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A PESQUISA
• Dados coletados entre 12/03/2021 a 16/04/2021

• Público: principalmente associados ABES, porém aberto ao público
• Escala de avaliação: 1 a 5 (discordo totalmente, discordo parcialmente, indiferente, concordo
parcialmente, concordo totalmente)
• Número de respondentes: 51
• Empresas: 45
• Contexto e Objetivo:

Com o intuito de promover o desenvolvimento das empresas do setor de software e
potencializar seus resultados, a ABES e a FDC, celebraram uma parceria e lançam a pesquisa
Diagnóstico de Gestão. A pesquisa possibilitou identificar os desafios e temas críticos de gestão
que precisam ser trabalhados para desenvolver as empresas deste segmento_______________
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PERFIL DOS RESPONDENTES
Houve uma concentração
significativa de respondentes
com cargo de direção sendo
que destes ≅ 74% são do
estado de São Paulo.

51 respondentes:
 63% de SP
 13% SC
 7% MG
 17% outros
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SEGMENTO DAS EMPRESAS

Empresas no segmento de serviços com
predominância em software, 71,7%,
estão entre as 98,1% da base de
respondentes da pesquisa, o que é
natural considerando a ABES.
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FATURAMENTO DAS EMPRESAS

Em torno de 53% das empresas
respondentes faturam mais de R$
10MM ao ano, com uma
concentração de ≅ 59% no estado
de São Paulo.
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N° DE COLABORADORES
92% dos
respondentes tem 1
a 1401
colaboradores, sendo
a média de ≅ 476.
No entanto, a
mediana é de 30 e
aproximadamente
76% das empresas
tem menos do que
100 colaboradores.
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EXPECTATIVAS DE CRESCIMENTO
No geral as
expectativas são
boas.
44 empresas de 51
respondentes
esperam crescer em
média 16% neste
ano, sendo que 45%
da base estima
crescer entre 10% e
20%.
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MATURIDADE DE GESTÃO
O nível de maturidade médio das empresas é satisfatório, com índice superior a 70% em todas as verticais
de avaliação, não obstante o desvio padrão em várias questões ser superior a 1, deixando claro que a base
apresenta variações importantes de maturidade
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Mesmo
apresentando
médias elevadas a
base demonstra
que vários
respondentes
tem baixos níveis
de satisfação com
suas pontuações
em praticamente
todas as questões
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Gestão de caixa e acompanhamento de resultados são pontos altos, no entanto a
avaliação de investimentos para crescimento do negócio tem espaço para melhoria

Dimensão Econômico-Financeiro
4,1

8. A empresa adota Indicadores de Desempenho Financeiro.

7. A empresa adota alguma avaliação quanto ao retorno financeiro sobre os investimentos, referente ao crescimento do
negócio grandes compras, expansão, nova loja, estoques especiais, novas instalações etc).

3,5
4,3

6. A empresa possui elaboração mensal e anual de Balancetes e Balanços.

5. A empresa possui um modelo e processo eficaz de Gestão de Custos.

4. A empresa possui um Plano de Investimentos, seja com Capital Próprio e/ou com Capital de Terceiros para
modernização ou crescimento ou expansão.

3,7
3,6

3. A Empresa possui um Fluxo de Caixa acompanhado semanalmente no mínimo).

4,4

2. A empresa adota o acompanhamento mensal do Demonstrativo de Resultados do período, visando avaliar as
diferenças entre o previsto e o realizado no mês, tomando por base o Orçamento.

4,4

1. A Empresa possui Orçamento Anual, com projeções de metas mensais de Receita, Despesas , Custos etc.

4,2
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Em relação ao mercado as empresas entendem possuir uma boa estratégia em relação aos
seus produtos e serviços, além de ter parceiros importantes e capacidade para crescer, mas
a continuidade do negócio talvez esteja muito vinculada aos fundadores
Mercado
18. A empresa se considera preparada para aproveitar oportunidades de aquisição ou fusão com outras empresas ou
concorrentes.

3,4
3,9

17. A Empresa adota variados canais de vendas: presencial, online, call centre, redes sociais etc.

4,0

16. A Empresa tem plena capacidade de expandir sua operação atual.
15. A empresa adota também outros modelos de vendas como representantes ou terceiros comissionados.

3,1
3,6

14. A empresa possui um time comercial que cumpre os objetivos e metas recorrentemente.

3,5

13. A empresa explora constantemente as oportunidades de expansão por meio de negócios complementares ao atual.
12. A empresa possui parceiros de negócio importantes para conseguir entregar as ofertas produtos e/ou serviços) aos
Clientes.
11. A empresa possui uma grande independência dos) fundadores) quanto à necessidade de mudanças nos produtos
e/ou serviços.
10. A empresa possui um grupo de pessoas com capacidade para criar novas ofertas produtos e serviços).
9. A Empresa possui estratégia de mercado quanto aos seus produtos e/ou serviços.

