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RESUMO 
DASILVA, Christian. Gestao por indicadores: 0 alinhamento da estrategia como feedback. 

0 conceito do Balanced Scorecard (BSC) ajuda-o a traduzir a estrategia em a<;ao. A 
cria<;§.o do BSC tem infcio na visao e estrategias da organiza<;ao, a partir das quais sao 
definidos os fatores crfticos de sucesso. Os indicadores de desempenho permitem a 
defini<;§.o de metas e a medi<;§.o dos resultados atingidos em areas crfticas da execu<;ao das 
estrategias. Assim, o Balanced Scorecard e um sistema de gestao de desempenho, 
derivado da visao e estrategia, refletindo os aspectos mais importantes do neg6cio. 
Ao relacionar os objetivos, as iniciativas e os indicadores com a estrategia da empresa, o 
BSC garante o alinhamento das a<;Oes das diferentes areas organizacionais em torno do 
entendimento comum dos objetivos estrategicos e das metas a atingir, permitindo desta 
forma avaliar e atualizar a propria estrategia. Os sistemas tradicionais de gestao e controle, 
ao focar exclusivamente em dados financeiros e contabeis, tornaram-se rapidamente 
obsoletos, nao respondendo as novas necessidades de monitora<;ao do neg6cio. 0 BSC, 
integrando indicadores financeiros e nao financeiros, garante tambem uma perspectiva 
abrangente do desempenho das areas crfticas do neg6cio. Neste contexto, os criadores do 
BSC, Kaplan & Norton, definiram quatro dimensoes atraves das quais a atividade de uma 
organiza<;ao deve ser analisada: 

• Dimensao Financeira (Como estamos perante os nossos acionistas?) 
• Dimensao Cliente (Como estamos perante os clientes I mercado?) 
• Dimensao Processos (Como esta o nosso desempenho nos processos e recursos 

crfticos?) 
• Dimensao Aprendizagem e lnova<;ao (Como deveremos sustentar a nossa 

capacidade de mudanc;a e melhoria?) 

Palavras-chave: Balance Scorecard; lndicadores; stakeholders; Gestao Balanceada de 

Performance e Planejamento Estrategico. 
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1. INTRODUCAO 

A pujanga economica do seculo XX - em que pesem as criticas sobre 

distribuigao de renda, danos ambientais e concentragao de poder - esta assentada 

no desenvolvimento das organiza<;oes, principalmente aquelas voltadas para o lucro. 

Desde os prim6rdios da evolugao industrial, a "firma" ganhou especial 

interesse como unidade de estudo, levando ao surgimento da Administragao como 

area especifica do conhecimento e, posteriormente, como profissao. 

Colocando num segundo plano as discussoes sobre o fato de a Administragao ser 

"tecnica", "arte" ou "ciemcia". identifica-se nftido papel de integradora de correntes de 

pensamento no que tange a geragao de resultados com base na alocagao de 

recursos para o atendimento de finalidades especificas. 

Se por urn lado a Administragao depende de maior profundidade no conhecimento 

da essencia humana para atender suas finalidades, por outro escuda-se em 

conhecimentos e metodos quantitativos para garantir a eficiencia do processo. 

As diversas escolas da administragao, ao Iongo do seculo XX, vasta literatura 

baseada em experimentos, observagoes, estudos de caso, etc., alternando enfoques 

indutivos e dedutivos na construgao de modelos que, na pratica, implicariam a 

melhoria da performance e da competitividade. 

Ao mesmo tempo, repetindo insistentemente a maxima protagorica de que "o 

homem e a medida de todas as coisas", buscou-se, a exaustao, construir aparato 

voltado a mensuragao - cada vez mais acurada - do desempenho das organiza<;oes 

e dos profissionais que nelas trabalham ate mesmo procedimentos de confirmagao 

das ideias preconizadas nos diversos modelos de gestao. 

Com o processo de desenvolvimento fortemente atrelado a dependencia de 

capital financeiro externo as organizagoes - obrigagoes onerosas ou participagoes no 

controle - intensificaram-se as incursoes no campo da Gestao do Desempenho como 

forma de assegurar o retorno sobre o patrimonio envolvido. 
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Assim, tanto por imposi9ao de proprietarios quanto por pressoes externas de 

credores e investidores, desempenho e competitividade tornaram-se 

impulsionadores da dinamica organizacional: a necessidade de governar os 

investimentos e de garantir altas performances determinou o surgimento de 

mecanismos para assegurar que as a9oes tomadas pelos gestores estivessem em 

sintonia com os interesses dos principais stakeholders - praticas de Governan9a 

Corporativa. 

A dinamica de relacionamento entre os stakeholders e organiza9ao e devida a 

urn continuo, porem mutante, intercambio de contribui9oes e indu9oes que supre 

recursos e atende expectativas ao Iongo do empreendimento. 

Para efeito da formula9ao de estrategias, a correta interpreta9ao das demandas dos 

estakeholders e vital para urn adequado posicionamento e boas condi9oes de 

aprendizagem organizacional, caso contrario, eles tendem a retirar o suporte que 

proporcionam a organizavao. 

0 equilfbrio entre os interesses dos diversos stakeholders constitui ponto dos 

mais importantes na formula9ao de uma estrategia: a impossibilidade de assentir a 

todas as demandas gera conflitos que podem tirar efetividade das escolhas, 

diminuindo desempenho e competitividade como urn todo. 

Quatro principais vertentes tern marcado os estudos sobre vantagem e nfveis 

de performance - analise estrutural da industria, recursos e competemcias, 

processos de mercado e capacidades dinamicas podendo ser agrupadas em teorias 

que consideram a vantagem competitiva urn atributo de posicionamento exterior a 

organiza9ao - derivado da estrutura da industria, da dinamica da industria, da 

dinamica da concorrencia e do mercado e nas que consideram a performance 

superior como urn fenomeno decorrente primariamente de caracterfsticas internas da 

organiza9ao. 

Q d 1 0. ua ro ngem e Natureza d v ta as an ~ens c ff om_Qe 11vas 
Estrutura Estatica da Industria: Processes Dinamicos de 
equilfbrio e estrutura Mercado: mudanr;a e incertezas 

A vantagem competitiva Analise Estrutural da Industria Processos de Mercado 
explica-se por fatores Organiza~o Industrial: (Hayek, Schumpeter) 
externos (mercados, Modelo SCP 
estrutura das industrias Anillise de Posicionamento 
etc.) fPorter) 
A vantagem competitiva Recursos e Competencias Capacidades Dinamicas 
explica-se por fatores Teoria dos Recursos Teoria das Capacidades 
internos especificos a firma Dina micas 
Fonte Vasconcelos & Cirino, p. 23 

5 



A primeira vertente -Analise Estrutural da Industria - segue, em grande parte, 

o paradigma da concepgao neoclassica em que a vantagem competitiva, expressa a 

partir de resultados economicos consistentemente superiores as media, e uma 

excepcionalidade em fungao de uma imperfeigao temporaria de funcionamento dos 

mercados. 

0 modelo de Structure-Conduct-Perfornace (SCP) supoe que a performance 

economica da firma e resultado direto de seu comportamento concorremcial e 

inerente a estrutura da industria na qual a organizagao esta inserida. 

Na analise proposta por Porter (1991), o posicionamento da organizagao 

dentro da estrutura industrial correspondente ao principal determinante da 

competitividade, sendo a vantagem competitividade entendida como o resultado da 

capacidade de se obter um custo menor do que os concorrentes, de gerar valor 

diferenciado para os compradores ou de estabelecer relacionamentos focalizados 

em determinado segmento. 

Na segunda vertente- Recursos e Competencias -, a competitividade advem 

da habilidade em selecionar e combinar os "feixes" de recursos ou conjuntos de 

competencias e capacidades controlados pela organizagao, incluindo recursos 

ffsicos e intangfveis. 

A individualizagao das organizagoes se da em fungao de escolhas 

estrategicas que visam a plena utilizagao dos recursos e competencias, o que 

impede o equilfbrio das firmas e mercados. 

A superioridade de performance e resultante da impossibilidade de todas as 

organizagoes, em pe de igualdade, acessarem e combinarem o mesmo conjunto de 

recursos com o mesmo conjunto de habilidades individuais para agregar valor. 

A terceira vertente - Processos de Mercado - prioriza a importancia do modelo 

economico como pano de fundo para a competitividade e para as diferengas de 

desempenho das organizagoes, sendo o desequilfbrio encarado como fenomeno 

permanente. 

A assimetria informacional gera um processo de descoberta interativa que 

mobiliza informagoes divergentes e conhecimentos dispersos, criando competigao, 

incentivos, recompensas e o prego de mercado. 

Os processos de "destruigao criadora", de renovagao constante de produtos

por inovagao ou imitagao - de procedimentos e de formas organizacionais sao 
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relacionados a gerayaO temporaria 

equilfbrio de mercado. 

de rendas do empreendedor, inibindo o 

A diferen9a de performance esta associada a fatores subjetivos e de diffcil 

observa9ao, estando a vantagem competitiva associada aos nao imitaveis pelo 

mercado a partir de compara9oes. 

A quarta e ultima vertente - Capacidades Dinamicas - procura observar as 

rela9oes entre o processo decis6rio, as a9oes empreendidas e suas conseqOencias 

gerenciais em termos de forma9ao, conserva9ao e distribui9ao de recursos. 

0 ponto central e o estudo do conjunto de procedimentos que influencia na 

produ9ao de ativos tangfveis e intangfveis, levando as permanentes reconfigura9ao, 

restrutura9ao, revitaliza9ao e renova9ao que proporcionam fontes adicionais de 

desempenho. 

A concorrencia e vista sob prisma do confronto entre competencias e nao 

mais entre produtos e servi9os: gestao do portfolio de competencias passa a ter sua 

importancia destacada para a sobrevivencia e prosperidade das organiza9oes. 

A gestao do conhecimento ascende como ferramenta estrategica ao 

entrela9ar conhecimentos especfficos e tacitos em torno da questao da 

competitividade, permitindo melhor navegabilidade em rela9ao as competencias 

centra is. 

As diversas vertentes apresentam efeitos significativos ara entendimento e 

competitividade: quanto mais "abertos" forem os direcionadores do funcionamento 

da firma, mais sensfveis serao os efeitos da estrategia aos interesses dos 

stakeholders. 

1.1. Tema 

0 uso do BSC ("Balanced Scorecard"}, como referencial para implanta9ao de 

um processo de Gestao por lndicadores em empresas de manufatura. 

7 



1.2. Delimitacao Do Tema 

Ao relacionar os objetivos, as iniciativas e os indicadores com a estratE§gia da 

empresa, o BSC garante o alinhamento das ac;oes das diferentes areas 

organizacionais em torno do entendimento comum dos objetivos estrategicos e das 

metas a atingir, permitindo desta forma avaliar e atualizar a propria estrategia. 

1.3. A Justificativa 

0 mundo esta passando por uma fase de mudan<;as muito rapidas. Nao seria 

facil de imaginar a queda do Muro de Berlin na metade do seculo passado. Caiu o 

muro e tudo que estava atras. No entanto, estas mudan<;as sao apenas parte da 

rapida evolu<;ao social, tecnol6gica e sobretudo mental que a humanidade vem 

experimentando. Estas mudan<;as tem trazido amea<;a a sobrevivencia das 

empresas em todo o mundo pelos mais variados motivos podemos imaginar o 

proprietario de uma empresa nas seguintes condi<;6es: 

Seu produto perdeu a atualidade pelo lan<;amento de um outro produto 

melhor e mais barato; 

Certos pafses no desespero de conseguirem divisas, baixaram o pre<;o 

internacional de seu produto fazendo com que sua empresa perdesse 

competitividade; 

Seus concorrentes ja utilizam novos equipamentos que tornaram o sue 

processo ineficaz para o novo nfvel de qualidade e tecnol6gico colocado no 

me rca do; 

Certos pafses impoem exigencias diffceis de serem alcan<;adas com seu 

atual processo; etc. 

Esta e a condi<;ao caracterfstica da era em que vivemos: empresas ate 

entao aparentemente inexpugnaveis podem, devidos as rapidas mudan<;as, ter sua 

sobrevivencia amea<;ada. Todos n6s conhecemos exemplos no Brasil e exterior. E. 
por este motivo que a preocupa<;ao atual da alta administra<;ao das empresas em 
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todo mundo tern sido desenvolver sistemas administrativos (software) 

suficientemente fortes e ageis de tal forma garantir a sobrevivencia das empresas. 

A intengao do BSC, como abordagem gerencial nas empresas, e 

justamente criar condigoes internas que garantam a sobrevivencia das organizagoes 

a Iongo prazo. 

1.4. 0 Problema 

Como aumentar as possibilidades de sobrevivencia das organizagoes 

manufatureiras atacando as variaveis dos processos produtivos e administrativos, 

alinhando os mesmos com o Planejamento Estrategico da organizagao, atraves da 

adogao do processo de melhoria contfnua com base na Gestao por lndicadores 

fundamentada na metodologia do BSC? 

1.5. Hip6teses 

Para aumentar a lucratividade , com alto retorno sobre o investimento, e 

necessario fazer "aporte de conhecimento" de tal maneira a aumentar o "ATIVO DE 

CONHECIMENTO" da empresa. Este ativo esta na cabega das pessoas e com ele 

e possfvel desenvolver e absorver "software"; 

Reconhecendo a limitagao humana na velocidade de seu aprendizado 

este aporte de conhecimento deve ser continuo, isto e, por toda a vida do 

empregado; 

Reconhecendo a necessidade de voluntariedade no aprendizado para que 

o aporte de conhecimento seja o mais rapido possfvel, e necessario gerenciar toda a 

empresa para que o moral das equipes seja elevado; 

Reconhecendo a existencia do "ATIVO DO CONHECIMENTO" na cabega 

das pessoas, e necessario criar condigoes que evitem a safda das pessoas da 

empresa. Esta safda traria como conseqOencia um "vazamento" deste ativo. A 

decantada "estabilidade no emprego" nao deveria ser a meta dos sindicatos as sim 

dos empresarios. 
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Reconhecendo que um programa de Gestao por lndicadores e 
essencialmente um programa de "aporte de conhecimento", para que ele realmente 

seja absorvido pela empresa e necessario tempo. Um programa Gestao por 

lndicadores bem conduzido leva algo em torno de cinco anos. E como se a empresa 

estivesse fazendo o seu "curso superior''. Os resultados sao lentos e graduais, mas 

definitivos. 

1.6. Objetivos 

1.6.1 Objetivos Gerais 

• Especificar os fatores principais que levam a uma empresa de manufatura a 

sobrevivencia com resultados concretos; 

• Determinar os principais indicadores necessarios para a gestao da empresa. 

1.6.2 Objetivos especificos 

a) Criar um sistema de avaliagao que possibilite a alta administragao avaliar o 

retorno sobre o investimento no "APORTE DE CONHECIMENTO"; 

b) Motivar os funcionarios de uma empresa de manufatura, onde existem 

processos rotineiros, a buscar o desenvolvimento continuo proprio, do setor onde 

este inserido e da organizagao como um todo; 

c) Criar um sistema de avaliagao de desempenho de processos para 

acompanhamento de performance de qualidade e produtividade; 

d) Criar um sistema de avaliagao individual que possibilite ao colaborador e a 

empresa ver os pontos necessarios para motivagao e o aperfeigoamento para 

que nao ocorra fuga do "ATIVO DO CONHECIMENTO". 
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2. REVISAO BIBLIOGRA.FICA 

2.1 Modelos E lnstrumentos De Mensura~ao E Avalia~ao 

Toda organiza9ao funciona com base em uma moderna te funciona com base 

em uma moldura, ou seja, em um conjunto de suposi9oes integradas sobre o 

ambiente externo - entre outras: clientes, mercados, canais de distribui9ao, 

concorrencia - e o interno - entre outras: competencias essenciais, tecnologia, 

produtos, processos. 

Ao Iongo do ciclo de vida da organiza9ao - empreendedorismo, crescimento e 

maturidade -, as suposi9oes te6ricas vao sendo sedimentadas, fazendo com que o 

modelo de gestao oriente o sistema de mensura9ao para possibilitar que cada 

indivlduo na organiza9ao obtenha referencias sobre auto-avalia9ao e auto

aprimoramento. 

Os elementos relevantes para o modelo de gestao de uma organiza9ao sao, 

basicamente, os mesmos: pensamento estrategico; modelagem economica; 

proposi9ao de valor por segmento de mercado; principais processos e atividades e 

vetores de desenvolvimento organizacional. 

Independentemente da vertente te6rica predominante - Analise Estrutural da 

Industria, Recursos e Competencias , Processos Mercado ou Capacidades 

Dinamicas -, Iongo dos ultimos anos foram desenvolvidos diversos procedimentos 

voltados para a mensura9ao da performance das organiza9oes, muitos dos quais 

ainda em uso, tanto para efeito de competitividade e desempenho, quanto para dar 

suporte as discussoes inerentes ao planejamento e ao controle como um todo. 

Os modelos e as ferramentas de mensura9ao e avatia9ao do desempenho a 

seguir apresentado nao esgotam a profundidade e a seriedade com que vem sendo 

testados nem a importancia manifesta pelos expressivos valores investidos por uma 

organiza~o quando da respectiva ado9ao. Ao os procedimentos de mensura9ao em 

sintonia com os elementos comuns aos f=diversos momentos e modelos de gestao. 
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Fica aparente a existencia de vieses intrfnsecos a cassa uma das 

modalidades apresentadas, porem, tambem e possfvel identificar preocupagoes com 

a criagao de modelos e ferramentas capazes de representar a performance global 

das organizagoes. 

2.1.1. Avaliacao Estrategica 

A trajet6ria estrategica de uma organizagao depende da capacidade de, a 

cada instante: 

• orientar-se por conjunto de parametros para balizar as agoes em curso; 

• realizar retrospectiva a partir de urn dado momento inicial ate o presente; 

• tragar progn6stico das agoes necessarias para manter-se no curso desejado; 

• comparar os parametros com a situagao atual; 

• interagir com as informagoes de retroalimentagao. 

0 planejamento - fungao da Administragao que embasa a formulagao da 

trajet6ria estrategica - deriva das experiencias apreendidas, aprendidas e 

empreendidas n propria organizagao, em experiencias advindas de pesquisa e de 

analise. 

0 plano de fundo da formulagao e da implementagao da trajet6ria estrategica 

e o processo de comunicagao que engloba interlocutores dentro e fora da 

organizagao. 

Abrangendo o que a Cibernetica estabeleceu como loop de controle, o 

processo de comunicagao possibilita acelerar efeitos sobre o posicionamento e 

sobre aprendizagem organizacional. No entanto, e necessario modificar a 

formulagao classica do loop, acrescentado urn apendice sobre o planejamento 

(Biehem, 1981) e aneis entre os elementos "planejamento" e "agao" para 

caracterizar urn estado de permanente consciencia - awareness - em relagao ao 

ambiente. 

Nessa forma, o conjunto possibilita a reorientagao com base em feedback, 

ampliando flexibilidade e dinamicidade, diminuindo efeitos da filtragem, reduzindo os 

atrasos caracterfsticos produzidos pelo loop de controle classico e melhorando a 
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pratica de delegac;ao - na medida em que mantem sobre aquele que executa a ac;ao 

a responsabilidade por seu andamento. 

A estrategia abrange a implementac;ao dos objetivos genericos - sobre 

vivencia, lucro (gerac;ao de valor excedente), crescimento e prestfgio - e dos 

especfficos - o vir a ser e o que fazer - de uma organizac;ao, criando um continuum 

de sfnteses e analises que se conectam atraves do duplo loop de administrac;ao 

estrategica. 

