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RESUMO 

 

 

Esta dissertação oferece uma contribuição para entender a estrutura que 

envolve o sistema de indicadores e suas implicações e conexões, propondo uma 

lista de requisitos para definição de indicadores chaves que retroalimentem e se 

alinhem com as ações estratégicas da empresa, permitindo fazer os ajustes 

necessários ao plano de ação da empresa. 

 

Para verificar a aplicação prática da lista, a dissertação oferece um estudo 

de caso em que podem ser vistos os desvios em relação ao roteiro proposto pela 

lista, e em que medida esses desvios se relacionam com o atraso das ações 

estratégicas da empresa em estudo. 

 

 

Palavras chaves: estratégia, indicadores chaves de desempenho, indicadores 

chaves de resultado, balanced scorecard, gestão de processos de negócio. 
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ABSTRACT 

 

 

The thesis offers a contribution to understanding the structure that involves 

the system of indicators and their implications and connections, proposing a list of 

requirements for a definition of key indicators that give feedback and align with the 

strategic actions of the company, enabling the organization to do necessary 

adjustments to the company action plan.  

 

To check the implementation of the list, the thesis provides a case study in 

which the deviations can be seen in relation to the road map proposed by the list, 

and to what extent these deviations are related to the delay of the strategic actions of 

the company under study. 

 

 

Key words: strategy, key performance indicators (KPIs), key result indicators (KRIs), 

balanced scorecard, BPM (business performance management). 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 A questão 
 

 

Dirigentes de empresas têm se preocupado em elaborar e implementar 

estratégias para criar valor de forma sustentável, antecipando-se à concorrência em 

um mundo cada vez mais competitivo e dinâmico (KAPLAN; NORTON, 2001b; 

PORTER, 2004; PRAHALAD; HAMEL, 1999; FISCHMANN; ZILBER, 1999).  

 

Todavia, em que pese a importância dos grandes líderes e sua habilidade 

em formular estratégias, nenhum plano estratégico será bem sucedido se não for 

bem aplicado, monitorado, repensado e revisto quando necessário, daí a 

implantação e acompanhamento de ações estratégicas serem tão ou mais decisivos 

que a própria elaboração da estratégia, reforçando a importância de um sistema de 

indicadores como monitoramento e retroalimentação de estratégias (KAPLAN; 

NORTON, 1997, 2001b, 2004; TAKASHINA; FLORES, 1999; DUARTE, 2007; 

FISCHMANN; ZILBER, 1999).   

 

A estratégia é uma oportunidade de descobrir novas fontes de valor, em 

um processo de descoberta contínua, aprendizado e adaptação ativa, dentro de uma 

direção ampla, de longo prazo (intenção estratégica), como argumentam Prahalad e 

Ramaswamy (2004). Para os autores não há mais distinção entre formulação da 

estratégia e implementação da estratégia na sociedade atual. 

 

Esta dissertação nasceu da observação da premissa que não se gerencia 

o que não se mede, ou há dificuldades em se gerenciar aquilo que não se consegue 

descrever, como afirmado por Kaplan e Norton (1997, 2001b). Portanto, o sistema 

de indicadores e medições de performance, de forma visual e assertiva, podem 

apoiar as ações estratégicas das empresas, monitorando sua implantação e 

retroalimentando suas estratégias. 
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Como dizia Aristóteles, “O cérebro nunca pensa sem imagens”1. O 

sistema de indicadores é importante também por esse motivo: alinhado a um 

mapeamento estratégico, oferece uma visualização prática e corrente do estágio em 

que a empresa se encontra em direção aos seus objetivos e à oportunidade de 

influenciar ou rever ações. Sanders (1998) concorda com a importância do apelo 

visual, ponderando que a arte e a ciência do pensamento visual são chaves para 

uma visão prospectiva.  

 

Na visão de Sanders (1998), o pensamento estratégico é uma inspiração 

sobre o presente e um olhar adiantado para o futuro, em que se faz necessário olhar 

para todo o sistema, e não individualmente para suas partes, em que pequenos 

efeitos podem ter grandes conseqüências.  

 

Kim e Mauborgne (2005) também analisam a importância do impacto 

visual em termos de experiências, ponderando que experiências que não são 

manifestadas de forma visual, que não ofereçam a percepção de resultados como 

em uma folha recheada de números ou expressões gráficas, não exercem impacto 

duradouro, podendo ser esquecidas com facilidade. Para os autores, pessoas 

reagem com maior eficácia àquilo que vêem e experimentam. 

 

O estudo dos indicadores de negócio faz-se muito importante para 

entendermos a contribuição trazida pelo desenvolvimento dos sistemas de 

indicadores e pela gestão de desempenho dos negócios (referida algumas vezes no 

decorrer da dissertação como BPM – Business Performance Management) para o 

acompanhamento das importantes ações estratégicas e sua conexão com a 

estrutura de processos essenciais da empresa.  

 

Processos essenciais são importantes porque constituem um nível 

fundamental de avaliação de desempenho da organização (GONÇALVES, 2000a). 

Para o autor, hoje as metas das empresas são definidas para os processos 

essenciais.  
 

                                            
1 Citado em Kim e Mauborgne (2005), pág 99. 
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A questão central tratada por esta dissertação, e de onde serão derivadas 

outras questões, é: um planejamento adequado para desenvolver indicadores de 

desempenho dos negócios pode apoiar a definição de indicadores chaves que 

retroalimentem e se alinhem com as ações estratégicas em uma empresa de 

manufatura? 

  

Outras questões secundárias que serão abordadas pela dissertação:  

1) como as ações estratégicas da empresa são comunicadas 

internamente?   

2) Como são definidos os indicadores chaves de desempenho?   

3) O uso de indicadores de desempenho implica em uma trajetória de 

sucesso na implantação e monitoração de ações estratégicas? 

 

 

1.2 Visão geral do estudo 
 

 

1.2.1 Objetivo da pesquisa 

 

 

O objetivo desta dissertação é gerar uma lista de requisitos, retirada da 

revisão da literatura, para apoiar a implementação e retroalimentação de ações 

estratégicas (transmitindo adequadamente à gestão da empresa os ajustes 

necessários para gerar vantagens competitivas), e testar sua aplicabilidade através 

de um caso real, para assim encontrar possíveis respostas à questão principal e às 

questões dela decorrentes. 

 

 

1.2.2 Pressupostos da pesquisa 

 

 

O processo de formulação e implantação do sistema de indicadores é o 

grande foco desta dissertação porque oferece a oportunidade de analisar o 

alinhamento necessário dos fatores envolvidos (formulação da estratégia, 
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implementação da estratégia, gestão de processos essenciais, sistema de 

indicadores de performance, retroalimentação da estratégia). 

 

Desses fatores dependerá o sucesso futuro da empresa em conseguir 

atingir os objetivos propostos na elaboração de sua estratégia (FROLICK; 

ARYIACHANDRA, 2006; KAPLAN; NORTON, 1997, 2001a, 2001b; PACE et al., 

2003). 

 

Kaplan e Norton (1997, 2001b) ponderam que a formulação e a 

implementação da estratégia devem apoiar-se em processos e sistemas que 

contribuem para implementação da estratégia e para o feedback sobre a estratégia.   

 

Iniciativas de melhoria na organização precisam estar alinhadas à 

estratégia para traduzirem-se efetivamente em vantagens competitivas, foco central 

da elaboração das estratégias nas empresas (FLEURY; FLEURY, 2003). 

 

Manter a organização na sua trajetória em relação ao futuro planejado 

depende de como alinhá-la aos seus objetivos estratégicos e de como obter efetivas 

melhorias de processo, a partir de um sistema de indicadores de desempenho 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 

 

 

1.2.3 Delimitações da pesquisa 

 

 

A análise do caso é feita tendo como ponto de partida o estudo das ações 

estratégicas formuladas pela empresa. Não são feitas considerações quanto à 

metodologia adotada pela empresa para formular sua estratégia, posto não ser o 

objetivo desta dissertação.  

 

No decorrer da dissertação, serão feitas referências ao processo de 

elaboração e implementação de estratégias (capítulo 3, seção 1), posto serem a 

origem de um sistema de indicadores, porém sem o rigor que o tema estratégia 
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requer, uma vez que, para efeito desta dissertação, estratégia é considerada como 

dado de entrada. 

 

Indicadores de performance (Performance Indicators, PIs), assim como 

sistemas da qualidade, são mencionados na revisão da literatura de forma ilustrativa, 

por fazerem parte integrante de gestão de processos, porém não fazem parte do 

campo de análise desta dissertação. 

 

 

1.2.4 Mapa mental 

 

 

Esta dissertação aborda a dinâmica do processo envolvendo os 

indicadores de desempenho e como se retroalimentam as ações estratégicas. A 

figura 1 define o escopo desta dissertação marcado pela área hachurada. Por meio 

da figura 1 verifica-se que a estratégia e a gestão de operações, são tratadas como 

um dado de entrada.  

 

Na figura 1 estão indicados onde são tratadas as respostas às questões 1 

a 3. No apêndice A desta dissertação encontra-se uma lista de indicadores retirados 

da revisão da literatura, como exemplos possíveis de indicadores chaves de 

desempenho ou de resultado. 

 

Na figura 1 está representado o campo de análise dos indicadores de 

processos essenciais. O escopo desta dissertação está definido na área hachurada 

como demonstrado na figura 1.  
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Figura 1 - Campo de análise dos indicadores chaves de desempenho e de resultado. 

Fonte: O autor. 

 

A figura 2 apresenta o ciclo do sistema de indicadores usando o 

referencial teórico desta dissertação, da formulação da estratégia até a sua revisão 

ou feedback. Porém, deve ser observado que o escopo da dissertação inicia-se pela 

definição da lista de ações estratégicas, grafada com um círculo azul. 

 

Observa-se na figura 2 retângulos numerados na parte superior 

hachurada em cinza, representando as fases pelas quais passa o sistema de 

indicadores como apoio à implantação e revisão da estratégia de empresas. As 

setas na figura indicam o caminho seguido pelo sistema de indicadores. 

 

 

ComunicaçãoQuestão 1Questão 2
Questão 3

Gestão de operações Identificar processos essenciaisDefinir KPIs e KRIsLista de requisitos para retroalimentarações estratégicasAplicar a lista a um caso real Diagnóstico da situação do caso
Lista de ações estratégicas
Escopo da 
Dissertação

EstratégiaComunicaçãoQuestão 1Questão 2
Questão 3

Gestão de operações Identificar processos essenciaisDefinir KPIs e KRIsLista de requisitos para retroalimentarações estratégicasAplicar a lista a um caso real Diagnóstico da situação do caso
Lista de ações estratégicas
Escopo da 
Dissertação

Estratégia
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Figura 2 - Ciclo do sistema de indicadores 
do sistema de 
indicadores 
Fonte: O autor 
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Revisar
estratégia

Liderança inspiradora
Liderança participativa
Comprometimento
Envolvimento

Remuneração variável
Incentivar cumprimento de
metas e objetivos

Identificar processos impactados
pela implementação da estratégia

Treinar se tiver
mudado

Se houver mudanças
 no processo

Desmistificar uso
descaracterizando a
idéia de auditoria

Convencer participantes a usar
corretamente os indicadores,
para que forneçam informações
confiáveis, e para dar feedback

Usar quadros com
apelo visual

Reuniões periódicas com
participação da alta gerência
 e da liderança

Participação rotativa da liderança
para que ela se mantenha
mobilizada e atenta

Revisar e alterar a estratégia
quando houver desvios críticos
do objetivo, ou se houver
mudanças drásticas nas
condições do mercado

Ciclo
do sistema de
indicadores

2 Implantar

Definir Lista de
Ações

Estratégicas
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1.3 Justificativa 
 

 

A formulação de estratégias nas empresas exerce um papel central na 

preocupação da alta gestão, devido à sua importância para posicionar-se como um 

dos pilares na obtenção de vantagens competitivas sustentáveis.  

 

Como um processo global, a estratégia deve visar à eficácia 

responsabilizando ao mesmo tempo todos os gestores e executores de linha pelo 

desenvolvimento e implementação de ações estratégicas, tendo em conta não 

somente as oportunidades e ameaças com as quais a organização se confronta 

como as forças e fraquezas do seu micro-ambiente (KAPLAN; NORTON, 2001b, 

PORTER, 2004). 

 

Assim sendo, ações estratégicas devem ser comunicadas, absorvidas, 

respiradas, vivenciadas. A formulação e a implementação da estratégia devem 

converter-se em processo contínuo e participativo (KAPLAN; NORTON, 2001b).  

 

É preciso comunicar tanto a estratégia como os processos e sistemas que 

contribuem para a sua implementação e que geram uma retroalimentação 

(feedback) sobre a estratégia. A capacidade de executar ações estratégicas é mais 

importante do que a qualidade intrínseca da estratégia (KAPLAN; NORTON, 2001b).  
 

Para Prahalad e Hamel (2005), estratégia envolve muita transpiração, 

criar uma visão das oportunidades que seja atraente, o que requer envolvimentos 

intelectuais e emocionais, uma atitude contundente para interceptar o futuro. Não 

haverá uma estratégia eficaz se não houver uma implementação eficaz, na visão 

desses autores. É preciso haver capacidade de execução, para a empresa alcançar 

seus objetivos.  

 

Por outro lado, a relação entre formulação e implementação da estratégia 

deve ser bem feita para que a estratégia possa ter sucesso. O sucesso é obtido se 

ambas, formulação e implementação, forem satisfatórias. Não basta ter uma boa 

formulação da estratégia se ela não for bem implementada.  
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Porém, não há condições de executar a estratégia se ela for 

desconhecida. Uma estratégia eficaz exige que todos os empregados a 

compreendam e conduzam suas ações para contribuir para o seu êxito. Para 

reforçar esse aspecto, Kim e Mauborgne (2005, p. 163) afirmam que “se as pessoas 

não acreditarem que o desafio estratégico é superável, a execução da mudança 

torna-se improvável”. 

 

A inquietação com o tema é decorrente do entendimento que, não 

obstante ocorram estratégias muito bem formuladas e por vezes avançadas no 

tempo, há erros e descuidos cometidos na implementação e na execução da 

estratégia. E na maioria das vezes isso ocorre pela falha na comunicação da 

estratégia e pela falta de monitoramento das ações derivadas da estratégia, 

conforme verificado na revisão da literatura.  

 

Os indicadores chaves de performance e de resultado oferecem o 

caminho para manter a empresa alinhada e propiciar uma implantação bem 

sucedida. É preciso analisar como ocorre a escolha dos indicadores a serem 

medidos, para qual finalidade são criados e em que medida contribuem para 

retroalimentar as ações estratégicas indicando que ajustes são necessários.  

 

Resolver problemas sem encontrar a verdadeira causa é um grande 

desperdício de aprendizado, uma oportunidade por vezes única. Liker e Meier (2003) 

comentam sucintamente como a Toyota2 tem se aproveitado de cada oportunidade 

que se lhe apresenta para aprender com o erro.  

 

Axelson (2005, p. 51) conclui que “o quanto uma organização aprende 

pode ser utilizado como critério para determinar sua disponibilidade para adaptar-se 

a novos métodos” (tradução nossa)3. 

 

                                            
2 Os autores referem-se ao Sistema Toyota de Produção e ao chamado modelo 4P da Toyota Way, 
para designar em inglês Philosophy, Process, People/Partners e Problem Solving (filosofia, 
processos, pessoas/parceiros e solução de problemas). 
 
3 Frase original: “how learning an organization is could be used as a criterion to determine the 
readiness for adapting new methods”. 
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2 METODOLOGIA 
 

 

Este trabalho propõe-se a tratar a questão principal de forma teórica 

inicialmente e procurando formular no referencial disponível as bases de discussão 

conceitual, vinculadas às questões decorrentes e ao objetivo proposto, possibilitando 

aprofundar nas possíveis respostas ou inferências.  

 

O que se espera de uma dissertação de mestrado profissional é, como 

afirmam Collis e Hussey (2005, p. 37), “uma exposição ordenada, crítica e 

ponderada do conhecimento ganho por meio dos esforços do aluno. Um retrospecto 

abrangente da literatura”. 

 

Esta dissertação segue um paradigma fenomenológico, cujos atributos 

(qualitativo, subjetivo, humanista e interpretativo) permitem entender o 

comportamento humano a partir da estrutura de referência do participante, em que a 

ação de investigar a realidade tem um efeito sobre a realidade investigada (COLLIS; 

HUSSEY, 2005). 

 

O paradigma fenomenológico adequa-se ao propósito desta dissertação 

porque com ele é possível captar a essência dos fenômenos para abstrair 

conhecimentos e significados, possibilitando generalizar-se de um ambiente para 

outro descrevendo, entendendo e explicando (COLLIS; HUSSEY, 2005).  

 

Adotando o paradigma fenomenológico, esta dissertação segue a 

metodologia de estudo de caso, um exame que se pretende extensivo de um único 

exemplo de um fenômeno (COLLIS; HUSSEY, 2005). Isto implica em uma única 

unidade de análise, no caso desta dissertação trata-se de uma empresa.  

 

Yin (2005) considera que o estudo de caso é um modelo freqüentemente 

utilizado para a pesquisa de teses e dissertações, em especial na ciência da 

administração. 
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Segundo o autor, o estudo de caso acrescenta duas fontes de evidências: 

observação dos acontecimentos que estão sendo estudados e entrevistas das 

pessoas neles envolvidas. O diferencial deve ser a capacidade do pesquisador em 

lidar com uma ampla variedade de evidências como documentos, entrevistas e 

observações.  

 

Yin (2005) pondera que estudos de caso, da mesma forma que os 

experimentos podem ser generalizáveis a proposições teóricas. O objetivo deve ser 

fazer uma análise “generalizante” e não “particularizante” (LIPSET; TROW; 

COLEMAN4 apud YIN, 2005). 

 

Normann (1970 apud Collis e Hussey, 2005)5 vai além, considerando ser 

possível generalizar até mesmo a partir de um único caso, se a análise captar 

interações e características do fenômeno em estudo.  
 

Yin (2005, p. 33) afirma que “a pesquisa de estudo de caso inclui tanto 

estudos de caso único quanto de casos múltiplos”, duas variantes de projetos de 

estudo de caso. 

 

Para o autor há pelo menos cinco aplicações diferentes para estudos de 

caso:  

1. explicar supostos vínculos causais em intervenções da vida real; 

2. descrever uma intervenção e o contexto na vida real em que ela 

ocorre; 

3. ilustrar certos tópicos dentro de uma avaliação; 

4. explorar situações nas quais a intervenção que está sendo 

avaliada não apresenta um conjunto claro e simples de resultados; 

5. ser o estudo e um estudo de avaliação (“meta avaliação”). 

 

                                            
4 Lipset, S.; Trow, M.; Coleman, J. (1956). Union democracy: the inside politics of the international 
typographical union.New York: Free Press. 

 
5 Normann, R. (1970). A personal quest for methodology. Stockholm: Scandinavian Institutes for 
Administrative Research 
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É importante salientar que “a essência de um estudo de caso, a principal 

tendência em todos os tipos de estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma 

decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram 

implementadas e com quais resultados.” (SHRAMM6, 1971 apud YIN, 2005, p. 31). 

 

Esta dissertação adotou o estudo de caso único, que se caracteriza por 

ser explanatório, como se caracterizam casos em que a teoria existente é usada 

para explicar o que está acontecendo. 

 

A empresa escolhida para o como estudo de caso é uma das maiores 

empresas brasileiras no seu setor e tornou-se em Minas Gerais uma referência em 

implantação de balanced scorecard em indústrias alimentícias.  

 

Ainda durante os contatos preliminares mantidos com gestores da 

empresa foi possível identificar várias características emblemáticas para os 

propósitos da dissertação. A empresa havia adotado o balanced scorecard, estava 

ainda no curso (segundo ano) de uma estratégia prevista para um período de cinco 

anos, e apresentava alguns problemas relacionados com falhas de processo na 

implantação de ações estratégicas. Era uma oportunidade que poderia servir como 

um caso típico para o objetivo definido nesta dissertação, como se confirmou 

posteriormente. 

 

Foram feitas investigações preliminares para verificar o contexto da 

empresa, precedidas da revisão da literatura para apoiar a articulação teórica, e sua 

possível aplicação ao objeto de estudo, assim como para obter o a contribuição e o 

apoio da empresa e das pessoas envolvidas.  

 

Yin (2005, p. 39) pondera que “articular a ‘teoria’ sobre o que está sendo 

estudado ajuda a operacionalizar os projetos de estudo de caso e a deixá-los mais 

explícitos”. 

 

                                            
6 Schramm, W. (1971). Notes on case studies of instructional media projects. Working paper for the 
Academy for Educational Development, Washington, DC 
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O desenvolvimento da teoria além de facilitar a coleta de dados do estudo 

de caso converte-se na base onde ocorre a generalização dos resultados, a 

chamada generalização analítica, em que se utiliza uma teoria previamente 

desenvolvida como modelo que serve de comparação com os resultados empíricos 

decorrentes do estudo de caso (YIN, 2005). 

 

Para a elaboração do caso foram feitas diversas visitas à empresa para: 

a) entender o projeto estratégico da empresa; b) conhecer o clima organizacional da 

empresa em dias diversos; c) realizar entrevistas; d) colher documentos. 

 

No estudo de caso, em função do tempo disponível do pesquisador e dos 

pesquisados, foram realizadas nesta dissertação entrevistas abertas com 

profissionais da empresa objeto do estudo, gravadas em áudio e utilizados 

documentos fornecidos pela empresa, disponibilizados para uso.  

 

Tellis (1997) faz menção às entrevistas como uma das mais importantes 

fontes de informação de estudos de caso, e entre elas inclui-se as entrevistas 

abertas, em que os principais entrevistados são convidados a comentar sobre 

determinados eventos, podendo propor soluções ou fornecer uma visão sobre os 

eventos.  

 

As entrevistas foram feitas com o Analista de Planejamento e o Gerente 

de Planejamento da empresa objeto de estudo, envolvidos diretamente no processo 

de implementação do Balanced Scorecard, seguindo indicação feita pelos diretores 

da empresa com quem foram mantidos os contatos iniciais.  

 

As entrevistas abertas foram adotadas para tornar a conversa mais fluida 

e menos formal e com isso poder observar melhor a comunicação não verbal, além 

de aumentar a proximidade com os entrevistados.  

 

Apenas para orientar e organizar as entrevistas, foi elaborado um 

questionário de dez questões, apresentadas no apêndice B. Porém, as entrevistas 

foram orientadas mais em função de tópicos do que propriamente com resposta 

integral às questões.  
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Ao final das entrevistas foi apresentada aos entrevistados a lista de 

requisitos e lhes foi solicitado informarem sua percepção sobre dois quesitos: 

• a aplicabilidade da lista enquanto roteiro para definição de 

indicadores chaves que possam se alinhar com as ações 

estratégicas da empresa e retroalimentá-las; 

• em que medida foi aplicada na empresa a recomendação da lista, 

ou seja, o que ocorreu na empresa em relação à aplicação da 

lista. 

 

Para cada item da lista foram atribuídas notas conforme a escala de 

importância de 1 (menos importante) a 5 (mais importante). A íntegra das notas 

atribuídas encontra-se no apêndice C. 

 

Ao final das avaliações foi solicitada aos entrevistados sua avaliação 

sobre a evolução das ações estratégicas, conforme suas percepções, considerando 

em que medida elas estariam atingindo seus objetivos e ocorrendo como havia sido 

planejado, atribuindo um percentual de 0% a 100%, sendo 100% o grau máximo em 

que as ações estratégicas teriam ocorrido ou estariam acontecendo plenamente 

conforme o esperado. 

 

Após obter as respostas dos entrevistados os dados foram tabulados e 

transformados em percentual para verificar a aplicação da lista de requisitos na 

empresa e então poder comparar com a evolução das ações estratégicas como 

percebido pelo entrevistado. Os dados e os comentários pertinentes estão 

demonstrados na seção 5.6.  
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2.1 Estrutura do trabalho 
 

 

Esta dissertação segue uma estrutura analítica linear, partindo do tema 

estudado e de uma revisão da literatura existente e importante para sua 

compreensão, para a partir daí fazer a análise dos métodos utilizados no estudo de 

caso, obtendo as conclusões e implicações a partir das descobertas (YIN, 2005). 

 

A elaboração da dissertação seguiu um plano descrito na figura 3 abaixo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 - Fluxo de atividades da dissertação 
Fonte: O autor  

 

A figura 3 representa o fluxo das atividades da dissertação dividida em 

cinco fases que encontram horizontalmente três colunas: 

Identificação de
requisitos chaves
para indicadores
de desempenho

Análises 
preliminares e 
introdução

Revisão da 
literatura

Formulação do 
objeto da 
pesquisa

Identificação de
sugestões para 
elaboração da 
lista de requisitos

Elaboração da
lista  de
requisitos

Aplicação da 
lista de requisitos

Estudo de caso

Identificação de 
semelhanças e 
diferenças na 
aplicação da lista 

Resultados, 
conclusões e 
recomendações

Capítulo 1

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Atividades de
planejamento

Capítulos
Atividades de

Centrais

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5
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1. atividades centrais - críticas ao desenvolvimento da dissertação; 

2.  atividades de planejamento - necessárias para cumprir as 

atividades centrais; 

3. capítulos – aos quais se relacionam as atividades centrais e de 

planejamento.  

 

Definido o tema a ser abordado e feito um levantamento preliminar das 

referências bibliográficas que pudessem dar o embasamento técnico necessário 

para a construção do estudo, foi formulado na fase 1 o objeto de pesquisa para 

definir as questões a serem respondidas e os objetivos a serem atingidos. 

 

Na fase 2, já com o objeto de estudo determinado foi feita a revisão da 

literatura buscando aprofundar o tema e identificar possíveis sugestões para 

elaborar a lista de requisitos mencionada na seção 1.2.  
 

Na fase 3 foi feita a identificação dos requisitos chaves para indicadores 

de desempenho, consolidando e elaborando a lista de requisitos em si, retirada da 

revisão da literatura feita na fase 2.  

 

Para fundamentar a fase 4 foi feita brevemente uma análise do setor em 

que se encontra a empresa como forma de contextualizar o estudo de caso, suas 

implicações e suas reflexões. 

 

Na fase 4 fez-se a aplicação da lista de requisitos em um caso real a partir 

de entrevistas com executivos da empresa objeto de estudo, utilizando questões 

abertas para identificar semelhanças e diferenças em relação à lista de requisitos, e 

verificando sua utilidade como roteiro para utilização de indicadores chaves 

enquanto apoio à implementação e revisão da estratégia da empresa. Em 

conseqüência, a fase 4 serviu de base para resposta às questões formuladas 

anteriormente na fase 1.  

 

Finalmente na fase 5, foram identificadas as semelhanças e diferenças na 

aplicação da lista, tornando possível obter conclusões que contemplam a resposta 

das questões iniciais, as reflexões necessárias e adequadas à metodologia adotada 
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por essa dissertação, aplicações práticas dos resultados analisados, limitações do 

estudo e como tratá-las, além de sugestões para novos estudos. 

 

O propósito não foi encontrar um modelo universal, mas sim ressaltar a 

relevância da lista de requisitos enquanto roteiro para utilização do sistema de 

indicadores na gestão da empresa, buscando identificar no estudo de caso, alguns 

fatores comuns que possam identificar como os indicadores retroalimentam as 

condições requeridas pela estratégia da empresa e ações estratégicas definidas 

pela organização. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

3.1 O papel da estratégia 
 

 

O objetivo desta seção é fazer uma revisão teórica do papel da 

estratégia (o que ela é e o que representa, sua dinâmica dentro das 

organizações e sua importância como ferramenta para antecipar o futuro), a 

partir da pesquisa na literatura 

 

A análise da estratégia em si é um campo vasto de exploração, 

porém, não faz parte do objetivo desta dissertação. Interessa a esta dissertação 

observá-la como a gênese, e porque não dizer um dos objetivos principais, dos 

sistemas de indicadores.  

