Financeira 

3 2 1 

Perspectiva do 

Cliente 
Notas de 

Performance da 

Perspectiva do 

Cliente 

3 2 1 

Perspectiva dos 

Processos 

Internos 

Média das notas 

de performance 

da Perspectiva 

dos Processos 

Internos 

2,5 2 2,5 

Perspectiva do 

Aprendizado e 

do Crescimento 

Média das notas 

de performance 

da Perspectiva do 

Aprendizado e do 

Crescimento 

2,6 1 2,3 

Pontuação total 11,1 7,0 6,8 

Fonte: Elaborados pelos autores (2015). 
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A marca A atingiu pontuação total 11,1. A marca B atingiu 7,0 pontos e a Marca C 

somou 6,8 pontos. Percebe-se, portanto que a marca A atingiu maior pontuação sendo 

considerada a que traz maior benefício para a empresa levando em consideração os 

indicadores avaliados. 

 

 

5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente relato técnico buscou realizar uma análise multidimensional de um dos 

produtos do portfólio de vendas de uma empresa de automação comercial, através da 

metodologia Balanced Scorecard (BSC). Os resultados obtidos atingiram o objetivo principal 

que consistia em analisar e descrever as marcas de balanças eletrônicas representadas pela 

empresa, a partir do BSC, tomando-se como critérios: a quantidade de balanças eletrônicas 

vendidas, a margem de lucro obtida na venda, a taxa de incidência e custos dos chamados 

técnicos e os resultados da pesquisa de satisfação com os clientes. Possibilitando assim, 

identificar que a marca de balança eletrônicas “A”, dentre as três representadas pela empresa, 

traz mais benefícios para a organização. 

Nas próximas etapas, durante a elaboração dos Balanced Scorecards departamentais e 

individuais, é possível que novos indicadores sejam criados, sendo também registrados no 

dicionário de indicadores. 

Assim como a empresa é dinâmica e está sempre mudando, tanto por fatores internos 

como por fatores externos, o Balanced Scorecard também deve ser dinâmico, acompanhando 

as mudanças da empresa. Recomenda-se então que uma revisão de todo o BSC (desde o mapa 

estratégico até os Balanced Scorecards individuais) seja revisto uma vez por ano, juntamente 

com o processo de projeções para o ano seguinte. 

A pesquisa limitou-se apenas a elaborar uma proposta de avaliação do desempenho, 

enfatizando o impacto da ação estratégica de panfletos promocionais na receita de vendas da 

empresa, não realizando efetivamente a avaliação completa com base nas quatro perspectivas 

descritas. Desta maneira, permite-se a realização de futuros estudos, onde se pode avaliar o 

impacto da ação estratégica de panfletos promocionais nas outras perspectivas, do cliente, 

processos internos, e aprendizagem e crescimento. Possibilitando ainda, através de pesquisas 

de causalidade, verificar o quanto a ação estratégica específica de panfletos promocionais 

contribui para o crescimento das vendas. 
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