Controle 

Planejamento 

Figura 1 0 Duplo Loop da Administra<;ao Estrategica 

A avaliac;ao estrategica e utilizada para determinar a compatibilidade entre os 

objetivos e restric;oes, os nfveis de turbulencia ambiental e recursos disponfveis: 

para quantificar os hiatos existentes entre a disponibilidade atual de competencias; 

para estabelecer prioridades e para as constantes e permanentes revisoes da 

trajet6ria em curso,. 

Compreende os procedimentos para exame, analise e apreciac;ao da 

performance geral de uma organizac;ao, correspondendo, com frequencia, as 

tecnicas de Auditoria de Gestao: 

a) Avaliac;ao Cientffica da Gestao - Apresenta contexto geral para aferir a 

performance da gestao empresarial a partir de questionario com 300 perguntas 

divididas em dez categorias de analise, baseando-se no estudo Scientic Evaluation 

of Managemente, func;ao economica , estrutura de empresa, saude dos neg6cios ou 

rendimento, tratamento e servic;o dado aos acionistas, pesquisa e desenvolvimento, 

composic;ao da diretoria, polfticas financeiras e fiscais, eficiencia de produc;ao, vigor 

das vendas e qualificac;ao dos executivos. 
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b) Modelo BIM - apresenta 15 aspectos dos neg6cios e para um deles criou 

listas de verificac;ao: produto, competidores, clientes, planejamento de mercado, 

metodos de fabricac;ao, controles de produc;ao e qualidade, compras e controle de 

estoques, administrac;ao, mao-de-obra, pessoal, administrac;ao da firma, 

contabilidade gerencial, financ;as da familia e da companhia o futuro do seu neg6cio 

e vendo o neg6cio da familia. Esta vocacionado para que a pequena e media 

empresas, permitindo aos proprietarios-gestores: conhecer a performance do 

neg6cio; examinar operac;oes pelo calculo dos indicadores-chave; avaliar as forc;as 

as franquezas; planejar para o futuro e responder as es perguntas "voce conhece 

seu neg6cio?", "voce tem uma ideia clara das operac;oes de sua companhia?", "o 

que faz o executivo-chefe?". 

c) Matriz SWOT - Utilizada no processo de formulac;ao de estrategias para 

gerar alternativas em func;ao de dado conjunto de vetores - forc;as, fraquezas, 

oportunidades ameac;as- que interfere na trajet6ria da organiza<;ao. 0 prop6sito 

central e identificar a abordagens que "alinhem", "ajustem" ou "encaixem" recursos e 

capacidades das organizac;oes desenvolve suas atividades. A alternativa estrategia 

emerge da analise SWOT, abrangendo todos entre forc;as e ameac;as: 

• Uma forte concentrac;ao de forc;as e oportunidades sinaliza boas 

possibilidades de sucesso para alternativas estrategicas de expansao e 

diversificac;ao; 

• Uma forte concentrac;ao de forc;as e ameac;as sinaliza a necessidade de 

construc;ao ou reforc;o de barreiras 

• Uma forte concentrac;ao de fraquezas e oportunidades orienta estrategia 

centrada no desenvolvimento de competencias e recursos; 

• Uma forte concentrac;ao de fraquezas e ameac;as sinaliza a existencia de 

trade-off entre investimento macic;o ou retirada. 

d) Modelo de rivalidade Ampliada - Tambem conhecido como o modelo das 

Cinco Forc;as (Porter, 1979}, e utilizado para identificar padroes de competitividade 

em func;ao de interesses ao Iongo de determinada industria e leva em considerac;ao 

as possfveis pressoes decorrentes do poder de barganha dos clientes e dos 

fornecedores - inclufdas as possibilidades de integrac;oes na cadeia de valor, para 

frente ou para tras -, a existencia de produtos substitutos originados de industrias 

semelhantes, a possibilidade de aparecimento de novos participantes naquele 

segmento e as praticas concorrencias propriamente ditas. 0 pano de fundo desse 
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segmento eo de estabelecimento de uma posi9ao estrategica a partir da constru9ao 

de "barreiras de entrada" aos concorrentes, ao mesmo tempo em que sao 

acompanhadas "barreiras de safda" que diminuiriam a capacidade de 

reposicionamento. 

e) Matriz de Posicionamento- tambem conhecida como Matriz BCG, permite 

integrar analises sobre atratividade (taxa de crescimento do mercado}, 

competitividade (market share comparado) e participa9ao relativa no faturamento de 

maneira a obter-se melhor balanceamento do portfolio, analise de tendencias, 

avalia9ao de competi9ao, avalia98.o do mercado e orienta9ao sobre a transferencia 

de fluxos de caixa e a sobrevivencia da organiza9ao como um todo. 

f) Matriz de Atratividade e Posi9ao - Derivada da Matriz BCG, foi proposta 

pela General Eletric e pela McKinsey Consulting. Avalia os nfveis do neg6cio criando 

uma matiz 3X3. 

Diferentemente da Matriz BCG, utiliza o julgamento subjetivo dos executivos 

da organiza9ao para estabelecer rela96es entre atratividade, posi98.o e participa9ao 

no portflio. A partir da pondera98.o de indicadores que consideram os objetivos 

genericos da organiza9ao e os fatores crfticos para sucesso, sao estabelecidas 

grada96es para a atratividade - baixa, media e alta - e para o posicionamento - forte, 

medio e fraco. Compara informa96es relativas as empresas, unidades de neg6cio 

ou evolu9ao ao Iongo do tempo. 

2.1.2. Ansoff e a Gap Analysis 

" ... A resposta de uma empresa a desafios estrategicos nao requer apenas um novo 

metodo para pensar sobre o problema, mas tambem novas competencias e culturas 

gerenciais capazes e traduzir o pensamento em a9ao estrategica. 0 processo que 

comporta esses dois ingredientes tern sido conhecido cada vez mais pelo nome de 

administra9ao estrategica ... " (Ansoff, 1977, XIII) 

A decada de 1970 foi decisiva para a administra9ao das organiza96es, 

principalmente para aquelas voltadas prioritariamente para o Resultado Economico: 

a crise de energia, derivada dos choques de petr61eo impostos pela Organiza9ao 
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dos Pafses Exportadores de Petr61eo (OPEP), marcou a ruptura na forma de as 

empresas pensares seus futuros. 

A descontinuidade tornou-se a tonica (Drucker, 1968), superando a visao 

expansionista, otimista, orientada para o crescimento e baseada em recursos fartos, 

levando a um novo estilo de pensamento estrategico, orientado para maior 

interatividade com o contesto externo. Anteriormente, as formula<;oes tinham infcio 

com as discussoes sobre as inten<;oes da alta administra<;ao e as oportunidades 

externas, com a posterior determina<;ao dos recursos necessaries para apoiar as 

escolhas. 

Assim, as organiza<;oes vem assumindo um novo comportamento - muito 

mais atendo e integrado - rela<;ao a formula<;ao dos objetivos genericos ou 

especfficos e, independentemente do modo pelo qual sao medidos e da sua 

viabilidade, tais orienta<;oes representam a propria essencia do processo decis6rio. 

0 papel da estrategia passou a ser, entao, o de configura<;ao e dire<;ao do processo 

de aloca<;ao de competencias e de recursos para otimizar o atingimento de padroes 

de desempenho que os regenerem e os reponham, de forma a que a empresa nao 

tenha suas capacidades esgotadas: 

a) Estrategia e um conjunto de regras para decisao em condi<;oes de 

conhecimento parcial dentro de um neg6cio determinado. 

b) Polftica e decisao condicionada, a implementa<;ao pode ficar sob 

responsabilidade dos escaloes mais baixos. 

Na acep<;ao de Tregoe e Zimmeman (1988), a estrategia representa " ... a 

estrutura (arquitetura) que guia as escolhas que determinam a natureza e os rumos 

de uma organiza<;ao ... "; os objetivos, isoladamente, nao mais representam um 

padrao simples de avalia<;ao, variando em fun<;ao do ramo de atua<;ao, da 

rentabilidade, das perspectivas para o futuro e do seu estagio no ciclo de vida. 

A pedra angular da Administra<;ao Estrategica e sintetizada, dessa forma, na 

busca adaptativa por parte das organiza<;oes: a partir de continuos e sucessivos 

desdobramentos, refinamentos e feedbacks, ha uma clara tentativa de redu<;ao de 

hiatos (gaps) rela<;ao a linha-mestra resultante dos objetivos e restri<;oes a que o 

empreendimento esta sujeito, consideradas entre stakeholders, sendo que a 

organiza<;ao possui: 

a) Objetivos "economicos" voltados para maximiza<;ao da eficiencia do seu 

processo global de conversao de recursos. 
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b) Objetivos "sociais", ou nao-economicos, que compreendem as intenc;oes 

individuais dos diversos atores em suas atividades, ou seja, nao decorrem 

diretamente do objetivo economico fundamental. 

Na maioria das organizac;oes, objetivos economicos exercem influemcia em 

relac;ao ao comportamento da empresa e formam o principal corpo de metas 

explfcitas usadas pela administra<;ao para orientac;ao e controle. Os objetivos sociais 

exercem uma influencia secundaria que modifica e restringe o comportamento da 

administrac;ao. 

Existem outros dois tipos de influencia sobre o comportamento da 

administrac;ao: responsabilidades - obrigac;oes assumidas pela empresa; nao 

derivam do mecanismo interno de orientac;ao e controle - e restric;oes - regras de 

decisao que excluem certas alternativas do campo das possfveis ac;oes para 

organizac;ao. 

No tocante a incerteza e ao desconhecimento parcela, torna-se relevante o 

conceito de risco relativo das diferentes oportunidades. A utiliza<;ao do fndice de 

Retorno Sobre o lnvestimento (RSI) como um o dos objetivos da organizac;ao requer, 

portanto, a identificac;ao de inteNalos aceitaveis de valor associados aos diversos 

nfveis de risco, variando de uma expectativa altamente desejavel a um valor mfnimo 

aceitavel. 

Todavia, o RSI somente pode ser calculado com seguranc;a para o perfodo 

seguinte ao atual, sendo importante a inclusao de outras metas para medir o 

dinamismo das organizac;oes em um prazo mais Iongo. 

A mensurac;ao estrategica baseada na apurac;ao de gaps em infcio com a 

avaliac;ao interna porque, sendo as opc;oes de diversificac;ao caras e arriscadas, 

primeiro a organizac;ao precisa verificar se pode manter sua trajet6ria atual. Sao 

avaliados os recursos existentes, os pontos fracos e fortes e o potencial do setor 

economico. 

0 "combustfvel" da analise interna sao os gaps . verificados entre objetivos e 

previsoes, desdobrados em termos de expansao - afetando a competitividade - e 

diversificac;ao - afetando o portifolio ( carteira). 

A finalidade da avaliac;ao externa e compreende quais oportunidades, em 

termos de produtos e mercados, estao disponfveis a empresa fora do atual portfolio, 

a partir de analise interna, dos condicionantes economicos, dos custos de entrada e 
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de safda na industria, de criterios de sinergia, de caracterfsticas da concorrencia, 

de perfis de competitividade e do potencial economico. 

Em sfntese, a mensura<;ao estrategica utiliza perfis de competitividade e de 

potencialidades para apoiar decisoes de risco sobre a forma<;ao da carteira de 

produtos e mercados que representa os objetivos e as restri<;oes aos quais a 

organiza<;ao esta submetida. 

• A abordagem de competitividade determina como a organiza<;ao buscara 

otimizar seus objetivos em face dos concorrentes em cada area de neg6cio. 

• 0 enfoque dado as pr6prias potencialidades definira urn patamar de equilfbrio 

entre o comportamento empreendedor (Iongo prazo) e a concorrencia (curto 

prazo}, diminuindo conflitos internos. 

Com rela<;ao a esse ultimo aspecto - o equilfbrio dinamico entre os conflitos 

de estrategia e opera<;oes -, e necessaria construir urn potencial organizacional 

balanceado e garantir a coexistencia de comportamentos a partir do estabelecimento 

de urn or<;amento de opera<;oes (manuten<;ao da rentabilidade corrente, investimento 

na amplia<;ao da capacidade e investimento em redu<;ao de custos). 

Finalmente, e importante considerar a sinergia urn dos produtos finais da 

formula<;ao de uma estrategia, considerando que sua obten<;ao se origina em 

aspectos presentes ao Iongo da cadeia de valor existente na organiza<;ao: 

comercializa<;ao, produ<;ao investimento e gestao. 

2.1.3. Mensura~ao Economico-financeira 

0 estudo do desempenho economico-financeiro tern por objetivo a 

retrospectiva, o diagn6stico e o progn6stico dos impactos que as decisoes de uma 

empresa tern sobre seu fluxo de caixa, estrutura patrimonial e, consequentemente, a 

ideia de valor gerado para o acionista. 

Para tanto, sao utilizados, corriqueiramente, Indices avaliados em fun<;ao de 

padroes e expectativas, da varia<;ao ao Iongo do tempo, de compara<;oes com 

concorrentes, de cotejamento com outras empresas nas quais haja constata<;ao 

sobre a pratica consagrada, etc. 
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Conforme interesse do analista,sao enfatizados aspectos especfficos do 

desempenho economico-financeiro: estrategia financeira, lucratividade, alavancagem 

e liquidez, representando, respectivamente, interesses dos administradores, dos 

acionistas, institui96es financeiras e fornecedores. 

Os dados para analise do desempenho economico-financeiro sao sensfveis a 
qualidade intrfnseca das demonstra96es financeiras: quanto maiores os nfveis de 

regula9ao das praticas societarias e contabeis de uma organiza9ao, melhores sao as 

evidencias e as conclusoes derivadas desse tipo de estudo. 

Com a sofistica9ao dos mercados de capitais, as empresas vern sendo 

obrigadas a adotar criterios padronizados para a contabiliza9ao de eventos, 

possibilitando maior consistencia em termos de compara9ao para efeito de 

mensura9ao da competitividade. 

Anos 20 
Modele Dupont 

Retorno sobre o 
lnvestimento (RSI) 

Anos 70 
Lucro por a¢es 

Relayao Pre9o/ 
Lucro 

Anos 80 
Valor de Mercado 
Valor de Livro 

Retorno sobre 
Patrimonio (RPL) 
Retorno sobre 
Ativos Livres 

Figura 2 Evoluyao do Paradigma de Valor para o Acionista 

Anos 90 
Valor Economico 
Adicionado (EVA) 

EBITDA 

Valor de Mercado 
Adicionado (MVA) 
Placar Equilibrado 
Patrimonio Total dos 
Acionistas 
Retorno do lnvestimento 
Operacional em Giro 
(RIOG) 

As praticas usuais em termos de estudo do desempenho economico

financeiro sao: 

a) Analise Vertical - Desenvolvida mediante a compara9ao de valores de uma 

mesma demonstra9ao contabil. Permite avalia96es transforma96es estruturais em 

rela9ao ao modelo de gera9ao de resultado ou de composi9ao dos financiamentos e 

dos investimentos. 

b) Analise Horizontal - Permite avaliar a evolu9ao em intervalos temporais 

dos diversos itens existentes nas demonstra96es financeiras, facilmente 
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caracterizando crescimento, manuten9ao ou diminui9ao do desempenho conforme 

datas dos exercfcios contabeis ou considerada uma data-base especffica. 

c) lndicadores de Liquidez - Objetivam determinar a capacidade de uma 

organiza9ao em cumprir compromissos assumidos, utilizando criterios que exprimem 

a posi9ao financeira em uma data, conforme o nfvel de garantia fornecido pelos 

ativos de giro. 

d) lndicadores de Atividade - Destinam-se a identifiCa9aO da dura9aO media 

dos eventos que compoem o ciclo operacional de uma organiza9ao, desde o aceite 

de um pedido ate o efetivo recebimento dos creditos decorrentes. Em termos de 

competitividade, sao utilizados para simular necessidades financeiras em fun9ao das 

varia96es de quantum e da sensibilidade de suprimento do diversos tipos de 

insumos. 

e) lndicadores de Endividamento e Estrutura - Utilizados para sinalizar as 

fontes de financiamento de uma organiza9ao - passivo natural, passivo oneroso ou 

capital - e respectiva participa9ao em rela9ao a recursos pr6prios e recursos de 

terceiros. Do ponto de vista competitivo, detalham o comprometimento da 

organiza9ao com seus credores. 

f) lndicadores de Rentabilidade - Voltam-se para a analise dos resultados 

em fun9ao dos recursos disponfveis para opera9ao e investimentos da organiza9ao, 

sendo de ampla aplica9ao nos mercados de credito e de capitais. 

g) lndicadores de Alavancagem - Proporcionam maiores conhecimentos 

sobre a viabilidade do empreendimento em fun9ao do sistema de aloca9ao de 

recursos. A alavancagem operacional e decorrente das prefer€mcias ou das 

limita96es em termos de custos fixos e variaveis ao Iongo do processo produtivo, 

gerando diferen9as - discretas ou contfnuas - conforme a varia~o do volume de 

atividade. A alavancagem financeira e originada pela presen9a de recursos de 

terceiros na estrutura de capital da organiza9ao, considera9ao que o empreendedor 

ira tomar emprestimos em fun9ao de o custo de capital proprio e a taxa de retorno 

superarem o custo do capital de terceiros. Em termos competitivos, a alavancagem 

financeira proporciona ganhos extraordinarios aos detentores e cotas de capital da 

organiza9ao. 

h) Fluxo de Caixa - Possibilita identificar a associa9ao entre eventos ffsicos e 

financeiros a partir da sensibiliza~o da conta Caixa, com a determina9ao dos nfveis 

de aplica9ao e gera9ao de recursos livres (EBITDA). Alem de constituir unidade de 
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analise, e fundamental para a formulagao de simulagao de balangos patrimoniais 

sucessivos e apuragao do "lucro recorrente". 

i) Risco - Propoe identificar o nfvel de exposigao da empresa diante das 

variagoes de prazos, taxas, moedas e indexadores nao incorporados ao fluxo de 

caixa; a qualidade e ao volume do credito concedido aos clientes; a volatilidade e a 

maturidade das fontes de financiamento; as obrigagoes decorrentes da composigao 

do patrimonio lfquido e as questoes operacionais. 

j) Performance das Agoes - Destaca a atratividade da manutengao de cotas 

de capital por parte de atuais ou futuros acionistas com base na comparagao entre 

quantidade emitidas, pregos de mercado, dividendos e valores "de livro". 

k) Formulagoes Analfticas e Diagramas de Desempenho - Evidenciam a 

casualidade entre diversos indicadores, facilitando a identificagao da origem das 

variagoes de performance. 0 modelo geral de identificagao do desempenho foi 

desenvolvido pela Dupont Corp. e engloba a formulagao analftica do desempenho 

medido pelo retorno sobre o patrimonio lfquido e a formulagao analftica do 

desempenho com base na utilizagao do ativo. 

I) Valor Economico Adicionado (VENEVA) objetiva medir os lucros 

extraordinarios em fungao da estrutura de capital com base na hip6tese de que para 

haver atratividade economica, o retorno sobre o investimento deve ser maior ou igual 

ao custo medio ponderado do capital. E calculado pela diferenga entre o lucro 

operacional do exercfcio e o produto do investimento pelo custo medio ponderado do 

capital. Quando a diferenga resulta em valor positivo, considera-se que houve 

criagao de valor para o acionista e vice-versa. Atualmente o VEA vem sendo 

empregado na avaliagao do valor de mercado de empresas a partir da incorporagao 

da parcela estimada como goodwill, alem de ser usado internamente para avaliagao 

de projetos e novas ideias - dentro do que se convencionado chamar de Value 

Based Management (VBM). 

Valor da Empresa = lnvestimento + Valor Economico Adicionado 
Gusto Medio Ponderado de Capital 

Equac;ao 1 Formula~o do Valor Adicionado 
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m) Analise de Solvemcia - Efetuada com base em procedimento de 

estatfsticas multivariada - analise discriminante - visa diminuir a subjetividade do 

analista na concessao de credito a clientes. Cria perfis e atribui scores especfficos, 

conforme comportamento das variaveis de analise do cliente. 