 

 

3.1.1 Uma breve análise da administração estratégica e das escolas de 

estratégia 

 

 

Embora haja consenso quanto à origem grega da palavra estratégia – 

stratègós (de stratos, "exército", e "ago", "liderança" ou "comando", tendo significado 

inicialmente como "a arte do general") para designar o comandante militar, com 

variações para strategicós (próprio do general chefe), stratégema (ardil de guerra) - 

não há consenso sobre o significado de estratégia na literatura, até porque o termo 

pode referir-se a situações diversas (HAYES; WHEELWRIGHT, 1984, GHEMAWAT 

et al., 2000 apud ENOKI, 20067).  

 

Para se entender a profundidade do tema, e como estratégia tem sido o 

cerne das questões centrais da empresa e da literatura da administração estratégica, 

pode-se consultar a obra de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) em que os 

                                            
7 Ghemawat, P.; Pisano, G. (2000). Construindo e sustentando o sucesso. In: Ghemawat, P. (2000). 
A estratégia e o cenário dos negócios: textos e casos. Porto Alegre: Bookman 
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autores fizeram uma grande e abrangente revisão da literatura, classificando a 

estratégia em dez diferentes perspectivas, dez pontos de vista distintos, dez escolas, 

nem sempre excludentes. 

 

No quadro 1 observamos as dez diferentes perspectivas, conforme estudo 

de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) e Mintzberg e Lampel (1999). 

 

Essas dez escolas e os inúmeros autores que podem ser classificados em 

uma ou outra escola, revelam como o tema estratégia é vasto, complexo e de 

extrema importância e relevância para as organizações.  

 

A ponderação sobre estratégia é feita por esta dissertação por ser a 

origem de ações estratégicas e por conseqüência, de sistemas de indicadores de 

desempenho de negócios. Não é objetivo desta dissertação adotar ou propor a 

adoção de qualquer escola, por ser um tema complexo, o que determinaria uma 

outra dissertação. 

 

Mintzberg (1999) ressalta essa complexidade, ponderando que essas 

escolas apresentam visões parciais de algo maior, e por isso, é preciso estar atento 

para perceber outras formas de se entender a estratégia, e não limitar-se na visão 

de um modelo fechado e único. 

 

Esses atributos revelam a importância da estratégia para defender as 

empresas perante seus concorrentes ou para posicioná-la no futuro de forma 

vantajosa diante de seus clientes, municiando-a dos recursos necessários para 

alcançar seus objetivos. 
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Escola Principais autores Principais características 

 A escola do Design 

(desenho) 

Selznick,1957,  

Learned, Christensen, 

Andrews e Guth (1965), 

Andrews (1987) 

Estratégia como um processo de concepção que busca atingir uma 

adequação entre as capacidades internas e as possibilidades externas, 

uma adaptação essencial entre forças e fraquezas internas e ameaças e 

oportunidades externas. Cabe à alta gestão formular estratégias claras, 

simples e únicas, de forma não analítica e não intuitiva, para que todos 

possam implementar as estratégias.  

A escola do 

Planejamento 

Ansoff (1965) e 

Lorange (1980) 

Estratégia como um processo formal, decomposto em etapas: como 

objetivos, orçamentos, programas e planos operacionais. 

A escola do 

Posicionamento 

Schendel, Cooper, 

Harter, Krannert, 

Hatten (anos 70) e 

Porter (1980, 1985) 

Estratégia como um processo analítico. As estratégias são posições 

genéricas, identificáveis em um mercado econômico e competitivo. O 

processo de formação de estratégia é, portanto, de seleção dessas 

posições com base em cálculos analíticos e as estratégias saem deste 

processo desenvolvidas para serem articuladas e implementada.  

A escola 

Empreendedora 

Schumpeter (1947, 

1950), Collins e Moore 

(1970), Cole (1959), 

Harbinson e Myers 

(1959) 

Estratégia como um processo visionário, associando estratégia a um 

espírito empreendedor, como se fosse a criação visionária, intuitiva de 

um profeta.  
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A escola Cognitiva Simon (1947; 1957), 

March e Simon (1958), 

Steinbruner (1974), 

Bogner e Thomas 

(1993), Duhaime e 

Schwenk (1985), 

Schwenk (1988) 

Estratégia como um processo mental, na linha do conhecimento, 

buscando na psicologia cognitiva o modo de penetrar na mente do 

estrategista. 

A escola de 

Aprendizado 

Lindblom (1959), Cyert 

e March (1963), Noda e 

Bower (1996), Weick 

(1979), Quinn, (1980), 

Prahalad e                         

Hamel (1990, 1993, 

1994) 

Estratégia como um processo emergente. Para essa escola, o mundo é 

complexo demais para ser substituído por um plano ou idéia clara 

tempestivamente. Isso só poderia ser feito por etapas, à medida que a 

empresa se adapta. 

 

A escola do Poder Pfeffer e Salanick 

(1978), Astley e 

Fombrun (1983), Hirsch 

(1975) 

Estratégia como um processo de negociação, que rege o confronto entre 

grupos internos, ou entre a organização e seu ambiente. 
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A escola Cultural Edwards (1977), 

Johnson (1992), 

Pettigrew (1985), 

Peters e Waterman 

(1982), Waterman, 

Peters e Phillips (1980), 

Barney (1986, 1991) 

Estratégia com um processo coletivo e cooperativo, enraizado na cultura 

da empresa. 

A escola Ambiental Hannan e Freeman 

(1977, 1984) 

Formulação como um processo reativo baseado na reação da empresa 

ao contexto e às pressões, e não ao que ela é de fato. 

A escola de 

Configuração 

Chandler (1962), 

Khandwalla (1970), 

Mintzberg (1979, 1983), 

Miller (1976, 1979), 

Miller e Friesen (1980, 

1984), Miles e Snow 

(1978) 

Estratégia como um processo de transformação, integrando conteúdo, 

estruturas organizacionais e contextos, em função de estágios como, por 

exemplo, crescimento e maturidade, de forma progressiva, 

demonstrando os ciclos de vida das organizações. 

Quadro 1 - Escolas de estratégia 

Fonte: Adaptado de Mintzberg et al., (2000) e Mintzberg e Lampel (1999) 
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Também é possível enxergar a estratégia de uma forma menos épica e 

entendê-la como a forma que uma empresa dispõe sua ação e seus recursos no 

futuro, para relacionar-se melhor com os stakeholders (partes envolvidas) para obter 

resultados melhores e crescentes. 

 

Para Ansoff (1965), o planejamento estratégico deve ser visto como um 

processo empregado para definir-se e atingir-se objetivos organizacionais, 

orientando as atividades de planejamento nos demais níveis hierárquicos da 

organização, porém de uso limitado porque se volta à análise do ambiente externo, 

pressupondo que as condições internas da empresa permanecerão inalteradas.  

 

A isso se contrapõe a administração estratégica como sua evolução, 

considerando a configuração interna da empresa, as condições ambientais onde a 

empresa está inserida, as relações e interações que se estabelecem entre a 

empresa e seu ambiente nos seus diversos campos, seja econômico, social, político 

ou cultural, determinando sua variabilidade e adaptabilidade (ANSOFF et al. 1976). 

 

 

3.1.2 O que a estratégia representa para as organizações 

 

 

Mais importante do que definir-se estratégia é saber o papel crucial que 

ela representa para as organizações, para depois discutirmos alguns aspectos 

importantes como de que forma com as estratégias são geradas, implementadas e 

monitoradas, e como isso é determinante para o sucesso das organizações em 

atingirem seus objetivos.  

 

Estratégia associa-se a questões relevantes como metas de longo prazo, 

planos, políticas e decisões que as empresas precisam tomar e que determinarão 

seu sucesso ou fracasso, para atingir a um ou mais objetivos organizacionais 

(BESANKO et al., 2006; MORRIS, 2005).   
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A estratégia liga a organização ao futuro, superando limitações de 

recursos por meio de uma busca da melhor alavancagem de recursos (PRAHALAD; 

HAMEL, 2005). 

 

Para Porter (2004), estratégia representa a resposta da empresa às 

forças competitivas, uma combinação das metas (fins) que a empresa busca com as 

políticas ou processos (meios), representados pelos raios da roda apresentada na 

figura 4, pelos quais ela busca alcançar seus objetivos. 

 

 

Figura 4 - A roda da estratégia competitiva 

Fonte: Porter (2004) 

 

Na figura 5 Porter (2004) ilustra como a estratégia, a seu entender, é 

resultante de quatro fatores que determinam como a empresa pode alcançar seus 

objetivos, os pontos fortes e fracos da empresa (seu perfil de ativos e qualificações), 

as ameaças e oportunidades da indústria (seu meio competitivo), as expectativas da 

sociedade (política governamental, interesses sociais, etc.) e os valores pessoais 

dos principais executivos. 
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Figura 5 - Contexto em que a estratégia competitiva é formulada 

Fonte: Porter (2004) 

 

Segundo Kaplan e Norton (2004) a estratégia de uma organização 

descreve como ela pretende criar valor para seus acionistas, clientes e cidadãos, e 

deve contemplar em sua formulação, orçamento, desenvolvimento e execução, o 

alinhamento dos ativos intangíveis da organização (os quais representam mais de 

75% de seu valor, conforme os autores).  

 

Para os autores, a estratégia faz parte de “um processo contínuo lógico 

que movimenta toda a organização desde a declaração de missão de alto nível até o 

trabalho executado pelos empregados da linha de frente e de suporte” (KAPLAN; 

NORTON, 2004, p.34). 

 

Por outro lado, Kaplan e Norton (2001b) alertam para a necessidade de 

prover recursos para a implementação da estratégia, afirmando que muitas 

organizações fracassam no desenvolvimento da estratégia, por não preverem em 

seu orçamento as necessidades de pessoal, capital e recursos financeiros para a 

execução da estratégia.  

 

Devido a isso, a implementação da estratégia restringe-se por 

indisponibilidade de orçamento, comprometendo sua eficácia. Organizações 
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orientadas para a estratégia, como pregam os autores, devem considerar os 

recursos humanos e financeiros requeridos para o desenvolvimento da estratégia em 

seus planos e orçamentos organizacionais.  

 

“O alinhamento das estratégias aos alvos, às iniciativas e aos orçamentos 

coloca a organização em movimento. O desempenho, então, deve ser monitorado e 

orientado para fechar o loop de feedback, alimentando a formulação da estratégia.” 

(KAPLAN; NORTON, 2001b, p. 315). 

 

 

3.1.3 Por que falar de estratégia? 

 

 

Falar de estratégia é falar do futuro da organização, no modo como ela 

deverá organizar seus recursos, seus ativos tangíveis e intangíveis, como ela irá 

alinhar seus empregados e suas unidades de negócio para alcançar seus objetivos 

propostos (PRAHALAD; HAMEL, 2005, KAPLAN; NORTON, 2001b, 2007; 

CHRISTENSEN, 1997). 

 

Falar de estratégia é falar do papel importante exercido pela liderança 

enquanto agentes de processos de mudança e enquanto motivadores que 

direcionam seus colaboradores a atingirem os objetivos estipulados pela 

organização, em um processo dinâmico de criação de experiências, aprendizagem, 

e adaptação (KAPLAN; NORTON, 2001b, 2004; KOTTER, 1997; KIM; 

MAUBORGNE, 2005). 

 

Para Prahalad e Ramaswamy (2004), por exemplo, o futuro da 

competição modela-se através do significado de valor, na natureza das interações, 

no processo de mudança enquanto criação de valor. Nesse contexto, o valor 

associa-se à criação de experiências, de forma singular, uma forma de pensar sobre 

oportunidades, acesso a competências e alavancagem de recursos para engajar a 

organização na co-criação de valor baseado em experiências.  
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No mundo da co-criação de valor como vêem os autores, a base de valor 

desloca-se de produtos para experiências; a influência do consumidor espalha-se 

pela cadeia de valor (em pesquisa e desenvolvimento, projetos, fabricação, logística 

e serviços), os conflitos com o cliente tornam-se mais visíveis e possíveis de serem 

mais bem resolvidos, empresa e cliente co-criam valor em pontos de interação, 

evitando pensar e agir de maneira unilateral. 
  

Assim, sugerem os autores, todas as habilidades funcionais da 

organização devem ser analisadas, para verificar-se até que ponto são compatíveis 

com as necessidades de uma visão da estratégia enquanto geradora de uma 

experiência de co-criação de valor. 

 

A competição pelo futuro é, portanto, uma competição pela participação 

nas oportunidades, e não pela participação no mercado. É uma competição pela 

maior participação nas oportunidades futuras potencialmente disponíveis à empresa, 

dentro de uma ampla gama de oportunidades.  

 

Outros autores fazem referência a necessidade de cuidar da implantação 

da estratégia, como forma de assegurar oportunidades para as empresas 

alcançarem seus objetivos (HITT et al., 2005; PARMENTER, 2007; JENSEN; SAGE, 

2000; KAPLAN; NORTON, 2001b). 

 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2005) ressaltam a importância de uma bem 

sucedida implementação de estratégia para gerar valor, uma vantagem competitiva 

sustentável, que outras empresas não conseguem reproduzir ou acreditam ser muito 

dispendioso imitá-la. 

 

Parmenter (2007, p. 19) concorda nesse ponto sustentando que “o 

sucesso de uma mudança estratégica depende muito de como a mudança é 

introduzida e implementada, mais que o mérito da própria estratégia.” 

 

Jensen e Sage (2000) seguem na mesma direção e complementam a 

importância da implementação da estratégia afirmando que a execução deve ser um 
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processo de melhoria altamente estruturado, requerendo um esforço sistemático 

envolvendo toda a organização de forma ativa. 

 

Para Drucker (2005) o propósito não deve ser dizer o que deve ser feito, 

mas sim quando mudar o que se está fazendo, e por essa razão, o autor vê um 

plano estratégico como uma direção, onde são confrontados com a estratégia os 

pressupostos e os desafios. 

 

A estratégia então assume um papel preponderante para as empresas na 

medida em que orienta sua trajetória para o futuro, através de uma visão inspiradora 

e dos seus objetivos estratégicos. 

 

A visão, parte integrante e decisiva em uma estratégia, é realmente 

instigante. Para Kotter (1997), a visão exerce uma função importante no projeto de 

mudança. É ela que orienta, inspira, alinha e direciona as ações. Sem ela um 

esforço de transformação pode perder-se em uma gama de projetos confusos, 

incompatíveis e demorados, levando à direção errada.  

 

Segundo o autor, sem que se tenha uma visão precisa, o projeto de 

reengenharia, o desempenho do departamento de recursos humanos, orientado à 

mudança, o programa de melhoria da qualidade pela fábrica, entre outros, não 

conseguirão gerar a energia necessária para a implementação de qualquer uma das 

iniciativas de mudança propostas.  

 

A maioria das organizações utiliza-se de algum tipo de planejamento 

estratégico, através do qual são definidos objetivos e metas a serem atingidas. Para 

exercer-se o controle das estratégias definidas e evitarem-se problemas na sua 

implantação, são necessários sistemas para buscar a eficácia e a efetividade em 

tomarem-se medidas de ajuste quando necessárias (FISCHMANN; ZILBER, 1999).  

 

O sistema deve identificar quais são as variáveis críticas para o sucesso 

da organização, e, a partir daí, estruturar sistemas de compensação baseados no 
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desempenho de seus contribuintes (ATKSINSON8, 1998 apud FISCHMANN; 

ZILBER, 1999). 

  

Nesse contexto, insere-se o papel empenhado pelo sistema de 

indicadores como será visto na seção 3.3. Para isso é importante recorrer à visão de 

Frolick e Ariyachandra (2006), que consideram que para que uma estratégia seja 

eficaz em toda a organização, os objetivos e indicadores devem estar associados a 

métricas operacionais e incentivos relacionados ao desempenho. 

 

Com o crescimento da necessidade de uma atuação sistêmica e global da 

empresa, desponta o conceito de estratégia corporativa, como abordado por 

Andrews9 (1971) e Christensen10 (1980) apud Fischmann e Zilber (1999), que 

relacionam as atividades das áreas funcionais com o ambiente externo, as 

capacidades únicas de uma empresa com as exigências competitivas do seu setor 

de atuação.  

 

Conforme Prahalad e Hamel (2005), para ter lugar no futuro, a empresa 

precisa ter uma abordagem holística e pensar diferente sobre o significado de 

competitividade, o significado da estratégia e o significado das organizações.  

 

 

3.1.4 Formulação e implantação de ações estratégicas  

 

 

Uma administração eficaz e competente deve analisar a fundo o que se 

espera de uma decisão/ação e comparar os resultados advindos dessa ação com as 

expectativas criadas inicialmente. Em 90% das vezes, conclui-se que os resultados 

não corresponderam às expectativas, porque a maioria das administrações gasta 

muito tempo realizando estudos para tomar uma decisão e depois esquece tudo 

(DRUCKER, 2005).  

                                            
8 Atkinson, A. (1998). Strategic performance measurement and incentive compensation. European 
Management Journal, 16 (5), 552-561 

 
9 Andrews, K. (1971). The concept of corporate strategy. Homewood, Ill.: Dow Jones – Irwin 
 
10 Christensen, C. et al. (1980). Policy formulation and administration. 8 ed. Homewood, Ill.: Irwin 
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Então, conhecimento do mercado, definição da estratégia, gestão dos 

recursos internos, e implementação da estratégia e um sistema de indicadores que 

permitam avaliar o desenvolvimento do plano de mudanças da empresa, devem 

fazer parte do mesmo roteiro que liga a empresa, e alinha suas competências 

internas e seus recursos ao seu futuro pretendido. 

 

Uma gestão empenhada em obter um desempenho excelente precisa 

atender, em todas as dimensões, a três mercados: o mercado de seus bens e 

serviços, o mercado de seus postos de trabalho e o mercado de seu dinheiro, de 

capitais (DRUCKER, 2005).  

 

É a estratégia o ingrediente do qual se utiliza a empresa para obter esse 

desempenho diferenciado, porém, para tanto, é preciso valer-se de uma liderança 

marcante, que tem papel decisivo tanto na formulação, quanto na implementação da 

estratégia. 

 

Análises feitas a partir de estudos de Mintzberg (1990a) sobre o papel 

que os executivos desempenham (interpessoal, informacional e decisório) 

demonstram a habilidade revelada e exercida pela gestão (management) à medida 

que usa julgamento e intuição, influenciando no processo de formulação da 

estratégia e a comunicação da estratégia para a empresa.  

 

Mintzberg (1973) chama a atenção para o fato de que, o trabalho dos 

gestores é fragmentado, e que, a pressão do trabalho desencoraja o 

desenvolvimento de planificações, levando-os a adaptarem-se às situações, 

tornando-os ao mesmo tempo especialistas, enquanto detentores de habilidades 

específicas e generalistas, na medida em que analisam tarefas e desempenho de 

funções.  

 

Essa fragmentação do trabalho impacta na implementação da estratégia. 

Um conjunto de indicadores que lhes sirva de apoio para acompanhar a 

implementação de ações estratégicas se faz necessário, notadamente, na área de 
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operações onde se dá em uma análise final, a transformação daquilo que foi 

vendido em realidade (CORREA; CORREA, 2006; VORNE, 2007).  

 

A identificação de uma liderança atuante e empenhada em processos de 

mudança é outro requisito importante. Heifetz (2005) vê a liderança como uma 

atividade, não como um conjunto de características pessoais, com isso, desenvolve 

a análise de uma liderança adaptativa, que lida com problemas, onde ainda não foi 

desenvolvida uma resposta adequada, onde não há procedimentos nem 

experiências que os resolvam imediatamente.  

 

A liderança é um conjunto de processos que cria organizações em 

primeiro lugar, adaptando-as quando necessário, para modificar as circunstâncias, 

dando flexibilidade à organização. É a liderança que define como será o futuro da 

organização, é ela que alinha o pessoal à visão e as inspira para a ação, 

encorajando-as a superar obstáculos (KOTTER, 1997). 

 

Para Prahalad e Hamel (2005), em muitas empresas estratégia significa 

girar a manivela do processo de planejamento uma vez por ano, o que, contudo, não 

garante à empresa ter um ponto de vista singular e amplo em relação ao futuro sem 

o comprometimento e alinhamento de todos os empregados com ações as 

estratégicas, através de comunicação e aprendizagem, do desenvolvimento e 

encorajamento de objetivos pessoais e de equipes.  

 

Para Kaplan e Norton (1997, 2004), os executivos prescindem de uma 

descrição abrangente da estratégia para poder informá-la e compartilhá-la com seus 

funcionários, criando um entendimento comum da estratégia permitindo o 

alinhamento da organização em torno dela. Sem esse alinhamento os executivos 

terão dificuldades em implementar suas novas estratégias num ambiente marcado 

pela competição global, desregulamentação, soberania dos clientes, avanços 

tecnológicos.  

 

Para os autores, orientar a organização para a estratégia significa traduzir 

a estratégia em termos operacionais, mobilizar a mudança por meio da liderança 
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executiva, alinhar a organização para a estratégia, transformá-la em tarefa de todos, 

convertê-la em um processo contínuo.  

 

A implementação da estratégia exige o alinhamento de todas as unidades 

de negócio, das unidades de apoio e de seus empregados com a estratégia, através 

do envolvimento de uma equipe executiva, comprometida ativamente com o 

desenvolvimento da estratégia, liderando e motivando o trabalho em equipe para 

prover as mudanças necessárias. Da mesma forma depende do conhecimento 

efetivo do ambiente interno da organização e das necessidades de melhoria 

(KAPLAN; NORTON, 1997, 2001b). 

 

Igualmente importante é assegurar uma boa comunicação a todos os 

empregados da organização, para alcançar-se em contrapartida uma implementação 

efetiva da estratégia, com o alinhamento de todos os envolvidos nas ações 

estratégicas propostas pela empresa (KAPLAN; NORTON, 2001b; PARMENTER, 

2007).  

 

Kim e Mauborgne (2005) afirmam que poucos empregados nos níveis 

mais baixos da empresa tomam conhecimento da existência da estratégia, e vão 

além, revelando que a maioria dos planos não envolve nenhuma estratégia, são 

apenas retalhos de táticas, que não tornam a concorrência irrelevante.   

 

Conforme os autores, antes de divulgarem uma idéia as empresas 

deveriam convencer a todos os empregados de sua consciência sobre as ameaças 

resultantes da execução ou não da idéia.  

 

Kaplan e Norton (2004) reforçam essa importância de comunicar os 

propósitos da empresa afirmando a necessidade de que todos os empregados 

estejam comprometidos e alinhados com a estratégia, afinal são os empregados, 

que efetivamente implementam a estratégia.  

 

Para os autores este alinhamento depende basicamente de três 

processos básicos: 
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1. comunicar e educar, levando ao conhecimento e à compreensão da 

estratégia aos contribuem com sua implementação; 

2. desenvolver objetivos pessoais e de equipes, fazê-los perceber como 

eles podem influenciar na implementação de uma estratégia bem-

sucedida; 

3. compartilhar as recompensas provenientes dos êxitos da organização, 

buscando o comprometimento dos empregados com os êxitos da 

organização, permitindo-lhes compartilhar recompensas provenientes 

desses êxitos. São os sistemas de incentivos e recompensas que 

conectam o desempenho organizacional às recompensas individuais. 

 

Assim, tão importante quanto a elaboração da estratégia e sua 

implementação para a empresa, será determinar-se suas competências, suas 

vantagens competitivas sustentáveis, os fatores críticos de sucesso e a forma como 

a empresa monitora suas atividades, alinha seus empregados e a liderança e os 

mantém motivados. 

 

Os resultados dependem de todos, da alta gestão à linha de frente. A 

empresa poderá destacar-se se todos os membros estiverem alinhados com a 

estratégia, dispostos e preparados para apoiá-la em quaisquer circunstâncias, 

mesmo superando obstáculos organizacionais se necessário for, evitando os 

entraves que paralisam por vezes o processo.  

 

São as atitudes e os comportamentos, em uma aliança de confiança e 

comprometimento, que motivam as pessoas na execução da estratégia e no seu 

trabalho individual, conforme Kim e Mauborgne (2005). Para os autores, 

comprometimento, confiança e cooperação voluntária dão segurança às pessoas e 

as movem a sacrificarem-se em benefício dos interesses da empresa. Ação e 

emoção, coração e mente, cooperando de forma voluntária e não compulsória, para 

a realização dos objetivos da empresa fazem a diferença.  

 

A sinergia entre departamentos e/ou unidades de negócio, impõe-se 

como a meta mais abrangente de um projeto organizacional, em que formulação e 

implementação da estratégia convertem-se em um processo contínuo e participativo, 
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apoiado em uma linguagem apropriada para comunicar estratégia, processos e 

sistemas, contribuindo para implementação da estratégia e possibilitando gerar 

feedback sobre a estratégia.   

 

Christensen (1997) afirma que os executivos aprimoram suas 

capacidades de enfrentar problemas dia a dia, assim, encontrar uma estratégia 

coerente requer alinhar essa estratégia com o processo de alocação de recursos 

para possibilitar sua implementação.  

 

Equipes de gestão devem ligar estratégia e inovação através do processo 

de planejamento, desenvolvendo competência em implementar mudanças 

estratégicas. 

 

Robbins (2000) apresenta um modelo que reúne os fatores fundamentais 

que os gestores/empreendedores precisam levar em conta para a implementação de 

uma estratégia de sucesso, representado por: 

� estratégia – partir da estratégia correta, refletindo uma determinação 

precisa do ambiente, particularmente das ações atuais e futuras dos 

concorrentes;  

� estrutura – a estratégia determina a estrutura, que ajuda a 

organização a alcançar suas metas; se a estratégia da organização 

mudar, normalmente sua estrutura também mudará;  

� sistemas – os sistemas, envolvendo políticas e procedimentos formais, 

como orçamento de capital, contabilidade e sistemas de informação, 

precisam estar alinhados e apoiados pela estratégia escolhida;  

� estilo – a alta administração age como um modelo, sua ações 

comunicam a todos na organização quais são as prioridades e buscam 

o comprometimento efetivo da organização com a estratégia;  

� pessoal – seleção de pessoal e programas de treinamento da 

organização devem apoiar a estratégia garantindo que as pessoas 

certas sejam contratadas e que os funcionários tenham as 

qualificações e habilidades necessárias para implementar a estratégia;  
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� habilidades – relacionam-se às competências centrais11 da 

organização; a estratégia definida deve estar em consonância com os 

recursos da organização;  

� metas superordenadas – esse fator traduz a estratégia em metas 

superiores que unem a organização em torno de algum objetivo 

comum, como a missão da organização.  

 

Para Hayes e Wheelright (1984) estratégia envolve atividades em um 

horizonte temporal dilatado, tanto quanto ao tempo necessário para realizar essas 

atividades quanto ao tempo necessário observar seu impacto, que deverá ser 

significativo. Assim, para uma estratégia a empresa deverá concentrar a atividade, o 

esforço, ou a atenção em um leque bastante reduzido de atividades.  