4,1
3,2
4,0
4,2
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Os respondentes entendem que os processos internos no geral estão bem
estruturados, mas há oportunidades para controle de perda de vendas por falta de
recursos
Processos Internos e TI
3,8

27. Nos consideramos preparados para cumprir a LGPD

4,0

26. A empresa possui informações necessárias e sufientes para a tomada de decisão de forma correta e oportuna.
25. A empresa possui sistemas de informação, juntamente com a infraestrutura de comunicação, dados, imagem e voz
estão bem gerenciados por profissionais capacitados que contribuem diretamente para a execução do negócio.

4,1

24. A empresa possui um parque instalado e atualizado, de equipamento de TIC e software suficiente para a operação
atual e dos próximos 2 anos.

4,1
4,0

23. A empresa possui um processo de gestão de desenvolvimento que garante a entrega dentro dos prazos acordados.

22. A empresa possui controle de rupturas/perda de vendas por falta de recursos.
21. A empresa possui um controle de disponibilidade de recursos estruturado e sabemos o que temos, quanto, onde e
qual o preço de cada recurso.
20. A empresa possui assertividade no processo de compras com a aquisição de produto e/ou serviço certos, na
qualidade, preço, prazo e forma de pagamento corretos.
19. A empresa possui processos e sistemas que geram informações atualizadas?

3,0
4,0
4,1
4,1
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O acompanhamento do mercado, concorrência e a interação e medida de satisfação
de clientes são campos de melhoria necessários para manutenção da relevância dos
negócios e aumento do LTV
Clientes
36. A empresa adota algum sistema com o qual consegue monitorar a fidelidade dos seus clientes quanto à marca e aos
produtos e/ou serviços.

3,0

35. A empresa possui estratégia de divulgação eficaz de nossa Marca, Produtos e/ou Serviços por meio de nossas ofertas
e campanhas junto aos Clientes e ao Mercado.

3,6
4,0

34.A empresa possui atualmente uma margem de lucro positiva e de acordo com as expectativas da Empresa.

3,6

33. A empresa possui algum acompanhamento/ monitoramento regular do mercado e suas tendências.
32. A empresa adota algum modelo de acompanhamento da concorrência a ponto de conhecer seus pontos positivos e
negativos, e forma de atuar.

3,3

4,1

31. Nossa quantidade de novos clientes vem aumentando a cada ano.

3,9

30. A empresa sabe claramente os motivos e razões pelos quais os clientes compram conosco.

29. A empresa aplica pesquisas de satisfação de clientes e toma decisões com base nos resultados delas.
28. A empresa conhece muito bem seus Clientes e possui informações sobre o cliente, tais como: quem é, contatos,
quando comprou, o que comprou, seu perfil pessoal, interesses e gostos e outras informações adicionais relevantes.

3,2
4,1
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O ponto de menor pontuação média da pesquisa está relacionado a sucessão e
consequentemente governança, um olhar mais atento sobre o futuro da empresa se
faz necessário
Pessoas
47. A empresa possui um programa/critério para preparar os sucessores profissionais ou da
familiares).

2,6
3,9

46. A empresa adota remuneração variável baseada em critérios de mérito.
45. A empresa adota algum modelo de avaliação junto aos colaboradores, periodicamente?

44. Os diferentes níveis de gestão abaixo da alta direção) da empresa possuem autonomia suficiente
para tomar decisões dentro da sua área de responsabilidade.
43. O modelo de decisões adotado é descentralizado, priorizando a agilidade, satisfação dos clientes
e resultado.
42. A empresa possui um clima de abertura a mudanças.

41. A empreasa possui uma organização eficaz que é refletida no organograma da Empresa.
40. Os colaboradores possuem o entendimento claro do que fazer em suas funções e áreas e
trabalho.
39. A empresa possui um modelo onde percebe-se o comprometimento e engajamento dos
colaboradores para o cumprimento das metas designadas para cada um.
38. Os colaboradores conhecem e adotam os princípios e os valores trazidos pelos acionistas para
poderem melhor desempenhar suas funções.
37. A empresa possui colaboradores em quantidade e qualidade necessários ao Negócio.

3,4

3,8
3,7
4,0
4,0
3,9
3,8
4,1
3,6
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Dúvidas e Comentários
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José Antonio P. Capito
Professor Associado
josecapito.associado@fdc.org.br

Camila Gil
Gerente de Médias Empresas
camila.gil@fdc.org.br | +55119.9519.7954

CAMPUS ALOYSIO FARIA

CAMPUS BELO HORIZONTE

CAMPUS SÃO PAULO

ASSOCIADOS REGIONAIS

Av. Princesa Diana, 760
Alphaville Lagoa dos Ingleses
34.018-006 – Nova Lima (MG)

Rua Bernardo Guimarães, 3.071
Santo Agostinho
30140-083 – Belo Horizonte (MG)

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.184
Vila Olímpia – 15º andar
04548-004 – São Paulo (SP)

A FDC trabalha em parceria com
associados regionais em todo o
Brasil. Consulte o associado mais
próximo à sua região.
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