Ainda que ampla aplica9ao e aceita9ao, as analises economico-financeiras 

baseadas no emprego de Indices apresentam limita96es no tocante a medida geral 

de competitividade de uma organiza9ao. 

Em primeiro Iugar, e importante ter em mente que nao existem Indices 

"corretos", generalizaveis para as organiza96es como um todo. A significancia dos 

Indices deve estar associada a visoes hist6ricas e setoriais dentro de determinado 

grupo de controle. 

A segunda ressalva a esse tipo de avalia9ao diz respeito a postura do analista: 

muito aquem de certeza, as conclusoes do analista aproximadamente de inferencia 

que precisam ser usadas com parcimonia como elementos de apoio a decisao. 

Outro aspecto relevante a utiliza98o, para efeito de montagem de Indices, de 

valores decorrentes de posi96es finais - estoque - juntamente com valores que 

representem .. fluxos economicos - financeiros (respectivamente, informa96es do 

balan9o patrimonial e da demonstra9ao de resultados, por exemplo) Nesse caso, a 

utiliza9ao de valores medios na transforma9ao das variaveis de estoque que pode 

gerar valores nao representatives da situa9ao da organiza9ao. 

Alem disso, cabe lembrar as questoes ligadas a assimetria informacional e a 
possibilidade de manipula9ao ou omissao de informa96es relevantes na 

apresenta9ao dos demonstratives que darao origem aos Indices. 

Finalmente, " ... as mensura96es do desempenho financeiro se expressam por 

meio de indicadores de desempenho defasados, mas nao comunicam os vetores do 

desempenho futuro ... " e " ... os melhores referenciais financeiros nao captam toda a 

dinamica do desempenho no atual contexto competitive baseado no 

conhecimento ... " (Kiapaln & Norton, 2000, p.33 e p.35) 

2.1.4. Analise Mercadol6gica 
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0 estudo dos fatores mercadol6gicos tem por objetivo orientar a estrategia e a 

gestao das organiza96es para estabelecer um posicionamento que permita conciliar: 

• A satisfa9ao imediata do cliente. 

• 0 bem-estar do consumidor no Iongo prazo. 

• Os movimentos da concorr€mcia. 

• As responsabilidades junto a sociedade em geral. 

Do ponto de vista gerencial, os estudos de mercado buscam alinhar 

demandas existentes nos diversos grupos de consumidores, a partir de a96es 

coordenadas que levarao a patamares especfficos de desempenho e 

competitividade. 

0 alinhamento entre demanda e oferta decorre da proposta de valor que 

pauta o relacionamento entre uma organiza9ao e o mercado atendido: uma 

satisfa9ao maior ao consumidor do que aquela oferecida pelos concorrentes ou uma 

satisfa9ao equivalente por um menor pre9o. 

0 valor, portanto, passa a ser uma figura central em rela9ao a competitividade 

das organiza96es, derivando, entre outros, de questoes tecnol6gicas, legais ou 

geograficas, sendo objeto de estudos numerosos e freqOentes. Com o surgimento 

do mercado eletronico, a velocidade e a conectividade passaram ser fontes 

importantes de gera9ao e de extra9ao de valor. 

A percep9ao de valor nao e estatica, variando ao Iongo da linha do tempo e 

tambem conforme habitos e costumes, tanto de indivfduos quanto de grupos 

sociais:de importante o papel desempenhado por conceitos originalmente 

desenvolvidos em campos como a psicologia, sociologia , antropologia e filosofia 

para o bom termo dos estudos de mercado. 

0 composto mercadol6gico compreende o conjunto de instrumentos 

gerenciais utilizados pelas organiza96es para ampliar os efeitos de ajustamento 

entre oferta e demanda, ou seja, a respectiva proposi9ao de valor. 

As variaveis controlaveis do composto de mercadol6gico - inicialmente 

"produto", "pre9o", "distribui9ao" e "promo9ao" (Kotler, 1998) - vem sendo refinadas 

e dotadas de procedimentos de mensura9ao com vistas ao gerenciamento 

estrategico e operacional do posicionamento da organiza9ao. 

Do ponto de vista sistemico, os estudos de mercado abordagem os relacionamentos 

da organiza9ao com seus diversos publicos e com as variaveis ambientais, estas 
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com baixa possibilidade de ingerencia direta ao Iongo de toda a cadeia de valor. A 

maneira pela qual uma organizac;ao estabelece as fronteiras dos mercados-alvo e 

fundamental para o seu posicionamento, impactando, imediatamente, desempenho 

e competitividade. 

A utilizac;ao de modelos de segmentac;ao - desdobramentos da demanda para 

uma proposic;ao focada em valor - proporciona maior racionalidade no 

relacionamento com os consumidores, ampliando o potencial de extrac;ao de valor. 

As opc;oes de posicionamento de uma organizac;ao implicam o trade-off em 

relac;ao ao composto mercadol6gico, na medida em que nao e conveniente uma 

proposta unificada de valor para os diferentes segmentos de mercados atendidos e, 

tambem, por nao haver, necessariamente, identidade comum no tocante aos 

diversos grupos de consumidores. 

Tais escolhas encontram amparo em pesquisas e indicadores de mercado 

que irao evidenciar a afetividade do posicionamento -, tendo por base a ideia de 

encontrar urn imprinting na percepc;ao, atitude e nas decisoes de consumo de urn 

indivfduo ou organizac;ao. 

a) Lista de Verificac;ao de Greg-S-Rice - efetua uma analise exaustiva dos 

fatores de mercado e de como a empresa interage com estes por meio do portfolio, 

das relac;6es comerciais e de sua estrutura interna. E composto por 89 variaveis e 

mais de 450 itens de verificac;ao, cobrindo: "fatos de mercado", "nosso produto", 

"competic;ao", "pesquisa de mercado", "plano de marketing", "administrac;ao da forc;a 

de vendas", "propaganda", "novos produtos", "polfticas economicas", "departamento 

de marketing", "retrospectiva do marketing". 

b) Conquista de Clientes- expressa pela taxa de ingresso de novos clientes 

desejados pela organizac;ao em razao da atratividade estimada para cada urn dos 

segmentos atendidos e por Indices de comparac;ao com a concorrencia em relac;ao a 
aquisic;ao de consumidores. 

c) Penetrac;ao de Mercado - apresenta indicadores sobre a lembranc;a, o 

comportamento e a atitude do mercado em relac;ao a identificac;ao, a identitificac;ao, 

a marca, a imagem e a uma campanha promocional da organizac;ao, assim como 

sobre a repercussao e a identidade, tanto para segmentos ja atendidos quanto para 

novos prospects. 

d) Participac;ao de Mercado - indica os percentuais absolutos e relativos das 

parcelas de mercados detidas pela organizac;ao, com enfase para os segmentos 
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priorizados na estrategia, expressos na forma de quantidade de clientes e de 

produtos comercializados. 

e) Satisfavao de Cliente - expressa uma medida de qualidade relativa 

percebida em rela9ao ao valor da transa9ao em curso ou ao relacionamento hist6rico 

como um todo, levando em consideravao, entre outros, os produtos, os seNivos 

utilitarios, o atendimento pessoal, o ambiente (ffsico ou virtual) no qual se realiza o 

atendimento, os aspectos cognitivos, a imagem, a inovatividade e o pre9o. 

f) Retenvao de Cliente - acompanha o tempo de permanemcia do cliente, a 

quantidade e o perfil de produtos consumidos ao Iongo do tempo e o fluxo liquido da 

aquisivao e perda de clientes. 

g) Rentabilidade do Cliente - sinaliza a capacidade de adi9ao - ou de 

extravao, conforme o ponto de vista - de valor a partir da base de clientes ou do 

prospect, em razao do consumo total verificado ou estimado, ou conforme modelo de 

segmento utilizado, derivando do referendal de custeio adotado pela organizavao. 

h) Branding - estabelece valor monetario - valora9ao - para a marca da 

organizavao e respectivos produtos, com base em comparavoes que partem da 

Penetra9ao de Mercado e englobam as potencialidades de Conquista de Clientes, 

Participa9ao de Mercado, Satisfavao do Cliente, Retenvao do Cliente e 

Rentabilidade o Cliente. 

i) Analise Quantitativa - a utilizavao de pesquisas de opiniao e o emprego de 

massas de dados - qualitativos ou quantitativos - constitui pratica corrente nas 

avalia9oes mercadol6gicas, buscando identificar relavoes 16gicas que favore9am 

op9oes pelo foco em segmentos, linhas de produto, canais de distribuivao, mfdias, 

enfoques promocionais etc. Para tanto, sao utilizados instrumentais matematico, 

estatfstico (inclusive nao parametrico) e estocastico para permitir a identificavao de 

elementos e fatores que sensibilizam com maior intensidade determinado 

relacionamento causa-efeito. 

2.1.5. lndicadores de Comportamento Organizacional 

0 Objetivo do estudo do comportamento organizacional em rela9ao a 
competitividade e ao desempenho, em um sentido amplo, e a identificavao dos 

fatores que mobilizam forva de trabalho e conhecimento - ao Iongo da hist6ria e da 
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evolw;ao do empreendimento - para gera9ao de resultados que atendam os 

interesses dos stakeholders. 

0 atendimento da organiza9ao como entidade viva - na medida em que o 

paradigma da "empresa-maquina" e uma corrente de pensamento em franco declfnio 

- repercute na identifica9ao da capacidade criadora da organiza9ao como o principal 

elemento de diferencia9ao. 

Tal enfoque vern ganhando adeptos em todo mundo, marcando um tempo 

para a Administra9ao em que o potencial de gera9ao e sustenta98o de valor esta 

assentado na importancia que e dada ao fator humano e aos relacionamentos que 

ele desenvolve ao Iongo em torno da organiza9ao: 

• Para os coreanos, recursos organizacionais sao limitados, criatividade nao 

tern limites. 

• Para os suecos, a denomina9ao de neg6cio - naringsliv -traduz-se literalmente 

por "nutri9ao da vida". 

• Diversos organismos e associa9oes tern proposto enfoques estrategicos para 

a gestao de recursos humanos com base na integra9ao de polfticas para 

atrair, desenvolver, manter e recompensar os profissionais, como forma de 

construir uma plataforma corporativa de cria9ao de valor. 

Segundo de Geus (1998), quatro sao os fatores que caracterizam a 

organiza9ao viva -, persona - carater e identidade-, a ecologia - rela9oes com 

pessoas e institui9oes dentro e em torno de si mesmas - e a evolu9ao - forma de 

desenvolvimento ao Iongo do tempo. 

Embora ''vivas", as organiza9oes nao sao entidades que se auto-originam: 

sao, ao mesmo tempo, produto e meio da obstina9ao humana para amplia9ao da 

riqueza, dependentes, portanto, da efetividade do trabalho em rela9ao ao contexto 

social em que este se insere. 

Porem, as organiza9oes buscam a sobrevivencia e a perpetua9ao, aspectos 

diretamente ligados ao potencial e ao desempenho humano na condu9ao de 

estrategias e opera9oes, no estabelecimento de rela9oes oportunas e legftimas, na 

regenera9ao de competencias e capacidades, na mobiliza9ao de recursos e na 

aprendizagem contfnua. 
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Devem existir maneiras e formas confiaveis de se avaliar o potencial e o 

desempenho das pessoas - assim como o da organiza<;ao como um todo - nao para 

coagir, mas para melhor identificar como desenvolver e renovar. 

A perpetua<;ao de uma organiza<;ao pode ser melhor traduzida por sua 

longetividade - questao que diferencia, de imediato, a pessoa natural da pessoa 

jurfdica -, embora nao haja precisao absoluta em rela<;ao a sobrevida de um 

empreendimento. 

De toda forma, organiza<;oes longevas apresentam maior coesao e sendo de 

identidade: seus funcionarios- por vezes os clientes e os fornecedores- sentem-se 

parte de uma s6 entidade, mesmo em situa<;oes em que ha forte diversifica<;ao ou 

dispersao geografica. 

0 comportamento da organiza<;ao como entidade viva e percebido, ainda, 

com base no conseNadorismo financeiro, significando a possibilidade de governar 

corporativamente seus processos de crescimento e evolu<;ao: a rentabilidade, por si 

s6, e um sintoma da saude corporativa, mas nao determina, isoladamente, a saude 

corporativa. 

0 entendimento do comportamento organizacional tem suporte te6rico das 

ciencias sociais como um todo: nao se trata apenas da identifica<;ao do ser humano, 

mas do mapeamento completo da teia de rela<;oes que nasce dos impulsos dos 

indivfduos (psicologia geral) e se expande ate as complexas intera<;oes inter e intra

sociedades, com destaque para o processo de motiva<;ao cogni<;ao-aprendizagem. 

As decisoes sobre gestao de recursos humanos que interferem no 

comportamento organizacional - praticamente todas - precisam estar integradas, isto 

e, fazer parte de um todo e estarem coesas entre si e as demais orienta<;oes 

estrategicas da organiza<;ao. 

As expectativas e as rea<;oes dos stakeholders sobre eficacia - fazer a coisa 

certa -, eficiencia - fazer certo as coisas -, eqOidade - a imparcialidade no fazer - e 

sensibilidade - a percep<;ao sobre as coisas - sao pontos que fundamentam o 

comportamento organizacional. 

A importancia recentemente atribufda a etica como atributo organizacional 

transcende a gestao de RH r assume carater de garantia da sobrevivencia, em um 

ambiente no qual o relacionamento com todas as partes interessadas e afetado pelo 

balanceamento entre autoridade e responsabilidade, deveres e direitos, 

prerrogativas e beneffcios, poder discricionario e justi<;a, legalidade e legitimidade. 
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Sao instrumentos do comportamento organizacional: 

a) Avalia9ao do Macroambiente - destina-se a identifica9ao de variaveis que 

interferem nas rela96es de trabalho - crescimento populacional, nfveis de emprego, 

renda, legisla9ao - com potencial impacto no processo produtivo e bi posicionamento 

da organiza9ao. 

b) Avalia9ao do Ambiente Operacional - volta-se para a caracteriza~o das 

necessidades do processo produtivo - tecnologia, investimento, financiamento, 

estrutura, suprimento -, quanto a disponibilidade, capacita9ao e qualifica9ao dos 

recursos humanos, de maneira a prepara-los para atingir a performance exigida. 

c) Avalia9ao das Praticas em Uso (Fun9ao RH) - tern por objetivo analisar a 

atualidade e a aderencia dos procedimentos de RH em rela9ao, respectivamente, as 

praticas de mercado e a estrategia em curso, com vistas a agrega9ao de novas 

competencias e capacidades que possibilitem o equilfbrio entre inova9ao e 

manuten9ao e o atingimento de objetivos em rela9ao a etica, qualidade, custos e 

velocidade. 

d) Avalia9ao de Gaps de Desempenho - identifica lacunas existentes no 

desempenho esperado e caracteriza, ao Iongo do ambiente e do processo de 

trabalho, fatores que interferem nos resultados obtidos, solu96es de interven9ao e 

novos padroes esperados. 

e) Avalia9ao do Resultado de Programas - mensura os resultados 

alcan9ados em rela9ao aos alvos das interven96es no comportamento 

organizacional, observando a satisfa9ao imediata dos participantes em rela9ao a 

uma vivencia; a aprendizagem ou reten9ao de um novo conhecimento, habilidade ou 

atitude; o impacto direto sobre a forma de condu9ao de um trabalho ou atividade 

individual; a transforma9ao obtida no ambiente de trabalho e o retorno economico 

derivado da introdu9ao de um novo procedimento. 

f) Avalia9ao de Potencial - estima as habilidades individuais, grupais e 

organizacionais para fazer frente a novos desafios de ordem profissional -

trabalhador - ou estrategica - empreendimento -, inclufdos inventario e valora9ao, 

isto e, a atribui9ao de valor economico para as fontes de Capital Humano. 

g) Avalia9ao do Clima Organizacional - caracteriza a intensidade com que as 

expectativas dos empregados se integram ao processo de gestao consideradas as 

rela96es intra e intergrupais, sentimentos e sensa96es individuais sobre fatores 

decorrentes da rela9ao empregatfcia, atitudes e identifica~o com os prop6sitos e 
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com a estrategica da organiza~o - e o impacto que tais variaveis trazem ao 

desempenho e competitividade, no curto e medio prazo. 

h) Avalia<;ao da Cultura Organizacional - mapeia os valores e cren<;as que 

permeiam o tecido organizacional ao Iongo dos diversos cargos e fun<;oes que 

correspondem a estrutura do empreendimento, no sentido de reconhecer como a 

diversidade se entrela<;a em um padrao comportamental por meio do qual a 

organiza<;ao interage com as demandas dos stakeholders e responde em termos de 

desempenho e postura competitiva. 

0 equilfbrio dinamico entre controle - uma tendencia ao comportamento 

centralizador - e tolerancia - uma propensao a descentraliza~o - consiste na 

principal contribui<;ao que o sistema de gestao pode trazer para o comportamento 

organizacional. 

2.1.6. Qualidade e Conformidade dos Processos lnternos 

0 estudo dos processos internos e dedicado a amplia<;ao da efetividade -

eficiencia e eficacia - do trabalho nas organiza<;oes e pode ser considerado a origem 

do desenvolvimento da Administra<;ao como atividade profissional. 

A avalia<;ao da Qualidade e da Conformidade correspondente a identifica<;ao 

dos diversos recursos e meios empregados ao Iongo da cadeia de valor para a 

obten<;ao de um seNi<;o ao produto que ira atender a uma necessidade especffica. 

0 foco da Qualidade e da Conformidade, portando, e a atividade economica 

em torno da qual uma organiza<;ao esta estruturada para: atendimento a seus 

clientes, gera<;ao de excedente para os acionistas, retribufdos aos empregados e 

beneffcios para a sociedade em geral. 

Embora, nao seja possfvel atribuir um carater inedito a Qualidade e a 
Conformidade, tais questoes assumiram importancia em razao do salto do 

paradigma economico : em apenas um seculo, a "fazenda" como eixo de produ<;ao 

de riqueza - onde terra trabalho eram os principais fatores de produ<;ao - foi 

substitufda pela "fabrica" - capital, trabalho e insumos gerando mercadorias - e, mais 

recentemente, "rede" - materiais, competencias e inova<;ao integrados na presta<;ao 

de seNi<;os- como fonte de valor. 
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Cresce a adi~ao de valor ao Iongo das mudan~as de paradigmas e economico 

e, na mesma medida, a dificuldade em acompanhar sua agrega~o devido a maio 

importancia que os ativos intangfveis assumiram como fontes de riqueza. 

Assim, empresas que identificam e mensuram antecipadamente o potencial 

do Capital lntelectual existem em seu proprio ambiente operacional tornam-se mais 

competitivas, em fun~ao da conversao de tais informa~oes em novas oportunidades 

de neg6cios. 

Neste ultimo aspecto reside o atual desafio da vertente da mensura~ao da 

performance com base em indicadores de processos internos: integrar o ferramental 

tfpico da era da gestao industrial aqueles necessarios aos empreendimentos que se 

tornaram as organiza~oes vencedoras da sociedade do conhecimento. 