 

Kaplan e Norton (1997) também se dedicam ao tema estratégia como 

ponto de partida para o Balanced Scorecard, relacionando os cuidados que devem 

ser tomados para implementar a estratégia da empresa:  

� cuidar para que a visão e as estratégias sejam executáveis – 

compartilhar a visão com todos os funcionários da empresa para tornar 

possível sua execução, alinhando as metas de departamentos, equipes 

e indivíduos com as estratégias; 

� planejamento estratégico e orçamentação (anual) a curto prazo 

precisam ser alinhados – as estratégias precisam de alocação 

adequada de recursos, não podem faltar recursos à implementação 

das prioridades estratégicas de longo prazo; 

� dar um feedback estratégico - através dos indicadores da 

implementação da estratégia; 

� realizar o alinhamento estratégico de cima para baixo – compartilhando 

visões e estratégias de longo prazo da organização, desde a equipe 

executiva, que precisa estar comprometida com sua execução até o 

envolvimento de todos os funcionários, vinculando metas pessoais e 

                                            
11 Segundo Prahalad e Hamel (1990), competências centrais representam o aprendizado coletivo na 
organização. Para identificá-las o autor sugere três testes para identificar uma competência central: 
primeiro, deve prever o acesso potencial a uma ampla variedade de mercados; segundo, deve dar 
uma contribuição significativa para a percepção dos clientes quanto ao produto final e; terceiro, deve 
ser de difícil imitação pelos concorrentes. 
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estratégia, compartilhando entendimento e comprometimento entre 

todos os integrantes da organização. 

 

A visão descreve um resultado pretendido, uma estratégia, no entanto, 

deve descrever de que forma os resultados serão alcançados, como serão 

satisfeitos empregados, clientes e acionistas.  

 

Hikage et al. (2003) também reconhecem a importância de uma visão 

estratégica, afirmando que uma visão estratégica não implica uma visão estática do 

cenário competitivo, a empresa precisa mudar sua estratégia se houver mudanças 

significativas no setor, sustentada pela habilidade em fazer trade-offs e desenvolver 

um novo conjunto de atividades complementares que possibilitem obter vantagem 

sustentável. 

 

Prahalad e Hamel (2005) discordam da posição de destaque que é 

atribuída à visão no processo de elaboração da estratégia ressalvando que mais 

importantes do que a visão em si é a capacidade de adaptação, e uma 

implementação sólida.  

 

O que realmente se coloca em evidência para os autores não é a visão da 

empresa, mas sua capacidade de execução de suas estratégias, evitando que a 

visão da empresa seja apenas uma extensão do ego do principal executivo. Daí a 

importância de comunicar-se de forma eficaz a estratégia da empresa.  

 

Os autores então chamam a atenção para a importância das equipes de 

gerência sênior no desenvolvimento de uma visão previdente, bem fundamentada e 

criativa das oportunidades do futuro. Uma equipe de alta gerência que não faça um 

investimento substancial na criação de previsões para o futuro do setor coloca-se à 

mercê de concorrentes com maior visão do amanhã.  

 

Para sustentar a fase de elaboração da estratégia é preciso ter-se uma 

visão holística da empresa e do seu contexto. Para tal, deve-se apoiar em 

diagnósticos externos de mercado avaliando o comportamento dos clientes e da 

concorrência, os dados micro e macro-econômicos, utilizando ferramentas ou 
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metodologias para realizar uma análise de tendências do comportamento do 

consumidor/cliente e fazer comparações com os recursos disponíveis e o 

comportamento dos stakeholders. 

 

No rol de ferramentas que contextualizam a empresa em uma visão 

holística relação ao seu mercado encontram-se a matriz SWOT (traduzida como 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) e o modelo de análise de estratégia 

competitiva de Porter, também chamado de modelo das cinco forças competitivas 

(novos entrantes, poder de barganha dos consumidores, poder de barganha dos 

fornecedores, existência de produtos substitutos, grau da rivalidade na indústria) 12. 

 

Para fazer um diagnóstico interno, olhando para os recursos da empresa, 

pode-se utilizar o modelo visão baseada em recursos (resource based value) de 

Barney13, para identificar os recursos que a empresa necessita, dispõe ou que 

precisa desenvolver para encontrar vantagens competitivas sustentáveis. 

 

O modelo visão baseada em recursos pressupõe que as empresas são 

heterogêneas em termos de recursos estratégicos (ativos, capacidades, processos 

organizacionais, atributos, informação, conhecimento), e que esses recursos podem 

ser mutáveis, o que se coloca como pressuposto para a análise de fontes de 

vantagens competitivas sustentáveis.  

 

Para Barney (1991) uma empresa tem vantagem competitiva quando 

implementa uma estratégia para criar valor que não pode ser simultaneamente 

implementada pelos seus concorrentes, atuais e potenciais, ou estes são incapazes 

de duplicar os benefícios da estratégia adotada. 

 

Segundo o autor, a fonte de vantagens competitivas concentra-se em 

fatores internos à empresa, e nas competências desenvolvidas e controladas pela 

organização.  

 

                                            
12 Porter (2004), cap. 1 
 

13 Barney (1991) - Firm resources and sustained competitive advantage. 
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Assim, o estudo da literatura sobre a estratégia revela a necessidade de 

ter uma visão holística da empresa e do seu contexto para definir ações estratégicas 

que traduzam a busca pelos objetivos da empresa. 

 

No quadro 2 encontramos uma lista, consubstanciada pelos autores 

referenciados acima, não inesgotável, dos cuidados que se deve tomar na 

elaboração de uma estratégia, para chegar-se a ações estratégicas efetivas, como 

se observa no quadro abaixo. 
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Sugestões de cuidados na elaboração da estratégia para gerar ações estratégicas Referencial Teórico 

Associar a estratégia a metas de longo prazo. Besanko et al (2006) 

A estratégia deve ser incremental, como um processo. Mintzberg (1990b) 

Ter uma cultura empresarial que valorize o aprendizado, a criatividade e a flexibilidade. Govindarajan; Trimble (2006) 

Garantir que as decisões sejam tomadas rapidamente, apoiadas pela retroalimentação 

contínua sobre o desempenho. 

Prahalad; Hamel (2005),  

Govindarajan; Trimble (2006) 

Compartilhar informações. Govindarajan; Trimble (2006) 

Precisa ser um processo contínuo e lógico que movimente toda a organização. Kaplan e Norton (2004) 

Garantir a defesa contra as forças competitivas, refletindo uma determinação precisa do 

ambiente, das ações atuais e futuras dos concorrentes. 

Porter (2004), Christensen 

(1997), Robbins (2000) 

Deve configurar-se como um plano de ação para atingir objetivos organizacionais. Morris (2005) 

Concentrar a atividade, o esforço, ou a atenção em um leque bastante reduzido de 

atividades, com coerência. 

Hayes; Wheelright (1984) 

Deve buscar a alavancagem de recursos.  Parlad; Hamel (2005) 

Deve estar suportada por recursos orçamentários para sua implementação.  Kaplan; Norton (2001b), 

Christensen (1997) 

Requer analisar se as habilidades funcionais da empresa são compatíveis com as 

necessidades requeridas pela estratégia. 

Prahalad; Ramaswamy (2004) 

Requer processo de melhoria altamente estruturado. Jensen; Sage (2000) 

Requer esforço sistemático envolvendo toda a organização, valorizando a capacidade de 

ação. 

Jensen; Sage (2000), 

Prahalad; Hamel (2005) 
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Necessita uma gerência sênior com uma visão previdente, fundamentada, inspiradora e 

criativa das oportunidades do futuro, encorajando a empresa a superar obstáculos. 

Kotter (1997), Prahalad; Hamel 

(2005) 

Necessita de sistemas que apóiem medidas de ajuste quando necessárias, associando 

objetivos e indicadores, métricas operacionais e incentivos relacionados ao desempenho.  

Fischmann; Zilber (1999), 

Frolick; Ariyachandra (2006) 

Necessita de uma liderança adaptativa, comprometida ativamente com o desenvolvimento 

da estratégia, liderando e motivando o trabalho em equipe.  

Heifetz (2005), Kotter (1997), 

Kaplan; Norton (1997),  

Ter coalizão administrativa marcante e atuante, para enfrentar resistências, mudando o 

que não faz sentido e estabelecendo senso de urgência em seus gerentes e funcionários. 

Kotter (1997), Drucker (2005) 

Alinhar a organização para a estratégia, transformando-a em tarefa de todos, 

convertendo-a em um processo contínuo.  

Kaplan; Norton (1997) 

Garantir o comprometimento e alinhamento de todos os empregados com ações 

estratégicas, através de comunicação e aprendizagem, do desenvolvimento e 

encorajamento de objetivos pessoais e de equipes. 

Kaplan, Norton (1997), Kim e 

Mauborgne (2005) 

Garantir o alinhando de metas individuais de departamentos de equipes, e compartilhando 

a visão com todos os funcionários. 

Kaplan; Norton (1997) 

 

Adotar um sistema de indicadores de desempenho dos negócios, monitorando a 

implementação de ações estratégicas e retroalimentando a estratégia para melhoria de 

desempenho da organização.  

Kaplan; Norton (1997), Jensen; 

Sage (2000), Frolick; 

Ariyachandra (2006), 

Parmenter (2007) 

 

Quadro 2 - Sugestões de cuidados na elaboração da estratégia para gerar ações estratégicas 

Fonte: O autor. 
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3.2 Enfoque da gestão de operações 
 

 

Alfnes (2005) propõe uma distinção entre três níveis de estratégia 

competitiva: corporativo, empresarial e funcional. Explica o autor que a maioria das 

empresas têm uma estratégia corporativa, no nível mais alto, determinando que 

indústrias ou mercados a empresa irá competir. É nesse nível que decisões de 

investimentos e alocação de recursos para unidades comerciais são tomadas.  

 

Para o autor, as estratégias funcionais apóiam a realização dos negócios 

e estratégias corporativas. Estratégia de operações coloca-se então como uma das 

várias estratégias funcionais regidas pelas decisões tomadas nas empresas e suas 

estratégias empresariais.   

 

 Alfnes (2005) recorre a autores como Skinner14 (1969), Hill15 (2000), e 

Fine e Hax16 (1985), para apoiar a idéia que a função operações deve desenvolver 

uma tarefa ou missão, para apoiar a estratégia competitiva global da empresa. Tudo 

em operações (tecnologia, pessoal, sistemas e procedimentos) deve ser 

desenvolvido para apoiar a estratégia competitiva global.  

 

Caberá aos gerentes seniors, como sugere o autor, o papel de avaliar 

objetivamente a empresa, analisando seus recursos e seu meio ambiente para 

formular estratégias que irão maximizar as chances de sucesso em um futuro 

incerto.   

 

Corrêa e Corrêa (2006) também refletem sobre os tomadores de decisões 

operacionais (gestores de operações) sugerindo duas questões que devem ser 

consideradas para certificarem-se do impacto estratégico de suas decisões, tanto 

para os múltiplos interessados, como para a lucratividade da operação: 

                                            
14 Skinner, W. (1969). Manufacturing – missing link in corporate strategy. Harvard Business Review, 
47 (3), 136-145 

 
15 Hill, T. (2000). Manufacturing strategy – texts and cases. Palgrave. ISBN 0-333-76222-3 
 
16 Fine, C.; Hax, A. (1985). Manufacturing strategy: a methodology and an illustration. Interfaces, 15 
(6), 28-46 
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1. como a gestão de produtos e processos pode garantir que não haja 

rupturas nos processos, tanto nos que envolvem clientes como 

naqueles feitos em retaguarda;  

2. como políticas de gestão de recursos humanos podem apoiar a área 

operacional da empresa oferecendo e garantindo níveis adequados de 

satisfação e motivação de funcionários para possibilitar a atração e 

retenção de talentos.  

 

Ao falarmos de processos e operações temos forçosamente que nos 

referirmos a eficácia e eficiência. Assim, torna-se necessário recorrermos à 

definição dos termos, à luz do enfoque de operações dado ao termo, pelo que 

recorremos à conceituação feita por Corrêa e Corrêa (2006): 

� eficácia – quando os objetivos são atingidos, na medida em que as 

necessidades dos clientes e outros grupos de interesse da organização 

são satisfeitas;  

� eficiência - dá a medida da forma que os recursos da organização são 

utilizados para promover determinado nível de satisfação dos clientes e 

outros grupos de interesse, da maneira mais econômica possível. 

 

Para Barnat (2008) a gestão estratégica é um termo que vai da definição 

da missão e dos objetivos de uma organização, dentro do contexto do seu ambiente 

externo, até estabelecer uma direção organizacional, formular e implementar a 

estratégia, avaliar e monitorar a estratégia, num processo contínuo e dinâmico, 

alinhando a organização na busca dos seus objetivos. 

 

Para serem bem sucedidas em sua evolução, as empresas devem 

preocupar-se não somente com a administração eficiente de suas operações 

internas, mas também com o ambiente nos quais se inserem, devendo buscar em 

conseqüência, além do alinhamento correto da organização com o seu ambiente, 

serem capazes de responder às alterações do mesmo, de forma ágil e flexível. 

 

A empresa precisa estar constantemente e coerentemente alinhada com o 

seu ambiente (clientes, fornecedores, legislação, evolução tecnológica, entre outros) 

e construir cenários consistentes para projetar seu futuro.  
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Em operações, todavia, a maioria das decisões inclui recursos físicos que 

carregam consigo uma característica “inércia” decisória, devido ao tempo decorrido 

desde o momento em que se toma a decisão por aumentar ou implementar recursos 

necessários à produção, até efetivamente colher os frutos dessa decisão, tornando 

essas decisões difíceis e caras de serem revertidas (CORREA; CORREA, 2006).  

 

Daí a importância de uma estratégia coerente e consistente, que 

considere aspectos mais amplos e de longo prazo na evolução da empresa. O 

imediatismo dos resultados trazido pelas modernas abordagens de gestão, levou as 

empresas a se concentrarem em resultados de curto prazo, em vez de metas de 

capacidades, a enfatizar a gestão de marketing e gestão de recursos financeiros em 

detrimento dos recursos tecnológicos e da indústria de transformação. Segundo 

Hayes e Wheelright (1984), isso foi agravado pela pressão da comunidade financeira 

e gestores de fundo de investimento por resultados financeiros imediatos.  

 

Essa característica especial vivida pela pressão do mercado financeiro 

aumenta a responsabilidade das decisões de operações e a demanda por um 

alinhamento e um monitoramento mais eficaz da estratégia, que conduza a empresa 

a atingir seus objetivos.  

 

A forma de projetar e gerenciar operações produtivas está ligada à 

maneira que se pretende competir no mercado, no futuro, o que demanda alinhar 

processos de produção e entrega do pacote de valor ao cliente com a intenção 

estratégica da empresa (SKINNER17, 1969 apud CORREA E CORREA, 2006).  

 

Porter (1999) argumenta que empresas estão sendo acometidas de 

autoflagelação, cuja raiz do problema está em sobrepor a importância da utilização 

de ferramentas gerenciais sobre a estratégia, distanciando as empresas de posições 

competitivas mais viáveis.  

 

                                            
17 Skinner, W. (1969). Manufacturing – the missing link in corporate strategy. Harvard Business 
Review, May/June 



     55 

Para o autor, atingir uma eficácia operacional é importante, mas não 

suficiente, porque os concorrentes estão ou estarão aptos a copiarem, ou imitarem, 

rapidamente técnicas gerenciais, novas tecnologias ou melhorias nos insumos. 

Eficácia operacional implica utilizar melhor os insumos.  

 

Porém, é o posicionamento estratégico que leva as empresas a 

desempenhar atividades de forma diferente dos concorrentes, entregando valor aos 

clientes e criando diferença única e preservável, uma vantagem comparativa 

(PORTER, 1999; KAPLAN; NORTON, 2001b).  

 

Cabe à estratégia de operações, segundo Corrêa e Corrêa (2006) ater-se 

ao desenvolvimento de longo prazo dos processos e recursos, criando as 

competências necessárias para que a organização encontre níveis sustentáveis de 

vantagens competitivas.  

 

É preciso haver um sincronismo das operações em toda a empresa, 

substituindo ativos por informações, eliminando desperdícios, atividades e processos 

indesejáveis, eliminando complexidades que aumentem custos sem agregar valor ao 

cliente, criando um fluxo de trabalho flexível e eficiente, com objetivo de atender à 

demanda dos clientes, coordenando e promovendo integração das atividades, e 

dando flexibilidade à empresa (DI SÉRIO; DUARTE, 1999). 

 

Segundo Corrêa e Corrêa (2006, p. 69), “um gestor de operações é 

basicamente um gestor de recursos, portanto, o gestor estratégico de operações tem 

de entender quais são aqueles recursos que merecerão prioridade na alocação de 

esforço de desenvolvimento.”  

 

Um mercado extremamente dinâmico demanda agilidade e flexibilidade 

como diferenciais competitivos para o atendimento das exigências desse mercado, a 

necessidade de instrumentos de gestão mais eficientes para obter um desempenho 

superior aos concorrentes e para entregar valor ao cliente mantendo sua lealdade ou 

ainda ampliando a fatia que lhe cabe no orçamento dos clientes.   
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Para fazer frente a esses desafios, novas fontes de informações sobre os 

fatores chaves que contribuem para o sucesso das empresas tornam-se necessárias 

e fundamentais. Saber como defini-las, identificá-las, medi-las e como mantê-las 

alinhadas com a estratégia da organização, tornou-se um diferencial para o sucesso 

da implantação de uma estratégia bem sucedida para as organizações. 

 

A estratégia de operações é um campo que depende fundamentalmente 

da identificação de fatores chaves que impactam na entrega de um pacote de valor 

eficiente, enquanto utilização de recursos, e eficaz enquanto superação das metas 

estabelecidas pela estratégia corporativa da empresa. 

 

Analisar a gestão de competências e a gestão de desempenho permite 

ampliar a análise do caminho trilhado para obter uma combinação ótima de 

competências, e com isso fazer face ao desafio da busca de uma maior eficiência 

pela gestão de operações, e para atingir os objetivos propostos pela estratégia da 

empresa em direção ao seu futuro. 

 

 

3.2.1 Gestão de Competências e Gestão de Desempenho 

 

 

Brandão e Guimarães (2001) analisam a gestão de competências e a 

gestão de desempenho como instrumentos complementares, partes 

interdependentes de um mesmo construto, de um mesmo processo, que fazem parte 

da gestão estratégica de recursos humanos das organizações, em busca de sua 

competitividade.   

 

Os autores classificam competências da empresa como humanas, 

relacionadas ao indivíduo ou à equipe de trabalho, e organizacionais, enfatizando 

que é o conjunto das competências profissionais, aliado a esforços de planejamento, 

captação, desenvolvimento e avaliação de competências, processos e recursos, que 

apóiam a competência organizacional, transformando a gestão de competências 

como um processo de gestão organizacional. 
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Citando um modelo desenvolvido por Ienaga18 (1998), Brandão e 

Guimarães (2001) referem-se à lacuna formada pelas competências da empresa, 

entre a consecução dos objetivos e as competências internas da organização, para 

após serem estabelecidos objetivos e metas a serem alcançados, alinhados à 

intenção estratégica da organização.  

 

Para os autores, o planejamento, a captação, o desenvolvimento e a 

avaliação de competências, preenchem essa lacuna, utilizando-se dos subsistemas 

de recursos humanos, como recrutamento e seleção, treinamento e 

desenvolvimento, e gestão de carreira.  

 

Guimarães (1998) sugere o desenvolvimento de um modelo integrado de 

gestão de desempenho, como um processo formado por três etapas (planejamento, 

acompanhamento e avaliação, seqüenciais e interdependentes), que sustenta a 

necessidade da empresa desenvolver um sistema mais amplo de gestão de 

desempenho, em nível organizacional, e não apenas individual; 

 

É através de mecanismos de avaliação de desempenho, em seus mais 

diversos níveis, que o autor sugere avaliar o resultado do trabalho individual e 

corporativo, enquanto orientado à missão, visão e objetivos macro que buscam a 

sustentabilidade da organização.  

 

A gestão de competências deve ser analisada como um processo circular 

e abrangente dentro da organização, por envolver desde o nível individual até o nível 

corporativo da organização alinhado com a estratégia da empresa.  

 

A visão da empresa, refletida na sua estratégia direciona sua intenção 

estratégica, a formulação de suas políticas e diretrizes, determinando que esforços 

serão necessários, e que, competências precisarão ser desenvolvidas para obter-se 

o estado futuro desejado. 

 

                                            
18 Ienaga, C. (1998). Competence Based Management. São Paulo, Brasil: Dextron Consultoria 
Empresarial. 
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Durand19 (1998) apud Brandão e Guimarães, avalia a competência em 

três dimensões, conhecimento, habilidade e atitude, o que engloba não somente 

questões de ordem técnica, mas cognição e atitudes relacionadas ao trabalho. A 

competência então traduz conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, 

interdependentes, necessárias à consecução de um determinado propósito.  

 

O desenvolvimento de competências ocorre através da aprendizagem 

individual e coletiva, pela assimilação de conhecimentos, pela integração de 

habilidades e pela adoção de atitudes relevantes à obtenção um desempenho 

superior no trabalho.  

 

Fleury e Fleury (2003) afirmam que a formulação de uma estratégia 

competitiva potencializa a competência mais forte de uma empresa, assim, a 

evolução das competências da empresa permite o refinamento e a reformulação da 

estratégia competitiva e, identificando-se novas orientações para a formação de 

competências. Portanto, a relação dinâmica entre estratégia e competência coloca-

se como o principal objetivo dos processos de aprendizagem. 

 

Os autores consideram que para criar vantagens competitivas20 é 

necessário alinhar a estratégia competitiva e as competências essenciais21 da 

empresa. A competitividade será maximizada quando houver alinhamento correto 

entre competência essencial, e estratégia competitiva, fundamento da gestão de 

competências. 

 

Smith e Martin (2003) analisando a necessidade de uma orientação 

voltada a processos, obtendo controle e otimização dos processos de negócio, 

                                            
19 Durand, T. (1998). Forms of Incompetence. Proceedings Fourth International Conference on 
Competence-Based Management. Oslo: Norwegian School of Management. 

 
20 A vantagem competitiva de uma empresa baseia-se em processos de negócios ou práticas, que 
formam um conjunto único de recursos e capacidades distintivas, capazes de fornecer uma 
vantagem competitiva. Manter ou reforçar essas capacidades e vantagens demanda um contínuo 
reinvestimento e desenvolvimento de processos e práticas. 

 
21 Segundo Prahalad e Hamel (2005), competências essenciais são capacidades que são cruciais 
para alcançar-se uma vantagem competitiva das empresas, são as habilidades que permitem a uma 
empresa entregar um benefício fundamental ao cliente. São flexíveis e evoluem ao longo do tempo,  e 
mudam em resposta às mudanças no ambiente da empresa.  
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sugerem quais deveriam ser os princípios fundamentais de uma gestão de 

desempenho:  

� Eficiência: desenvolver uma habilidade em otimizar as operações e 

ações da organização e seus processos de negócios, para encontrar 

objetivos definidos que gerem os resultados pretendidos  

� Qualidade: desenvolver a capacidade de melhorar continuamente a 

qualidade de processos, relacionamentos, e produtos ou serviços 

maximizando o valor de recursos e bens;  

� Valor: como conseqüência, obter a capacidade de criar e gerir ativos 

das empresas para aumentar a produção e entregar ROI (return on 

investment) de longo prazo maximizando o retorno dos interessados. 

 

Smith e Martin (2003) também ponderam que as informações da cadeia 

de abastecimento ultrapassaram as fronteiras de uma empresa, uma vez que é 

possível as empresas compartilharem conhecimento, informações-chave, e 

processos com os seus parceiros, fornecedores e clientes. 

 

A observação dos autores remete-nos a fazer uma consideração à parte, 

analisando a importância de ser fazer um benchmarking, analisando experiências de 

outras empresas, até mesmo localizadas em mercados diversos, na busca das 

melhores práticas que orientem processos mais eficientes e eficazes. 

 

 

3.2.2 Benchmarking 

 

 

Swan e Kyng (2004) definem benchmarking como um método utilizado 

para melhorar o desempenho de uma forma lógica e sistemática, medindo e 

comparando o desempenho da empresa contra as outras, usando as lições 

aprendidas para orientar a organização a fazer melhorias, o que envolve encontrar 

resposta para 3 questões:  

1. Quem executa melhor? 

2. Por que estão melhores? 
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3. O que é preciso ser feito, que ações são necessárias para 

melhorar o desempenho da empresa? 

 

Knuckey e Johnston (2002) ponderam a necessidade de fazer-se 

benchmarking para identificar padrões mais elevados de excelência em produtos, 

serviços e processos, definindo a melhor forma de resolver problemas, obtendo 

melhoria contínua, expondo deficiências nas práticas da empresa, e indicando à 

empresa e seus funcionários quais são os níveis mais elevados de desempenho, 

buscando obter vantagens competitivas.  

 

Para obter resultados palpáveis no uso do benchmarking, segundo os 

autores, uma empresa deve ser capaz de perceber suas falhas e reconhecer que 

outras empresas estão trabalhando melhor em alguns aspectos. Esse 

reconhecimento é fundamental para poder implementar e adaptar as melhores 

práticas na organização, fazendo disso uma atividade contínua resultando na 

melhoria constante dos principais processos internos. 

 

Para Ford e Evans (2000), o objetivo do benchmarking deve ser fornecer 

informações para os gestores julgarem como a organização está desempenhando, 

em comparação com metas estratégicas estabelecidas, além de assinalar a 

necessidade de medidas corretivas.  

 

Para os autores, a inclusão de comparações competitivas e projeções de 

outros parâmetros de desempenho tornam-se um requisito competitivo, como parte 

da estratégia de desenvolvimento da empresa.  

  

Takashina e Flores (1999, p. 37) buscam na Fundação do Prêmio 

Nacional de Qualidade (FNPQ), argumentos para conceituar o benchmarking como 

sendo a “atividade de comparar um processo com os líderes reconhecidos, inclusive 

de outros ramos, para identificar as oportunidades de melhoria”. Para os autores, o 

benchmarking ajuda a empresa a fixar metas de melhoria, e a revisitar processos 

visando entregar valor aos clientes, em um processo de melhoria contínua. 
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Takashina e Flores (1999) sugerem os caminhos para fazer um 

benchmarking: publicações de revistas especializadas que contenham dados e 

indicadores setoriais, realizar entrevistas com clientes, profissionais e consultores, 

fazer testes de laboratório ou mesmo contratar consultoria especializada. 

 

O benchmarking permite às empresas além de buscar melhorias 

contínuas, conseguir realizar e validar diagnósticos internos, validando seus 

processos ou reformulando-os a partir das sugestões de melhoria advindas com as 

comparações trazidas pelo benchmarking com os melhores dos quesitos analisados.  

 

Dessa forma, torna-se importante não somente enquanto possibilidade de 

melhorar processos internos, mas como possibilidade de ajustar indicadores para 

refletir as melhores práticas, orientando as ações estratégicas das empresas, 

portanto, apoiando-as na consecução dos seus objetivos. Não obstante, tem sido 

uma prática constante nas maiores empresas tanto no Brasil quanto no exterior. 

 

 

3.2.3 Estratégia de operações e vantagens competitivas  

 

A estratégia de operações permite o alinhamento das decisões 

operacionais com as decisões estratégicas, em especial relacionadas ao mercado 

de atuação da empresa (Skinner22, 1969 apud Duarte, 2007), focando a empresa, 

em uma análise top-down (de “cima para baixo”).  

 

Uma fábrica não consegue ter alto desempenho em todas as suas 

medidas de desempenho operacionais (Skinner23, 1974 apud Duarte, 2007), em 

termos de qualidade, rapidez, confiabilidade e flexibilidade do mercado. Portanto, é 

preciso haver trade-offs, focando em algumas competências, e construir sinergias, 

para aumentar sua eficiência e facilitar a adoção de outras práticas na busca da 

melhoria nos objetivos de desempenho.  

                                            
22 Skinner, W. (1969). Manufacturing: missing link in corporate strategy. Harvard Business Review, 
47 (3), 136-45 
 
23 Skinner, W. (1974). The focused factory. Harvard Business Review, May-June, 113-121. 
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Para Hayes e Wheelright (1984) é a filosofia de empresa24 que orienta a 

organização nos trade-offs (escolhas) entre as medidas de desempenho 

concorrentes (tais como a flexibilidade, entrega, custo, produtividade e qualidade) e 

entre metas de curto e longo prazo.  