A seguir sao apresentados enfoques e metodos - quantitativos e qualitativos -

aplicaveis a mensura~ao da performance dos processos de trabalho: 

a) Lista de Verifica~ao de Greenway (Oliver J. Greenway- Robert Morris 

Assossiates). Dividido em fabrica~o controle do material e rela~oes industriais, com 

25 variaveis e mais de 120 itens de avalia~ao. 

b) Lista de Verifica~ao de Abernathy 01\J. J. Abernathy- Harvard). Abrange 

mercado, tecnologia do processo, integra~ao vertical, integra~ao horizontal, tamanho 

e localiza~ao de fabricas, com mais de 20 itens de avalia~ao. 

c) Cadeia de Valor - Desenho e interpreta~ao das distintas atividades -

primarias ou de suporte - que uma organiza~ao desenvolve ao Iongo de suas 

opera~oes, como, por exemplo, suprimento, fabrica~ao, distribui~o, marketing e 

vendas, administra~ao de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento etc. Tais 

categorias de atividades sao amplas e contem diversas pequenas atividades que 

geram valor. A conectividade entre as atividades de valor e estabelecida por elos 

que se orientam pela troca de informa~oes. A alavancagem desses elos pode 

proporcionar vantagem competitiva pela diminui~ao de custos ou pela diferencia~ao. 

d) Fatores Crfticos para o Sucesso - Desenvolvimento no MIT, por 

Rockart - ldentifica~ao de um numero limitado de procedimentos que, 

satisfatoriamente executados, asseguram o born desempenho da organiza~ao como 

um todo. Quando mal executados, poderao gerar problemas. Sao desenhadas 

medidas e medidores para cada FCS, assim como sistematicas de 

acompanhamento para coletar e analisar dados que possibilitem reportar o 

desempenho e gerar insights sobre a melhoria da gestao. Os FCS indicam a saude 
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basica da organiza<;ao por meio de um conjunto de fatores sensfveis, mas nao 

apontam as atividades que influenciam o desempenho desses fatores. 

e) Metodo de Deming- Sistema de gerenciamento baseado em diretrizes 

para suporte a decisao, a parametriza<;ao e a auditoria dos processos de trabalho, 

de maneira a ser possfvel ampliar a qualidade, a produtividade e a posi<;ao 

competitiva de uma organiza<;ao. 

f) Ferramentas da Qualidade - Instrumental basico de Organiza<;ao & 

Metodos com suporte mais denso de estatfstica descritiva - Organograma, 

Funciograma, Fluxograma, Topograma (layout), Fluxotoprograma, Folha de 

Cronometragem/Folha de Opera<;oes, Cronograma, Grafico de Gannt, Quadro de 

Distribui<;ao de Trabalho, Folha de Verifica<;ao, Grafico de Pareto - CuNa ABC, 

Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa), Histograma, Diagrama de Dispersao, Carta 

de Tend€mcias, Grafico de Controle - de forma a criar padroes e indicadores sobre a 

eficacia e a eficiemcia das atividades de um processo de trabalho. 

g) Sistema de Malcom Baldrige - Montagem de arquitetura para 

pondera<;ao de variaveis reunidas em sete grupos para mensurar e equilibrar o nfvel 

de excelencia de uma organiza<;ao em rela<;ao aos princfpios gerais da Qualidade -

Lideran<;a, Planejamento Estrategico, Satisfa<;ao do Cliente, Gestao de Processos, 

lnforma<;oes Gerenciais, Polfticas de Recursos Humanos e Resultados. Origina um 

sitema de concorrencia e premia<;ao da excelencia. 

h) Programa Seis Sigma - Procedimento de avalia<;ao para acompanhar a 

efetividade dos esfor<;os ligados ao Sistema de Gerenciamento pela Qualidade. 

Desenvolvido pela Motorola em 1987 para aprimorar processos e reduzir 

drasticamente a incidencia de defeitos e erros. Resulta em medidas estatfsticas 

capaz de expressar a quantidade de imperfei<;oes em um processo ou produto - 3,4 

ocorrencias por milhao de itens- representando um acerto de 99,9996%. Atualmente, 

o Programa abrange um conjunto de metodologias e ferramentas para o 

aprimoramento continuo no sentido da "satisfa<;ao total do consumidor" e da 

excelencia em todas as opera<;oes do neg6cio. 

i) Benchmarking - Processo de pesquisa e aprendizado das melhores 

praticas aplicaveis a uma determinada situa<;ao e a compara<;ao com a solu<;ao 

atualmente em uso, para identificar oportunidades de melhoria ou para desenvolver 

abordagens de enfrentamento competitivo. Os itens sob Benchmarking formam uma 

categoria de acompanhamento da performance relativa - permite apropriar o 
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conhecimento associado ao desenvolvimento superior em uma atividade, processo, 

produto etc. 

2.1. 7. Business Process Engineering 

No percurso das grandes transforma9oes verificadas nos ultimos anos, 

expressoes como restrutura9ao, reengenharia, redesenho de processos de neg6cios 

e inova9ao de processos tornaram-se populares, embora nao sejam precedidas em 

rela9ao aos prop6sitos de mudan9a que cada uma preconiza e respectivos impactos 

no valor gerado para organiza9ao. 

A Engenharia de Processos Empresariais representa um conjunto de 

procedimentos de mudan9a destinado a amplia9ao da competitividade e do 

desempenho das organiza9oes: Gestao pela Qualidade Total - Kaisen; Redesenho 

de Procedimentos; Redesenho de Fluxo de Valor; Redesenho de Empresas; 

Desenvolvimento da Tecnologia da lnforma9ao; Desenvolvimento de Recursos 

Humanos e da Cultura; Visao Estrategica. 

0 enfoque da Engenharia de Processos (EP) e aplicavel aos diversos tipos de 

empreendimento e orienta a transi9ao da organiza9ao de uma atua9ao atual 

diagnosticada para uma explicitada na sua visao do futuro. 

[ 

Kaisen 

Desenvolvimento da Tecnoloaia da lnformacao 

Redesenho 
Errpresa 

Vi sao 
Estrategica 

DesenvoMmento de Recursos Humanos e da Cultura ] 

Figura 3 0 enfoque da Engenharia de Processos 
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0 ponto de partida da EP e uma revisita as formas e praticas de trabalho na 

organiza<;ao. Alem da ado<;ao intensiva de Tecnologia da lnforma<;ao para dar nova 

configura<;ao as atividades realizadas, sao presumidos novos papeis para o 

trabalhador do conhecimento - urn empregado motivado, bern treinado e mais 

compromissado - e para o investidor - urn tomador de risco capaz de interagir com 

demandas que vao alem da questao do lucro imediato. 

A combina<;ao de variaveis metodol6gicas permite compor urn portfolio de 

instrumentos de interven<;ao organizacional em que: 

• A melhoria e utilizada em toda a organiza<;ao, focalizando tarefas individuais e 

aprimoramentos obtidos por equipes ou setores. 

• A mudan<;a descontfnua dos processos existentes enseja a solu<;ao de 

problemas com rapidez e precisao. 

• A recria<;ao das atividades da cadeia de valor busca inovar a para obter 

eficacia no atendimento as necessidades dos clientes. 

• A reestrutura<;ao holfstica e em tempo real baseia-se nos novos blocos 

construtivos e na cultura das organiza<;oes contemporanea. 

• 0 estabelecimento de visoes estrategicas deriva de um relacionamento 

biunfvoco e continuo com o contexto geral de mudan<;a. 

• 0 desenvolvimento dos recursos humanos mantem correspondencia direta 

com a estrategia e os focos de transforma<;ao. 

• A implanta<;ao da plataforma de Tecnologia da lnforma<;ao proporciona 

suporte informacional 

preposi<;ao de valor. 

para preservar 0 conhecimento inerentes a 

Resumidamente, os indicadores associados a Engenharia de Processos 

abrangem quatro vertentes da melhoria: qualidade, mais velocidade servi<;o superior 

e custo inferior. A integra<;ao de tais aspectos, isto e, o atingimento simultaneo de 

novos patamares, propicia melhor competitividade e desempenho e maior valor para 

os stakeholders a partir de: 

• Compressao do tempo (prepara<;ao e execu<;ao). 

• Foco no valor das atividades. 

• Solu<;oes integradas e completas por meio de processos comprovadamente 

efetivos e responsabiliza<;ao de seus mantenedores. 
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• Orientagao abrangente e sem limites para os clientes. 

• Exigencia de qualidade multifuncional/interdepartamental na origem. 

• Criagao de clima motivacional de mudanga. 

• Simplificagao e automagao alinhada a estrategia. 

• Percepgao o ambiente, do contexto e do escopo de mudanga. 

• Alinhamento e integragao interna entre as pessoas, processos, tecnologia e 

estrategia (blocos construtivos do neg6cio). 

A intervengao organizacional baseada na EP considera a existencia de uma 

agenda de trabalho para estabelecer a velocidade da mudanga, servindo de guia 

para a implementagao dos esforgos e a alocagao equilibrada dos diversos recursos. 

Nela se fazem presentes, ainda. a declaragao dos aspectos que motivaram a 

intervengao organizacional, a abrangencia do processo de mudangas, os metodos 

que serao empregados, as tecnicas e ferramentas e as diversas fases da 

intervengao, a saber: 

a) Gerenciamento do Objetivo - envolve a definigao de subjetivos para 

guiar os pianos de agao em cada etapa crftica. 

b) Gerenciamento do Desempenho - envolve a obtengao regular de 

feedback sobre os outputs, o acompanhamento das diversas dimensoes 

estabelecidas nos objetivos, fornecimento de objetivos que melhor reflitam as 

exigencias atuais e as restrigoes internas. 

c) Gerenciamento dos Recursos - envolve apoio a cada etapa, com o 

equipamento, a equipe e o orgamento necessarios para se atingir os objetivos 

especfficos e prestar a contribuigao esperada para os objetivos gerais. 

d) Gerenciamento de Interfaces - envolve o gerenciamento dos "espagos 

em branco" entre as diversas etapas - circunstancias em que sao verificadas as 

melhores oportunidades para o aperfeigoamento -, especialmente aquelas que 

envolvem diversas fungoes. 
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2.2. BALANCED SCORECARD 

2.2.1. Mensurac;ao Equilibrio e Estratt~gia 

" ... lmaginemos um curso de iniciagao a economia em que se estuda a curva da 

demanda e a curva da oferta. Ambas sao necessarias para determinar o ponto ideal 

e prego. Vejo o ABC como a curva da oferta: ele nos revela o custo de fornecer 

determinado volume de produtos e servigos. 0 Balanced Scorecard e como a curva 

da demanda: nos mostra o que cria a demanda, porem e muito mais complexo e 

abrangente do que uma curva de demanda tradicional, porque as quantidades estao 

sendo encomendadas nao apenas em fungao do prego - que constitui o modelo mais 

simples do produto, da inovagao, da funcionalidade e da natureza do relacionamento 

empresa-cliente. 0 Balanced Scorecard e uma tentativa de se constituir uma curva 

da demanda multidimensionai..."(Kaplam, 1999). 

" ... E. preciso ser muito habilidoso na atualizagao do Scorecard para a nova economia 

porque, a medida que as coisas mud am, surge o desafio de fazer com que 100 ou 

500 pessoas em sua organizagao se alinhem em uma nova dire<;ao. 0 Scorecard 

talvez seja a ferramenta mais poderosa com a qual essas empresas podem contar 

(para transmitir) a nova visao comum. Para funcionar, contudo, nao pode levar seis 

meses para ser atualizada. Falando francamente, porem, nao acho que as 

organizagoes tenham reconhecido que para a empresa ser flexfvel e agil ela precisa 

de um mecanismo que una todo mundo ... "(Kaplan, 2001). 

0 surgimento recente do Balanced Scorecard (BSC) no arcabougo te6rico 

vem suscitando um grande numero de trabalhos sobre sua aplicabilidade como 

indutor da competitividade das organizagoes, ao mesmo tempo em que tem 

provocado o interesse gerencial na experimentagao de um modelo de desempenho 

que, por premissa, interage com a estrategia e com as metricas de avaliagao ja 

adotadas pela organizagao. 
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Longe de ser unanimidade, o BSC tern sido rotulado, ao mesmo tempo de 

efetivo e de facil aplica9ao ou de in6cuo e mecanico, expectativas que decorrem de 

uma atividade organizacional em que a "tradi9ao" economico-financeira e o 

cartesianismo ditaram a tonica da gestao no seculo XX. 

Contudo, a cria9ao de consenso em torno do Scorecard vern ao encontro de 

antigas aspira9oes em rela9ao a competitividade e ao desempenho - inclusao de 

fatos portadores de futuro, que afetarao os atuais padroes de posicionamento e de 

aprendizagem organizacional , e demanda pela integra9ao de suas diversas areas 

de atividade e vertentes funcionais, ao Iongo do tempo passado, presente e futuro -

reconhecendo a organiza9ao como entidade viva. 

As organiza9oes estao adotando diversas correntes de gestao 

simultaneamente - envisionamento, globaliza9ao, satisfa9ao do cliente, segmenta9ao 

dos consumidores, foco na lideran9a, cadeia de suprimento, reengenharia, 

introdu9ao de novos produtos, organiza9oes que aprendem, times de alta 

performance, comercio eletronico, just-in-time, avalia9ao 360°, ERP, redesenho 

organizacional, lideran9a tecnol6gica, data mining, competencias centrais, entre 

outras -como op9ao estrategica para enfrentar um cenario de incertezas crescentes. 

No entanto, a estrategia nao e compreendida por aqueles que devem 

implementa-la e nao e compreendida por aqueles que devem implementa-la e nao e 

traduzida em objetivos; os sistemas gerenciais sao desenhados para controle 

operacional e vinculados ao or9amento e nao a estrategia; os principais processos 

nao sao desenhados para alavancar os principais impulsionadores da estrategia e as 

metas individuais/pessoais de aprendizagem e forma9ao de conhecimento nao estao 

vinculadas a estrategia. 

0 BSC estabelece um protocolo, uma interface entre a estrategia formulada e 

a agenda estrategica da organiza9ao - de forma a ser possfvel materializar a visao 

futura de sucesso -, atuando, ao mesmo tempo, como um modelo de avalia9ao, uma 

sistematica gerencial e uma filosofia de gestao, e criando um ambiente balanceado 

entre medi9ao e media9ao. 

Ele suporta um sistema de administra9ao estrategica em que: 

• A estrategia eo ponto de partida para todo o processo de gestao. 

• Existe alinhamento das metas do topo ate a base da organiza9ao. 

• A educa9ao e a comunica9ao amplas sobre a estrategia sao as bases para o 

empowerment dos empregados. 
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• A retribui9ao do empregado vincula-se a implementa9ao da estrategia. 

• Metas ambiciosas sao formuladas e aceitas. 

• lniciativas estrategicas sao claramente identificaveis. 

• lnvestimentos sao decididos conforme alternativas de implementa9ao da 

estrategia. 

• Os or9amentos anuais subordinam-se aos de Iongo prazo . 

• 0 desenvolvimento da estrategia e um processo permanente. 

• As equipes buscam solucionar problemas. 

• 0 feedback e utilizado para testar as hip6teses nas quais a estrategia esta 

assentada. 

2.2.2. Fundamentos 

A tradu9ao da vantagem competitividade em mais de uma vertente de 

mensura9ao possibilita identificar com maior precisao os focos de desempenho 

superior de determinada organiza9ao e, conforme e situa9ao, fortalecer posi96es de 

defesa ou definir a incorpora9ao de uma nova abordagem estrategica. 

Com alguma facilidade e frequencia, sao identificados cinco blocos 

construtivos ligados ao estabelecimento de vantagens competitivas em termos de 

menor custo ou diferencia9ao: eficiencia superior; acolhimento e empatia; inova9ao 

superior; qualidade superior e estrategia superior. 

0 retrospecto sobre teoria e pratica na gestao do desempenho, discorre sobre 

importancia e mensura9ao aplicada a esses blocos construtivos. 

Do gerenciamento estrategico e integrado dos blocos construtivos de 

competitividade e desempenho advem os seguintes beneffcios: 

• lmplementa9ao de referencial de governan9a para alinhar e focar a 

organiza9ao e respectivos recursos. 
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• Desenho de sistema de inteligencia organizacional para acompanhamento 

dos principais neg6cios e processos de apoio, de maneira que o 

conhecimento seja criado e alavancado no processo de decisao e 

implementa<;ao de a<;oes. 

E strateQia 

I EfiOOIDa I 

n 
q MenorCusto ¢=n Unitario 

i~~J I ~Wid~ I 
q Diferenciayao ¢=n 

D 
Acolhimento e 

Empatia 

Fonte: Hill & Jones, 1998, p. 113. 
Figura 4 Blocos Construtivos da Vantagem Competitiva 

• Obten<;ao de compromissos entre equipes e indivfduos no sentido de 

colaborar no trabalho e construir Capitallntelectual. 

• Cria<;ao de processo de feedback em todos os nfveis para testar e revisar 

hip6teses estrategicas e possibilitar a continua adapta<;ao. 

Se o esfor<;o positivo motiva as "entidades vivas", entao traduzir a inten<;ao 

estrategica em um sistema de refor<;o positivo, confiavel e consistente- o Scorecard 

- melhora o foco e a implementa<;ao da estrategia de uma organiza<;ao. 

Para tanto, sao observados os seguintes aspectos: 

• Tradu<;ao da estrategia em termos operacionais - maneira a melhor alocar 

capacidades e ativos, liberando novas fontes de cria<;ao de Capital lntelectual. 
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• Alinhamento entre estrategia e estrutura organizacional - para evitar os efeitos 

entr6picos gerados pela formagao se silos negociais ou funcionais ao Iongo 

da organizagao. 

• Responsabilizagao pela plena estrategia: caracterizando - comunicando e 

educando - como atribuigao de todo o desempenho e a competitividade da 

organizagao. 

• Adogao do duplo loop de administragao estrategica - como procedimento de 

integragao entre planejamento, agao e controle - intra e internfveis 

organizacionais - para traduzir as iniciativas em urn orgamento geral que 

abarque tanto as questoes estrategicas quanto as operacionais. 

• Atuagao dos Hderes - para sustentagao da aprendizagem e adaptagao 

estrategicas, com base na mobilizagao de "mentes, cora goes e maos", na 

definigao de novas hip6teses para compor as premissas de gestao ao Iongo 

do tempo e no assentamento de urn sistema de administragao compatfvel 

com os nfveis de turbulemcia. 

2.2.3. Criacao de Valor 

0 Scorecard descreve como ativos tangfveis e intangfveis sao mobilizados e 

integrados para estabelecimento de diferenciais competitivos, em urn cenario em 

que as proposigoes de valor para os diversos stakeholders sao fundamentais para o 

desempenho geral de uma organizagao. 

A possibilidade de enxergar - por meio de mapas, placares, relat6rios, etc. -

a forma como os diversos ativos se combinam oferece a executives, gestores, 

analistas e executores uma moldura conceitual sobre o valor adicionado, levando em 

consideragao que: 

• Valor direto - a influencia dos ativos intangfveis sobre o desempenho e a 

competitividade dificilmente e visfvel a olho nu: precisa se relatada na forma 

de cadeias causais. 

• Valor e contextual - somente pode ser avaliado em decorrencia imediata 

das necessidades e dos processes de relacionamento com os stakeholders. 

• Valor e potencial- precificagao de urn ativo intangfvel somente e registrada, 

de fato e de direito, por uma transagao de mercado, ou seja, os sistemas 

39 



contabeis, por si s6, ainda nao sao capazes de apurar com precisao o 

montante exato da riqueza existente em um produto ou em uma 

organiza9ao. 

• Valor e sinergia - a integra9ao de ativos intangfveis entre si, ou aos demais 

ativos tangfveis da organiza~o. constitui, verdadeiramente, a origem da 

gera9ao de excedente - economico ou nao economico - na sociedade do 

conhecimento. 

2.2.4. Triplo Equilibrio 

0 enfoque do placar equilibrado vai alem da mera montagem de um painel 

que integra indicadores de diversas origens: possibilita a ativa9ao de um modelo 

mental pelo qual a organiza9ao passa a perceber melhor a origem e a intensidade 

da turbulencia- externa e interna. 

0 Scorecard auxilia no desenvolvimento da trajet6ria estrategica, na medida 

em que facilita a harmoniza9ao de for9as ambientais a partir de: 

• Uma moldura conceitual que oferece um raciocfnio equilibrado entre as 

quatro perspectivas basicas de sucesso de uma organiza9ao - Financeira, 

Consumidor, Processos lnternos, Aprendizagem e Crescimento. 

• Um panorama de analise de causalidade voltado para identificar fontes e 

processos de cria9ao de valor. 

• Um enfoque de mensura9ao que utiliza medidas de resultado e 

produtividade - lagging indicators - associadas as medidas de tendencia e 

direcionamento - leading indicators. 

2.2.5. Medidas e Medidores 

" ... Essa e wna questao importante. Muitas empresas estao de:finindo quem deve ser encarregado das metricas
que departamento ou pessoas devem coletar OS dados. Em geral, sao pessoas ou departamentos independentes 
das unidades de neg6cios que estao sendo medidas. Em Ultima analise, o Scorecard deve possibilitar wn certo 
nivel de auditoria e exigir wn papel ampliado das funs;oes intemas de auditoria .. " (Kaplan, 20001, p. 1 02) 

A utiliza9ao de uma linguagem comum para transmitir a evolu9ao da 

estrategia assegura a continuidade da trajet6ria desenhada para a organiza9ao, 

principalmente quando sujeita as condi96es de um mercado hipercompetitivo. 
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Possibilitar maior velocidade e integra9ao sao propostas do BSC em rela9ao a 

mensura9ao e a valoriza9ao da performance: os fatos e dados traduzidos em 

medidas e medidores facilitam e assimila9ao e a vivencia da estrategia, porem, 

medidas e medidores financeiros, isoladamente, expressam o resultado com 

defasagem e nao comunicam os impulsionadores do desempenho futuro, alem de 

nao captarem a dinamica de cria98o de valor no atual contexto competitivo baseado 

no conhecimento. 

A utiliza9ao conjunta e ponderada de lagging indicators e leading incators 

permite gerir o atingimento de metas - com base em iniciativas que podem estar 

dispersas, porem coordenadas -, ao mesmo tempo que orienta e sustenta o 

desenvolvimento de diferenciais competitivos. 

2.2.6. Funcoes Tipicas 

A multifuncionabilidade do Scorecard talvez seja a principal determinante da 

velocidade com as organiza9oes estao adotando, ou estudando sua ado9ao; 

tambem no meio academico vem sendo registrado um significativo aumento de 

pesquisas que interagem com aplica9oes que se valem do placar equilibrado. 

Trate-se de um instrumento de gestao que, uma vez implantado, pode ser 

utilizado para gerenciar desde atividades corriqueiras ate situa9oes em que a 

organiza9ao estara atuando sob regime de contingencia. 

Na medida em que a dinamica do BSC e assimilada, sua customiza9ao a 

determinado contexto e bastante simplificada, desdobrar indicadores a partir dos 

dados agregados afins as aplica9oes estrategicas para metricas mais pr6prias de 

nfveis operacionais, configurar formatos que facilitem a comunica98o de uma a9ao 

planejada etc. 

2.2. 7. Navegacao 

A transposi9ao de uma formula9ao estrategica em a9ao representa um 

desafio adicional para a alta administra9ao das organiza9oes. lndependentemente 

dos esfor9os realizados e da qualidade intrfnseca da estrategia, a gera9ao de valor 

somente se concretiza quando ganha vida tomada diaria de decisoes. 
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Mais do que um painel com medidores, o BSC deve representar um simulador 

de navega<;ao, possibilitando identificar os impactos decorrentes da varia<;ao de 

performance, simultanea ou nao, no que tange ao acompanhamento dos temas 

estrategicos. 

Assim sendo, deve expressar e denotar: 

• Vfnculos com lndicadores financeiros que auxiliem a identifica<;ao do valor 

adicionado para o acionista. 

• Rela<;oes de causa efeito representativas da 16gica da estrategica . 

• Mix de indicadores com medidas hist6ricas e sinalizadores prospectivos. 

• Capacidade de alinhar iniciativa. 

• Clareza dos conceitos utilizados 

• Uma decisao "consentida:" entre os diversos envolvidos. 

2.2.8. Comunicac;ao 

Conforme o porte da organiza<;ao, sua dispersao geografica e a complexidade 

da cultura corporativa, entre outras, a questao da comunica<;ao da estrategia tornar

se crftica para efeito da materializa<;ao dos conceitos, muitas vezes abstratos, 

abordados nos rituais de planejamento. 

A dissemina<;ao das questoes contidas no Scorecard, mesmo aspectos 

metodol6gicos de sua elabora<;ao, precisa de amplo suporte de comunica<;ao 

durante as diversas fases de implementa<;ao. 

E preciso ter em mente que o BSC conta a hist6ria da estrategia da 

organiza<;ao, porem a publica<;ao pura e simples de indicadores monitorados nos 

diversos contextos de gestao e insuficiente para proporcionar entendimento e 

angariar o compromisso das partes envolvidas. 

Assim, o Balanced Scorecard pode ser visto como um realimentador do 

processo de comunica<;ao, ao mesmo tempo que apresenta novas e especfficas 

necessidades de intera<;ao com os diversos publicos da organiza<;ao. 

De forma geral, a comunica<;ao organizacional com base no BSC utiliza 

folheteria; para informar ao Conselho de Administra<;ao, relat6rio focados nas 

medidas retrospectivas; para gerentes, dados de atualiza<;ao mensal dos avan<;os e 
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excec;oes; para a diretoria executiva, relat6rios de implementac;ao dos temas 

estrategicos. 

2.2.9. Educa~ao 

Em um cenario de competic;ao acirrada e crescente, torna-se vital para a 

organizac;ao manter seus funcionarios prontos para agir e aproveitar oportunidades 

que surgem e se vao quase instantaneamente. 

No entanto, qualificac;ao, por si s6, nao e o bastante: e preciso garantir que o 

aproveitamento de oportunidades ocorra em sintonia com a estrategia desenhada; a 

seduc;ao de pseudo-oportunidades muitas vezes tira a organizac;ao do seu foco e 

cria embarac;os no gerenciamento do porfolio. 

Aprender a estrategia, portanto, fundamenta o funcionamento das 

organizac;oes contemporaneas, na medida em que todo participante da cadeia de 

valor deve estar ciente da importancia que ele tern para a competitividade e a 

performance global do empreendimento. 

0 enfoque do placar equilibrado possibilita que a organizac;ao oferec;a um 

leque de opc;oes de capacitac;§o atrelado as necessidades de melhoria do 

desempenho, criando, de antemao, referenciais para aperfeic;oamento que poderao 

ser cursados ate mesmo a partir da auto-instruc;ao. 

Dependendo da extensao do projeto BSC ao Iongo da organizac;ao, 

necessidades de reforc;ar o desempenho poderao ficar evidentes nao s6 para os 

indivfduos, mas para areas ou unidades inteiras em uma ou mais das perspectivas 

selecionadas para a gestao da performance. 

2.2.1 0. Sinergia 

0 BSC torna oportuna a gestao de Unidade Estrategica de Neg6cio em um 

sistema de governanc;a baseado na discussao de temas estrategicos, na negociac;ao 

racional, na alocac;ao de recurso, na consistemcia e na integridade dos argumentos. 

As decisoes sobre gestao da organizac;ao precisam levar em conta a visao 

ampla trazida pela estrategia e, embora as analises economico-financeiras sejam 

necessarias, nao suficientes. 
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0 Scorecard consegue proporcionar a integra9ao e a alavancagem da visao 

estrategica reunindo questoes que poderiam tornar-se fontes de conflito em um 

mundo em que as medidas financeiras sao apenas parte da vida organiza9ao: 

• lmplementa9ao da estrategia formulada pela alta administra9ao. 

• Credibilidade da equipe gestora. 

• Consistencia da trajet6ria ao Iongo do tempo. 

• Propensao a inovar. 

• Capacidade de atrair e manter empregados talentosos. 

• Parcela de mercado. 

• Curvas de experiencia. 

• Alinhamento do sistema de retribui9ao ao interesses dos acionistas. 

• Lideran9a em pesquisa e desenvolvimento. 

• Qualidade e conformidade dos macroprocessos. 

2.2.11. Mensuracao 

A origem do enfoque de placar equilibrado esta associada a carencia de 

procedimentos de avalia9ao capazes de interagir com a gestao de ativos intangfveis 

- questao crftica em um ambientes economico no qual o servi9o agregado e tao ou 

mais importante do que a mercadoria em si. 

Especialmente para organiza96es que operam unicamente no campo dos 

servi9os, o BSC possibilitou um modelo alternativo ao usualmente empregado para a 

avalia9ao de opera96es de manufatura e comercializa9ao. 

Ao mesmo tempo que mensura a estrategica e as opera96es em curso, o 

Scorecard realimenta o processo decis6rio com base nas rela96es de causae efeito 

preliminarmente desenhadas: mais do que a informa9ao contida no indicador 

propriamente dito, a possibilidade de testar as hip6teses pelo placar equilibrado na 
J 

maneira como as organiza96es sao avaliadas. 

A Mensura9ao Equilibrada, portanto, deve ser entendida como um processo 

dialetico que leva a descoberta contfnua de focos e fontes de aperfei9oamento no 

conjunto de ativos intangfveis detidos e fontes pela organiza9ao, e nao mero 

cotejamento entre previsoes e realiza96es relativas a um perfodo determinado de 

tempo. 
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2.2.12. Conscientiza~ao 

A disponibilidade de um placar equilibrado para consulta por todos da 

organizagao permite diminuir efeitos indesejcflVeis de filtros de informagao que 

drenam energia do "duplo loop de Administragao Estrategica"., levando a criagao da 

consciemcia do que e relevante. 

Nesse aspecto, o BSC atua como agente promotor do feedback permanente 

inter e intranfveis organizacionais, utilizando ferramentas que trazem agilidade para 

o entendimento de prioridades e das integragoes entre atividades meio e fim. 

0 Balanced Scorecard cria condigoes para que os empregados estejam 

cientes de que suas agoes interferem na criagao de valor pela organizagao, condigao 

viabilizadora da ressignificagao do trabalho em um contexto que a realga o papel e a 

importancia dos knowledge workers. 

Uma fonte para futuras e importantes exploragoes te6ricas sobre o BSC 

reside exatamente nesse ponto: como em que medida este auxilia a criagao de 

conhecimento organizacional - epistemol6gica e ontologicamente - em torno dos 

t6picos desempenho e competitividade. 

2.2.13. Contexto De Aplica~ao 

" ... Cada organiza~ao que estudamos procedeu a sua mane ira, mas notava-se que todas contavam com wna 
lideran~a forte. Em segundo lugar, essas empresas traduziram sua estrategia nos termos do BSC. Em terceiro 
Iugar, levaram as estrategias de alto nivel as unidades de neg6cios opercioais e aos departamentos de apoio. Em 
quarto Iugar, conseguiram fazer da estrategia uma atribui<;:ao do dia-a-dia de todos, refor<;:ando isso com o BSC 
aos processos organizacionais ... " (Kaplan, 2001, p. 101). 

As diversas fungoes possfveis para emprego de um placar equilibrado nas 

organizagoes sao potencializadas pela multiplicidade de "objetos" passfveis de 

acompanhamento. 

0 Balanced Scorecard proporciona desde a cobertura corporativa, com 

dinamicas que envolvem a todos na organizagao, ate situagoes em que o 

acompanhamento e feito em pequena escala, pore para um grupo de indivfduos. 

Para as megacorporagoes, o Scorecard tem um apelo adicional: permite a 

adogao de um enfoque global de gestao do desempenho e, ao mesmo tempo, 

customizavel as caracterfsticas locais do trabalho desempenhado. 
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2.2.14. BSC Corporativo 

Mesmo com as discussoes sobre a coexistencia de atividades - fim e 

atividades - meio se tornando mais estereis a cada dia, as organiza~oes continuam 

dependentes de procedimentos de coordena~ao que possibilitem clareza em rela~ao 

aos princfpios que as regem - a razao de sere o saber fazer. 

0 Scorecard corporativo prove uma arquitetura unificada de governan~a dos 

diversos neg6cios e unidades de apoio que existem dentro de uma mesma 

organiza~ao. Destaca os grandes temas que mantem a identidade e a dire~ao 

estrategica da corpora~ao - valores, cren~as, visao, missao - e as demandas e 

possibilidades inerentes ao modelo geral de neg6cio adotado para o 

empreendimento - holding, conglomerado, diversifica~ao correlacionada etc. 

Pode tambem estar vocacionado para o equilfbrio de interesses dos diversos 

stakeholders. 

2.2.15. BSC Divisional 

A visao do portfolio de neg6cios aplicada a estrutura~ao das organiza~oes 

originou a forma~ao de Unidades Estrategicas de Neg6cios com os quais sao 

mantidos relacionamentos. 

Mais do que op~ao pela especializa~ao em razao do mercado, da utilidade 

para o cliente ou da tecnologia adotada, a estrutura~ao em (UEM) para atendimento 

as diversas Areas Estrategicas de Neg6cio com as quais sao mantidos 

relacionamentos. 

Mais do que op~ao pela especializa~ao em razao do mercado, da utilidade 

para o cliente ou da tecnologia adotada, a estrutura~ao em UEM deve possibilitar a 

sinergia dos investimentos organizacionais. Se, por um lado, emula um mercado de 

capitais interno que concorre em recursos financeiros para desenvolvimento de 

projetos e opera~oes, por outro, possibilita acesso diferenciado a economias de 

escopo (mercados), de escala (processos) e de conhecimento (aprendizagem). 

Dessa forma, e necessario criar um protocolo de convivencias estrategica e 

operacional entre as diversas UEM para possibilitar a otimiza~ao dos respectivos 
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resultados conforme as prioridades estabelecidas para organizagao como urn todo, 

principalmente para apoio a sistemas em que a gestao se da por meio do exerdcio 

de poder "federalizagao" (Handy, 1992). 

0 BSC divisional mante~m uma relagao dual com o corporative, por meio da 

qual fluem, ao mesmo tempo, as orientagoes comuns para toda organizagao e os 

indicadores que formarao o desempenho corporative com urn todo. 

Os aspectos que suportam a construgao do BSC para a"federagao" de 

ampliagao de valor para o acionistas e o equilfbrio entre investimento e risco. 

• Na perspectiva Financeira: otimizagao do capital alocado, visando ampliagao 

de valor para o acionista e o equilfbrio entre investimento e risco. 

• Na perspectiva Consumidor: extragao de valor por meio de cross selling e up 

selling e unificagao de enfoque nas praticas de conquista, satisfagao e 

retengao de clientes. 

• Na perfectiva Processes lnternos: otimizagao de atividades compartilhadas, 

utilizagao de capacidade instalada e integragao da cadeia de valor. 

• Na perspectiva Aprendizado e Crescimento: benchmarketing e de 

desenvolvimento de competencias essenciais. 

2.2.16. BSC para Areas Funcionais - Servi~os Compartilhados 

As unidades de suporte e apoio utilizam BSC em fungao do papel a ser 

desempenho co base na performance financeira corporativa, na satisfagao dos 

clientes internos associada a satisfagao do consumidor final das unidades que 

atende - inclusive demais unidades de servigos da organizagao - e nos acordos de 

prestagao de servigos internos. 

As premissas da utilizagao do Scorecard nessas circunstancias sao a 

necessidade de tornar os servigos de apoio e suporte sensfveis as alteragoes da 

estrategia da organizagao e o compromisso de cada uma da UEM que compoem o 

porfolio de neg6cios com a competitividade. 

Dois enfoques basicos podem ser adotados quando da elaboragao de 

Scorecards para areas de servigos compartilhados: "parceria estrategica" e "neg6cio 

dentro do neg6cio". 
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No tocante a "parceria estrategia", a constrU<;ao do BSC decorre diretamente 

da participa~ao da unidade de apoio no processo de formula~ao e implementa~ao 

das estrategias das diversas UEM. 0 Scorecard da USC deve, inequivocadamente, 

voltar-se para a agrega~ao de valor que gere maior beneffcio possfvel as UEN. 

0 encadeamento de prop6sito entre as UEN e as USC pode ser obtido 

mediante. 

• Formula~ao de um acordo definindo expectativas sobre servi~os e custos. 

• Elabora~ao de um Scorecard que evidencie a condi~ao de suporte. 

• Responsabiliza~ao da USC pela melhoria dos indicadores que mais agregam 

valor aos diversos neg6cios. 

• Revisao peri6dica de desempenho e metas. 

0 enfoque "neg6cio dentro do neg6cio" volta-se para situa~oes em que existe 

uma orienta~ao para excelencia funcional, mesmo que tal premissa possa 

subotimizar a agrega~ao de valor. Nesse caso, o Scorecard focaliza a interatividade 

entre as USC e as UEN com base em padroes de mercado, ainda que existe uma 

reserva que ofere~a menor risco as opera~oes das unidades de apoio. 

Dessa forma, o Scorecard da unidade de apoio assume as caracterfsticas 

tfpicas daqueles de um empreendimento externo, condi~ao que nao se manifesta na 

totalidade porque os resultados financeiros interagirao com os da organiza~ao como 

um todo. 

Do ponto de vista da sinergia estrategia, ha que se tomar cautelas adicionais 

para que as polfticas e praticas funcionais para que as polfticas e praticas funcionais 

sejam assumidas como desejadas e necessarias pelas UEN, de forma a nao haver 

perda de desempenho e competitividade nos mercados atendidos. 

2.2.17. BSC para Equipes 

0 Scorecard destinado ao acompanhamento de equipes de trabalho apresenta, 

alem de medidas e medidores que refletem o desempenho da respectiva unidade 

organizacional, procedimentos que introduzem visoes qualitativas sobre avalia~ao 

lateral, ascendente, descendente e, eventualmente, a auto-avalia~ao. 
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Constitui uma ponte entre o terreno da avalia9ao organizacional e o da 

funcional - centrada no indivfduo e na atua9ao do profissional em seu posto de 

trabalho. 

0 BSC de equipes cuida do alinhamento entre metas organizacionais e 

individuais, considerando, a partir da visao de educa9ao continuada, que o 

desempenho nao deve ficar limitado que e agora, mas estabelecer urn caminho para 

o exercfcio de novas fun96es. 

0 Balanced Scorecard para equipes facilita o gerenciamento de objetivos de 

supera9ao a partir de campanhas internas, criando caminhos para a concessao de 

incentivos, sem descuidar da necessidade de todos no desenvolvimento da 

estrategia da organiza9ao. 

Tal preocupa9ao gera melhores condi96es para vincular o curto prazo (foco 

natural das equipes) com o medio prazo (foco da gerencia intermediaria) e com o 

Iongo prazo (foco da alta administra9ao). 

Uma outra vertente de aplicayao do BSC para equipes diz respeito a 
alavancagem de processos de gestao pela qualidade total e de desenvolvimento de 

recursos humanos: o placar equilibrado evidencia a importancia da boa performance 

tanto para efeito de melhoria continua quanto para aquisi9ao de novas habilidades 

de trabalho. 

2.2.18. BSC Individual 

0 Scorecard individual e a ponta de um sistema integrado de gestao do 

desempenho e da competitividade, atuando no local e no momento em que tem 

infcio a cadeia de valor, isto e, no exercfcio da atividade profissional em cada posto 

de trabalho. 

Ele deve fornecer respostas aos questionamentos sobre "como uma 

tendencia ou ocorrencia de desempenho influencia em meu resultado direto" e "que 

parte do sistema de performance posso influenciar" - care why. 

Possibilita o estabelecimento de acordos de trabalho em toda a hierarquia 

organizacional, caracterizando indicadores que o empregado tem sob seu controle 

direto e aqueles que sao influenciados por padroes de desempenho predefinidos. 

0 BSC individual- Personal Balanced Scorecard- deve ser claro e conciso 

sobre metas e indicadores, apoiar o Scorecard do avaliador imediato, incluir 
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indicadores de tendencia e de ocorrencia e estabelecer urn protocolo entre avaliador 

e avaliado no que diz respeito a orienta9ao, aconselhando o aprimoramento. 