 

Os autores dão importância à produtividade, como uma forma útil de 

avaliar-se a eficiência, atribuindo-a essencialmente como uma responsabilidade da 

administração.  Conforme informam os autores, a formulação e implementação de 

uma estratégia de produção eficaz normalmente demoram vários anos, o que exige 

o apoio e coordenação de esforços de muitas pessoas na organização, e é difícil de 

mudar.  

 

É indispensável então, que essa estratégia esteja baseada em um 

conjunto de valores organizacionais e preferências, que se espera venham a apoiar 

por muito tempo, um padrão de decisões e ações estratégicas que afetam os 

elementos chaves de um sistema operacional ao longo do tempo, capacitando a 

organização a desenvolver sua estrutura e a infra-estrutura planejadas, que sejam 

amplamente compartilhadas.  

  

Barney (1991) faz referência à vantagem competitiva sustentável 

enquanto vantagem competitiva que dura o tempo suficiente para a empresa colher 

os benefícios potenciais. Para obtê-la, uma empresa determina e prossegue uma 

estratégia global de negócios, fazendo escolhas sobre produtos, mercados e 

posicionamento, a partir de suas prioridades competitivas enquanto qualidade, 

custo, inovação, flexibilidade, e entrega, em relação ao ambiente competitivo que 

enfrenta, aos seus ativos e à estrutura que tem de lidar.  

 

A vantagem competitiva de uma empresa advém, portanto, de seus 

processos de negócio ou práticas, que formam seus recursos e capacidades 

                                            
24 Hayes e Wheelright (1984) afirmam que é a filosofia da empresa, entendida como um conjunto de 
princípios orientadores e atitudes que ajudam a comunicar seus objetivos, que dá significado à vida 
profissional quotidiana e exerce um impacto contundente sobre a organização definindo não 
somente o contexto em que são tomadas as decisões no dia-a-dia, mas, o mais importante, também 
estabelecendo limites sobre as opções estratégicas à disposição da empresa. 
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distintas, condicionados pelos ativos da empresa, pelo seu ambiente (tecnologia, 

propriedade intelectual, cadastro de clientes, finanças, regulamentos, políticas), e 

pelos caminhos disponíveis para o negócio, suas opções estratégicas (KNUCKEY et 

al., 2002). 

 

Uma empresa adquire vantagem competitiva sustentável quando sua 

estratégia cria valor e não pode ser copiada e implementada por concorrentes. 

Recursos estratégicos trazem vantagem competitiva de forma sustentável, e devem 

ser, na ótica de Barney (1991) e Hitt, Ireland e Hoskisson (2005): 

� valiosos, explorando oportunidades, neutralizando ameaças e 

permitindo à empresa melhorar sua eficácia e eficiência; 

� raros, quando poucos concorrentes os possuem, quando se 

implementa uma estratégia de criação de valor não executada 

simultaneamente por um grande número de outras empresas; 

� imperfeitamente imitáveis, quando há dificuldades ou desvantagem 

de custos em obtê-los, quando a capacidade de uma empresa para 

obter um recurso depende de condições históricas únicas, ou o vínculo 

entre os recursos possuídos por uma empresa e uma empresa de 

vantagem competitiva sustentável é causalmente ambíguo ou 

complexo; 

� não possuir equivalentes ou substitutos, quando não houver 

equivalentes estruturais. Substituibilidade é sempre uma questão de 

grau. 

 

Para Barney (1991), uma empresa que tem uma vantagem competitiva 

sustentável pode experimentar importantes transformações na estrutura da 

concorrência, e também pode ver suas vantagens competitivas anuladas por essas 

mudanças.  

 

A vantagem competitiva de uma empresa advém de sua capacidade de 

aproveitar-se dos choques e oportunidades do mercado, e aproveitar-se das 

vantagens de seu pioneirismo, e das barreiras à imitação que impõe à concorrência. 

Portanto, a alocação ótima dos recursos da sociedade é menos importante que a 
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eficiência dinâmica, a consecução do crescimento a longo prazo e o seu avanço 

tecnológico (SCHUMPETER25, 1942 apud BESANKO, 2006).  

 

Assim, como vimos nesta subseção e nas que a precederam, para se 

tomar decisões em operações, é necessário que as decisões sejam apoiadas por 

uma boa visão de futuro e em processos assertivos.  

 

Estratégia de operações demanda analisar o desenvolvimento de longo 

prazo de processos e recursos, garantir que os processos de produção e entrega de 

valor ao cliente sejam alinhados com a intenção estratégica da empresa quanto aos 

resultados financeiros esperados e aos mercados a que se pretende servir, e criar as 

competências necessárias para encontrar-se vantagens competitivas sustentáveis.   

 

Como sugerem Corrêa e Corrêa (2005), não é o bastante ser bom no que 

se faz, é preciso ser melhor que a concorrência.   

 

 

3.3 Sistema de indicadores  
 

 

“Diga-me como você me mede e eu lhe digo como eu me desempenho” 

(GOLDRATT apud CORRÊA; CORRÊA, 2006, p. 15826). “O que não é medido não é 

gerenciado”. (KAPLAN; NORTON, 1997, p.21). 

 

O objetivo desta seção é analisar a contribuição trazida por diversos 

autores para analisar o sistema de indicadores de desempenho, cuja contribuição 

para a implementação de ações estratégicas é de grande importância, tanto por 

permitir monitorá-las quanto por oferecer a oportunidade de retroalimentá-las 

corrigindo desvios e reorientando ações.  

 

                                            
25 Schumpeter, J. (1942). Capitalism, socialism and democracy. New York: Harper & Row p. 132, 84-
85 

 
26 Goldratt, citado em Lockamy e Cox (1994), apud Corrêa e Corrêa (2006), pág 158 
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A proposta ao final desta seção é entender nas primeiras subseções as 

metodologias utilizadas para definição de um sistema de indicadores, sua 

conceituação e o processo para defini-los, percorrido desde a obtenção dos dados 

de entrada (ações estratégicas). Na última subseção será apresentado o conceito da 

Gestão de Processos de Negócio (Business Performance Management) e sua 

aplicabilidade.  

 

Segundo Barnat (2008), as últimas etapas de um processo de gestão 

estratégica são avaliação e controle. Todas as estratégias sujeitam-se a serem 

alteradas, uma vez que os fatores internos e externos estão em constante mutação, 

portanto, é preciso verificar continuamente se a estratégia adotada conduz à 

realização dos objetivos da organização.  

 

Para dar a importância que as medidas de desempenho passaram a ter 

nos últimos anos, Neely27 (2002 apud Kellen, 2003) menciona que havia em 2002 

mais de 12 milhões de web sites dedicados ao tema medidas de desempenho 

(performance measurements). Porém, menciona o autor, há pouco acordo sobre 

quais seriam os temas e teorias mais importantes em medição de desempenho. 

 

Fundamentalmente é preciso analisar fatores internos e externos que são 

as bases para estratégias atuais, medir o desempenho para monitorar as ações 

estratégicas, ou para tomar ações corretivas quando necessário, assegurando que 

os objetivos possam ser atingidos. 

 

O sistema de indicadores afeta o comportamento das pessoas dentro e 

fora da empresa. Para exercer essa influência são necessários sistemas de gestão e 

medição de desempenho que estejam apropriadamente conectados às estratégias e 

competências da organização (KAPLAN; NORTON, 1997). 

 

A literatura acadêmica destaca o papel e a importância das medidas de 

desempenho para buscar o foco de pessoas e recursos na direção desejada. Como 

determinar quais informações medidas são críticas e por isso devem ser 

                                            
27 Neely, A. (2002). Business performance measurement : theory and practice. Cambridge, United 
Kingdom: Cambridge University Press. 
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mensuradas, como identificar quando, quanto e como medir, são fatores críticos de 

sucesso para o sistema de indicadores. O tempo é o maior aliado de uma ação 

eficaz do sistema de indicadores. 

 

Ford e Evans (2000) ressaltam a importância da estratégia e das medidas 

de desempenho, inclusive analisando não mais somente a qualidade em si, mas 

também a qualidade dos planos de desempenho das empresas, reforçando a 

preocupação das empresas em incluírem níveis e tendências de concorrentes ou 

outros dados de benchmarking.  

 

Vorne (2007) elucida a importância de ter-se uma informação rápida e 

precisa, lembrando que na maior parte das fábricas não há um fluxo de informação 

em tempo real, o que faz com que os relatórios de produção sejam disponibilizados 

para análise somente após ter terminado o turno.  

 

Como afirma o autor, se os operadores no chão de fábrica não têm 

acesso às informações minuto a minuto, há pouca possibilidade de reação às 

mudanças no processo, em caso de necessidade. Oito horas de espera é um tempo 

demasiadamente longo para recuperar o tempo ou o recurso perdido, pode perder-

se a oportunidade de identificar o problema e aprender com os erros, algo que a 

metodologia Lean tenta evitar. 

 

Ter informações sobre o desempenho organizacional, concorrentes e 

outros fatores do ambiente empresarial é essencial para a competitividade 

organizacional (JENSEN; SAGE, 2000).  A definição de um sistema de medições 

bem feito, e alinhado à estratégia é crucial para as empresa, oferecendo-lhes a 

oportunidade de alinhar pessoas e organização, ação e objetivos, em direção ao 

futuro. 

 

Neely et al. (2002) concordam com a necessidade de alinhar medições e 

estratégias. Para os autores, quando há medidas coerentes com as estratégias da 

organização, elas encorajam comportamentos compatíveis com a estratégia. Assim, 

a escolha de medidas adequadas oferece não apenas um meio de comunicar a 
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estratégia, mas também um meio de favorecer sua implementação.  

 

O desenvolvimento e aplicação de um conjunto equilibrado de medidas de 

performance provocam a melhoria de desempenho da organização (PACE et al., 

2003). Apoiar-se em medidas de desempenho é importante aos gestores para 

controlar o desempenho dos sistemas sob sua responsabilidade.  

 

Porém é importante evitar-se cair na tentação de cometer excessos na 

criação de medidas de desempenho desnecessárias que apenas trazem 

complexidade ao processo correndo o risco de provocar desvios de foco. 

 

Quando as organizações são inundadas com métricas e dão importância 

indistinta a elas, torna-se difícil analisar os dados decorrentes e identificar o que é 

realmente importante para avaliar o progresso organizacional (FROLICK; 

ARIYACHANDRA, 2006).  

 

Daí ser importante um bom planejamento do sistema de indicadores 

aliado ao planejamento das ações estratégicas. Nesse contexto o sistema de 

indicadores tem sua origem no próprio planejamento da implementação da 

estratégia em uma relação simbiótica.  

 

É no detalhamento do plano estratégico, na realização do orçamento para 

especificar os recursos que deverão ser alocados, para atingir as metas da 

organização, e que objetivos a empresa pretende atingir, que se desenvolve um 

programa de ação para se conduzir a estratégia empresarial, exigindo o alinhamento 

de cada unidade de negócios ao processo de planejamento.  

 

Gregory28 (2004) apud Frolick e Ariyachandra (2006), considera que 

métricas chaves de desempenho podem apoiar as unidades funcionais para manter 

o foco corporativo, evitando sobreposições, ou excessos na sua utilização e servindo 

ao alinhamento das unidades de negócio em relação à estratégia.   

                                            
28 Gregory, M. (2004).  Keys to successful performance management: getting past the excitement of 
technology to achieve results. Business Intelligence Journal, 9 (Winter), 21–24 
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Frolick e Ariyachandra (2006) complementam afirmando que o sistema de 

medições apóia a empresa para atingir seus objetivos, fornecendo meios para 

avaliar se suas operações estão alinhadas com a estratégia definida pela 

organização, traduzindo-as em resultados. 

 

Coletar e relatar as informações relevantes de forma precisa, e no tempo 

certo é um grande desafio. Identificar informações relevantes, definir quando e 

quanto medir, coletar e processar informações, garantindo-lhes segurança e, permitir 

uma adequada comunicação dentro da organização são fatores críticos para um 

bom sistema de medidas de performance. 

 

Durante o planejamento ou elaboração da estratégia, já se torna possível 

definir quais direcionadores de valor serão necessários para atingir a estratégia e 

que métricas, decorrentes dos direcionadores de valor e que possam monitorar a 

gestão ou a implementação da estratégia, deverão ser geradas para medir o 

desempenho empresarial em direção à estratégia definida.  

 

Porém, é preciso cuidar para que as métricas de desempenho não sejam 

exclusivamente financeiras, como ocorre nos sistemas tradicionais de medição do 

desempenho, para não limitar o alcance da análise. Kim e Mauborgne (2005) 

chamam a importância de concentrar-se no panorama geral, e não apenas em 

números, para realmente criar valor. 

 

Para Pace et al. (2003), sistemas tradicionais de mensuração de 

desempenho falham ao comprometer a capacidade de realizar projeções possíveis 

de performance, por restringirem-se ao uso da base de dados contábeis para coleta 

e a análise de dados financeiros históricos, utilizando indicadores de ocorrências 

(lagging indicators). 

 

Para os autores, ao identificar fatores como lucratividade e participação 

de mercado, satisfação e retenção de clientes, habilidades dos funcionários, entre 

outros, não se configuram na análise indicadores de tendência ou vetores de 
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desempenho (leading indicators), ao contrário, esses fatores indicam apenas o 

desempenho após os fatos já terem ocorridos.  

 

Para explicar a preocupação gerada pelos números colhidos pelas 

empresas, Lingle e Schiemann29 (1996) apud Frolick e Ariyachandra (2006) 

analisaram estudos sugerindo que perto de 50 por cento dos gerentes executivos 

não confiavam nos números que lhes eram apresentados, e identificaram como uma 

das razões o fato de que tanto os gerentes como suas empresas trabalhavam com 

objetivos vagos, levando suas empresas a medir o processo ou a atividade 

erradamente.  

 

Há várias formas de medir o desempenho, e o mais apropriado é escolher 

uma forma simples, acessível, possível de ser transmitida e entendida, sem limitar-

se a indicadores financeiros existentes (a mais simples forma), que podem não 

refletir adequadamente a estratégia empresarial, devido ao seu viés de procurar 

retornos rápidos e a curto prazo. 

 

Pace et al. (2003) afirmam que um sistema estratégico de mensuração é 

mais do que a simples coleta de dados não financeiros, requerem equilíbrio e 

integração, um desenho planejado que possibilite destacar os fatores críticos de 

sucesso, que permita aos gestores analisar onde o valor está sendo criado, onde 

são necessários investimentos e melhorias.  

 

Para os autores, desenvolver um sistema adequado de mensuração 

demanda mapear os processos, identificando-se quais são as seqüências de 

atividades e seus principais agentes. 

 

Segundo Jensen e Sage (2000), um sistema de gestão pode ser utilizado 

para apoiar e visualizar a organização como um sistema em evolução dinâmica e 

adaptativa, identificando metas e objetivos através da estrutura organizacional e 

especificando que informações organizacionais são necessárias para o desempenho 

                                            
29 Lingle, J.; Schiemann, W. (1996). From balanced scorecard to strategic gauges: is measurement 
worth it? Management Review, 85(2) p. 56–61 
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da gestão, que infra-estrutura adequada de informações suporta a utilização de um 

sistema de medição de desempenho.   

 

Para os autores, a execução deve ser um processo de melhoria altamente 

sistemático e estruturado, envolvendo ativamente toda a organização. Cada 

organização deve reunir informações quantitativas, sobre sua performance, e 

qualitativas, sobre o desempenho dos concorrentes e do ambiente em que a 

organização se insere, utilizando-as para avaliar o seu próprio desempenho, em 

relação a outras organizações, a fim de identificar áreas para melhoria interna, 

formular planos de melhoramento integrado, e avaliar seus progressos.   

 

Corrêa e Corrêa (2006) chamam a atenção de que o avanço das medidas 

de performance e a criação do sistema de indicadores têm levado as empresas a se 

dedicarem incisivamente em melhorar seu desempenho como, por exemplo, 

programas de qualidade total, produção enxuta, just-in-time e manufatura de classe 

mundial, benchmarking, entre outras.  

 

Para Corrêa e Corrêa (2006, p. 159), a medição de desempenho pode ser 

definida como “o processo de quantificação da eficiência e da eficácia das ações 

tomadas por uma operação”, ou ainda como “métricas usadas para quantificar a 

eficiência e a eficácia de ações”.  

 

Na análise dos autores, um sistema de medição de desempenho forma 

um conjunto coerente de métricas que quantificam a eficiência e a eficácia das 

ações atendendo a dois propósitos centrais: primeiro, como parte integrante do ciclo 

de planejamento e controle, fornecendo os meios para a captura de dados sobre 

desempenho que apóiam a tomada de decisões e; segundo, influenciando os 

comportamentos desejados nas pessoas e nos sistemas de operações. 

 

Corrêa e Corrêa (2006) ponderam que para uma medida de desempenho 

adequada é preciso que ela seja derivada da estratégia, que seja simples de 

entender e usar, relevante, objetiva não apenas opinativa, claramente definida, com 

impacto visual e que permita prover feedback.  
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Neely et al. (2002), também concordam que tradicionalmente medidas de 

desempenho e medição têm sido consideradas como um meio de acompanhamento 

dos resultados obtidos, para analisar os progressos feitos e identificar áreas de 

melhoria.  

 

Porém, os autores reforçam um papel adicional e ainda mais importante, 

sugerindo que medidas de desempenho sejam usadas para clarificar, comunicar e 

conduzir uma estratégia, apoiando e verificando como se dá a implementação de 

estratégia. 

 

Além disso, é importante adicionar que melhorias de desempenho atuam 

na motivação dos funcionários, portanto, é preciso que as empresas reservem 

algumas medidas para obter melhorias, com foco no curto prazo, e que valorizem as 

pessoas quando houver conquistas de curto prazo, como forma de incentivar e 

inspirar a obtenção de novas metas e metas de longo prazo.  

 

A conquista de metas de curto prazo é o elixir que cura as resistências 

para mudança, impostas pelo padrão até então existente. Para mudar é preciso ter 

disposição e incentivos que encorajem um comportamento aderente.  

 

Kotter (1997) concorda nesse ponto revelando que verdadeiras 

transformações levam tempo. Se não houver metas a curto prazo para serem 

atingidas e comemoradas, esforços complexos direcionados a estratégias de 

mudança ou reestruturação dos negócios podem perder o impulso e a força. Sem 

vitórias a curto prazo corre-se o risco de que muitos funcionários desistam, resistam 

ou deixem de aderir à mudança. 

 

Para obter uma transformação de sucesso, os gestores devem 

estabelecer metas no sistema de planejamento que possam ser mensuradas e 

procurar ativamente obter nítidas melhorias de desempenho. O autor sugere a 

premiação das pessoas envolvidas com reconhecimento, promoções ou mesmo 

dinheiro, ao superarem as metas, como forma de incentivo e recomendação a 

possíveis novos projetos futuros de transformação, todavia tomando o cuidado de 

não declarar vitória prematuramente.  
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A maioria das organizações atualmente tem algum tipo de medição de 

performance e sabem de alguma forma de sua importância, posto que não se 

gerencia aquilo que não se mede (KAPLAN; NORTON, 1997).  

 

Porém um dos problemas é cair na tentação de extrapolar e usar 

exageradamente medidas de performance dando espaço a iniciativas bottom-up (de 

baixo para cima) sem considerarem-se os objetivos estratégicos da organização, 

confundindo indicadores de performance com indicadores chaves de performance 

ou indicadores de performance de resultado (PARMENTER, 2007).  

 

Parmenter (2007) sugere utilizar um sistema 10-10-80, ou seja, 10 

indicadores chaves de resultado (KRIs, key result indicators), 10 indicadores chaves 

de desempenho (KPIs, key performance indicators), 80 indicadores de desempenho 

(PIs, performance indicators), como forma de manter a atenção concentrada nos 

itens realmente críticos à empresa (para indicadores chaves) e nos pontos de 

melhoria de processos (normalmente, indicadores de performance).  

 

A menção a KPIs, KRIs e PIs feita por Parmenter (2007) é uma ressalva 

feita pelo autor para quem poucas organizações verdadeiramente acompanham 

corretamente os KPIs, ou seja, muitas empresas trabalham com medidas erradas, 

muitas das quais são incorretamente denominadas indicadores chaves de 

desempenho (KPIs).  

 

O autor faz uma distinção clara, definindo três tipos de medidas de 

desempenho, em substituição aos termos indicadores de resultado (lag indicators) 

indicadores de desempenho (lead indicators), como usados, por exemplo, por 

Kaplan e Norton (1997) por acreditar que os termos lag e lead não oferecem uma 

maneira útil de definirem-se medidas de desempenho:  

� indicadores chaves de resultado (KRIs), que dizem o que tem sido feito 

em uma perspectiva; 

� indicadores de desempenho (PIs), que dizem o que deve ser feito ou o 

que fazer; 
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� indicadores chaves de desempenho (KPIs) que dizem o que fazer para 

aumentar o desempenho dramaticamente.  

 

A distinção entre os vários tipos de indicadores é importante porque 

classifica o objetivo da medida, ao que ela se propõe, para que foi criada e o que se 

pretende medir e atingir.  

 

No apêndice A encontram-se sugestões de indicadores, retiradas da 

revisão da literatura, já que a lista pode ser interminável dependendo da natureza da 

empresa, de sua filosofia e do seu mercado.  

 

 

3.3.1 Indicadores de performance (performance indicators) 

 

 

Como já mencionado anteriormente, o objetivo desta dissertação refere-

se apenas a indicadores críticos ou chaves. Portanto, a observação feita nesta 

subseção aos indicadores de desempenho (performance indicators) tem como 

objetivo esclarecer em que esses indicadores diferem dos chamados indicadores 

chaves de performance (key performance indicators) e indicadores chaves de 

resultado (key result indicators). 

 

Indicadores de performance ou desempenho (performance indicators) são 

muito utilizados em empresas de manutenção e na produção, porém embora sejam 

importantes ao processo, suas informações não se configuram como informações 

críticas ou chaves ao processo, daí o cuidado em separar-se indicadores chave de 

performance (KPIs) de indicadores de performance (PIs), em que pese a importância 

dos segundos aos processos desenvolvidos pelas áreas produtivas ou de 

manutenção.  

 

Segundo Jensen e Sage (2000), o atual estado-da-arte em melhoria de 

performance é refletida no critério adotado por muitas certificações e prêmios da 

qualidade, tais como, o Deming Prize, o Malcolm Baldrige National Quality Award e a 
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European Foundation for Quality Management (EFQM), que tem como um dos 

pontos centrais a análise de medidas de desempenho. 

 

Os critérios de qualidade Malcom Baldrige têm refletido em seus critérios 

a importância crescente de tratar temas como estratégia, medidas de desempenho e 

benchmarking.  

 

Por outro lado, Wireman (2005), um autor cujas publicações especializam-

se no desenvolvimento de uma metodologia de indicadores de performance para 

gestão de manutenção e gestão de ativos (físicos), revela que medidas de 

performance têm sido mal interpretadas e utilizadas equivocadamente na maioria 

das empresas hoje.  

 

Indicadores de performance ou desempenho (performance indicators) 

segundo o autor são apenas isso, indicadores de desempenho. Não devem ser 

utilizados para mostrar que alguém não fazendo seu trabalho na empresa, podendo 

ser denunciado pelos indicadores e até demitido se não estiver desempenhando 

como se espera, e também não devem ser utilizados para fazer comparações com 

outra empresa apenas para mostrar o quanto uma é melhor do que a outra, apenas 

para alimentar a vaidade dos seus dirigentes.  

 

Indicadores de desempenho devem destacar as oportunidades de 

melhoria nas empresas de forma integrada, por exemplo, encontrando um problema 

que está causando um índice baixo do indicador e com isso poder apontar 

possibilidades de solução para o problema.  

 

Ressalta Wireman (2005) que ao falarmos de indicadores devemos 

pensar em cinco níveis possíveis de indicadores: 

1. indicadores de nível corporativo estratégico, que medem o que é 

importante para a gerência sênior para alcançar a visão corporativa 

e exigem da organização a concentração de esforços para realizar 

a visão corporativa; 

2. indicadores de desempenho financeiro de um determinado serviço 

ou processo; 
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3. indicadores da eficiência e da eficácia, que destacam quais 

impactos influenciam os indicadores financeiros;  

4. indicadores que destacam que funções contribuem para a 

eficiência e a eficácia do departamento e; 

5. indicadores da própria função em si.  

 

Conforme o autor, se um dos indicadores corporativos evidencia, por 

exemplo, uma fraqueza, então, o próximo nível mais baixo de indicadores deverá dar 

maior definição e esclarecer a causa dessa fraqueza.  

 

Quando o indicador de desempenho funcional esperado for atingido, o 

problema particular da função será realçado e caberá ao gestor responsável tomar 

ações corrigindo o problema. Se, entretanto, as alterações feitas no nível funcional 

não resultarem em uma mudança tática no indicador de desempenho proposto, isso 

evidenciará que as modificações introduzidas estavam erradas. 

 

Wireman (2005) sugere que indicadores de desempenho devem ser 

integrados e interdependentes, definindo objetivos estratégicos de forma clara e 

concisa para manter a organização focada. À gerência sênior caberá um papel 

importante de comunicar claramente a visão da empresa e definir os objetivos 

propostos, e usar adequadamente indicadores para monitorar o desempenho, e as 

tendências para destacar os progressos e problemas potenciais.  

 

No caso específico do negócio de manutenção ou gestão de ativos 

físicos, como analisa o autor, a competitividade das organizações requer que as 

empresas aumentem suas habilidades na gestão desses ativos, e no aprimoramento 

de seus processos se pretenderem sobreviver na próxima década. O uso de 

indicadores de performance, portanto, revela-se como crítico à sua sobrevivência, 

reduzindo despesas de manutenção, adiando ou eliminando investimentos em novos 

equipamentos, ou aumentando a capacidade de produção, e consequentemente 

aumentando o resultado operacional das empresas. 

 

O desafio para Wireman (2005) pode ser resumido em: 
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� encontrar indicadores que permitam de forma integrada e concisa a 

ligação entre as operações e os negócios globais da empresa, para 

que sejam claramente comunicados; 

� obter o comprometimento da alta gerência, de forma ativa, envolvida 

com os objetivos do departamento, suas estratégias, e seus fatores 

críticos de sucesso, com o desenvolvimento de novos indicadores de 

desempenho para medir estratégias e atividades; 

� estabelecer a tecnologia necessária para o bom uso dos indicadores 

de desempenho, o nível de detalhamento, a freqüência de 

comunicação, a quantidade de dados necessários, sua fonte; 

� garantir a melhoria contínua através da atualização do sistema, 

atendendo às necessidades de negócios da empresa e ao que é crítico 

para a sua competitividade; 

� assegurar dados precisos, oportunos e úteis; 

� vincular novos indicadores ao valor econômico de longo prazo; 

� avaliar os efeitos do novo sistema. 

 

 

3.3.2 Indicadores chaves de performance (key performance indicators) 

 

 

Boas medidas de performance capturam os atributos relevantes à 

realização, estão relacionadas diretamente com a estratégia da empresa e são 

críticas para a execução bem sucedida da sua estratégia. Por conterem esses 

atributos são chamados de indicadores chave de desempenho (KELLEN, 2003). 

 

Swan e Kyng (2004), definem de maneira simples e clara um indicador 

chave de desempenho (Key Performance Indicator, KPI) como sendo a medida de 

um processo que é fundamental para o sucesso de uma organização. 

 

Todavia, é possível complementar a definição observando que KPIs são 

necessários para expor, quantificar e visualizar falhas, erros de rota e desperdícios, 

atividades desnecessárias (desperdício de tempo e energia).  
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Para Vorne (2007), os KPIs energizam os funcionários dentro do chão de 

fábrica levando-os a perseguir melhorias de processo, monitorando pontos que mais 

geram desperdícios ou desvios de rota como excesso de produção, tempo de set-up, 

transportes desnecessários, estoques, movimentos desnecessários, produtos 

rejeitados, paradas imprevistas e defeitos.  