Este da suporte a mudan9a do paradigma de aprendizagem por eventos para 

o de aprendizagem contfnua, com mais tempo e qualidade para a discussao 

aprofundada sobre os impactos do desempenho individual em fun98o da estrategia. 

2.2.19. BSC para Parcerias Estrab~gicas 

Com a redefini9ao das estruturas organizacionais em torno do foco do 

neg6cio e das competencias essenciais, muitas atividades que integram a cadeia de 

valor passaram a ser exercidas por terceiros - que se associam indissoluvelmente 

ao sucesso do empreendimento. 

Gada vez mais presentes e importantes no dia-a-dia das organiza9oes, as 

parcerias, alian9as, joint ventures etc. devem, portanto, se acompanhadas por 

procedimentos que aumentem a visibilidade dos efeitos sobre desempenho e 

competitividade. 

0 Scorecard que acompanha os parceiros estrategicos estabelece: 

• De uma forma geral, urn modelo a ser adotado pela organiza9ao para 

gerenciar o valor originado das associa9oes que venham a ser estabelecidas, 

principalmente no que se refere aos ativos intangfveis. 

• Sob urn prisma especffico, a contribui9ao de cada parceiro conforme a 

especialidade em que esta contribuindo e ao conhecimento embarcado -

seNi9os rotineiros, fornecimento de insumos, agrega9ao de competencia etc. 

0 BSC voltado para aplica9oes externas ao ambiente da organiza9ao utiliza o 

mesmo quadro conceitual que embasa o de uso interno. 

2.2.20. BSC para Mercados 

0 atendimento do modelo de neg6cio dos clientes e a base para criar valor 

por meio de novas solu9oes: devem ser identificadas nao apenas as 

oportunidades de adi9ao de valor, mas tambem a percep9ao que cada 

consumidor per se tern em rela9ao a valor e sua forma de origina9ao. 
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De maneira analoga, a visualiza~o de como os concorrentes estao gerando 

valor possibilita competir mais rapida, focada e intensivamente: a competi9ao 

baseada em capacidades e competemcias deriva da identifica9ao das fontes e 

das conjuga96es de capital intelectual. 

E nessas searas que esta inserido o BSC para acompanhar mercados, 

caracterizando ferramental com amplo potencial para aplica9ao no campo da 

lnteligencia Competitiva. 

Do mesmo modo que para a avalia9ao da propria organiza9ao, tambem aqui 

o referencial de mensura9ao de performance e competitividade deve abranger 

multiplas perspectivas: 

• ldentificar pontos de pressao e de alavancagem na cadeia de valor dos 

clientes e dos concorrentes. 

• Possibilitar benchmark de qualidade, custos, prazos e recursos. 

• Adotar taticas voltadas para a cria9ao de barreiras e entradas. 

• Antecipar em tempo e em especie a diferencia9ao e o atendimento a 

nichos. 

2.2.21. BSC para Processos 

Diferentemente do enfoque de Unidades Estrategicas de Neg6cios, que 

estrutura a organiza9ao basicamente em ''franjas", a modelagem baseada nos 

processos procura identificar atividades e passos que para o cliente adicionam valor 

-a partir das necessidades e obedecidas as condi96es de conformidade na entrega. 

Os processos podem, portanto, se encarados como neg6cios virtuais 

existentes no interior de cada organiza9ao. Existe todo urn ordenamento 16gico entre 

as partes - consumidores, fornecedores, operadores, recursos, conhecimentos -

que se fundem em urn produto ou servi9o final sob a supervisao de urn responsavel 

direto que, entre outros aspectos, presta contas sobre eficacia e eficiencia. 

Evidentemente, o BSC aplicado a , mensura9ao da performance de processos 

apresenta medidas e medidores de carater operacional, mantidas as premissas de 

multiplas perspectivas de avalia~o e das rela96es de causalidade entre diversas 

metricas. 

Nesse ultimo aspecto, o placar equilibrado para processos supera as 

restri96es atribufdas ao Scorecard estrategico: no ambiente tipicamente operacional, 
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os nfveis de incerteza sao obrigatoriamente menores e possibilitam melhor sintonia 

no correlacionamento entre os indicadores utilizados. 

2.2.22. BSC para Projetos 

Um sistema tfpico de acompanhamento de projetos esta muito mais voltado 

para aloca9ao de recursos ao Iongo do tempo do que para os resultados alcan9ados. 

A utiliza9ao de Scorecards para mensurar a performance de um projeto e 
similar aquela inerente a uma organiza9ao, unidade ou processo. 

Nesse caso, o BSC permite ir alem dos controles de tempos e movimentos 

afins a cronogramas ffsico-financeiros: introduz variaveis que permitem gerenciar , 

ao Iongo do tempo, o atingimento do valor que devera ser agregado ao termino do 

projeto. 

Em situa96es em que a cria9ao de conhecimento e o objetivo do projeto, o 

Balanced Scorecard permite um primeiro movimento no sentido de resguardar 

fontes e mecanismos de conversao, assim como medir em que ordem de grandeza 

se da a adi9ao de valor. 

2.2.23. Perpectiva De Mensurac;ao Do Desempenho 

" ... Se voce examinar a logica do Scorecard, vera que todas as setas acabam em aspectos financeiros, porem 
comec;am em aspectos como habilidades, tecnologias e desenho de processos. E isso que precisamos medir hoje, 
para influenciar os resultados futuros ... " (Norton.200 1, p.l 03). 

0 Scorecard tende a substituir o or9amento como centro nervoso das 

organiza96es, por sua capacidade de integrar os elementos que geram valor ao 

Iongo do tempo e pela analise com base em diversas perspectivas - focos de gestao 

que precisam ter o desempenho permanentemente mensurado para que, por meio 

do equilfbrio dos esfor9os gerenciais, seja possfvel criar valor no Iongo prazo -, 

permitindo a "convivencia" entre visoes que, frequentemente, previligiam o 

posicionamento ou a aprendizagem organizacional. 

Embora a visao de Kaplan e Norton permita a integra9ao das demandas dos 

diversos stakeholders no placar equilibrado, e importante ter em mente que sistemas 
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de pondera<;ao de interesses nao devem inibir a ideia de gera<;ao de valor para 

acionistas ou mantenedores. 

No primeiro caso, os detentores de cotas de capital - shareholders -, assim 

como os investidores em capital de risco, somente serao estimulados a manter suas 

posi<;oes em fun<;ao de performance superior nos indicadores de desempenho 

financeiro, notadamente aqueles capazes de traduzir a gera<;ao de valor economico 

em prazos mais longos. 

Para os mantenedores, o valor economico adicionado e uma medida da 

habilidade da organiza<;ao em gerar recursos para a propria perpetua<;ao, tornando

se menos dependente de aportes externos no futuro. 

Perpectiva Financeira 
Mestas Medidas Medidores Como 

os acionistas nos veem? 

Mestas Perpectiva Consumidor 
Medidas Medidores Comoos 

Perpectiva Processos lntemos Mestas 
Medidas Medidores Onde devemos ser 

excelentes? consumidores nos veem? 

~-::-------:--:------~ ~ 
Perpectiva Aprendizagem e Crescimento ~ 

Mestas Medidas Medidores Como 
aprimorar em ampliar valor? 

Figura 5 0 placar de desempenho Equilibrado de Kaplan e Norton 

Organiza<;oes que falham na gera<;ao de valor economico tendem a sofrer 

migra<;ao de recursos e capital para seus competidores, ainda que sejam capazes 

de sustentam por algum prazo, bom desempenho nas demais perspectivas. 

0 atendimento as demandas dos demais stakeholders , porem, nao pode ser 

encarado como uma concessao: no Iongo prazo, nao basta apenas ser mais 

produtivo, lucrativo ou gerador de caixa do que a concorrencia: e necessario 

corresponder as responsabilidades que a sociedade confere as organiza<;oes no 

tocante ao equilfbrio entre direitos e deveres junto a consumidores, fornecedores, 

trabalhadores, financiadores, 6rgaos de regula<;ao e sociedade em geral. 
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2.2.24. Perspectiva Financeira 

Kaplan e Norton consideram que a cria<;ao de valor para os acionistas e a 

pedra angular de uma estrategia, situa<;ao que leva a organiza<;ao a optar por um 

indicador capaz de aglutinar as expectativas de retorno em rela<;ao ao patrimonio, 

aos ativos, ao fluxo de caixa descontado ou aos investimentos operacionais em giro. 

A liga<;ao entre a estrategia e a perspectiva financeira dentro do enfoque de 

placar equilibrado se da pela combina<;ao de for<;as entre crescimento e 

produtividade: conforme o estagio do empreendimento, as organiza<;oes optarao por 

caminhos muitas vezes excludentes- trade-off- em fun<;ao da estrategia financeira 

dominante. 

Alem disso, a perspectiva financeira permite que as diversas unidades 

estrategicas de neg6cio vinculem suas propostas de trabalho a um objetivo central 

para toda a organiza<;ao, embora, algumas vezes, estejam praticando estrategias 

financeiras distintas em fun<;ao do mercado e do momento. 

A exposi<;ao da organiza<;ao ao risco - cuja discussao cresceu 

significativamente com a dissemina<;ao do modelo CAPM - tambem e acompanhada 

na perspectiva financeira, de modo a permitir o gerenciamento da concentra<;ao e 

dependemcia de fontes, prazos, taxas, moedas e indexadores. 

Os principais temas estrategicos cobertos pela perspectiva financeira sao o 

crescimento e o perfil da receita, a redu<;ao de custos e melhoria da produtividade, 

alem da utiliza<;ao de ativos em rela<;ao a estrategia de investimento. 

2.2.25. Perspectiva Consumidor 

A perspectiva Consumidor orienta a organiza<;ao em rela<;ao aos mercados e 

aos produtos em que se deseja estabelecer: sao as fontes de recebfveis para 

atendimento aos objetivos financeiros. 

Permite orientar a proposta de valor para cada mercado e alinhar medidas 

genericas de relacionamento com clientes - aquisi<;ao, participa<;ao, reten<;ao, 

rentabilidade - por segmento ou nicho atendido, alem de acompanhar a evolu<;ao 

das marcas e da imagem da organiza<;ao. 
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No que diz respeito a "sedw;ao" e ao " encantamento" dos diversos publicos

alvo, tambem facilita a materializagao, com sucesso, de intengoes manifestas na 

missao e na visao de futuro formuladas pela organizagao. 

Os principais temas estrategicos tratados na proposigao de valor - o que a 

organizagao pretende oferecer aos consumidores para diferenciar-se das demais -

referem-se a lideranga em produtos, a excel€mcia operacional e a 
identidade/intimidade com o consumidor. 

P articipa9ao 
de Mere ado 

Fonte: Kaplan & Norton, 1997, p. 72. 
Figura 6 Medidas Genericas da Perspectiva do Consumidor 

Uma outra forma de ver a proposigao de valor deriva da revisita a algumas 

das formas impulsionadoras identificadas por Tregoe & Zimermman (1988), a sabe: 

necessidades atendidas, mercados atendidos, distribuigao e vendas, flexibilidade 

operacional e resultado social. 

0 Scorecard auxilia a vivificagao das opg6es sobre clientes atuais e futuros: 

estrategia nao s6 determina qual a proposigao de valor e a quem sera oferecida, 

mas tambem que nao tera prioridade na oferta e o que nao estara presente nela. 

Ao reunir tais elementos e quest6es sobre imagem e marca, sinaliza o 

posicionamento que devera ser defendido por meio de abordagens competitivas. 
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2.2.26. Perspectiva Processos lnternos 

A proposi9ao de valor para o consumidor e traduzida por uma cadeia de 

atividades internas que a torna acessfvel por meio de produtos, servi9os e 

conhecimento. 

A perspectiva Processos lnternos amplia a fronteira da formula9ao da 

estrategia organizacional para o campo do "como" implementa-la, com a vantagem 

de estabelecer uma sintonia que, embora fina, e visfvel a todos que participam do 

processo produtivo. 

De forma geral, a cadeia de valor e representada no BSC por quatro 

elementos: lnova9ao, Atendimento ao Cliente, Opera9oes e Logfstica e Regula9ao e 

Ambientalismo. 

Aqui come9am a ser consideradas as expectativas de funcionarios, 

fornecedores, parceiros e sociedade em geral enquanto atores no cenario em que a 

organiza9ao esta inserida. 

Sao representados, adicionalmente e em sintonia com a cadeia de valor, os 

Fatores Crfticos para o Sucesso (FCS), aproximando o Scorecard da proposta 

defendida por Chu (1995) no conceito de Atividades de Valor Cretico (AVC) 

Porter (1992) defende a ideia de que nas atividades internas- que se iniciam 

e terminam no cliente - sao estabelecidos os verdadeiros diferenciais competitivos, 

na medida em que protegidas por ativos intangfveis de diffcil reprodu9ao ou 

aquisi9ao. 

Oper'a90es & 

lnvayao Atendimento Logfstica 

.Cadeiade 
. lnveJ'l9<i.o . DesenvoMrrento suprientos 
. DesenvoMrrento de sol~ . Eficieooa 
do prod.Jto . Cuslonizao;ao 

Operacional 
.Velocidade de . Relacionarrento 

. Cortomidade Lanvarrento gerenciado 

. Otirrizaao c1a . Parcerias . Assessorarrento ,.... ___ -.:_,_ ....... 

--------- Temas Estrategicos 

Fonte: Kaplan & Norton, 2001 p. 104 
Figura 7 Cadeia de Valor Generica 

Regulayaoe 
ArrbientaJjSffij 

. Solu¢es 

. Seguranva 
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Social 
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A analise realizada a partir das expectativas dos acionistas proporciona 

alavancagem da gestao fun9ao de possfveis descobertas sobre novos processos, 

elos fracos ou conexoes que, perdidos ao Iongo do processo produtivo, precisam ser 

reinseridos para gerar valor. 

lmportancia extraordinaria e atribufda ao elemento "inova9ao" - forma de as 

organiza9oes manterem dinamica interna que supere a de mercado e produza valor 

por meio de rendas do empreendedor - , o que adiciona urn certo tempero 

shumpeteriano aos trabalhos de Kaplan e Norton. 

2.2.27. Perspectiva Aprendizagem e Crescimento 

A perspectiva Aprendizagem e Crescimento proporciona a identifica9ao dos 

ativos intangfveis necessarios ao exercfcio pleno das atividades organizacionais e 

das rela9oes com os consumidores. 

Aqui estao situados os pilares das estrategia organizacional contextualizados 

a sociedade do conhecimento; compet€mcias essenciais - know-how -, capacidades 

-how to-e comportamento organizacional - care why. As competencias essenciais 

correspondem as habilidades e conhecimentos organizacionais indispensaveis para 

o estabelecimento de performance e posicionamento competitivo superior. 

As capacidades estrategias materializam as competencias em tecnologias 

proprietarias e ferramentas de produ9ao ou gestao contextualizadas ao conjunto de 

ativos intangfveis de uma organiza9ao. 

0 comportamento organizacional resume os efeitos advindos da cultura, do 

clima e da atitude diante da turbulencia ambiental sobre a organiza9ao, abrangento 

os nfveis de capacita9ao e qualifica9ao. 

A Gestao do Conhecimento e a mola-mestra das a9oes de aprimoramento 

das iniciativas estrategicas cobertas por essa perspectiva: e a partir da cria9ao do 

conhecimento que se torna possfvel inovar e atingir vantagens competitivas; e a 

partir do compartilhamento que se acelera a conversao do conhecimento tacito em 

conhecimento explfcito; e a partir da codifica9ao que a repeti9ao em conformidade 

torna-se possfvel; e e a partir da difusao que o conhecimento repercute no 

comportamento organizacional. 

0 placar equilibrado possibilita registrar a performance em rela9ao a gestao 

do conhecimento por area e por nfvel organizacional, destacando as iniciativas dos 
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trabalhadores do conhecimento que promovem valor, independentemente do estilo 

de administra9ao verificado - top down, bottom-up, middle-up-down ou hipertest 

Nonaka & Takeuchi, (1997). 

As medidas retratadas em Aprendizagem e Crescimento sao os vetores de 

excelemcia para as demais perspectivas e devem ser acompanhadas em um 

horizonte de medio e Iongo prazos em face da ja citada "Armadilha da Defasagem 

de Tempo". 

Precisam, ainda, de um acompanhamento que va alem da preocupa9ao com 

o empregado para, e principalmente, foca-las como um todo, haja vista a 

organiza9ao ser uma entidade viva e transcender ao tempo de colabora9ao de seus 

profissionais. 
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Figura 8 - Medidas da Perspectiva Aprendizagem e Crescimento 

2.2.28. Ferramentas De Trabalho Do BSC 

A integra9ao do Scorecard a estrategia da organiza9ao se da por meio de 

instrumentos que evolufram do enfoque de desempenho equilibrado: a utiliza9ao de 

perspectivas para acompanhar a cria9ao de valor a partir de suas diversas fontes e 

origens. 
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A forma de apresenta9ao do BSC em cada organiza9ao decorre de questoes 

ja tratadas: o que o fundamenta, principais fun96es para o qual foi construfdo, 

contexto organizacional diretamente influenciado e perspectiva com prioridade 

estrategica. 

lndependentemente do formato, o BSC deve ser capaz de descrever a 

hist6ria da estrategia da organiza9ao conforme o nfvel de interesse e as 

necessidades do publico a que se destina. 

Embora Kaplan & Norton vocacionem o Balanced Scorecard para ser um 

instrumento "end-to-end finance", e importante registrar sua aplicabilidade mesmo 

em organiza96es que nao visem diretamente ao lucro economico excedente e 

repartfvel entre seus mantenetores. 

2.2.29. Mapas Estrategicos 

Com base na identifica9ao dos focos estrategicos - temas - e possfvel 

desenhar um mapa que retrata rela96es de causa e efeito referentes ao atingimento 

da visao de sucesso estabelecida para uma organiza9ao e coordenar as atividades 

em todos os nfveis com base em uma s6 a dire9ao estrategica. 

0 mapa, tra9ado a partir de quatro "regioes" - as perspectivas do BSC -, 

demonstra a todos os que participam dos processes organizacionais como o 

trabalho de cada um se conecta com os objetivos maiores e torna possfvel a 

detec9ao dos gaps de implementa9ao ao Iongo dos nfveis mais baixos da 

organiza9ao. 
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A representa<;ao pict6rica da estrategia, das metas e da cadeia causal para 

atingi-las orienta o desempenho da organiza<;ao nas diversas perspectivas e 

estabelece trilhas para conversao de iniciativas e recursos - inclufdos os ativos 

intangfveis- em performance superior. 

"' "' .~ .!::: 
0 2l 
8_c 

"' "' ~ c 
<1> ·o_lL 

Ampliar Valor para Acionista PrE!9o 
da A.;ao Retorno do Capital 

Crescimento da Re~ita k Produtividade ~ 

Novas Lucratwidade ~ ~C:sto Opercional Giro dos Ativos 
Fontes do Cliente Unitario 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-·-·-·-·-·-
Proposi<;iio de Valor ao Consumidor 

Excelencia Opercional 

lndentidade como Consumidor PrE!9o, Qualidade, Tempo 
Funcionabilidade, lmagem 

. Uderan.;a em Produtos lmagem, Cus~omiza<;ao 
~ Relac1onamento ~ 

l ~m~:;; --~~:~"~:fi-·-·---#----//---
Conauista. Penetracao. Particioacao. Satisfacao de Consumidores 

Fonte: Kaplan & Norton, 2001, p. 109. 
Figura 9 0 Mapa Estrategico do Balanced Scorecard 

Kaplan e Norton (2000) propoem um modelo geral aplicavel a organiza<;ao -

ou para fins de formula<;6es alternativas. 