 

O autor analisa a contribuição de Indicadores chaves de desempenho, 

como apoio à realização de um objetivo fundamental da organização, a partir de 

duas perspectivas, a perspectiva Lean eliminar desperdícios, e a perspectiva de 

atingir os objetivos estratégicos corporativos.  

 

Dentro da metodologia Lean, esclarece o autor, os KPIs são altamente 

eficazes em expor, quantificar e visualizar "mudas" (o termo Lean para desperdícios) 

de forma eficaz. A essência da metodologia Lean para eliminar desperdícios, ajuda a 

eliminar todas as atividades que não acrescentam valor aos clientes. 

 

Os indicadores sob roupagem dos indicadores chaves de performance 

(key performance indicators, KPIs) são medidas que ajudam as empresas a 

aumentar a performance, e recomendam ações específicas para essa melhoria. Isso 

requer um forte comprometimento dos gestores e seus times operacionais, trazendo 

melhorias significativas, como relatam diversos autores, na área operacional 

(CORRÊA; CORRÊA, 2006, PARMENTER, 2007, PACE et al., 2003, JENSEN; 

SAGE, 2000). 

 

Kaplan e Norton (2001b, p. 117), por outro lado, criticam os scorecards 

tipo KPI, por entenderem que esses indicadores não possibilitam concretamente a 

compreensão da estratégia, qualificando-os como um “produto de empresas de 

consultoria que gostam de vender e instalar grandes sistemas, sobretudo os 

chamados sistemas de informação executiva”.  

 

Para os autores, scorecards do tipo KPI são mais proveitosos para 

departamentos e equipes onde já existe um programa estratégico em nível mais alto, 

permitindo que indicadores capacitem os indivíduos e equipes a definir o que é 

necessário melhorar para contribuir com objetivos de nível mais alto. 
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Não há consenso quanto à crítica formulada por Kaplan e Norton aos 

KPIs também em Parmenter (2007). O autor discorda da crítica, afirmando que o 

desenvolvimento e utilização dos indicadores chaves de desempenho (KPIs) 

depende da ligação entre medidas de desempenho e estratégia, e portanto, 

permitem sim compreender e comunicar a estratégia, e de forma preditiva.  

 

Tecendo considerações semelhantes a Parmenter (2007), Neely et al. 

(2002), ponderam que o problema é que medidas de desempenho são utilizadas 

hoje, em muitas empresas, de forma financeiramente tendenciosa e historicamente 

centrada.  

 

Segundo os autores, analisar o volume de negócios, por exemplo, é, sem 

dúvida, útil, todavia, somente indica o que foi feito na semana passada, no mês 

passado, ou ainda antes. O problema fundamental é que é um dado histórico, não 

pode ser usado de maneira preditiva, por exemplo, oferecendo uma indicação do 

volume de negócios possível no final do próximo mês.  

 

KPIs representam um conjunto de medidas incidindo sobre os aspectos 

do desempenho organizacional, críticos para o sucesso atual e futuro da 

organização.  Para Parmenter (2007), KPIs devem ser monitorados diariamente, ou 

ainda semanalmente para alguns.  

 

Segundo o autor, uma medida mensal, trimestral ou anual não pode ser 

um KPI, como não pode ser a chave para o seu negócio se não requisitar que a 

gestão da empresa a acompanhe de perto. KPIs são, portanto, "correntes", medidas 

orientadas para o futuro em oposição a medidas com foco no passado (por exemplo, 

o número de visitas programadas para clientes-chave no próximo mês ou por uma 

lista dos principais clientes para a data da próxima visita prevista).  

 

Parmenter (2007) ressalta que há muitos indicadores do passado 

medindo acontecimentos do último mês ou trimestre e que, portanto, não podem ser 

e nem nunca foram KPIs . 
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Bons KPIs devem fazer a diferença, recebendo a atenção constante da 

alta gestão, com chamadas diárias para o pessoal relevante quando necessário. 

Parmenter (2007) ressalta que um KPI é suficientemente tão profundo na 

organização que pode ser vinculado a um indivíduo e certamente irá afetar a maioria 

dos Fatores Críticos de Sucesso da organização.  

 

 

3.3.3 Indicadores chaves de resultado (key result indicators) 

 

 

Segundo Parmenter (2007), KRIs fornecem informações que são 

importantes e críticas para o board da empresa (ou seja, as que não estão 

envolvidas no dia-a-dia da gestão), e normalmente abrangem um período de tempo 

mais longo do que KPIs. Essas medidas são revistas em ciclos mensais/ trimestrais, 

ao contrário dos KPIs em que ocorrem em um ciclo diário / semanal. 

 

 A separação dos KRIs de outras medidas tem um profundo impacto 

sobre a informação, pois permite uma adequada segregação entre as medidas de 

desempenho que impactam na governança e as que impactam na gestão. Uma 

organização deveria ter uma relatório de governança (idealmente num formato de 

painel), em que fosse possível visualizar até dez medidas de alto nível (KRIs) para o 

board e 10 outras medidas de gestão (KPIs), como proposto por Parmenter (2007).  

 

Parmenter (2007) lista alguns indicadores típicos de desempenho que se 

situam dentro de uma nomenclatura KRI:  

� rentabilidade dos maiores clientes (top 10%); 

� lucro líquido em relação às principais linhas de produto; 

� aumento percentual de vendas para os clientes principais (top10%); 

� número de funcionários participam no programa de sugestões; 

� satisfação dos clientes; 

� satisfação dos empregados; 

� lucro líquido antes de impostos; 

� retorno sobre o capital empregado (ROCE). 
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3.3.4 Balanced Scorecard 

 
 

Kaplan e Norton, por meio do seu artigo publicado em 199230 deram 

notoriedade ao chamado Balanced Scorecard (BSc), a partir dos trabalhos iniciados 

pelo Instituto Nolan Norton para encontrar um novo modelo de medição de 

desempenho (Kaplan e Norton, 1997). Desde então, houve um grande aumento da 

popularidade e do interesse pelo método, reforçado pela publicação do seu primeiro 

livro sobre o tema31.  

 

O trabalho inovador de Kaplan e Norton chamou a atenção por buscar 

medir o desempenho das organizações de uma forma holística, balanceando (daí a 

origem do termo Balanced) objetivos de curto e longo prazos, medidas financeiras e 

não-financeiras, propondo o uso de dois diferentes tipos de indicadores: 

1. indicadores de ocorrência (os chamados lagging indicators) - por 

exemplo, lucratividade, participação de mercado, satisfação dos 

clientes, retenção de clientes e habilidades dos funcionários, que 

indicam os objetivos maiores da estratégia e como as iniciativas de 

curto prazo geram os resultados desejáveis; 

2. indicadores de tendência (conhecidos por leading indicators) - ao 

final alertam a empresa para o que precisa ser feito hoje para criar 

valor no futuro. 

 

Esses dois tipos de indicadores são divididos em quatro diferentes 

perspectivas que tratam de aspectos internos e externos da organização, mostrando 

a todos os envolvidos na organização como contribuir para o sucesso da empresa 

na realização dos seus objetivos estratégicos, otimizando o desempenho individual e 

dos departamentos.  

 

                                            
30 O primeiro trabalho publicado sobre o assunto por Kaplan e Norton foi The Balanced Scorecard – 
Measures That Drive Performance – Harvard Business Review (jan-fev/1992). 

 

31 The Balanced Scorecard (1996) – Harvard Business School Press, traduzido para a versão 
brasileira como A estratégia em ação: balanced scorecard. (10a. Edição). (Serra, A., Trad). Rio de 
Janeiro: Campus. 
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Muitas organizações afirmam ter um Balanced Scorecard, apenas porque 

utilizam medidas financeiras e não financeiras. Todavia, isso por si só não implica 

dizer que utilizem corretamente os indicadores, que tais medidas (financeiras e não 

financeiras) sejam qualificadas como Balanced Scorecard, que captem grande parte 

do valor criado ou destruído pelas ações dos executivos, que se alinhem com sua 

estratégia ou mesmo que a retroalimentem (KAPLAN; NORTON, 1997, 2001a, 

PARMENTER, 2007, WIREMAN, 2005).  

 

Kaplan e Norton (2001b) criticam a gestão baseada exclusivamente em 

mensurações de desempenho de resultados financeiros, através de indicadores 

como resultado operacional, por exemplo, apontando falhas na falta de comunicação 

destes com outros aspectos internos que criam valor para a empresa agrupados nas 

demais perspectivas analisadas pelo modelo (cliente, processos de negócio internos 

e aprendizado e crescimento).  

 

Agregar outras perspectivas não financeiras, como proposto pelos 

autores, comunica à organização o que é relevante, e ajuda a empresa a convergir o 

foco para o futuro. 

 

Knuckey e Johnston (2002) convergem nesse ponto, e resumem as 

limitações trazidas pelo uso exclusivo de medidas tradicionais de desempenho 

financeiro, que falham porque são:  

� métricas menos desenvolvidas de desempenho passado. Coletar e 

manipular dados financeiros pode levar tanto tempo que se torna 

ineficaz para uma rápida e efetiva tomada de decisão; 

� pouco relevantes para a prática - ao tentar quantificar o desempenho e 

a melhoria de outros esforços (por exemplo, satisfação dos clientes) 

em termos financeiros, são insuficientes na determinação da origem 

desse impacto, não chegando ao âmago da questão; 

� inflexíveis - relatórios financeiros normalmente possuem um formato 

predeterminado e podem não ser relevantes para algumas unidades 

comerciais dentro da mesma empresa; 

� de relevância limitada para encontrar oportunidades de melhoria - 

resultados financeiros fracos podem indicar a existência de problemas, 
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mas não oferecem perspectivas sobre as fontes de problemas ou as 

oportunidades de melhoria;  

� pouco relevantes para os clientes - informações financeiras não 

provém do cliente e não incidem sobre as necessidades do cliente; 

sistemas de medição de desempenho financeiro normalmente 

desconhecem as necessidades reais do cliente; 

� focadas no curto prazo - incentivam os gestores de muitas medidas 

financeiras a adotarem perspectivas de curto prazo, por exemplo, por 

exemplo adiamento de investimentos de capital, desenvolvimento de 

produtos ou manutenção de equipamentos. 

 

O balanced scorecard como descrito por Kaplan e Norton (1997; 2001b) 

deriva da estratégia organizacional e a deixa transparecer através do monitoramento 

de seus objetivos e medidas, traduzindo-se como um sistema de gestão baseado em 

indicadores que avaliam e mensuram o desempenho, traduzem a missão e a 

estratégia em objetivos e medidas organizados, e convertem-se em um referencial 

organizacional do sistema gerencial estratégico. 

 

Com isso, atendem à necessidade de convergência com o futuro e com o 

alinhamento da empresa para atingir os objetivos propostos pela estratégia 

organizacional, indo além da análise tradicional dos relatórios contábeis (que 

resumem o desempenho da empresa na linha do resultado) ao utilizar-se da 

mensuração de indicadores organizados em quatro perspectivas: 

� financeira – estratégia de crescimento, rentabilidade e risco, sob a 

perspectiva do acionista; 

� cliente – estratégia de criação de valor e diferenciação, sob a 

perspectiva do cliente; 

� processos de negócio internos - prioridades estratégicas dos 

processos, que criam satisfação para os clientes e acionistas; 

� aprendizado e crescimento – prioridades para o desenvolvimento de 

clima propício à mudança organizacional, à inovação e ao crescimento. 
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Na figura a seguir podemos observar relação entre estratégia e 

indicadores, comentada acima, dentro de uma perspectiva do modelo Balanced 

Scorecard. 

Figura 6 - Estratégia e Balanced Scorecard – inspiração e devolução 

Fonte: O autor 

 

Com isso, o Balanced Scorecard preserva os indicadores financeiros 

como a síntese final do desempenho gerencial e organizacional, atendendo às 

expectativas da alta gestão das organizações, porém endereça outras questões 

igualmente importantes e críticas para a empresa atingir o futuro esperado e para 

poder monitorar o processo de criação de valor. 

 

Assim, com o Balanced Scorecard é possível combinar, por exemplo, 

medidas para avaliar objetivos financeiros de crescimento e produtividade, principais 

fontes de crescimento, clientes-alvo que gerarão crescimento de receita e 

possibilitarão um mix mais rentável de produtos e serviços, as alternativas de 

diferenciação da empresa em relação a seus concorrentes.  
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Certamente a combinação de medidas financeiras e não financeiras, 

como propõe o balanced scorecard, representa um equilíbrio maior e oferece maior 

possibilidade de análise do que utilizar unicamente medidas financeiras (KAPLAN; 

NORTON, 2001a).  

 

Kaplan e Norton (1997) ressaltam que o seu método motiva todos os 

executivos e funcionários na implementação com sucesso da estratégia da sua 

unidade de negócios, a partir da tradução da estratégia em indicadores, utilizando 

medidas integradas (financeiras e não financeiras) que transmitem objetivos e metas 

e em vista disso apóiam a execução da estratégia.  

 

Para os autores, a comunicação da estratégia através de sistemas de 

mensuração chama a atenção de executivos e funcionários para os vetores críticos, 

e ainda, alinham investimentos, iniciativas e ações necessárias à realização de 

metas estratégicas. Assim, o balanced scorecard, como um modelo holístico da 

estratégia, pode mostrar a todos na organização como contribuir para o sucesso da 

empresa na realização dos seus objetivos estratégicos, otimizando o desempenho 

individual e dos departamentos. 

 

A figura 7 demonstra como os autores colocam a estratégia como o centro 

do Balanced Scorecard que, para dar certo depende de estar alinhado à estratégia, 

de tornar a estratégia um dever de todos na organização, num processo contínuo 

movido pela mobilização da liderança para processos de mudança. 

 

O método Balanced Scorecard desenvolvido pelos autores considera uma 

combinação equilibrada de medidas de resultado e medidas de desempenho 

(indicadores de tendência), que comunicam como os resultados são alcançados.  

 

Para Kaplan e Norton (1997) o que possibilita a integração do Balanced 

Scorecard à sua estratégia da empresa são seus vetores de desempenho, as 

relações de causa e efeito, estabelecidas entre a ação e o seu resultado decorrente, 

e a relação que cada ação integrada guarda com os resultados financeiros da 

empresa.  
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Figura 7 - Organização focada na estratégia  

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997) 

 

Se, por exemplo, houver um treinamento dos funcionários sobre os 

produtos vendidos da empresa haverá aumento da eficácia das vendas e portanto, 

aumento das vendas em si, acarretando melhores resultados para a empresa. 

Resultados e vetores de desempenho do scorecard, portanto, se fazem importantes 

e críticos porque medem que fatores geram vantagem competitiva para a empresa.   

Dessa forma Kaplan e Norton (1997;2001b) transmitem através do 

Balanced Scorecard uma indicação de como permitir uma implementação de 

indicadores, capaz de focar a organização na estratégia:  

1. traduzir a estratégia em termos operacionais, definindo metas de 

superação de longo prazo e as medidas estratégicas necessárias; 

2. comunicar a estratégia a todos os funcionários envolvidos; 

3. alinhar a organização com a estratégia;  

4. transformar a estratégia em tarefa cotidiana de todos, com a 

participação efetiva da alta gestão da empresa, dos empregados e dos 

líderes; 

EstratégiaEstratégia

• Mobilização

• Processo de Governança

• Sistema Gerencial Estratégico

• Conectar Orçamentos e Estratégias

• Sistemas de Informação e Análise

• Aprendizado Estratégico

• Consciência Estratégica

• Scorecards Pessoais

• Contracheques Equilibrados

• Papel da Corporação

• Sinergias entre Unidades de Negócio

• Sinergias entre Serviços Compartilhados

Alinhar à Estratégia

Estratégia 

Tarefa de Todos

Mobilizar a Mudança

por meio da Liderança 

Executiva

Mobilizar a Mudança

por meio da Liderança 

Executiva

Estratégia como

Processo Contínuo

Estratégia como

Processo Contínuo
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5. garantir que os empregados compreendam claramente os indicadores. 

Um bom sistema de incentivos é recomendável, para conseguir o apoio 

dos empregados aos objetivos da empresa e das unidades de negócio; 

6. converter a estratégia em processo contínuo; 

7. trabalhar com no mínimo um objetivo e um indicador por perspectiva, 

não excedendo a 15 indicadores, combinando indicadores de 

desempenho (leading indicators) e indicadores de ocorrência (lagging 

indicators);  

8. retroalimentar a estratégia, em um processo ininterrupto e contínuo. 

 

O Balanced Scorecard utiliza-se de drivers (direcionadores) para a 

realização dos objetivos da empresa, que incluem uma proposição de valor explícita, 

por exemplo, inovação, implantação de tecnologia, aptidões e competências 

específicas dos trabalhadores necessários para implementar a estratégia.  

 

A proposição de valor na perspectiva do cliente, os processos verificados 

na perspectiva interna, e os componentes inclusos na perspectiva do aprendizado e 

crescimento tornam-se fundamentais tanto para a estratégia em si, quanto para os 

resultados que a estratégia pretende alcançar (KAPLAN; NORTON, 2001b).  

 

 

3.4 Gestão de processos 
 

 

O objetivo desta seção é falar de gestão de processos, uma seção 

importante para ampliar compreensão do sistema de indicadores, uma vez que 

interessa-nos saber como são identificados os processos essenciais.  

 

Na última subseção faremos referências também à gestão de processos 

de negócio, contextualizando ainda mais a observação de como a gestão de 

processos de negócio relaciona-se com as ações estratégicas elaboradas pela 

empresa, e com o sistema de indicadores. 
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Como recomendado por Parmenter (2007), o ideal é manter, notadamente 

nas fases de implementação de forma a evitar resistências, um sistema de 

indicadores o mais simples possível, por vezes até mesmo valendo-se de planilhas 

em excel. 

 

Todavia, com o passar do tempo, ou como sugere o autor, passado quase 

um ano, é interessante para a empresa e para ampliar seu controle e campo de ação 

do sistema de indicadores, buscar adotar softwares especializados. É nesse âmbito 

que importará analisarmos a gestão de performance de negócios (business 

performance management, BPM). 

 

Embora o assunto seja muito abrangente, interessa saber para o objetivo 

desta dissertação, como uma estrutura de processos essenciais representa mudar a 

visão da estrutura funcional da empresa, determinando a responsabilidade pelo 

andamento dos processos, racionalizando atividades e diminuindo o gasto de 

energia para obter resultados crescentes. 

 

Igualmente importante será observar a forma como o sistema de 

indicadores pode apoiar o desenvolvimento dos processos essenciais identificados 

por uma empresa. 

 

Desta forma, torna-se necessário ter uma visão geral da gestão de 

processos, uma vez que como ressalta Gonçalves (2000a) não há produto ou 

serviço oferecido por uma empresa sem que se tenha um processo empresarial 

correspondente, e não há sentido falar-se em processo empresarial se este não 

oferecer um produto ou um serviço. 

 

Para Neely et al. (2002), um processo pode ser definido como uma 

representação de um método de operação, o meio através do qual as entradas 

(inputs) são convertidas em saídas (outputs). 

 

Todavia, Gonçalves (2000a) discorda ligeiramente. Para o autor, a mera 

definição de processo pela descrição da transformação de inputs em outputs de 

valor não oferece a compreensão necessária para seu alcance. 
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Para o autor, é preciso incluir outros atributos mais adequados para sua 

análise e gestão, como transformações (físicas, de localização e transacionais - 

transformação de itens não tangíveis), feedback e repetibilidade.  

 

A gestão de processos se faz necessária, seja para adotarem-se as 

melhores práticas da indústria para a eficiência ou para encontrar-se uma 

diferenciação competitiva.  

 

Para o Baldrige National Quality Program o termo "processo" refere-se a 

atividades ligadas com a finalidade de produzir um produto ou serviço para um 

cliente (usuário), dentro ou fora da organização, e envolve combinações de pessoas, 

máquinas, ferramentas, técnicas, materiais, e melhorias em uma série definida de 

passos ou ações.  

 

No Brasil a Fundação Nacional da Qualidade identifica o processo entre 

os seus critérios de excelência, em particular atribuindo importância aos processos 

de agregação de valor: como a organização identifica, gerencia, analisa e melhora 

os processos principais do negócio e os processos de apoio. 

 

Alvarenga Neto (2004) faz considerações sobre a gestão por macro 

processos organizacionais, que tem como objetivo entregar valor aos clientes, 

estabelecendo para tanto objetivos e metas, sustentadas por um monitoramento 

contínuo de seu desempenho.  

 

Na visão do autor, a abordagem por processos permite identificar 

processos organizacionais, recursos necessários às operações, e ainda, permite 

estabelecer indicadores de desempenho para seu monitoramento. 

 

Para Becker et al. (2003), os processos de negócios de uma empresa são 

pontos centrais do design corporativo, tratam da execução das tarefas que 

competem aos componentes da organização (departamentos, divisões, unidades), 

em uma seqüência lógica de atividades necessárias para o trabalho, em um 
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processo orientado para os objetivos das empresas, estabelecendo interfaces com 

os parceiros comerciais da empresa (por exemplo, clientes e fornecedores). 

 

Gonçalves (2000b) complementa afirmando que o processo é um conceito 

fundamental através do qual uma empresa produz e entrega valor aos seus clientes, 

o que compreende dimensões diversas como fluxo (volume por unidade de tempo), 

seqüência das atividades, lead time, pessoas envolvidas e relações e dependências 

entre as partes comprometidas no funcionamento do processo. 

 

Para o autor, uma organização orientada por processos valoriza o 

trabalho em equipe, a cooperação, e a vontade, dando maior responsabilidade e 

maior motivação aos funcionários. Com uma estrutura organizacional por processos 

deixa de fazer sentido uma centralização ou descentralização administrativa, posto 

que as decisões cabem a grupos de trabalho, no local em que seja necessário tomar 

decisões.  

 

Essa nova visão a partir da estrutura por processos, reforça a liderança do 

grupo e a ligação entre seus liderados, dá uma nova dimensão ao conhecimento 

criando comprometimento entre os funcionários. Na ausência da hierarquia, torna-se 

necessária uma auto-organização para garantir o andamento do processo 

(GONÇALVES, 2000a). 

 

Conforme Becker et al. (2003), a gestão de processos exige uma nova e 

melhor forma de gestão empresarial, orientada exclusivamente em direção ao 

cliente, e não em direção ao supervisor.  

 

Para o autor, a eficiência do processo deve ser medida pelo próprio 

cliente, e não pelos controllers internos da empresa, alcançando com isso maior 

autonomia nas atividades e maior motivação das pessoas. A mudança para esse 

novo modelo de gestão precisa ser praticada em todos os níveis corporativos, desde 

o top management até o menor nível operativo na hierarquia da empresa. 

 

O entendimento dos processos empresariais é importante e serve como 

base para entender o alcance da Gestão dos Processos de Negócio (Business 
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Process Management – BPM) e também serve em muitos casos como fonte de 

geração de indicadores de performance, que ao mesmo tempo conectam processos 

e estratégias, e delas se originam.  

 

No quadro 3 encontramos uma lista de possíveis processos empresarias, 

desenhados e verificados nas empresas, porém, há que ressaltar que ela não é finita 

nem esgota toda a gama de processos que cobrem as empresas, variando conforme 

a empresa, sua área de atuação e seus objetivos de crescimento. 
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Administração geral Manufatura Marketing 

• Definição de visão 
• Desenvolvimento de 

lideranças internas 
• Gerência de Contas 
• Comunicações 

Internas 
• Projeções econômicas 

e setoriais 
 

• Gestão da qualidade 
• Planejamento da 

capacidade 
• Planejamento da 

produção 
• Controle de estoques 
• Suprimentos 
• Distribuição 

• Definição de preços 
• Gestão de canal 
• Introdução de 

produtos 
• Pesquisa de 

marketing 
• Planejamento de 

propaganda 

Educacionais 
 

Desenvolvimento de 
tecnologia 

Financeiros 
 

• Desenvolvimento de 
habilidades 

• Educação do 
consumidor 

• Desenvolvimento 
gerencial 

 
 
 
 

• Pesquisa e desenho 
• Avaliação de 

tecnologia 
• Seleção de novos 

produtos 
• Definição de padrões 
• Gestão de projetos 
• Teste de protótipos 
 

• Gestão de 
orçamento 
empresarial 

• Planejamento de 
investimentos 

• Acompanhamento do 
desempenho 

• Gestão de crédito de 
clientes 

• Gestão de caixa 
• Desmobilização de 

ativos 
Organizacionais 

 
De aliança Comerciais 

• Planejamento de 
recursos humanos 

• Programa de 
demissão voluntária 

• Recrutamento e 
seleção 

• Avaliação de 
desempenho 

• Promoção 

• Gestão de parcerias 
• Joint ventures 
 

• Incentivos e 
recompensas para 
força de vendas 

• Marketing direto 
• Gestão de filiais 

Legais 
 

Gerenciamento de linha 
de produto 

De suporte ao cliente 
 

• Regulamentação 
• Registro e controle 

de patentes 

• Gestão de produto 
específico 

• Consultoria 
• Outsourcing 
 

• Suporte técnico 
• Gestão de 

instalações 
• Garantia 
•  Reparo 

Quadro 3 -: Exemplos de processos empresariais 

Adaptado de Keen32 (1997) apud Gonçalves (2000a). 

                                            
32 Keen, P. (1997). The process edge. Cambridge, United Kingdom: Harvard Business School Press 
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3.4.1 Gestão de Desempenho dos Negócios - Business Performance 

Management (BPM)  

 

 

Como já vimos anteriormente, estratégia precisa ser informada, 

conhecida, elaborada por pessoas habilitadas e treinadas, e para deixarem de ser 

um plano etéreo e fazerem diferença e sentido, precisam ser implementadas, 

medidas e monitoradas.  

 

Há muitos trabalhos e publicações sobre o papel dos líderes na 

elaboração da estratégia, sobre a estratégia em si e sua importância para prever o 

futuro e interceptá-lo. Há, todavia, há espaço para aprofundar a discussão de como 

sistemas de gestão podem colaborar para o sucesso da implementação, desde a 

gênese (formulação) até o apogeu (resultado obtido, objetivos atingidos). 

 

Para Shank e Brandstad (1995), sistemas de gestão eficazes devem 

satisfazer quatro princípios: 

1. devem definir alvos justos – a eficácia de um sistema de gestão 

depende da capacidade em definir metas que orientem o desempenho 

ao máximo potencial; a credibilidade depende de definir-se metas 

viáveis e justas; 

2. têm de gerir os direcionadores (drivers) não os resultados - não podem 

ficar atrelados a se preocuparem exclusivamente com resultados 

financeiros; sem atenção a isso a medição de desempenho corre o 

risco de tornar-se marginal; 

3. devem compensar as boas decisões, não apenas os bons resultados; 

4. devem ser capazes de concentrar sua atenção na análise das causas. 

 

A gestão de desempenho dos negócios (Business Performance 

Management, BPM) apresenta-se na literatura como um foco centralizado na 

solução tecnológica, através de fluxos de informação e integração de recursos 

organizacionais sistêmicos. 
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BPM tem recebido maior atenção no mundo corporativo como um 

direcionador de eficiência apoiado em tecnologia da informação, utilizando-se de 

conhecimento, habilidades, ferramentas, técnicas e sistemas para definir, visualizar, 

medir, controlar, relatar e melhorar processos visando atender o cliente gerando 

retorno para a empresa (FROLICK; ARIYACHANDRA, 2006).  

 

Como ponderam Jensen e Sage (2000), recentes avanços na tecnologia 

da informação proporcionam oportunidades para o aprimoramento da medição do 

desempenho organizacional, através de extensa infra-estrutura de informática que 

incluem sistemas cliente-servidor, sistemas de software integrados, bases de dados 

e comunicações.  

 

Para os autores, bases de dados associadas à infra-estrutura em rede 

podem conter informações precisas em grande quantidade, facilmente acessíveis 

em diversas áreas como operacional, financeira, e recursos humanos, que muitas 

vezes podem ser acessadas para medir o desempenho organizacional.  

 

Segundo Jensen e Sage (2000), atividades de medição de performance 

devem ser interligadas e interativas, realizadas continuamente dentro de cada 

componente organizacional (indivíduo, área ou departamento). Conhecer como 

estas atividades são realizadas é determinante para saber se o esforço da medição 

será bem sucedido.  

 

Ao implementar um processo de medição de desempenho organizacional 

padronizado as organizações precisam periodicamente adaptá-lo às novas 

necessidades da empresa e do seu ambiente empresarial, sob pena de falharem em 

seus propósitos se não o fizerem.  

 

Business Performance Management (BPM) é uma metodologia utilizada 

para acompanhar, controlar e gerir a implementação de ações estratégicas, 

conectando de forma pertinente, estratégia e processos organizacionais, facilitando 

a criação de metas estratégicas, levando as organizações a estabelecer objetivos 

específicos e os principais indicadores de desempenho importantes e críticos para a 

organização (FROLICK; ARIYACHANDRA, 2006). 
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O BPM endereça processos de negócio e aplicações que otimizam o 

desenvolvimento e a execução da estratégia de negócios, apoiando a gestão da 

performance em direção às metas propostas pela empresa. BPM permite à 

organização efetivamente monitorar, controlar e gerenciar a implantação de 

iniciativas estratégicas (KELLEN, 2003). 

 

Frolick e Ariyachandra (2006) sustentam definição semelhante, 

esclarecendo que BPM envolve uma série de processos analíticos e operacionais 

integrados, associados a métricas e incentivos operacionais relacionados com o 

desempenho, conduzindo a execução eficaz da estratégia por toda a organização, 

facilitando o tratamento de metas estratégicas ao estipular objetivos específicos e 

indicadores chaves de desempenho significativos para a organização, apoiando a 

gestão do desempenho para a consecução desses objetivos.  

 

Todavia, os autores fazem uma ressalva de que há muita confusão na 

compreensão do BPM, uma vez que enquanto alguns vêem nos BPMs uma mera 

ferramenta aplicável ao planejamento, programação, orçamentação e práticas de 

negócio, outros os vêem meramente como necessários a atender à legislação, como 

a Lei Sarbanes-Oxley. 33 

 

Os autores remetem então ao ano de 2003 quando um conjunto de 

normas passou a definir o BPM como um conjunto de normas integrado para 

abordar atividades financeiras e operacionais, ajudando as empresas a definirem 

metas estratégicas, medi-las e controlar seu desempenho em relação a essas 

metas. 

 

                                            
33  A Sarbanes-Oxley, ou SOX, como é comumente conhecida, é uma lei americana originada em 
2002, como resposta aos escândalos corporativos ocorridos em grandes empresas norte-
americanas como a Worldcom, a Tyco e a Enron, que envolveram manipulação de dados contábeis. 

 
A SOX, que impõe rígidos controles internos, transparência na apresentação de informações 
financeiras e independência das empresas de auditoria externa, aumentou o grau de 
responsabilidade dos principais executivos das empresas, que ficaram sujeitos com a lei a pesadas 
sanções, desde o pagamento de multas até a prisão. Pela lei, CFO e CEO são responsáveis por 
definir, avaliar e monitorar os relatórios financeiros e as divulgações ao mercado. 
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Esse conjunto de normas (conforme BPM Standards Group, 2004) define 

quatro etapas básicas, a base para a concepção, implementação e gestão da 

Gestão de Desempenho dos Negócios34 (BPM), formando um ciclo fechado que 

capta a estratégia empresarial, e depois se traduz em ações:  

1. elaborar a estratégia; 

2. planejar; 

3. analisar e acompanhar; 

4. tomar medidas corretivas. 

 

A metodologia que faz referência às quatro etapas básicas, conforme o 

BPM Standards Group, é detalhada em Frolick e Ariyachandra (2006), explicada a 

seguir. 

 

A etapa elaborar a estratégia identifica e define o que a organização 

pretende atingir. Nesse processo são definidos quais direcionadores de valor serão 

necessários para atingir a estratégia e que métricas, decorrentes dos direcionadores 

de valor, serão geradas para medir-se o desempenho empresarial em direção à 

estratégia definida.  

 

Com isso, define-se o modelo de gestão de performance necessário e 

aplicável à estratégia prevista, e criam-se métricas de desempenho que monitoram a 

gestão. As medidas utilizadas para capturar direcionadores de valor são os 

indicadores chave de desempenho (KPIs), definidos a partir do mapeamento 

estratégico que identifica direcionadores de valor aplicáveis ao negócio, e à 

estratégia global.  

 

Planejar é o processo em que se desenvolve um plano para conduzir-se a 

estratégia empresarial, é o momento do detalhamento do plano, da realização do 

orçamento para especificar-se que recursos deverão ser alocados para atingir as 

metas da organização. Esse processo exige que cada unidade de negócios esteja 

alinhada ao processo de planejamento.  

 

                                            
34 Também referida por outros autores como Gestão Estratégica de Negócios ou Gestão de  
Performance dos Negócios 
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A terceira etapa, analisar e acompanhar, utiliza processos de 

benchmarking, para fornecer um conjunto de relatórios operacionais, estratégicos e 

multidimensionais que analisam a organização de forma como um todo, e avaliam a 

performance individual e o desempenho da unidade de negócio, em particular, em 

relação ao que havia sido previsto.   

 

Finalmente na etapa tomar ação corretiva, faz-se os ajustes adequados 

para atender às mudanças no desempenho definidas e tidas como necessárias na 

etapa anterior, evitando que os problemas encontrados saiam de controle. Para 

Frolick e Ariyachandra (2006), “BPM bridges the gap between strategy and 

execution” (“BPM é uma ponte entre estratégia e a execução”, tradução nossa). 

 

Para entender o papel que exerce o BPM hoje é importante avaliar a 

pressão exercida pelo mercado na busca por empresas que ofereçam condições 

para fazer melhores previsões sobre seu futuro, e em vista disso, orientar decisões 

de investimento com menor risco (FROLICK; ARIYACHANDRA, 2006).  

 

A necessidade das empresas adequarem-se regulamentações como a 

Sarbanes-Oxley também torna necessária a utilização de BPM, embora como já dito 

não possa ser condição única de implementação de um BPM. 

 

Para Frolick e Ariyachandra (2006), essa pressão por maior 

previsibilidade e maior transparência, direciona as empresas na busca da melhoria 

de performance, de um melhor planejamento estratégico, e de uma capacidade de 

antecipar-se à concorrência.  

 

Para os autores, o BPM atende a essas necessidades traduzindo-se em 

uma ferramenta de gestão que permite encontrar soluções que apóiam a execução 

da estratégia da organização, ao consolidar e integrar dados dispersos de diferentes 

fontes, facilitando uma melhor coordenação entre as suas unidades funcionais para 

obterem processos mais eficientes, continuamente melhorados através da avaliação 

dos KPIs.  
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Smith e Martin (2003) seguem na mesma direção. Para os autores, a 

procura por padrões elevados de competência na condução das operações no dia-a-

dia adiciona novas pressões para aumentar o valor dos stakeholders. A agilidade 

com a qual uma empresa gerencia seu desempenho pode determinar a posição no 

mercado e lucratividade empresa.  

 

O papel exercido pelo BPM apóia as organizações na gestão dos seus 

negócios, capacitando os indivíduos a tomarem decisões adequadas para maximizar 

sua rentabilidade, capturando conhecimento e informação em toda a organização. 

Isto cria valor aos interessados, através da aplicação de princípios de gestão de 

desempenho.  

 

Portanto, concluem Smith e Martin (2003), agora, como nunca dantes, as 

empresas têm a capacidade de implementar a gestão de desempenho para 

transformar toda a organização para atingir sua metas.  

 

Por outro lado, a resistência da gestão de algumas empresas em tornar 

as informações mais transparentes, dificulta a execução e a aprovação do projeto de 

utilização do BPM. A justificativa mais comumente utilizada é a necessidade de se 

fazerem investimentos na tecnologia para sua utilização. A solução para essa 

resistência à implantação do BPM, motivada entre outros fatores pela insegurança 

dos usuários, passa por um forte patrocínio e apoio da gestão superior, importante 

para garantir a aprovação e a aderência ao BPM (FROLICK; ARIYACHANDRA, 

2006). 

 

Kellen (2003) complementa a lista de problemas significativos que 

dificultam a implementação de BPM entre outros, a qualidade dos dados do sistema 

de informação e problemas de integração, a falta de ligação com a estratégia, a 

forma como a estratégia é formulada e executada na empresa, métricas mal 

definidas, falta de habilidades analíticas, e vícios de julgamento e decisão.  

 

Para Frolick e Ariyachandra (2006), a formação de uma equipe de 

integração do projeto capaz e bem estruturada, um bom conjunto de métricas 
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operacionais, ligadas aos direcionadores estratégicos do negócio e alinhadas com a 

estratégia da empresa, garante uma boa implementação do BPM.  

 

Os autores avaliam que Business Performance Management é uma 

consolidação de conceitos que as empresas trabalham há algum tempo, como data 

warehousing, business intelligence, e gestão da qualidade total, centrada no reforço 

da performance empresarial, o que proporciona à empresa a oportunidade ímpar 

para alinhar suas operações à estratégia e avaliar sua evolução ao longo do tempo.   

 

Já para Kellen (2003), as empresas adotam sistemas BPM principalmente 

para melhorar seu controle, quando as formas tradicionais sistemas de contabilidade 

mostram-se insuficientes.  

 

O autor sumariza alguns fatores críticos de sucesso para uma utilização 

correta de BPM:  

1. BPMs precisam ser compreensíveis; 

2. os funcionários devem ser envolvidos e a liderança deve estar 

presente; 

3. a aprendizagem organizacional e a gestão do conhecimento ambiente 

devem ser compatíveis e reforçadas pelo BPM; 

4. BPMs precisam contemplar ligações entre a estratégia da empresa e 

as atividades que a empresa deve gerenciar;  

5. problemas relacionados com a falta de modelos de referência e 

unicidade de estratégias devem ser superados.  

 

Implementação de iniciativas de BPM, com foco na gestão da eficiência e 

eficácia dos processos de negócio deve atravessar toda a organização, gerenciando 

e otimizando seu fluxo de processos, apoiados em soluções integradas e na 

coordenação dos processos, de forma sistêmica.  

 

Há sensíveis benefícios na utilização de BPM como reduções nos tempos 

de ciclo dos processos, atendimento às exigências regulatórias (por exemplo, 
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Sarbanes-Oxley35, COSO36 e ITIL37) e, maior efetividade de custos na integração 

aplicações existentes. 

 

A conexão e o alinhamento dos processos de negócio da empresa com 

as exigências de uma transformação organizacional acelerada requerem uma 

permanente gestão por processos. A formação de uma equipe de integração do 

projeto capaz e bem estruturada, e um bom conjunto de métricas operacionais, 

ligadas aos direcionadores estratégicos do negócio, garante uma boa 

implementação do BPM.  

 

Nesse contexto, como vimos, os processos devem ser estruturados em 

função das estratégias e alinhados ao modelo de operação de cada organização. O 

BPM, então, torna-se um importante apoio à formulação da estratégia, permitindo a 

execução e a modificação da estratégia, como um link entre estratégia e processos 

organizacionais. (FROLICK; ARYIACHANDRA, 2006; KELLEN, 2003). 

  

 

 

 

 

 

 

                                            
35 Vide nota 26 
 

36 COSO - Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - é uma organização 
sem fins lucrativos, criada para fomentar a melhoria dos relatórios financeiros através da ética, 
efetividade dos controles internos e governança corporativa. A referência é feita em relação a uma 
metodologia de governança corporativa (nos preceitos da COSO), muito utilizada para a gestão de 
riscos e controle internos de bancos, notadamente por aqueles que se submetem aos regulamentos 
da SOX. 

 
Para o COSO, controle interno significa assegurar a eficiência e a economia das operações, incluindo 
o alcance dos objetivos em termos de performance e segurança dos ativos contra perdas, além de 
informações financeiras fidedignas e compliance com normas e legislações locais. Controle interno 
na ótica COSO constitui-se de cinco elementos integrados: ambiente de controle, avaliação e 
gerenciamento dos riscos, atividade de controle, informação e comunicação e, monitoramento. 

 
37 ITIL - Information Technology Infrastructure Library, desenvolvida no final dos anos 80 na Inglaterra, 
atrelada à Secretaria de Comércio do governo inglês (Office of Government Commerce), é na 
verdade uma biblioteca das melhores práticas em TI, contendo processos e procedimentos 
gerenciais, para um melhor gerenciamento da infra-estrutura de TI, e alinhamento desta área com 
os negócios da empresa. 
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4 PROCESSO DE DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO DOS INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

 

 

O objetivo desta seção é identificar a partir da revisão da literatura feita no 

capítulo 3 uma lista dos requisitos para definir de forma eficaz um conjunto de 

indicadores chaves, que se alinhem com as ações estratégicas da empresa e 

retroalimentem a estratégia da empresa, apoiando-a na consecução dos seus 

objetivos.  

 

O estudo feito nos capítulos anteriores amplia a compreensão do sistema 

de indicadores e sua relação com as ações estratégias, ilustrando porque as 

empresas e a literatura dedicam-se a estudar processos e sistemas de indicadores, 

que produzem resultados sobre as estratégias das organizações, abrindo-lhes uma 

perspectiva de encontrarem vantagens competitivas sustentáveis. 

 

Recapitulando parte do que já vimos, o sistema de indicadores deve 

alinhar-se às ações estratégicas elaboradas por uma empresa para melhor servir 

como um ciclo de retroalimentação e redefinição de estratégias, em um moto 

contínuo, até que os objetivos da empresa sejam alcançados, o que poderá gerar 

novos objetivos projetando a empresa rumo ao futuro pretendido, estimulado por sua 

visão (KAPLAN; NORTON, 1997). 

 

A lista que será apresentada a seguir foi elaborada ressaltando o 

processo de definição e aplicação dos indicadores de desempenho, conforme 

indicado pelos autores vistos na revisão da literatura. 

 

No apêndice A desta dissertação encontra-se uma sugestão de 

indicadores chaves de performance e de resultado retirada da revisão da literatura. 

Porém, como já afirmado anteriormente, deve-se ponderar que não há uma lista 

conclusiva de indicadores de performance e de resultado que esgotem a 

compreensão da empresa sobre seus processos e estratégia, uma vez que esses 

indicadores variam conforme os objetivos que a empresa pretende atingir. 
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O que é mais importante observar, no que se propõe esta dissertação, é o 

caminho que se deve adotar, de forma holística, como proposto por Parmenter 

(2007), para efetivamente poder obter uma contribuição positiva do sistema de 

indicadores, evitando resistências e erros, por vezes banais, que atrasam o projeto 

estratégico da empresa. 

 

Partindo da premissa que uma nova estratégia seja aprovada pela 

empresa, e após ter realizado diagnósticos externos e internos utilizando 

ferramentas ou modelos como, por exemplo, SWOT, modelo das cinco forças 

competitivas de Porter ou matriz VRIO de Barney38, haverá como dados de saída 

ações estratégicas necessárias para implementar a estratégia da empresa. 

 

As ações estratégicas definem os desdobramentos que ocorrerão ao 

longo da organização, em termos de planos táticos e estratégicos entre 

departamentos e unidades estratégicas de negócio, que sejam pertinentes à sua 

execução. 

 

Nesse ponto inicia-se a lista de requisitos, e a contribuição para a 

definição de indicadores chaves que retroalimentem e se alinhem com as ações 

estratégicas da empresa, de forma efetiva, um compêndio de sugestões retiradas da 

revisão da literatura segundo o referencial teórico adotado nesta dissertação.  
 

A lista de requisitos, dividida didaticamente em etapas e ações torna 

possível entender a importância de percorrer cada etapa, de forma integrada. Por 

meio de sua percepção será possível verificar sua aplicabilidade ao caso real objeto 

de estudo. 

 

Etapa 1  Definir lista de ações estratégicas  

Ação 1  Consolidar a lista de ações estratégicas e atribuir a um grupo 

multidisciplinar executivo a responsabilidade pela divulgação da 

                                            
38 Value, rareness, imitability, and organization (VRIO). Em português conhecido por recursos 
valiosos, raros, difíceis de imitar, de baixa substituibilidade e explorados pela empresa. 
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lista (PARMENTER, 2007; KAPLAN; NORTON, 2001b; NEELY et 

al, 2002, WIREMAN, 2005; KIM; MAUBORGNE, 2005). 

 É fundamental que o responsável pelo grupo tenha como 

qualidades: compromisso com a empresa, organização, 

flexibilidade, orientação para resultados, disponibilidade para 

mudança, proatividade, capacidade de análise estratégica, 

habilidade em planejamento e capacidade de execução 

(ROBBINS, 1999). 

Ação 2  Detalhar as ações estratégicas estabelecendo os planos de ação 

pertinentes, avaliando os recursos que serão necessários, 

estabelecendo metas e prazos (ROBBINS, 2000; CHRISTENSEN, 

1997; WIREMAN, 2005). 

 Após avaliar os recursos necessários, obter aprovação no 

orçamento da empresa, para sua execução (PARMENTER, 2007; 

WIREMAN, 2005; KAPLAN; NORTON, 1997). 

 

Etapa 2  Comunicar ações estratégicas 

Ação 1  Definir líderes ou responsáveis pela execução do plano de ação 

(PARMENTER, 2007; KAPLAN; NORTON, 2001b) 

 É importante que esses líderes tenham uma liderança marcante e 

boa capacidade de comunicação (ROBBINS, 1999; KAPLAN; 

NORTON, 2001b). 

 Deve-se realizar workshops e reuniões, para comunicar a 

estratégia da empresa e a proposta do grupo executivo, em 

diversos níveis e com repetição até que o projeto do grupo seja 

realmente aceito, entendido e adotado pela maioria da 

organização (PARMENTER, 2007; NEELY et al, 2002). 
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Ação 2  Fazer divulgações constantes, pela área de comunicação da 

empresa, dos avanços obtidos, workshops realizados, pessoas 

envolvidas. Isso dá maior visibilidade ao grupo executivo e facilita 

obter adesões, diminuindo resistências (PARMENTER, 2007; 

NEELY et al, 2002). 

 

Etapa 3 Identificar processos essenciais 

Ação 1  Identificar processos essenciais, ou seja, definir quais processos 

devem interagir com o plano de ação, ou serão importantes para a 

sua execução. Esses processos essenciais serão merecedores de 

indicadores chaves de desempenho (KPIs), a serem definidos 

especialmente para monitorar sua eficiência e eficácia 

(PARMENTER, 2007). 

 Algumas vezes os processos essenciais podem ser revistos em 

função das ações estratégicas requeridas e, dessa forma, poderá 

ser necessário rever o sistema da qualidade da empresa, 

merecedor de indicadores de performance (WIREMAN, 2005). 

 Cuidar para que as decisões de investimento, caso necessárias, 

sejam tomadas com cuidado, mas o mais rapidamente possível, 

para não comprometer o desenvolvimento do plano estratégico da 

empresa  (CORRÊA; CORRÊA, 2006). 

 

Etapa 4 Implementar BPM (gestão de desempenho de negócios) 

Ação 1  Envolver a área de Tecnologia da Informação (TI) para 

estruturação da metodologia BPM e ferramental adequado, 

conforme as necessidades e características da empresa (VORNE, 

2007). 
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 A área de TI deverá inclui eventuais aquisições em software e 

despesas com desenvolvimento em seu budget, de forma a 

assegurar os recursos necessários para sua execução e apoio ao 

desenvolvimento do plano39. 

 Não é uma etapa indispensável. Sua aplicação é necessária 

quando já há um grau de maturidade suficiente na empresa, 

demandando maiores e mais efetivos controles. Isso normalmente 

ocorre após o primeiro ano de implantação do sistema de 

indicadores, porque BPM requer investimentos em tecnologia e 

treinamento (PARMENTER, 2007). 

 

Etapa 5 Estabelecer sistema de indicadores 

Ação 1  Definir indicadores que sejam realmente críticos ao processo, que 

contenham apelo visual, mas que sejam igualmente simples de 

serem manipulados e entendidos, e que estejam em lugar visível, 

de fácil acesso, para chamar a atenção (CORRÊA; CORRÊA, 

2006, FROLICK; ARIYACHANDRA, 2006). 

 A escolha do sistema de indicadores é extremamente importante 

para o desenvolvimento do plano de ação, oferecendo a 

oportunidade de monitorá-lo e antecipar a necessidade de ajustes 

ao plano (PARMENTER, 2007). 

 É importante que os indicadores surjam das áreas responsáveis, 

ou no campo de sua abrangência, com o apoio do grupo 

executivo para garantir que eles sejam inter-relacionados, de 

forma lógica, sistêmica e integrada (PARMENTER, 2007). 

                                            
39 Sugestão feita por extrapolação às recomendações de Kaplan e Norton (2001b) que falam da 
importância de prever no orçamento as necessidades de pessoal, capital e recursos financeiros 
requeridos para executar a estratégia, evitando uma das causa mais comuns de fracassos na 
implementação de estratégias, como testemunham os autores. 
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Ação 2 Assegurar que a alta gestão acompanhe rotineiramente a 

trajetória do sistema de indicadores e suas tendências. A 

participação da alta gestão é muito importante para legitimar o 

processo e energizar o seu uso (PARMENTER, 2007; ROBBINS, 

2000; NEELY et al, 2002). 

Ação 3 Definir um número limitado de indicadores chaves, 

preferencialmente no máximo 20, dividindo-os adequadamente 

em indicadores de performance e indicadores de resultado, 

preferencialmente escolhendo 10 de cada tipo (PARMENTER, 

2007). 

 Pode-se adotar também a metodologia do Balanced Scorecard, 

escolhendo-se um número entre 15 e 25 indicadores, obtendo 

resultados semelhantes, ao conseguir um bom balanceamento 

entre os indicadores leading e lagging, distribuídos entre as 4 

perspectivas de Kaplan e Norton (KAPLAN; NORTON, 1997, 

2001b). 

 O mais importante é o alcance dos indicadores, cobrindo 

processos realmente críticos e ações estratégicas (KAPLAN; 

NORTON, 2001b). 

Ação 4 Treinar usuários na utilização do sistema de indicadores, 

garantindo melhor compreensão, maior aceitação e uma menor 

resistência ao uso (PARMENTER, 2007, NEELY et al, 2002). 

O treinamento ajuda a obter saídas (informações) confiáveis, que 

sirvam de parâmetro para decisões (PARMENTER, 2007). 

 Aproveitar o treinamento para desmistificar a utilização de 

indicadores com objetivos de auditoria (PARMENTER, 2007). 

Ação 5 Incentivar sugestões de melhoria, se possível encorajando a 

participação de todos, por meio do sistema de incentivos da 

empresa (WIREMAN, 2005; KAPLAN; NORTON, 1997). 
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Etapa 6 Estabelecer sistemas de incentivos 

Ação 1  Estabelecer um plano de remuneração variável, conectado com o 

sistema de indicadores, e com as metas definidas pelos objetivos 

estratégicos da empresa (ATKINSON40, 1998 apud FISCHMAN; 

ZILBER, 1999; PARMENTER, 2007). 

 Um bom sistema de incentivos permite aumentar a motivação dos 

funcionários e a aderência, além de diminuir a resistência no uso 

de indicadores (KAPLAN; NORTON, 2001b). 

 Para ser efetivo, é preciso haver uma referência explícita ao 

sistema de incentivos, inclusive comunicando-o claramente, e 

com entusiasmo (PARMENTER, 2007). 

Ação 2 Comemorar e marcar metas críticas superadas. Isso aumenta a 

adesão, motiva a liderança e os seus liderados, energizando a 

organização (KOTTER, 1997). 

 Deve ser feito através de divulgação intensa dos resultados 

obtidos, pela área de comunicação da empresa, utilizando-se os 

recursos disponíveis. Se houver intranet, tanto melhor, pode-se 

utilizar esse canal indefinidamente para encorajar conquistas 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 

 

Etapa 7 Retroalimentar ações estratégicas 

Ação 1  Realizar reuniões periódicas para tratar de indicadores, 

incentivando a participação da liderança, a quem cabe apresentá-

los (WIREMAN, 2005). 

                                            
40 Atkinson, A, (1998). Strategic performance measurement and incentive compensation. European 
Management Journal 16 (5), 550-561 
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Ação 2 Garantir presença da liderança em reuniões da alta gestão para 

apresentação do andamento da estratégia, seus desvios e 

acertos, demonstrando a evolução dos indicadores (KAPLAN; 

NORTON, 2001b). 

 A participação da liderança na reunião de alta gestão deve ser 

breve e objetiva, com dados claros e visuais (PARMENTER, 

2007). 

 A alta direção deve incentivar a apresentação de sugestões da 

liderança nas reuniões, para corrigir desvios de rota, inclusive 

valorizando-a posteriormente quando as sugestões forem 

acatadas, seja por meio do sistema de incentivos, seja 

expressando-se verbalmente diretamente ao responsável, com 

palavras de incentivo (PARMENTER, 2007). 

 Recomenda-se que a participação seja rotativa, para que todos 

participem. Isso permite que toda a liderança mantenha-se 

constantemente mobilizada e atenta, pronta para ser levada a 

apresentar seu desenvolvimento à alta gestão quando quer que 

seja convidada. 

Ação 3 Revisar e alterar a estratégia (e seus desdobramentos) quando 

necessário para corrigir desvios do objetivo, quando forem 

críticas, comunicando as alterações aos responsáveis, na forma 

mais apropriada (KAPLAN; NORTON, 1997; PARMENTER, 

2007). 
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5 APLICAÇÃO A UM CASO REAL 
5.  Aplicação a um caso real 

 

5.1 Considerações gerais 
 

 

A empresa objeto do estudo de caso foi escolhida por ser referência entre 

as indústrias alimentícias em utilização de Balanced Scorecard e estar no segundo 

ano do desenvolvimento de sua implantação, o que significa que está vivenciando os 

momentos de mudança e pode refletir nas entrevistas eventuais atrasos devidos a 

erros de processo.  

 

A empresa forneceu diversos documentos, planilhas e material de apoio 

utilizado no projeto de implantação, porém solicitou a não divulgação de nomes e 

valores.  

 

Devido a compromissos de confidencialidade, o nome da empresa e dos 

entrevistados serão mantidos em sigilo. Assim, para efeito desta dissertação a 

empresa será chamada de Alfa e os entrevistados serão referidos pelo cargo que 

eles ocupam na empresa. 

 

A Alfa aprovou a divulgação do material aqui relatado, bem como a 

transcrição de alguns documentos por ela fornecidos, todavia foi solicitada a não 

divulgação de sua razão social, bem como a omissão de dados financeiros. 

 

A Alfa foi escolhida como estudo de caso por ser uma das maiores 

empresas brasileiras no seu setor e ter se tornado em Minas Gerais uma referência 

em implantação de balanced scorecard em indústrias alimentícias.  

 

Com objetivos claros de crescimento, e atendendo às crescentes 

exigências do mercado, a empresa estabeleceu há vários anos o “Sistema Integrado 

de Gestão”, considerado por ela uma importante fonte de aperfeiçoamento dos 

processos, produtos e serviços em toda a organização, a partir da melhoria contínua 
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da qualidade dos produtos, serviços e produtividade, o que pode ser constatado 

pelos diversos certificados de qualidade obtidos pela empresa. 