" ... De forma resumida, o BSC traduz o conhecimento, as habilidades e as 

ferramentas que o funcionario precisara (aprendizagem e crescimento) para inovar e 

construir as capacidades e eficiencias estrategicas adequadas (processos internos), 

que criam valor especffico para o mercado (consumidor), o qual proporcionara ao 

acionista retorno superior ... " (Kaplan & Norton, 2000, p. 169). 

0 exemplo a seguir refere-se ao Scorescard construfdo pela Sears, Roebuck 

& Co. partindo do posicionamento pretendido em rela<;ao a tres grupos de 

stakeho/ders.funcionarios, consumidores e acionistas. Com base em analises 
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estatfsticas, foi identificado relacionamento entre atitude dos funcionarios, satisfagao 

Um local cativante 
para trabalhar 

Aumentode 5 
pontos na atitude 
rio,:: funrinn"ri""' 

lndutor IJII> 

Um local cativante 
para fazer compras 

Aumento de 1,3 
ponto na 
salisfayao dos 
clientes 

lndutor IJII> 

Figura 10 Mapa Estrategico da Sears Roebuck & Co. 
dos clientes receita obtida. 

2.2.30. Placares 

Um local cativante 
para investir 

Retorno Sobre 
Ativos 

Margens 
Operacionais 

Crescimento da 
Receita 

Aumento de 0,5% 
oonto na receita 

Sao sistematicas de apuragao de pontos - scores - que consolidam, e 

eventualmente, totalizam o desempenho obtido em cada um perspectivas. 

Possibilitam um visao integrada da performance organizacional com base em 

algoritmos que ponderam, conforme as prioridades estrategicas, o atingimento de 

resultados. 

Podem utilizar, simultaneamente, medidas de risco e de retorno em relagao 

ao impacto que tem sobre o desempenho organizacional como um todo, o 

cumprimento, ou nao, de determinada meta - quantitativa - ou padrao - qualitativo. 

Do ponto de vista da disseminagao da estrategia, facilitam a visualizagao da 

relevfmcia de um tema, criando consciencia em torno dos esforgos necessarios para 

garantir sua viabilidade e seu cumprimento. 
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A dinamica de marcac;ao peri6dica no placar equilibrado aprimora a cultura 

organizacional no tocante a gestao focada no desempenho: ao associar os 

ponderadores de performance aos diversos nfveis hierarquicos - seja a estrutura 

departamental ou de cargos- deixa claro quem e o responsavel, e em que ordem de 

grandeza, pelo cumprimento de metas. 

Funcionario: Perfodo: 
Cargo: Unidade: 
Perspectivas Metas Pad roes 

Peso Score Pontos Peso Conceito Pontos 
Financeira 15 3 45 10 4 40 
Consumidor 
Processos lnternos 
Aprendizagem & 
Crescimento 

Subtotal 60 210 40 130 

Desempenho 340 
Quadro 2 Exemplo de Placar de Desempenho Equilibrado 

Os placares tambem sao utilizados para dar suporte a remunerac;ao orientada 

pelo desempenho, estabelecendo faixas de excel€mcia para a concessao de bonus e 

incentivos em razao do atendimento aos objetivos programados. 

2.2.31. Arvores Estrab~gicas 

Uma outra forma esquematica de expor a arquitetura de decisoes estrategicas 

de uma organizac;ao e a apresentac;ao de grafos que permitem visualizar as ligac;oes 

entre diversos objetivos e indutores da performance. 

Tanto para efeito do Scorecard como um todo quanto para uma perspectiva 

em particular, as arvores estrategicas possibilitam desdobrar, alinhar, integrar e 

difundir indicadores. 

De maneira inequfvoca, trata-se de instrumento com caracterfsticas 16gicas 

que se assemelham as formulac;oes analfticas empregadas, por exemplo, por Ansoff, 

pela Dupont e pelo PINS para mensurac;ao de desempenho. 
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0 exemplo da Fig 14.3 apresenta a aNore desenvolvida pela Texaco Refinery 

and Marketing para o desdobramento da perspectiva Consumidor e faz parte de um 

modelo esquematico que cobre todas as demais perspectivas do BSC. 

2.2.32 Fichas de Medidas 

Durante o desenvolvimento do Scororecard e necessaria caracterizar e 

tipificar uma linguagem de mensuragao que se tornar comum a todos na 

organizagao. Os indicadores utilizados expressam medidas e medidores que 

precisam ser dicionarizados para que haja um significado comum e compartilhado 

quando do seu emprego na identificagao de desvios em relagao as metas. 

Um bom sistema BSC deve ter a memoria sobre a construgao dos indicadores 

para que seja possfvel recupera-la. Por tanto, sao utilizadas fichas de medidas 

capazes de registrar o modelo de mensuragao e sua vinculagao a estrategia da 

organizagao, possibilitando aos empregados identificar como suas decisoes e agoes 

poderao vir a interferir no desempenho. 

JPr~ de Compra 

IROI Projetado 

ICusto de Manter 

!custo de Operar 

!conformidade 

I Credibilidade 

I Durabilidade 

IUtiiidade 

JDesempenho 

lcararacterfsticas 

IEstetica 

limagem 

llntegridade 

I Capacidade 

J}Jcusto de Adquirir 

J }1 Pre90 de Compra I 
~r-:-C-us-to...,.de...,.U.,....sa-r---,1 

Cumpre o Prometido 

} 

Qualidade Produto 

r-At-end-e a_N_ec_:e_ss.,...id-ad,-e-, 

Soluciona Demanda 

!sensibilidade } 

!Recuperayao 
~;::::::;:::=:;::::;====: Qualidade Servi90 
!Profissionalislo I L---------' 

lintegrayao '} ::====:===~I /Atendimento Pessoal I 
IEmpatia . '--------' 

I Flexibilidade I 
IPontualidade H:;R::em=es:::sa::;:::====~'l} 

1 
Entrega 

JLeadTime J-JDisponibilidade . L.... ____ ....J 

Satisfayao do 
Cliente 

Figura 11 Arvore Estrategica da Texaco - Perspectiva Consumidor 
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Tal preocupa<;ao torna-se ainda mais relevante quanto a organiza<;ao fizer 

uso de indicadores em diversas divisoes e nfveis hierarquicos: o dicionario de 

medidas e medidores ap6ia o entendimento e a unidade conceitual, evitando a 

aplica<;ao de nomes ou sentidos pr6ximos para apura<;ao de itens nao afins. 

Denominayao: C6digo: 

Objetivo: Periodicidade: 

T em a Estrategico: Unidade: 

Conceituayao: 

Foco de Acompanhamento: Formato de Aprensentayao 

Formula /Aigoritmo de Apurayao: 

Referencial T e6rico: Fontes dos Dados: 

Hist6rico: Contigencias e Custos de Obtenyao: 

Resp. pelo Resp. pelo Cumprimento: Resp. pelo Resp. pela 
Estabelecimento: Monitoramento: Analise: 

.. 
Quadro 3 Ficha de D•c•onanzayao de Med1das e Med1dores 

A utiliza<;ao do enfoque 5W2H para a montagem das fichas de medidas e 

medidores amplia a qualidade e a conformidade intrfnsecas do sistema de 

mensura<;ao. 

2.2.33 Guias de Aprendizagem 

Gada uma das perspectivas e representativa do desempenho organizacional: 

a pouca aten<;ao dedicada a uma delas isoladamente - ou o excesso de foco em 

alguma em detrimento das demais - pode ocasionar, em uma situa<;ao limite, 

distribui<;ao de valor. 

A partir da ado<;ao do BSC sao necessarias a<;oes de aprendizagem 

devotadas ao modelo como urn todo e cada uma das perspectivas per se, 

garantindo o equilfbrio inerente ao enfoque. 

Uma vez que o Scorecard conta a estrategia da organiza<;ao, e conveniente 

que as regras regem cada perspectiva - nao s6 as medidas e medidores, mas, 

verdadeiramente, a 16gica da cadeia de valor- sejam aprendidas, internalizadas e 

utilizadas como eixos de empreendimento. 
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As guias de aprendizagem unem o dialogo dos diversos atores 

organizacionais a construc;ao de pianos de ac;ao por meio de um enfoque ludico: 

simuladores que emulam a situac;ao competitiva enfrentada pela organizac;ao sao 

apresentados sob a forma de jogo de tabuleiro, mural ou aplicac;ao computadorizada. 

Destinam-se a disseminac;ao a capacitac;ao em grande escala. A Sears, 

Roebuck & Co. utilizou guias obter entendimento e engajamento em relac;ao a 
estrategia e competitividade - "Um novo dia na rua varejo" -, a abordagem do 

consumidor -"Vozes dos nossos clientes"-, aos investidores- "0 fluxo do dinheiro na 

Sears"- e aos funcionarios, com vistas a criac;ao de compromisso- "Posse". 

A aplicac;ao das guias de aprendizagem para o placar equilibrado e realizada 

no ambiente de trabalho e liberada pelos gerentes de maneira a caracterizar o papel 

e a responsabilidade destes como agentes de transformac;ao. 

2.2.34. Relat6rios para Acompanhamento 

0 acompanhamento permanente e uma das principais condic;oes de sucesso 

para a transformac;ao da estrategica em item da agenda de todos na organizac;ao. 

Superados os momentos iniciais de elaborac;ao do Scorecard e da sua 

disseminac;ao, e necessario realizar revis6es peri6dicas dos indicadores, 

abrangendo nao apenas o atingimento de padr6es, mas tambem a 16gica inerente a 

cada metrica de mensurac;ao utilizada pelo BSC. 

Em se tratando de quest6es dinamicas como as ligadas a implementac;ao da 

estrategia de uma organizac;ao, e preciso considerar que o conjunto de vetores por 

tras da trajet6ria estrategica esta em continua transformac;ao. 

0 BSC, portanto, precisa ser flexfvel para acomodar novas composic;6es de 

forc;as envolvendo os stakeholders, alem de possibilitar a verificac;ao de 

desempenho em hip6tese de estabilidade de cenarios. 

Assim sendo, o acompanhamento do desempenho a partir do suporte te6rico 

do Scorecard constitui 6tima oportunidade para testar as hip6teses subjacentes a 
estrategia, induzindo a aprendizagem organizacional voltada para competitividade e 

performance. 
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Financeira 

Censumider 

Processes 
Internes 
Aprendizagem 
e Crescimente 

'. '. Quadre 4 Relatene de Acompanhamente Genence 

Os relat6rios de acompanhamento sao desenhados a partir de um layout 

generico - que apresenta as diversas perspectivas, objetivos, medidores, desvios, 

fatores de pondera9ao e pontua~o referentes ao desempenho obtido - com o nfvel 

de detalhamento das informa9oes e dos indicadores variando em fun9ao do publico 

a que se destina. 

2.2.35. IMPLEMENT ACAO 

" ... 0 Scorecard e uma ferramenta nova que permite a alta administra9aO focalizar a 

aten9ao de suas organiza9oes nas estrategias para o sucesso a Iongo prazo, uma 

tarefa importante mas ate agora diffcil de ser realizada. Ao identificar os objetivos 

mais importantes para os quais a organiza9ao deve dirigir aten~o e recursos, o 

Scorecard cria as bases de um sistema de gestao estrategica que ordena temas 

organizacionais, informa9oes e um conjunto de processos gerenciais crfticos ... " 

(Kaplan e Norton, 1997, p. 284). 

A mudan9a por tras da implementa9ao do BSC e muito maior do que a 

simples op9ao por um novo sistema de indicadores: o reordenamento em torno da 

cadeia de valor, o destaque dos ativos intangfveis, o debate de temas estrategicos 

por todos, entre outros, caracterizam profundas transforma9oes e provocam a 

revitaliza9ao da teia organizacional. 
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Por isso, e facil compreender por que um projeto de Scorecard situa-se 

dentre aqueles considerados esfon;os de Iongo prazo, muito embora gere beneffcios 

logo de infcio. 

Ainda que cada organizac;ao tenha um modus operandi proprio para 

introduc;ao de novas ferramentas de gestao, fruto da experiencia e das habilidades 

que the sao peculiares, Kaplan e Norton propuseram, ainda nos primeiros trabalhos 

sobre o BSC uma trilha basica para orientar a implementac;ao. 

0 caminho proposto esta compreendido em um horizonte temporal de 26 

meses e, por coincidencia, assume formato de espiral: alem de tratar-se de questao 

tfpica de construc;ao de um novo conhecimento dentro da organizac;ao, o projeto do 

BSC exige revisitas constantes as premissas que the deram origem. 

Tal enfoque procura garantir a sintonia entre prop6sitos e praticas, alem de 

marcar a trajet6ria de transic;ao passado-presente-futuro: destaca a traduc;ao de 

visao, a comunicac;ao e a vinculac;ao, o processo de planejamento e o aprendizado 

contfnuo. 

Passados dez anos dos primeiros estudos, verifica-se um padrao geral 

adotado por empresas que adotaram placares equilibrados, descrito a seguir. 

2.2.35.1 Lancamento 

Caracterizando pelo estabelecimento de um grupo de "pioneiros" que recebe 

incumbencia e treinamento para esboc;ar, elaborar e implementar o BSC da 

organizac;ao. 

Estes partem da coleta dos elementos da estrategia da organizayao, muitos 

dos quais disperses e informais, sua consolidagao, focalizac;ao e disseminac;ao com 

base no enfoque de equilfbrio das diversas perspectivas. 

Tem como os principais desafios o alcance de credibilidade suficiente para 

demonstrar os beneffcios do modelo e a indugao da abordagem da adaptac;ao 

estrategica como fonte de valor. 

2.2.35.2. Mobilizacao 

Diz respeito a criac;ao de consciencia coletiva em torno do BSC, ganhando 

importancia na razao direta do tamanho e da complexidade da organizac;ao. 

67 



A propagac;ao do Scorecard por toda a organizac;ao, isto e, em todas as 

unidades, deve estar centrada na necessidade de desdobramento do placar 

equilibrado em todos os nfveis, ainda que o momento seja de apresentac;ao de um 

BSC consolidado para todo o empreendimento. 

Aqui tem infcio o processo de mensurac;ao da estrategia propriamente dito, 

originando um sistema orientado para a performance. 

Paralelamente, em suporte e ja como efeito, sao iniciados programas de 

gestao da mudanc;a voltados para ampliac;ao da competitividade. 

2.2.35.3. Desenvolvimento 

Previsto inicialmente como "espiral", o processo de implementac;ao pode 

assumir a caracterfstica de "bola de neve" por aglutinar interesses em torno de um 

instrumental que unifica filosofia e procedimentos de mensura«;ao existentes -

muitas vezes incapazes de interagir. 

Ao integrar o BSC com a abordagem de gestao de performance em todos 

nfveis organizacionais, o objetivo e levar a mensurac;ao e o comportamento 

estrategicos para as operac;oes e decisoes diarias. 

Nesse momento, a organiza«;ao deve contar com um grupos de 

multiplicadores fortemente qualificados para interagir com a nova mentalidade de 

aprendizagem estrategica e soluc;oes baseadas no conhecimento. 

2.2.35.4. Sustentac;ao 

A sedimentac;ao do enfoque de placar equilibrado demanda esforc;os . 
permanentes: por um lado, a propria disseminac;ao da estrategia para que todos 

fiquem cientes dos rumos da organizac;ao; por outro, a evoluc;ao do instrumental de 

mensurac;ao, para que esteja sempre atualizado com as boas praticas e as novas 

necessidades de monitoramento. 

Comunicar e educar sao as duas ocupac;oes que sobressaem nos esforc;os de 

sedimentac;ao do Scorecard , para efeito de conscientizac;ao e vivenciamento das 

questoes que influenciam, de fato, o desempenho e a competitividade. 

0 estabelecimento de uma rede interna de gate keepers cria um mecanismo 

adicional de amortecimento das pressoes das pressoes que o BSC ira sofrer. Por 
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mais que o placar equilibrado esteja voltado para a conjuga9ao de interesses, 

alguma parte podera assumir a postura de vencida e operar no sentido de 

desestabilizar, te6rica ou informacionalmente, o sistema. 

Alem disso, a participa9ao do principal dirigente da organiza9ao como um 

verdadeiro "campeao do placar" cria uma atmosfera de confian9a em torno dos 

prop6sitos e da importancia do Scorecard como fundamento da boa gestao. 

Tanto os "guardioes" quanto o "campeao" do placar serao elementos-chave 

na integra9ao do BSC aos processos de gestao existentes na organiza9ao, 

facilitando a vincula9ao de prop6sitos a outros programas - qualidade total, 

redesenho de processos, segmenta9ao de mercados, exceiE~ncia profissional, 

recompensas etc. 

Tal transforma9ao- baseada na conexao entre planejamento e or9amento, na 

utiliza9ao do BSC como pano de fundo para o duplo loop da admistra9ao estrategica 

e na adaptabilidade - estabelece uma nova praxis gerencial em que: 

• 0 desempenho e monitoramento em fun9ao da estrategia. 

• 0 potencial da estrategia e extrapolado em visoes alternativas. 

• A interpreta9ao de desvios e um trabalho de equipe. 

• A gera9ao de insights e desejada e estimulada. 

• As iniciativas expressas por programas e projetos estao vinculadas a 
trajet6ria prevista para a organiza9ao e sao acompanhadas por indicadores. 

• Os padroes de excel€mcia sao revisitados continuamente. 

• Os or9amentos sao vistos como meio e nao com um fim em si mesmos. 

• A discussao sobre a aloca9ao interne de recursos torna-se "competitiva", 

visando ampliar a sinergia organizacioanal. 

A materializa9ao do Balanced Scorecard como sistema gerencial focado na 

estrategia e a linha de chegada de projetos que utilizam o enfoque de Kaplan e 

Norton para constru9ao de placares equilibrados. 
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3. ESTUDO DE CASO 

3.1 Contextualizac;ao 

3.1.1 Apresentac;ao da Empresa 

A TEIKON Tecnologia Ind. S/A foi fundada em 21 de junho de 1996. em Porto 

Alegre, pela Altus Sistemas de Informatica S/A, Elo Sistemas Eletronicos S/A e 

Urano Industria de Balangas Ltda., tradicionais empresas de tecnologia em 

eletronica da regiao sui do Brasil. 

A visao destes empreendedores, voltada a competitividade, considerou que a 

manufatura dos produtos eletronicos concebidos por suas organizagoes embora 

fundamental para o desenvolvimento das empresas, nao representava o neg6cio 

central de suas atividades. 

Assim, em margo de 1998, a Teikon iniciou suas operagoes, com o objetivo de ser o 

brago industrial dos fundadores. 

A Empresa conquistou Clientes, expandiu mercados e cruzou as fronteiras do 

pals, estabelecendo visibilidade internacional pela posigao que ocupa na EMS 

Alliance, rede mundial de empresas de manufatura que engloba unidades fabris em 

5 parses. 

Principais Eventos: 

• Junho/1996 : Fundagao e aporte dos s6cios originais; 

• Margo/1998 : lnfcio das operagoes na unidade de Porto Alegre ; 

• Fevereiro/1999: lngresso da CRP Companhia de Participagoes; 

• Julho/2000: lngresso do BNDESPAR como debenturista ; 

• Maio/2001: lnauguragao da segunda Unidade Industrial em Curitiba/PR; 

• Fevereiro/2002: lmplantagao da Teikon America Corporation na Fl6rida/EUA; 

• Junho/2003: lngresso na EMS- ALLIANCE ; 
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• Junho/2004: Relocaliza<;ao da unidade de Porto Alegre; 

• Outubro/2005: Relocaliza<;ao da unidade PR (transferencia de Curitiba para 

Sao Jose dos Pinhais). 

3.1.2 Estrutura 

A Teikon possui hoje duas unidades industriais. A unidade de Porto 

Alegre/RS ocupa uma area de 3.400m2 com 210 profissionais. A segunda unidade 

esta localizada em Sao Jose dos Pinhais/PR, instalada em uma area de 1.400m2, 

contanto com 110 profissionais. Am bas estao tecnicamente equipadas para 

manufaturar produtos eletronicos com a tecnologia SMT (Surface Mounting 

Technology). Essa tecnologia esta presente em todos os produtos eletronicos 

profissionais. 