  

Como conseqüência e em função do Sistema Integrado de Gestão foram 

criados os “Círculos de Controle de Qualidade” em que equipes de melhoria 

contínua se reúnem para buscar voluntariamente melhorias relacionadas à 

segurança, motivação e desenvolvimento profissional e pessoal, obtendo resultados 

satisfatórios na sua relação com clientes, acionistas, profissionais e comunidade. 

 

Por ter desenvolvido essa preocupação em busca da melhoria contínua, 

aparentemente a empresa deveria ser bem sucedida na implantação de uma nova 

estratégia que contemplasse aumentar sua participação no mercado nacional e 

iniciar um processo de expansão no mercado internacional. 

 

Aproveitando-se dessa expertise em reunir pessoas para discutir projetos, 

como acontece nos círculos de controle da qualidade, a empresa resolveu 

implementar o Balanced Scorecard para apoiar seu plano de crescimento, o que 

servirá de subsídio para a análise transversal de caso que será feita a seguir.  

 

O que se viu, a partir desse momento de mobilização para implantar uma 

nova estratégia foi o início do processo de planejamento, desde a elaboração do 

diagnóstico até a adoção dos indicadores de desempenho, como atestam as os 

documentos fornecidos pela empresa e as entrevistas realizadas: 

 

 

“Antes de definirmos o que deveria ser feito, fizemos um diagnóstico interno, 
ouvindo os responsáveis das áreas, e tivemos diversas reuniões com a 
diretoria da empresa”. 

 

“Nosso objetivo foi retomar o redirecionamento da estratégia, já que a 
empresa havia passado por processos semelhantes no passado. O primeiro 
passo que tomamos foi obter a fotografia da situação estratégica da 
organização naquele momento”. 

 

 

Todavia, como será visto a seguir, a empresa cometeu algumas falhas o 

que reforça a importância da lista de requisitos como um roteiro para utilização do 
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sistema de indicadores, apresentada no capítulo 4, como ferramenta de apoio para a 

consecução dos objetivos da empresa, para corrigir desvios e evitar resistências 

algumas vezes conhecidas e outras inesperadas. 

  

Para o analista de planejamento da empresa essas falhas podem estar 

relacionadas a aspectos culturais da empresa que não lhes permitiu seguir alguns 

passos sugeridos pelos autores listados na revisão da literatura e utilizados para 

definição da lista apresentada no capítulo 4 desta dissertação. 

 

 

“Embora quase a totalidade dos pontos assumidamente fundamentais 
tenham sido considerados em cada fase de elaboração, implementação, 
monitoramento e retroalimentação da estratégia, em comparação com os 
padrões diretivos da lista proposta, houve pontos de desacordo entre o seu 
protocolo e a estrutura vigente oferecida pela organização.  

 
Isto pode ser imputado como um fator cultural em alguns momentos, como 
também contextual em outros, sendo que o resultado do avançamento41 
evidencia que alguns cuidados deixaram de ser tomados, devido a 
particularidades da nossa organização, durante o andamento do processo 
estratégico”.  

 

 

Houve um atraso no desenvolvimento da estratégia da empresa, que 

parece ter sido recuperado em parte, após a empresa perceber as falhas cometidas 

e convencer-se da necessidade de realizar ajustes. Nesse sentido, houve grande 

contribuição do sistema de remuneração variável criado pela empresa para 

reconhecer a superação de metas, que aumentou a participação dos funcionários e 

deu credibilidade ao sistema de indicadores. 

   

  

“À medida que os indicadores eram acompanhados, e os ganhos obtidos 
pelos seus resultados eram comprovados, ou até mesmo em casos em que 
indicadores não tinham o desempenho esperado, mas sua rota era 
redesenhada com o objetivo de em seguida poder ser bem sucedida, 
percebíamos que era fortalecida a idéia na organização de seu sucesso e 
aumentava a credibilidade dessa estratégia, de uma forma geral, no 
ambiente interno.”  

 

“São várias as maneiras de se buscar assegurar essa sinergia, cada uma 
reservada a contribuir à sua maneira. A comunicação, a consciência da 

                                            
41 O entrevistado refere-se ao avanço do plano estratégico da empresa. 
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importância individual, o reconhecimento, a rotina de acompanhamento e 
retroalimentação, a dedicação, a disciplina, são alguns exemplos [...]” 
 
"No nosso caso, montamos na empresa um sistema de remuneração 
variável atrelado aos resultados obtidos a partir da execução do projeto, 
afinal já havia ficado claro, a todos os patrocinadores, a importância de se 
ter previsto o momento de comprovação dos esforços através da 
premiação.”  
 
 

Para informações adicionais, um extrato das entrevistas feitas na 

empresa, reordenadas por tópico de discussão, encontra-se no apêndice B e pode 

ser consultado para observar as várias fases por que passou o projeto de 

implantação do Balanced Scorecard na empresa. No apêndice C poderá ser vista a 

opinião dos entrevistados em relação à lista de requisitos, e o atual estágio das 

ações estratégicas propostas pela empresa.  
 

Os objetivos da Alfa foram traçados até 2012, inviabilizando a utilização 

dos seus resultados como forma de medir a efetividade do uso do sistema de 

indicadores. Porém, é possível fazer considerações quanto ao estágio que a 

empresa está em relação ao seu plano estratégico em curso. 

 

De qualquer forma, maiores considerações a respeito poderão ser vistas 

na conclusão desta dissertação e nas recomendações para futuros estudos. 

 

 

5.2 Contexto da empresa e do mercado 
 

 

A Alfa, fundada em 1968, é uma das maiores empresas do Brasil nos 

segmentos de avicultura e suinocultura, com três unidades industriais, gerando 

aproximadamente 4 mil empregos diretos e 8 mil indiretos, comercializando algo em 

torno de 12 mil toneladas, sendo 55% de cortes de frango e 45% de suínos, seus 

carros-chefes. 

 

O portfólio da empresa contém produtos especiais, além de cortes 

congelados de suínos, ovinos e aves, sucos, e produtos relacionados a vegetais 

congelados, massas e industrializados.  
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Sua atuação está mais voltada a produtos do que a segmentos de 

mercado, e em vista disso, percebe-se um foco maior em produtos e processos 

internos do que um foco mercadológico no cliente e sua opção de consumo, embora 

obviamente a empresa disponibilize folders e outros materiais declarando sua opção 

em agradar ao cliente. 

 

Quando do início do projeto, o mercado estava em retração. Uma parte 

dos produtos vendidos pela empresa estava comprometida devido à gripe aviária, 

que prejudicou os esforços de exportação da empresa.  

 

No mercado interno, apesar de vir de crescimentos da ordem de 18% ao 

ano, no exato ano em que as primeiras discussões para rever a estratégia da 

empresa se iniciaram, houve uma queda no ritmo de crescimento da receita. 

 

Não obstante, no mercado de food service (onde estão inseridos os produtos 

relacionados a vegetais congelados, massas e industrializados) havia ocorrido uma 

expansão desde 1995, com um aumento entre 2000 e 2006 de 100,6%, enquanto as 

vendas de alimentos no varejo no mesmo período cresceram 46,5%, conforme 

dados da ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos) 42.  

 

A título informativo, o quadro 4 apresenta os principais indicadores 

econômicos da indústria de alimentação, indicando a força deste setor da economia 

brasileira, cujo setor apresentou um faturamento líquido em 2007 superior a 192 

bilhões de reais (ABIA).  

 

Ainda segundo dados da ABIA, o setor de alimentos industrializados e 

bebidas respondia em 2007 por 16,6% da pauta de exportações brasileiras. 

 

                                            
42 Informado pela empresa Alfa. 



     113

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 4 -: Indicadores econômicos 

Fonte: ABIA – Associação Brasileira da Indústria Alimentícia 
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5.3 Implantação do Balanced Scorecard 
 

 

A análise transversal de caso será feita a partir da geração das ações 

estratégicas definidas pela empresa para atender aos seus objetivos de expansão 

no mercado brasileiro e de internacionalização da empresa. 

 

O primeiro passo na direção da execução do seu projeto de expansão foi 

reestruturar o departamento de planejamento, com o objetivo de desenvolver o 

projeto, apoiando-o na redefinição da estratégia da empresa e no desenvolvimento 

do Balanced Scorecard.  

 

A proposição inicial do projeto da empresa era de alinhar a organização 

para a estratégia, condição sine-qua-non para uma boa implementação do Balanced 

Scorecard, como visto na revisão da literatura, e para atingir as metas propostas 

pela empresa.  

 

O departamento de planejamento teve grande importância na execução 

do plano e na implementação do Balanced Scorecard como ficará claro no decorrer 

da exposição do caso. 

 

A figura 8, fornecida pela empresa e que fez parte da divulgação inicial do 

plano pelo departamento de Planejamento, demonstra a ambição inicial daquele 

departamento, na busca pela implementação do Balanced Scorecard como meio 

para atingir os objetivos da empresa.  
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Figura 8 - Princípios de uma organização orientada para estratégia na visão da Alfa. 

Fonte: fornecido pela empresa Alfa  

 

Após realizar o diagnóstico interno, valendo-se de estudos elaborados 

pela equipe que conduziu o processo, e externo, baseando-se em levantamento feito 

pela AC Nielsen, o departamento de planejamento após realizar várias entrevistas 

com os gestores da organização, iniciou em conjunto com a alta gestão a 

implantação do planejamento estratégico da empresa, que serviu para nortear o 

desenvolvimento da implantação do Balanced Scorecard e o alinhamento de toda a 

empresa para atingir as metas propostas.  

 

 “A partir das análises e reuniões realizadas pudemos auferir o 
posicionamento da empresa, em relação aos objetivos de crescimento 
definidos pela alta gestão, e a maneira como estava sendo conduzida até 
então. Desta maneira conseguimos identificar falhas da empresa, na forma 
de conduzir o seu processo estratégico.”  
 
 
“A partir da análise da situação atual da estratégia da empresa naquele 
momento, partimos para a execução de um plano de redesenho e 
envolvimento das diversas áreas da empresa, nos níveis de coordenação, 
gerência e diretoria, para obter uma nova hipótese estratégica ao seu final.” 
 

 

 

3- Alinhar a 

organização à 

estratégia 

4- Transformar a 

estratégia em tarefa 

de todos 

2- Traduzir a 

estratégia em 

termos operacionais 

5- Converter a 

estratégia em 

processo contínuo 
Princípios 

organização 

orientada 

para a  

estratégia 

1- Mobilizar a mudança 

por meio da liderança 

executiva 

A liderança se torna a patrocinadora da 
estratégia, fator fundamental para o 

desdobramento aos demais níveis. 

Definição da Ideologia e análise estratégica. A 

estratégia precisa ser explicitada de forma 

clara em cada nível. 

A estratégia é desdobrada para todas as áreas, 

ficando claro seu papel para o sucesso. da empresa. 
Uma vez desdobrada a estratégia para todas as áreas, é 

necessário comunicar e envolver todos os colaboradores da 

empresa. Cada pessoa na empresa deve entender sua 

contribuição para a estratégia. 

utilizando uma metodologia que privilegia o aprendizado 
estratégico. Todo mês, a empresa deve disciplinar-se para 

discutir a evolução do plano, monitorar o ambiente 
externo e propor adaptações da estratégia. 

Gerenciamento 
da estratégia. 

Nesta etapa, a 

empresa inicia o 

controle da 

estratégia,  
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Feito o diagnóstico do mercado e pesquisados os dados macro-

econômicos, a empresa adotou para elaborar cenários futuros, as seguintes 

premissas: 

� há segmentos pouco ou não-explorados; 

� cidades-pólo do interior de São Paulo apresentam-se com boas 

perspectivas de desenvolvimento de mercado; 

� mercado crescente na China, Índia e Rússia (China cresce mais 

que o dobro dos EUA – PIB US$ 9,5 trilhões); 

� investimento global crescerá a 23% do PIB – US$ 11 trilhões; 

� crescimento global de 4% ao ano e de 8% do comércio global até 

2015; 

� abertura dos mercados – crescente inserção competitiva global; 

� Investment grade será atingido e sustentado; 

� tendência de players maiores (aquisições); 

� captação de recurso barato – abertura do capital (modelo de 

governança e valorização do crescimento acima da média do 

setor). 

 

Ou seja, havia um espaço a ser ocupado pela empresa. Uma estratégia 

bem definida, contando com uma cuidadosa implantação e com um monitoramento 

constante das ações estratégicas teria razoável chance de ser bem sucedida. 

 

A seguir é realizada a análise da implantação do Balanced Scorecard na 

empresa dividindo-a em etapas, de forma a facilitar a compreensão e o posterior 

confronto com a lista de requisitos definida no capítulo 4.  

 

 

Etapa 1: Definir lista de ações estratégicas 

 

Conforme informação do gerente de planejamento, a empresa criou um 

grupo de estudo, contendo responsáveis de diversos departamentos, que ficou sob a 

liderança do departamento de planejamento da empresa, para elaborar e implantar a 

nova estratégia para o período de cinco anos.  
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Com isso, o departamento de planejamento da empresa tornou-se o 

responsável pela execução das ações estratégicas decorrentes.  

 

 

“Quando a empresa resolveu definir uma nova estratégia para o período de 
cinco anos, foi criado um grupo de estudo, formado por responsáveis de 
diversos departamentos. O meu departamento (Gerência de Planejamento) 
foi o responsável por liderar o projeto”. 

 

 

A partir da análise do diagnóstico interno e de mercado, e das premissas 

assumidas pela empresa, foram elaborados os quadros 5 e 6 com os Fatores 

Críticos de Sucesso, considerando o que gera valor para o cliente e para o 

consumidor43 e as variáveis críticas internas, que serviram para orientar as ações 

necessárias na elaboração da estratégia.  

 

CONSUMIDOR - Fatores Críticos de Sucesso 
VALOR PARA O 
CONSUMIDOR 

VARIÁVEL CRÍTICA INTERNA 

1- Aparência da 
embalagem 

Conhecer o consumidor (pesquisa); logística (armazenamento e transporte), 
tecnologia (embalagem), qualidade da matéria-prima da embalagem, 
pessoal para acompanhar o produto no ponto de venda, equipe preparada; 

2- Aparência do 
produto 

Conhecer o consumidor (pesquisa), padronização do processo produtivo, 
logística (armazenagem e transporte), qualidade da matéria-prima, pessoal 
para acompanhar o produto no ponto de venda; 

3- Praticidade 
Conhecer o consumidor (pesquisas, relacionamento, tendências), 
desenvolvimento (teste), tecnologia (congelamento IQF, etc.); 

4- Marca 
(Posicionamento) 

Trade marketing, acompanhamento comercial, plano de comunicação, 
ações comunitárias, respostas rápidas para crise (transparência), 
funcionário motivado e preparado (comunicação interna); 

5- Preço 
Análise da concorrência, análise preço x benefício, custo (produtividade, 
análise de margem); 

6- Disponibilidade 
Logística (estoque, matéria-prima), força de vendas, trade marketing e 
acompanhamento comercial; 

7- Sabor 
Matéria-prima de qualidade, formulação do produto, mão-de-obra 
preparada, armazenagem; 

8- Relacionamento 
Atendimento, canais aos consumidores, funcionários preparados para 
receber e responder.  

Quadro 5 - Fatores críticos de sucesso, do ponto de vista do consumidor. 

Fonte: Alfa 

                                            
43 Nesse mercado é importante fazer-se uma diferenciação entre cliente e consumidor. Clientes 
referem-se aos revendedores do produto ao consumidor final (atacadistas, supermercados, lojas de 
conveniência). Fazer essa diferenciação de abordagem é importante porque o que se busca 
prioritariamente é atender à preferência dos consumidores para gerar sua procura pelo produto nos 
canais de venda (clientes). 
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CLIENTE - Fatores Críticos de Sucesso 

VALOR PARA O CLIENTE VARIÁVEL CRÍTICA INTERNA 

1- Giro Plano de comunicação, produtos diferenciados, PDV; 

2- Margem Prazo, preço (custo); 

3- Relacionamento Atendimento, prestação de serviço no PDV; 

4- Confiabilidade de suprimento Logística, produção; 

5- Marca 

Trade marketing, acompanhamento comercial, plano de 
comunicação, ações comunitárias, respostas rápidas para crise 
(transparência), funcionário motivado e preparado (comunicação 
interna); 

6- Variedade Conhecimento do consumidor e desenvolvimento. 

Quadro 6 - Fatores críticos de sucesso, do ponto de vista do cliente. 

Fonte: Alfa 

 

A essa análise dos Fatores Críticos de Sucesso, seguiu-se uma análise 

de diversas variáveis importantes (críticas), posicionando a empresa quanto aos 

seus pontos fortes e fracos para fazer face a essas variáveis.  

 

 
“Primeiramente identificamos as oportunidades e ameaças relacionadas à 
nossa indústria e depois fizemos a divisão em dois grupos, um com as 10 
oportunidades de maior importância, e outro com 10 ameaças de mais 
representatividade.” 
 
“[...] Na seqüência os grupos de trabalho fizeram diversas análises sobre as 
questões do ambiente interno, até definirem os Fatores-Chave de Sucesso 
e cada um de seus pontos fortes e fracos. A partir daí, foram eleitos os 10 
mais relevantes pontos fortes e os 10 pontos fracos de maior destaque.” 
 

 

Em seguida ao diagnóstico de mercado e à análise interna foi elaborada a 

análise SWOT44 (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats - pontos fortes, 

pontos fracos, oportunidades e ameaças), considerando-se os 10 principais pontos 

fortes e fracos, 10 oportunidades e 10 ameaças. 

  

 

[...] “Por meio dessa metodologia, montamos uma matriz colocando em um 
eixo os 10 pontos fortes mais relevantes e os 10 pontos fracos mais 

                                            
44 A análise SWOT identifica de forma integrada os principais aspectos que caracterizam a posição 
estratégica de uma empresa num determinado momento, em relação aos seus aspectos internos 
(forças e fraquezas) e seu mercado (oportunidades e ameaças).  
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salientes, e em outro eixo emparelhados as 10 oportunidades mais 
representativas, seguidas de uma lista com a mesma quantidade das 
ameaças.” 
 
 

No quadro 7 está representada matriz SWOT por atributos, em que foram 

pontuados de 1 a 5 (segundo sua importância), conforme a visão dos executivos da 

empresa sobre quais seriam as prioridades a serem tratadas, para a relação 

estabelecida pelo cruzamento de cada ponto forte com cada oportunidade e 

ameaça, e pelo cruzamento de cada ponto fraco com cada oportunidade e ameaça. 

 

“O objetivo era cruzar cada quadrante da matriz, para obter de cada 
respondente, qualitativamente, a sua percepção do grau de relação para 
cada um dos quatro confrontamentos feitos, sendo eles entre pontos fortes 
com as oportunidades e ameaças, bem como pontos fracos com 
oportunidades e ameaças.” 
[...] 
“Para cada confrontamento fazíamos quatro perguntas:  
� De que maneira a força ‘x’ ajuda a buscar a oportunidade “y”? 
� De que forma a força ‘x’ me ajuda a defender da ameaça “z”? 
� Como a fraqueza ‘w’ dificulta a alcançar a oportunidade “y”? 
� Como a fraqueza ‘w’ suscetibiliza e/ou potencializa a ameaça ‘z’? 
 
Ao final da classificação de cada item, de acordo com o grau de relação 
identificado no cruzamento na matriz, os dados resultantes foram agrupados 
para estabelecer os principais objetivos a serem adotados pela empresa a 
partir de então, em termos estratégicos, e definir as ações estratégicas que 
deveriam ser tomadas. 
 
O próximo passo foi destacar e ordenar as ações estratégicas, por 
ascendência e prioridade.” 

 

 

Dessa forma, pôde-se conhecer o impacto das medidas que seriam 

tratadas pela estratégia da empresa, o envolvimento e a adesão dos executivos da 

empresa. 

 

A metodologia aplicada permitiu à empresa medir sua capacidade 

ofensiva, sua capacidade defensiva e o perfil do seu posicionamento, conforme 

apresentado no quadro 8.  
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Quadro 7 - SWOT por atributos 
Fonte: Alfa 
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Em seguida, foram definidas as ações prioritárias que deveriam ser 

desenvolvidas pela estratégia da empresa, conforme se vê nos quadro 9. 
 

 
 

Resultados apontados análise SWOT45 

CAPACIDADE OFENSIVA - CO 
(> 10 = alta; < 10 = baixa) 

-122 pontos (baixa capacidade de alavancar 
oportunidades). 

CAPACIDADE DEFENSIVA - CD 
(> 10 = alta; < 10 = baixa) 

-39 pontos (baixa capacidade para se defender das 
ameaças) 

POSICIONAMENTO 
(CO ou CD > 10 = posicionamento estratégico; CO 
ou CD < 10, com o outro negativo indica 
posicionamento operacional) 

-81 pontos (perfil operacional, com baixa capacidade 
de adaptação do ambiente interno a movimentos do 
ambiente externo) 

 

Quadro 8 - Resultados por análise SWOT 
Fonte: Alfa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quadro 9 - Lista de ações prioritárias 
Fonte: Alfa 
                                            
45 A observação do quadro demonstra que havia muito a ser feito para a empresa atingir seus 
objetivos, o que justificava plenamente a necessidade de mudança, respaldava a elaboração da 
estratégia, e demandava uma liderança atuante e participação da alta gestão da empresa para 
alcançar os objetivos traçados. Como conseqüência, um sistema de indicadores justificava-se plena 
e acertadamente não só para monitorar a implantação da estratégia, mas para servir de norte, de 
orientação para as ações e como retroalimentação da estratégia definida. 
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Com isso, a empresa definiu seus objetivos estratégicos para o período 

de cinco anos (2007-2011), atendendo a cinco diferentes linhas de ação, e 

sumarizadas no quadro 10, assim discriminadas:  

1. realizar a expansão geográfica e aumentar participação nas regiões 

atuais.  Para acompanhar essa expansão e aumento da participação 

nas regiões atuais, a empresa adotou realizar medições em função do 

mind share, tendo como base ser uma marca reconhecida na área 2 da 

Nielsen46, buscando estar entre as três marcas mais lembradas no 

segmento, como uma empresa que facilita a vida do consumidor; 

2. dobrar o faturamento em cinco anos (acumulado no período); 

3. internacionalizar a empresa: aumentar a participação das vendas ao 

exterior no faturamento da empresa para 20% do total; 

4. aumentar a participação dos novos produtos no faturamento total da 

empresa; 

5. aumentar o investimento na marca (%EBITDA).  

 

Realizar expansão 

geográfica e aumentar 

participação nas 

regiões atuais

Dobrar o faturamento 

em cinco anos 

(acumulado no 

período)

Internacionalizar a 

empresa

Aumentar a 

participação de novos 

produtos no 

faturamento total

Aumentar o 

investimento na marca 

(% EBITDA)

2007 Não mensurado Ano base 10% 1,0% 1,5%

2008

Estar entre as 3 

marcas mais 

lembradas no ES 13% 11% 1,5% 3,0%

2009

Estar entre as 3 

marcas mais 

lembradas no BH 45% 13% 2,0% 3,0%

2010

Estar entre as 3 

marcas mais 

lembradas no MG 61% 19% 2,0% 4,0%

2011

Estar entre as 3 

marcas na área 2 da 

Nielsen 100% 20% 2,0% 4,0%  
Quadro 10 - Objetivos estratégicos da empresa Alfa – período 2007 a 2011 

Fonte: Dados fornecidos pela empresa Alfa 

 

                                            
46 A área 2 mencionada refere-se ao consumidor que leva uma vida balanceada, correspondendo a 
mulheres 25-35 anos (com crianças), classes A e B, que vive em grandes centros e cidades de 
médio porte, procurando o equilíbrio entre corpo e mente. 
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A empresa adotou como referencial do seu sistema de indicadores o 

Balanced Scorecard. A partir dessa premissa elaborou o seu mapa estratégico, 

segundo as perspectivas financeira, cliente, processos internos e aprendizado e 

crescimento, como se pode ver pela figura 9. 

 

 

 
Figura 9 - Mapa estratégico da empresa 

Fonte: Alfa 

 

“Do ponto de vista prático, o que nós fizemos foi estruturar um mapa 

estratégico, seguindo o padrão do Balanced Scorecard, com base em três 

objetivos estratégicos principais, sendo que de cada um seriam obtidos 

outros objetivos corporativos [...]”. 

 

 

Etapa 2: Comunicar a estratégia 
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A comunicação da estratégia na Alfa ficou a cargo do departamento de 

Recursos Humanos, contando com pouca participação do departamento de 

Planejamento, o que levou a algumas dificuldades relatadas. 

 

“Não havia um departamento de Comunicação. A área responsável por 
comunicar os eventos ocorridos e os próximos passos a todos os níveis da 
empresa foi o departamento de Recursos Humanos. Isso realmente gerou 
dificuldades para o nosso projeto, uma vez que o RH não contava àquela 
altura com uma estrutura que comportasse as demandas [...].” 

 

Inicialmente o RH realizou workshops apresentados pelo pessoal de 

Recursos Humanos, com a média gestão, para comunicar a estratégia e apresentar 

os líderes para sua implementação.  

 

A segunda etapa consistiu de reuniões que ocorreram nos departamentos 

entre a média e baixa gerência e seus funcionários. Todavia, essas reuniões não 

ocorreram de forma sistemática, tampouco foi feito um acompanhamento mais 

próximo para verificar sua efetividade.47 

 

O que foi relatado pelos responsáveis do departamento de Planejamento 

é que havia pouca estrutura disponível para realizar a comunicação a contento. Isso 

fez com que várias etapas consideradas importantes pelo departamento não fossem 

comunicadas adequadamente, gerando dúvidas e insegurança. 

 

 

“Devido à pouca estrutura disponível e pela maneira como ela foi 
disponibilizada, o processo de comunicação não ocorreu de forma sistêmica 
e faltou coordenação. Na prática, somente a diretoria e algumas áreas cujo 
indicador estava diretamente ligado a elas, sabiam o significado e o peso do 
indicador para contribuir para que seus objetivos fossem atingidos.”  

 

 

Etapa 3: Identificar processos essenciais 

 

Após a segunda etapa de divulgação do plano, iniciou-se a revisão de 

processos para contemplar a estratégia da empresa e identificar os processos 

chaves à consecução da estratégia. O mapa estratégico foi ratificado pelas unidades 

                                            
47 Informações fornecidas pelo Analista de Planejamento em conversa não gravada. 
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de negócio consideradas chaves para a implantação da estratégia da empresa. 

Todavia, foi necessário um intenso apoio da gerência de Planejamento, devido às 

falhas de entendimento das ações estratégicas requeridas e do sistema de 

indicadores. 

 

 

“[...] Para chegar nessa definição foram necessárias novas reuniões com os 
grupos de trabalho, com a gerência e a diretoria da empresa, para validar o 
diagnóstico que havia sido feito e ratificar o mapa estratégico desenhado.”  
 

 “De diretores a funcionários diretamente envolvidos na rotina operacional, 
pudemos verificar a dificuldade de absorção e envolvimento de muitos dos 
colaboradores.”  

 
“O problema que enfrentamos na escolha dos indicadores foi o certo 
despreparo e a inexperiência de alguns, quando convidados a propor os 
indicadores à sua maneira e percepção, levando-nos a gastar mais tempo 
em explicar novamente o projeto e convencê-los da necessidade de se 
informarem a respeito.” 

 

 

No aspecto positivo, o ambiente para mudanças de processos foi 

favorecido parcialmente pela experiência que algumas áreas da empresa possuíam 

com metas e indicadores de qualidade.  

 

 

“Já havia na empresa uma cultura de monitoramento de indicadores, só que 
voltados à qualidade. Isso de alguma forma facilitou o processo porque já 
havia uma rotina em se trabalhar com metas e em monitorá-las, então as 
reuniões de acompanhamento não chegaram a ser um problema, o que 
facilitou o processo.”  