A Teikon America Corparation, localizada na Fl6rida/EUA, eo bra<;o logfstico 

da empresa, viabilizando o fornecimento de componentes para unidades fabris. 

3.1.3 Produtos e Servi~os 

• Assessoria no desenvolvimento de projetos 

A Teikon orienta seus Clientes para a concep<;ao de produtos voltados para 

os melhores conceitos de manufatura. A Assessoria envolve o desenvolvimento de 

lay-out de placas de circuito impresso na tecnologia SMT e PTH, componentes com 

maiores facilidades logfsticas e menor custo, e demais aspectos relacionados a 
produ<;ao. 

• Administra~ao da materia-prima 

Com seus escrit6rios de compra em Porto Alegre enos EUA, a Teikon pode fornecer 

os produtos incluindo todo os componentes necessarios. 

• Montagem de placas com tecnologia SMT e PTH 

Com modernas linhas industriais, a Teikon realiza a montagem dos componentes 

SMD nos mais variados encapsulamentos, desde fine pitch, BGAs ate cubicos 0402. 
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• Testes de produtos IN-CIRCUIT e funcional 

Os produtos sao testados de acordo com os requisitos e necessidades dos clientes, 

podendo utilizar sistemas de testes funcionais ou mesmo tecnologia de teste IN

CIRCUIT. 

• lntegracao final de produtos 

Os produtos podem ser fornecidos na embalagem utilizada para sua venda final, 

sem nenhuma necessidade de manuseio posterior pelo cliente. 

3.1.4 Estrutura Organizacional 

A Teikon estrutura-se a partir de um Conselho de Administrac;ao e do Diretor 

Presidente. 

0 Diretor Financeiro, de Manufatura e de Logfstica e Compras respondem pelas 

diversas areas da empresa, conforme descrito abaixo: 

• Diretoria Financeira responsavel pelas areas Financeira, Contabil e Jurfdica; 

• Diretoria de Manufatura responsavel pela Produc;ao, Qualidade/Processo, 

Engenharia Industrial e Sistema 7da Qualidade; 

• Diretoria de Logfstica e Compras responsavel pela Logfstica, Compras e 

Negociac;ao. 
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Figura 12 Macro organograma da Teikon. 

3.2 Estrategia 

0 Neg6cio, Visao e Missao sao os alicerces da Estrategia de uma 

organizagao e por este motivo importante menciona-los. 

Neg6cio 

Materializar solugoes em produtos eletronicos, conectando mercados 

fornecedores e consumidores. 

Vi sao 

Ser uma empresa aderida aos seus clientes e mercados, presente nos 

principais centros produtores de eletronica do Brasil, com visao global de 

competitividade e solugoes tecnol6gicas, posicionada entre as 70 maiores ECMs do 

mundo ate 2008. 

Missao 

Fornecer produtos eletronicos a seus Clientes com prazos, qualidade e custos 

competitivos, tornando-se sua extensao. 

73 



Para que estes pontos cruciais sejam atendidos foram tra<;ados no final do 

Planejamento Estrategico os Macro Objetivos que sao os seguintes: 

• Satisfa<;ao dos Clientes: 90% 

• Qualidade do Produto no Cliente: 500 PPM 

• Prazo de entrega dos Produtos: 90% 

• Materia-prima/Receita Lfquida: 56% 

• Clima interno na empresa: 90% 

• Giro de Estoque (Contabil): 7,7 vezes 

• Prazo de pagamento para o fornecedor: 60 dias 

• Margem de Contribui<;ao: 37,5% 

• Faturamento anul: R$85,9 milhoes 

o Retorno 

o EBITDA: 23,3% 

o Margem Lfquida: 13,0% 

o Lucro Lfquido: R$ 8,0 milhoes 

0 acompanhamento destes Macros objetivos ocorre trimestralmente atraves 

do Relat6rio de Analise Crftica de Processo onde entre outros pontos sao abordados 

os lndicadores. 

3.2.1 Estrutura por Processos 

Os processos do Sistema de Gestao daTeikon foram agrupados em tres 

macro-processos. 

Para esses Processos sao definidos objetivos, indicadores que permitem avaliar seu 

desempenho e documentos que descrevem o Processo. 

Para os sub-processos que compoem esses processos sao identificadas as 

entradas, safdas, areas envolvidas e requsitos da Norma IS09001 :2000 pertinentes. 

a. Processo de Planejamento e Gestao: Coordena todos os demais processos, 

atraves da atua<;ao da Presidencia, Diretorias, Grupo de Gestores e 

Qualidade. 
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b. Processos de Realizacao do Produto: Processos que contribuem 

diretamente para agregar valor. Sao processos que caracterizam a atuagao 

da empresa e buscam o atendimento aos requisitos do cliente. Foram 

identificados onze processos de realizagao do produto na Teikon. 

o Comercial; 

o Novos Neg6cios; 

o Desenvolvimento de Novos Produtos; 

o Atualizagao de Produtos; 

o Suprimentos; 

o Negociagao Estrategica; 

o Manufatura. 

o Manutengao Industrial; 

o Analise de Rentabilidade; 

o Gestao Financeira; 

o Contabilidade. 

c. Processos de Apoio: Sao processos internos que viabilizam as atividades 

dos demais processos, dando o suporte necessario para garantir seu 

desempenho adequado. Foram identificados como processos de apoio: 

Gestao de RH, Manutengao Predial e Tecnologia da lnformagao. 

A figura abaixo mostra os processos necessarios ao Sistema de Gestao da 

Teikon, bem como sua sequencia e interagao. 
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3.2.2 Exemplo dos Processos do Sistema de Gestao 

Processo: Planejamento e Gestao 

Objetivo: Direcionamento Estrategico da Organiza<;ao. 

Analise do 

Desemoenho da 

Plano 

Fc;tr;~tPnirn L_ ____ a_rc._a_m_e_n_~_o __ ~~ LI _____ G_o_n_t._ro_k ____ ~ 
Documento que descreve o Processo: P1 0 

Sub- Entradas Saidas Areas Requisitos lndicadore 

processo Envolvidas ISO 
Diretorias ID_CM003 

Analises criticas Manufatura Participa9ao dE 

Analise do trimestrais Eng" lndl Mercado 

Desempenho da Auditorias dos Relat6rio da Sistema da Qualidade 

Organizar;iio Demosntrativos Administrar;iio Financeiro ID_CM011 

Financeiros Contabilidade Satisfa9ao de 

Auditorias do SGQ Compras 4.1 Clientes 

Logfstica 4.2 

Almox 5.1 ID_CM005 

Negociar;iio 5.2 Numeros Finai 

Macros Objetivos; 5.3 

Linhasde 5.4 ID_L0002 

desenvolvimento; 5.5 Otimiza9ao de 

Perfil da Empresa; Visiio de crescimento, 5.6 Estoque 

Plano Estrutura de Gestiio; estrategias Conselheiros 6.1 

Estrategico Analise de Ambiente operacionais; Plano Presidentes 8.1 ID_PR021 

de ar;iio das areas; Gestores 8.2.1 Entrega 

Plano de Marketing. 8.2.2 

Diretorias 8.2.3 ID_Q001 

Manufatura 8.4 Qualidade 

Macros Objetivos; Processo 8.5 

Linhas de Faturamento Eng" lndl ID_FJN018 

Desenvolvimento; Projetado; Sistema da Qua/idade fndice de 

Visiio de Crescimento; lnvestimentos; Financeiro Contribui9~ 

Orr;amento Estrategias Metas das areas. Contabilidade 

Operacionais Compras ID_Q008 

Logistica Melhoria 

Almox Continua do: 

Negociar;iio Processos 
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Diretorias 

Dados de desempenho A'<oes Corretivas ou Manufatura 

Controle do Processo(Resu/tado Preventivas Eng" lnd/ 

dos lndicadores; implementadas. Sistema da Qua/idade RQ-142 

Analise Critica Financeiro P0-134 

Trimestral) Contabilidade 

Compras 

Logistica 

Almox 

Negocia'<iio 

Quadro 5 Tabela do Processo P10 

3.3 Analise Critica dos lndicadores 

3.3.1 Diretrizes 

Analise do Desempenho da Organiza~ao 

A analise trimestral e focada de forma objetiva e baseada em dados e fatos 

relevantes da organiza9ao. Todas possuem pianos de a9ao com metas claras, datas 

objetivas e responsaveis para_cada conjunto de melhorias; 

A Administra9ao emite anualmente a Analise Crftica da Dire9ao contemplando 

aspectos relevantes do planejamento anual da organiza9ao, mercados e 

concorrentes. 0 publico alvo sao os Acionistas e Gestores; 

As entradas para analise sao: Relat6rios de Auditorias, Realimenta9ao de 

Clientes, desempenho dos processos e conformidade do produto, situa9ao das 

a96es corretivas e preventivas, mudan9as que possam afetar o Sistema da 

Qualidade, recomenda96es para melhoria, acompanhamento de or9amentos e 

planejamento anual e acompanhamento dos pianos de a9ao. 

As safdas para analise crftica sao decisoes e a96es relacionadas a melhoria 

da eficacia do Sistema de Gestao da Qualidade e seus processos, melhoria do 

produto em rela9ao aos requisitos do Cliente e necessidade de recursos. 

Os indicadores que gerenciam cada processo/sub-processo sao 

acompanhados periodicamente atraves de reunioes setoriais(mensais), 

gerenciais(trimestrais) e de Analise Crftica(anual); 
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As Auditorias lnternas da Qualidade sao realizadas conforme previsto no P0-

136 e tem como objetivo verificar a manuten<;ao e eficacia do SGQ; 

0 desempenho da organiza<;ao e divulgado aos nfveis pertinentes. 0 Dia 

T(Dia de Treinamento) tem como objetivo a comunica<;ao de resultados, atualiza<;ao 

e melhoria dos processos. 

3.4 Os lndicadores 

Os lndicadores foram desenvolvidos como objetivo de ser uma ferramenta de 

controle e para tanto o mesmo possui diversas informa<;oes. A figura da proxima 

pagina e o exemplo de um indicador. 
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Os lndicadores da Empresa sao compostos de: 

o Gratico de tendencia; 

o Hist6rico dos ultimos 3 anos; 

o Benchmarketing; 

o Pareto dos principais Problemas ou acompanhamento do realizado 

versos o projetado; 

o Plano de Ac;oes com: Problema, Causa, Ac;ao, Responsavel e Prazo. 

o Recursos estatfsticos como: Limites de controle, 1° e 3° quartil, meidia, 

etc. 

A principal func;ao dos lndicadores e monitorar o andamento dos 

Processos com relac;ao aos Macros Objetivos. 

Existem 5 lndicadores em especial que possuem maior valor de acordo 

com conceito do Balanced Scorecard. 

Estes indicadores sao chamados e divulgados como lndicadores Teikon. 

T 

E - Entrega - Prazo 

I- fndice Contribuic;ao 

K - Qualidade 

0- Otimizac;ao de Estoque 

N- Numeros Finais- Faturamento Uquido. 

Estes lndicadores possuem maior peso de importancia e sao gerais, isto, 

e sao para todos colaboradores da empresa. Fora estes existe varios outros 

que acompanham todas as areas da empresa. 
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CONCLUSAO 

Os atuais nfveis de turbulencia refletem a transi<;ao da Era industrial 

para a Sociedade do Conhecimento, sinalizando para a necessidade de cria<;ao 

de itens de Governan<;a Corporativa que considerem, inicialmente, as 

premissas da Teoria dos Processos de Mercado, da Teoria das Capacidades 

Dinamicas e, principalmente, da Teoria da Firma Orientada pelo Conhecimento. 

Boas praticas de Governan<;a Corporativa favorecem o alcance de valor 

para todos os envolvidos com a empresa, devendo observar um nfvel de 

pondera<;ao de interesses que induza desempenho e competitividade, 

principalmente originados por ativos intangfveis. 

Os diversos enfoques, metodos e instrumentos de avalia<;ao e valora<;ao 

ja praticados como: Avalia<;ao Estrategica, Mensura<;ao Economico-financeira, 

Analise Mercadol6gica, etc. Precisam ser refinados e integrados por meio de 

uma nova moldura conceitual gerada pela Gesta<;ao Balanceada de 

Performance. 

Ao permitir acoplamento e pondera<;ao entre possfveis vertentes de 

avalia<;ao e valora<;ao, a Gestao Balanceada de Performance viabiliza a 

matura<;ao dos conceitos para as empresas que buscam uma melhor 

Governan<;a Corportiva e amplia os efeitos de auto-ajustamento que derivam 

do duplo loop da Administra<;ao Estrategica. 

Nesse sentido, a Gestao Balanceada da Performance contribui para a 

diminui<;ao da assimetria informacional, muitas vezes provocada por filtros 

inadequados, e para o desenvolvimento de trajet6rias balanceadas que 

diminuem os conflitos entre os comportamentos estrategico e operacional, 

presente em todas as organiza<;oes o que nao seria diferente na Teikon. 

Alem disso, ao efetuar simultaneamente varredura na organiza<;ao como 

um todo e em cada uma de suas partes, desde o nfvel corporativo ate o 

individual. A Gestao por lndicadores diminui a entropia sistemica e torna 

aparente os fatos portadores de futuros que mais direta, rapida e 

continuamente afetarao as decisoes sobre posicionamento e aprendizagem 

organizacional. 

Uma das principais virtudes do enfoque de Gestao Balanceada de 

Performance esta em sua capacidade de contextualiza<;ao e emprego com 
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varias finalidades, atuando como urn protocolo - uma interface - para medic;ao 

e mediac;ao. 

Cabe dizer que a Gestao por lndicadores contribui para a 

conscientizac;ao sobre as necessidades de aperfeic;oamento, tanto para 

indivfduos quanto para organizac;oes, sem retirar autonomia ou motivac;ao para 

alcanc;ar urn born desempenho. 

A Gestao Balanceada e sistemica e holfstica: as pessoas tern facilidade 

pra entende-las e interagir com ela, mesmo sem dominar urn complexo 

instrumental financeiro. 

Denota por conseqOencia a importancia das decisoes sobre gestao de 

recursos humanos, sobre os novos contextos de trabalho intensivo em 

conhecimento e a significancia do valor relativo as flutuac;oes no fluxo e no 

estoque de Capital lntelectual. E. uma agenda comum a todos na organizac;ao e 

uma nova pratica organizacional. 

A capacidade de absorver medidas de destaque nas diversas 

perspectivas e focos - o EVA como centro de perspectiva Financeira, por 

exemplo - amplia as possibilidades de adoc;ao de Gestao Balanceada da 

Performance por empresas que mantem uma estrutura ativa de valorac;ao e 

favorece a criac;ao de sinergia e adaptabilidade estrategica. 

Outro fator inerente ao balanceamento e a vinculac;ao entre o curto 

prazo - foco natural das equipes - ' 0 medio prazo - foco da gerencia 

intermediaria - Iongo prazo - foco da alta administrac;ao. 

0 enfoque da Gestao por lndicadores amplia o papel estrategico dos 

mecanismos de controle interno, no sentido de garantir o alcance do valor 

esperado pelo stakeholders: pouca atenc;ao dedicada a uma das perspectivas, 

ou o excesso de foco em uma delas em detrimento das demais, pode 

ocasionar, na pratica, destruic;ao de valor. 

Sua implementac;ao nas diversas organizac;oes obedece a urn padrao: 

lanc;amento do projeto, constituic;ao de uma pequena equipe nuclear, 

proposic;ao de metricas e desdobramento acompanhado. 

Organizac;oes que nao possuem uma estrategia clara e concisa 

beneficiam-se da implementac;ao ate para rever e formalizar orientac;oes sobre 

valor: A Gestao por lndicadores atua como urn fiel de balanc;a entre 

pensamento estrategico e formato organizacional. 
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No entanto, as medidas e medidores que vieram a ser empregados 

precisam passar por criterios de certifica9ao em rela9ao a: 

• Disponibilidade de suporte informacional; 

• Acuracia; 

• Precisao; 

• Clareza; e 

• Sintonia de prop6sito. 

As organiza96es empregam a Gestao Balanceada da Performance em duas 

situa96es: para orientar o sucesso economico e impulsionar "valor''. Ou para 

orientar transforma96es organizacionais e impulsionar "valores". 

Para impulsionar "valor'', as organiza96es preferem medidas que possam 

ser perfeitamente explicitadas e quantificadas, mesmo nas perspectivas nao 

financeiras. 

Para impulsionar "valores", as organiza96es utilizam medidas que sejam 

capazes de comunicar e educar em dire9ao a um futuro visto como pr6spero 

para a organiza9ao. 

Novos procedimentos de Gestao Balanceada da Performance deverao 

considerar aspectos de cria9ao de valor inerentes a Teoria da Firma Orientada 

pelo Conhecimento. 

Os principais e definitivos beneffcios da Gestao Balanceada da 

Performance que puderem ser percebidos na Teikon sao as novas formas de 

intera9ao com a cadeia de valor da organiza9ao, incorporando a relevancia da 

questao dos ativos intangfveis ao foco gerencial e mantendo os funcionarios 

atentos para as prioridades estrategicas e os fatores que levarao a um valor 

superior. 

Tal combina9ao, acompanhamento da estrategia e origina9ao do valor, 

proporciona as organiza96es um ambiente abragente - intensivo, ou nao, em 

tecnologia da informa9ao - para simula9ao de decisoes, principalmente as 

ligadas a gestao dos intangfveis. 

A sistematica da Gestao por lndicadores favorece a preserva9a0 do que e 

central em uma organiza9ao - ideologia e prop6sitos -, sua evolu9ao - cultura 
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e praticas opercionais- e a visao do futuro- estrategia e metas audaciosas de 

adigao de valor. 

E possfvel, e bastante desejavel, fazer constar nos mapas de placares -

que mais comumente tornam visfvel a Gestao Balanceada da Performance -

questoes sobre moral, riscos, etica, potencialidades, vulnerabilidades, muitas 

vezes ausentes da pauta estrategica das organizagoes. 

Tais aspectos correspondem a preocupagao permanente dos lfderes: 

desempenho e competitividade formam a linguagem que habilita a continuidade 

das organizagoes. 

Ao tangibilizar itens invisfveis a contabilidade financeira e as estatfsticas de 

controle da qualidade, a Gestao por lndicadores torna mais facil a incorporagao 

de novas regras sobre o neg6cio e a manutengao do que ha de melhor na 

essencia da organizagao. 

A medida que os ventos da "Economia -e" se tornarem mais decisivas para 

a navegagao das organizagoes nas mares da competitividade, mais importante 

sera uma orientagao equilibrada sobre os rumos a percorrer: a faculdade de 

interagir com o conhecimento organizacional representara muito no alcance de 

valor - o equivalente justo de bem ou beneffcio que pode ser comprado ou 

vendido - superior a media de mercado. 

Gerenciar riqueza nesse novo oceano de valor e valores exigira habilidades 

crescentes de leitura de contexto e interpretagao da realidade, em uma 

situagao paradoxa! de transigao permanente, em que o virtual supera os 

princfpios naturais de tempo, espago e massa. 0 veloz, o conectado e o 

intangfvel - no Iugar do estavel, do autocentrado e do material - determinam a 
' 

performance das organizagoes e dos indivfduos. 

E, em breve, a "Economia-e" estara criando um novo marketplace, voltado 

para a promogao e para a intermediagao dos ativos intangfveis que conferem 

prerrogativas diferenciadas aos seus detentores: alem das tradicionais 

posigoes sobre Capital Ffsico e Capital Financeiro hoje negociadas, e possfvel 

que novas metricas sobre Capital lntelectual habilitem a permuta de tftulos 

contemplando Capital Humano, Capital de lnovagao, Capital de Clientes e 

Capital de Processos. 
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