 

 

Não houve a necessidade de rever o sistema de qualidade da empresa 

como um todo, apenas alterações pontuais foram relatadas, nada significativo. 

 

Etapa 4: : : : Implementar BPM (gestão de desempenho de negócios) 

A empresa não implementou software de BPM e não utilizou a 

metodologia. 
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“A implementação do BPM não foi feita por não ter sido prioritária. 
Estávamos aguardando o momento certo para ser implementada, o que não 
ocorreu até agora. Por isso não podemos dizer que se mostraria deficiente 
ou satisfatório [...].” 
  

 

Passo 5: Estabelecer sistema de indicadores  

 

Foram estabelecidos indicadores atendendo às 4 perspectivas do 

Balanced Scorecard (perspectiva financeira, perspectiva do cliente, processos 

internos e aprendizado e crescimento). No mapa estratégico apresentado no passo 

1 é possível verificar como os objetivos se inter-relacionam entre as perspectivas.  

 

Se, por exemplo, analisar-se o reposicionamento do mix de produtos para 

os segmentos de mercado, através do mapa estratégico, pode-se observar todas as 

interdependências com outras atividades e processos, alinhando a organização. A 

figura 10 demonstra essa consideração. 

 

 

Figura 10 - Exemplo de interdependência e alinhamento de ações da Alfa 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A figura 10 revela além do entendimento da necessidade de manter a 

organização alinhada, a importância de um sistema de indicadores que permita 

monitorar cada processo ou atividade crítica para atingir os objetivos propostos.  

 

A empresa escolheu a metodologia de Kaplan e Norton (1997; 2001b; 

2004), porém, poderia também ter adotado a metodologia de Parmenter (2007), 

obtendo resultados semelhantes.  

 

O cerne da questão é a escolha correta dos indicadores e a participação 

de todos os envolvidos na sua definição e implementação. A metodologia adotada 

pela empresa e o mapeamento estratégico revelam o bom caminho da definição de 

indicadores que reflitam corretamente a estratégia da empresa, de forma integrada.  

 

 

“A definição dos indicadores ocorreu com a participação e responsabilidade 
de cada um dos envolvidos diretos e com alto grau de envolvimento, 
atuando direta ou indiretamente no alcance dos objetivos estratégicos e 
buscando definir os indicadores mais adequados ao acompanhamento do 
desempenho de um ou mais objetivos.  
 

A avaliação final sobre a pertinência ou não, do indicador recomendado por 
cada departamento ficou a cargo do nosso departamento (Planejamento), 
que atuava como uma área de apoio e condução de todo o processo da 
implementação da estratégia.”  

 

 

Etapa 6: Estabelecer sistemas de incentivos 

 

Como forma de manter o foco na estratégia, a empresa estabeleceu por 

meio do seu Departamento de Recursos Humanos, um plano de incentivos, criando 

uma remuneração variável, para alinhar os funcionários à obtenção das metas 

propostas pela organização.  
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O plano de incentivos proposto pelo RH assemelhou-se a um Plano de 

Participação nos Lucros e Resultados (PLR), sendo 70% dependente da meta 

estabelecida para o EBITDA48 . 

 

 

“Sabíamos que em um processo como este é recomendável que se amarre 
ao cumprimento do plano um sistema de remuneração, que premie o 
cumprimento do plano estratégico e à superação das metas monitoradas 
pelos indicadores. 
 

Com isso, a área de RH trabalhou na definição de em um programa de 
participação nos resultados, que determinou a distribuição de 70% do seu 
total, caso o principal indicador financeiro estipulado, o EBITDA, fosse 
cumprido. 
 

Esse era um indicador corporativo e seu resultado implicaria em uma nota 
igual a todos da empresa. Os restantes 30% eram relativos a indicadores 
específicos de cada área, o que tornaria o valor diferente entre os setores, 
uma vez que seus resultados variavam entre um e outro.”  

 

 

Apesar das dificuldades enfrentadas na comunicação da estratégia da 

empresa e do seu novo padrão de sistema de indicadores, o sistema de 

remuneração revelou-se, na ótica dos entrevistados, um agente motivacional, que 

contribuiu para aumentar a credibilidade do sistema de indicadores e da nova 

estratégia proposta pela empresa. 

 

“[...] montamos na empresa um sistema de remuneração variável atrelado 
aos resultados obtidos a partir da execução do projeto, afinal já havia ficado 
clara [...] a importância de se ter previsto o momento de comprovação dos 
esforços através da premiação.”  

 

 

Outro fator importante de ser mencionado com a adoção do sistema de 

remuneração variável foi que ele aumentou a participação dos responsáveis e seus 

funcionários para informar desvios de rota. 

 

 

“À medida que os indicadores eram acompanhados [...] sua rota era 
redesenhada com o objetivo de em seguida poder ser bem sucedida [...] era 

                                            
48 Earning, before interests, taxes, depreciation and amortization (em português: lucro antes dos juros, 
impostos, depreciação e amortização. 
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fortalecida a idéia na organização de seu sucesso e aumentava a 
credibilidade dessa estratégia [...]” 

 

 

Etapa 7 - Retroalimentar ações estratégicas 

 

A Alfa resolveu a questão da retroalimentação da estratégia realizando 

reuniões periódicas (mensais) de acompanhamento dos indicadores e apresentação 

dos itens sob a responsabilidade dos responsáveis por implementá-las. Nessas 

reuniões, cabe aos responsáveis relatar o progresso e os problemas enfrentados no 

desenvolvimento do processo estratégico da empresa.  

 

Essas reuniões, que por vezes contam com a participação da alta gestão 

da empresa, estimulam que os responsáveis mantenham-se sistematicamente 

informados sobre o andamento dos seus processos. 

 

“Durante a apresentação cada responsável faz um breve relato do status 
dos indicadores para a Diretoria, em comparação aos valores ou resultados 
previstos. Caso estejam inferiores à expectativa, o responsável deve indicar 
propostas para correção da rota, indicando sua preferência, que são 
discutidas posteriormente pela alta gestão e implementadas se forem 
viáveis. 
 
Se a sugestão feita pelo líder é aprovada, ela é imediatamente posta em 
prática e o líder recebe o incentivo da alta gestão pelo seu 
comprometimento e assertividade na indicação e na implementação da 
melhoria.” 

 

 

5.4 Análise da aplicação da lista de requisitos na Alfa 
 

 

A apresentação do caso permite fazer comparações com a lista de 

requisitos apresentada no capítulo 4, verificando semelhanças e diferenças, para 

após isso poder discutir a aplicabilidade da lista enquanto roteiro para o sistema de 

indicadores poder retroalimentar a estratégia da empresa.  

 

O que se observou no caso da Alfa é que houve muito cuidado na 

metodologia, em fazer com que a aplicação do Balanced Scorecard pudesse trazer 
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bons resultados à empresa, apoiando-a no atendimento dos objetivos propostos, 

como, por exemplo, revela o passo 1 acima, até a definição dos objetivos. 

 

Isso posto, é possível fazer-se as comparações feitas ação por ação, 

dentro de cada etapa pertinente entre o caso e a lista de requisitos retirada da 

revisão da literatura apresentadas a seguir. Os quesitos mencionados referem-se às 

pontuações resumidas no quadro 11 inserido na seção 5.6. 

 

 Etapa 1: Obter lista de ações estratégicas 

 

A primeira etapa do projeto da Alfa guarda bastante semelhança com a 

lista de requisitos.  

 

Ação 1: nota atribuída ao quesito 2: média 1,5 em 5 

 

A implementação ficou a cargo do Departamento de Planejamento o que 

garantiu o rigor no uso da metodologia do Balanced Scorecard, embora tenha 

gerado algumas resistências devidas à não formação de um grupo multidisciplinar 

para acompanhar a implementação.  

 

Foi possível perceber nas entrevistas feitas traços marcantes das 

qualidades sugeridas na lista de requisitos no pessoal do Departamento de 

Planejamento, o que pôde ser verificado pela assertividade dos entrevistados, pelo 

entusiasmo demonstrado, pela disponibilidade de colaboração e pela capacidade de 

articulação.  

 

Todavia, não houve o cuidado de definir formalmente um grupo executivo 

multidisciplinar para cuidar do desdobramento das ações estratégicas. Daí resultou a 

baixa nota atribuída pelos entrevistados ao quesito 2 (média 1,5 de 5). 

 

Durante as entrevistas, foi possível perceber que houve resistências 

internas, notadamente geradas por desgastes entre a Diretoria Industrial e a 
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Diretoria Comercial, o que teria sido certamente superado se tivesse sido proposto o 

grupo executivo multidisciplinar, com integrantes das duas diretorias. 

 

 

“Uma das falhas que encontramos foi que os processos do budget e de 
desenvolvimento de novos produtos atendiam prioritariamente às 
aspirações da Diretoria Industrial, em detrimento das definições da Diretoria 
Comercial, que respondia também por marketing e logística.” 
 
“[...] Havia um desgaste na relação das duas diretorias, porque a área 
comercial reclamava para si o direito de analisar o mercado e a partir daí 
prever o que deveria ser feito internamente para atender às suas diretrizes.” 
 
“Havia informações sobre os segmentos de consumo e produtos com maior 
crescimento no mercado, que eram analisadas pela Gerência de Marketing 
e de Planejamento, porém ainda assim estavam condicionadas à 
priorização estipulada pela Diretoria Industrial.” 
 

“Como em todo processo de estabelecimento de uma nova ferramenta, 
cultura ou metodologia, a empresa enfrentou grandes resistências por parte 
de alguns departamentos, em seus mais variados níveis. [...]”  

 

 

Ação 2: nota atribuída ao quesito 2: média 3 em 5 

 

As ações estratégicas foram muito bem definidas e detalhadas, isso 

facilitou a elaboração das etapas seguintes, de forma organizada, compensando em 

parte a falta do grupo executivo. 

 

 

“[...] Para cada objetivo, definimos um conjunto de ações estratégicas. Para 
atender aos dois primeiros, foram definidas as seguintes ações estratégicas: 
� identificar novos mercados, dentro do Brasil, que se mostrassem 
viáveis e com potencial de crescimento de vendas a curto e médio prazo;  
� abrir um número maior de escritórios regionais voltados ao 
atendimento das regiões enumeradas como prioritárias pela alta gestão; 
� criar uma diretoria de logística para mitigar as deficiências verificadas 
em suas operações; 
� identificar e expandir novos canais de vendas; 
� estar entre as três marcas mais lembradas (mind share) no 
segmento, como uma empresa que facilita a vida do consumidor. 

 
Para o terceiro objetivo, foram definidas as seguintes ações estratégicas: 
� reestruturar do comitê de desenvolvimento de novos produtos, que 
voltaria seu foco a produtos com maior valor agregado, às pesquisas sobre 
produtos com boa performance no mercado, e à maior agilidade e dinâmica 
empreendidas no processo de desenvolvimento e lançamento de novos 
produtos; 
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� qualificar a força de vendas para obter empenho na venda de 
produtos que o mercado percebe como diferenciados; 
� reservar um orçamento voltado à pesquisa e desenvolvimento de 
novos produtos, e especialmente no processo de lançamento. 

 
Para o quarto objetivo, foram definidas as seguintes ações estratégicas: 
� aprimorar o sistema de inteligência e acompanhamento dos 
mercados internacionais, comprando pacotes de informações e pesquisas 
sobre cada um deles. 
� montar um escritório no exterior, para melhorar o relacionamento 
com clientes do mercado oriental, e conseguir maior agilidade no 
processamento de pedidos e desembaraços aduaneiros de lotes de 
exportações; 
� comprar unidade de cortes de ovinos no Uruguai, para fazer 
exportações a países do Mercosul, utilizando acordos de bilaterais ou 
setoriais de comércio, que facilitam trâmites e tarifas, inclusive para o Brasil; 
� estruturar abertura de unidade de industrialização na China, com 
previsão de implantação para após o ano de 2012; 
� realizar estudos sobre novos produtos para cada mercado 
consumidor identificado, como água mineral, suco, cortes de frangos, etc., 
voltados à exportação.” 

 
 “No caso do quinto objetivo a ação ficou por conta da diretoria, que deveria 
garantir recursos para melhorar o investimento na marca, tornando-a mais 
conhecida no mercado nacional e internacional, disponibilizando recursos 
para marketing institucional e gestão da marca.” 

 

 

Faltou à empresa obter aprovação específica para o orçamento do projeto 

de implantantação da nova estratégia da empresa, embora nenhuma menção tenha 

sido feita pelos entrevistados quanto a algum problema que a falta desta aprovação 

pudesse ter trazido para o desenvolvimento do plano. 

 

 Etapa 2: Comunicar ações estratégicas 

 

Ação 1: nota atribuída ao quesito 2: média 2 em 5 

 

Houve a identificação de líderes definida pela diretoria da empresa e 

escolhidos entre a gerência média, responsáveis pela execução do plano de ação. 

 

Houve poucos workshops para comunicar a estratégia. Porém, foi 

mencionado nas entrevistas dificuldades de absorção e mesmo de envolvimento, o 

que permite concluir que ainda havia a necessidade de reforço. 
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 “[...] De diretores a funcionários diretamente envolvidos na rotina 
operacional, pudemos verificar a dificuldade de absorção e envolvimento de 
muitos dos colaboradores.”  
 
“[...] Houve desatenção em alguns itens importantes como comunicação e a 
adesão de pessoas chaves. Apenas parte da liderança aderiu realmente 
como se esperava.” 

  

 

Ação 2: nota atribuída ao quesito 2: média 2 em 5 

 

Talvez aqui a maior fonte de problemas da empresa na implantação da 

estratégia, ao deixar a comunicação do plano a cargo da área de Recursos 

Humanos, não por incapacidade desta, mas pelo seu distanciamento da estratégia 

de implementação.  

 

“[...] na minha percepção o processo de comunicação do mesmo (o plano) 
em cada uma de suas etapas e a todo o momento se mostrou em déficit. [...] 
esse é o ponto que menos foi observado pela direção da organização, 
especialmente devido ao fato de que não se tinha um departamento de 
comunicação exclusivamente dedicado às atividades que garantiriam o 
envolvimento dos colaboradores em torno dos assuntos mais 
representativos.” 

 

Teria sido recomendável a participação efetiva do Departamento de 

Planejamento, organizando as comunicações, realizando workshops e treinamentos, 

e podendo contar de qualquer forma com o apoio logístico da área de RH. 

 

Devido a isso, foram relatadas dificuldades em “vender” o projeto, não 

obstante o apoio e o empenho do RH em desempenhar bem o papel. Havia 

inexperiência do RH na metodologia, o que, somado à idéia de fazer tudo, o mais 

possível dentro de casa, ou seja, contando com recursos próprios de pessoal, gerou 

falta de informações e desalinhamento de linguagem. 

 

 

“Muitas das ações propostas mostravam-se mais complexas e menos 
desenroladas aos olhos dos responsáveis por desenvolvê-las, isso acabou 
gerando dificuldades no cumprimento de prazos e atrasou várias fases do 
plano original.” 
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Houve alguns eventos marcando os acontecimentos, porém ainda assim 

faltou atribuir mais importância a eles, o que dificultou surtir o efeito desejado, como 

se pôde observar no decorrer das entrevistas: 

 

 

“Não houve realização de eventos comemorativos a metas superadas 
dentro do projeto de implantação e acompanhamento regular do Balanced 
Scorecard na empresa, daí mais uma dificuldade para a fluidez do plano. 
Em relação ao reconhecimento, o que se pode citar, mas sem uma relação 
direta ao BSc, é o círculo de controle da qualidade, programa ligado à 
Qualidade Total da empresa que incentivava e reconhecia projetos 
apresentados e desenvolvidos pelos funcionários.“ 
 
“Não havia um departamento de Comunicação [...] várias etapas 
importantes e fundamentais deixaram de ser comunicadas adequadamente 
a cada nível, limitando-se a serem bem explicadas, quando muito, somente 
aos níveis de Diretoria e Gerências.”  

 

 

“[...] Sem dúvida seria preciso acoplar o programa CCQ ao plano do BSc da 
empresa, em algum momento, com algumas adequações de formato e 
propósito, como viés de envolvimento e comprometimento de todos com a 
estratégia da empresa, e não só em termos operacionais como 
historicamente o CCQ se caracterizava.” 

 

 Etapa 3: Identificar processos essenciais 

 

Ação 1: nota atribuída ao quesito 2: média 3 em 5 

 

Foram identificados de forma clara os processos essenciais que 

impactavam no desenvolvimento do plano. Esses processos especiais receberam o 

tratamento devido do Balanced Scorecard. 

 

Esse fato ajudou a manter o plano mais organizado e centrado, em parte 

favorecido pela experiência da empresa em tratar indicadores de performance, 

notadamente na área de qualidade. Verificou-se que as pessoas com maior 

experiência na área de qualidade tiveram maior participação no decorrer das ações 

estratégicas e na aplicação de indicadores específicos de suas áreas. 
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Não houve a necessidade de rever o sistema de qualidade da empresa 

como um todo, apenas alterações pontuais foram relatadas, nada significativo. 

 

 

 Etapa 4: Implementar BPM (gestão de desempenho de 

 negócios) 

 

Ação 1: nota atribuída ao quesito 2: média 2 em 4 

 

A empresa não se utilizou da metodologia BPM e também não fez 

nenhum investimento em software específico, decidindo utilizar o Excel como 

ferramenta para aplicação e utilização dos indicadores. 

 

Como já foi dito na lista de requisitos, não há nenhum problema em fazê-

lo. No estágio inicial é até preferível, já que isso ajuda a vencer resistências e torna o 

seu uso mais amigável aos usuários, no caso os responsáveis envolvidos na 

utilização do sistema de indicadores. 

 

A nota baixa atribuída pelos entrevistados ao quesito 2 indica que há 

problemas no desenvolvimento do plano, ainda fruto da falta de absorção e 

envolvimento como já mencionado. 

 

 Etapa 5: Estabelecer sistema de indicadores 

 

Ação 1: nota atribuída ao quesito 2: média 4,5 em 5 

 

O processo de definição dos indicadores da Alfa seguiu a metodologia 

Balanced Scorecard.  

 

O cerne da questão é a escolha correta dos indicadores e a participação 

de todos os envolvidos na sua definição e implementação. A metodologia adotada 
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pela empresa e o mapeamento estratégico revelam o bom caminho da definição de 

indicadores que reflitam corretamente a estratégia da empresa, de forma integrada.  

 

“A definição dos indicadores ocorreu com a participação e responsabilidade 

de cada um dos envolvidos diretos e com alto grau de envolvimento [...] 

buscando definir os indicadores mais adequados ao acompanhamento do 

desempenho de um ou mais objetivos [...]”. 

 

 

Ação 2: nota atribuída ao quesito 2: média 3 em 5 

 

Foi mencionado nas entrevistas o acompanhamento da alta gestão da 

empresa para acompanhamento da estratégia, embora esse acompanhamento não 

tenha surtido o efeito esperado de motivar outros níveis a se envolverem com o 

plano. 

 

“Sempre houve reuniões da alta gestão sobre o andamento da estratégia 
via BSc. Esse envolvimento, sem dúvida, foi o que possibilitou equilibrar o 
plano frente às dificuldades que ele se deparava. Contudo, apesar dessa 
rotina bem estabelecida, e das discussões ricas sobre todo o processo, 
verificava-se que o ‘saber’ sobre a estratégia, o BSc e seus 
desdobramentos limitava-se a somente aos níveis mais altos, fato que hoje 
é creditado ao fraco processo de comunicação do plano a todos os níveis.” 

 

Em conversas não gravadas com os entrevistados, porém, foi dito que em 

várias reuniões participa somente o representante do departamento de qualidade. 

Seria recomendável que a participação da alta gestão ocorresse de forma 

sistemática servindo como exemplo para o engajamento de todos. 

 

 

Ação 3: nota atribuída ao quesito 2: média 4 em 5 

 

Seguindo a metodologia Balanced Scorecard foi utilizado um número 

limitado de indicadores (20), não tendo sido mencionados problemas quanto a isso. 

 

 

Ação 4: nota atribuída ao quesito 2: média 3,5 em 5 
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A boa avaliação feita pelos entrevistados revela uma contradição, não 

tratada por esta dissertação. Foi mencionado nas entrevistas a falta de treinamento 

e também que houve “dificuldade de absorção e envolvimento de muitos dos 

colaboradores”, o que contradiz a nota alta. O possível contraponto é pelo fato da 

definição dos indicadores ter ocorrido “com a participação e responsabilidade de 

cada um dos envolvidos diretos e com alto grau de envolvimento”. 

 

Na verdade, faltou treinamento específico aos usuários. A Alfa não fez do 

treinamento um evento. Pessoas foram habilitadas a usar os indicadores, porém 

apenas informalmente. Também se pode atribuir a isso parte do atraso no 

desenvolvimento do plano, embora esse fator não tenha sido incluído pelos 

entrevistados dentre os fatores que contribuíram para o atraso do plano. 

 

“Não havia um plano de treinamento sobre a metodologia do BSc, parte 
devido à empresa não ter um departamento que oferecesse suporte na 
atividade [...]. De uma maneira geral, a formação e conscientização de todos 
sobre o BSc da organização foi se dando na medida em que o próprio 
projeto foi se desdobrando, como uma teoria absorvida pela prática imediata 
da ferramenta.” 

 

 

Ação 5: nota atribuída ao quesito 2: média 2 em 4 

 

Havia nas áreas mais voltadas à qualidade a preocupação de valorizar 

sugestões de melhoria, todavia não houve a formalização de um sistema de 

incentivos ou a inclusão em algum sistema já existente para apresentação de 

sugestões de melhoria.  

 

 Etapa 6: Estabelecer sistemas de incentivos 

 

Ação 1: nota atribuída ao quesito 2: média 2,5 em 5 

 

A Alfa estabeleceu um plano de remuneração variável, cujo acesso não 

foi permitido pela empresa. O relato é de que 70% do cálculo está atrelado à meta 
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de atingir o EBITDA e os 30% restantes relacionam-se ao indicadores específicos 

das áreas. 

 

Há um avanço na empresa em relação a esse ponto, todavia o peso 

atribuído ao resultado (70%) ainda é significativo e, de certa forma, desvirtua a 

própria metodologia do Balanced Scorecard. Esse tipo de decisão é comum quando 

o sistema é desenhado de forma centralizada, no caso da Alfa, pelo RH. 

 

Os entrevistados relatam que o sistema de incentivos aumentou a 

motivação dos envolvidos, mas não ficou claro de que forma isso aconteceu nem 

quando, aumentando a possibilidade de que a argumentação tenha sido metódica e 

não real, o que pôde ser percebido pelo entrevistador, a partir da falta de entusiasmo 

demonstrada ao discutir o sistema de incentivos, ao contrário do que ocorria quando 

a metodologia Balanced Scorecard era discutida.  

 

 

Ação 2: nota atribuída ao quesito 2: média 1,5 em 5 

 

Não houve nenhum evento comemorativo institucional da empresa, em 

virtude de superação de metas. 

 

Questionados a respeito, os entrevistados alegaram que não é usual na 

empresa fazer esse tipo de manifestação, e que, apenas iniciativas individuais eram 

levadas adiante. Não por coincidência, essas iniciativas foram tomadas, na maioria 

das vezes pelos líderes mais atuantes e que trabalhavam melhor sua equipe.  

 

A nota baixa atribuída ao quesito 2 revela que também que esse aspecto 

era importante aos olhos dos entrevistados e poderia tê-los ajudado a vencer 

resistência e melhorar a adesão ao plano.  

 

 

“Não houve eventos especiais para comunicação do plano, daí o 
diagnóstico de deficiência no processo de comunicação. E pode-se dizer 
que o plano teria tido seu desenvolvimento facilitado em muito se eventos 
como workshops tivessem sido realizados.” 
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Etapa 7: Retroalimentar ações estratégicas 

 

 

Ação  1: nota atribuída ao quesito 2: média 3 em 5 

 

Há reuniões mensais para discutir e apresentar a evolução do plano e 

eventuais problemas ou necessidades de ajuste. 

 

“A empresa avalia o desempenho estratégico através da realização de 
reuniões mensais para apresentação dos itens pelos responsáveis e em 
ocasiões onde cada um responsável é convidado a refletir sobre o processo 
estratégico da empresa e seus problemas.”  

 

 

Ação 2: nota atribuída ao quesito 2: média 3 em 5 

 

Nas reuniões mensais ocorre a participação dos responsáveis para 

discutir o andamento da estratégia, contando por vezes com a participação da alta 

gestão, que reconhece e incentiva a apresentação de proposta de correção de rota.  

 

“[...} cada responsável faz um breve relato do status dos indicadores para a 
Diretoria [...}. Caso estejam inferiores à expectativa, o responsável deve 
indicar propostas para correção da rota indicando sua preferência, que são 
discutidas posteriormente pela alta gestão [...].” 
 
“[...] Se a sugestão feita pelo líder é aprovada [...] o líder recebe o incentivo 
da alta gestão pelo seu comprometimento e assertividade na indicação e na 
implementação da melhoria.” 

 

 

 

Ação 3: nota atribuída ao quesito 2: média 3 em 5 

 

Nas reuniões periódicas de acompanhamento, por vezes há correções de 

rota definidas nessas reuniões, se os indicadores estiverem abaixo da expectativa, 

quando então o responsável deve “indicar propostas para correção da rota, 
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indicando sua preferência, que são discutidas posteriormente pela alta gestão”, e se 

sua sugestão for aprovada ela é “imediatamente posta em prática”. 

 

É recomendável que outros líderes participem como convidados nessa 

reunião, de forma a aumentar o engajamento e a tornar o processo menos 

burocrático e hierárquico. 

 

 

5.5 Considerações sobre o caso 
 

O que foi observado durante as entrevistas foi um grande entusiasmo dos 

entrevistados em falar da implementação do Balanced Scorecard, porém uma 

compreensível reticência em relatar os problemas, notadamente relacionados ao 

processo de comunicação dos indicadores, e à resistência enfrentada na 

implementação.  

 

O que se percebe no estágio atual em que se encontra a Alfa, segundo 

relato dos entrevistados, é que houve atrasos não previstos no desenvolvimento das 

ações estratégicas. 

 

Questionados sobre quais seriam as principais causas do atraso, houve 

consenso de que a comunicação foi o mais prejudicial. 

 

“Faltou uma comunicação mais efetiva. Apesar do bom trabalho de RH, não 
conseguimos chegar ao estágio que pretendíamos. O ponto positivo é que 
isso começamos a abrir discussões e a rever mais pontos críticos que não 
eram analisados na alta gestão.” 

 

 

Ficou claro que as ações individuais superam as ações coletivas no caso 

da Alfa. Isso pode ter sido em grande parte causado pela falta da determinação de 

um grupo executivo para levar adiante o projeto estratégico da empresa, ao que se 

soma a centralização, quase que burocrática, no Departamento de Planejamento. 

 

Não obstante, ressalte-se o alto grau de envolvimento dos responsáveis 

pelo Departamento de Planejamento, o seu domínio da metodologia e a paixão com 
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que tratam o projeto. Sem dúvida, os responsáveis foram muito bem escolhidos pela 

diretoria da empresa, porém seria recomendável utilizarem equipes 

multidisciplinares, de forma a reduzir resistências. 

 

Isso posto, fica clara importância em seguir tanto quanto possível a lista 

de requisitos propostos. O descuido com a definição do grupo responsável pela 

implementação de ações estratégicas, a falta de uma comunicação efetiva e 

participativa, entre outros, causaram atrasos no desenvolvimento das ações e não 

permitem obter os resultados do sistema de indicadores na sua plenitude. 

 

“O projeto está atrasado. Tivemos alguns percalços em função de não 
termos conseguido conectar toda a empresa como esperávamos e no 
tempo que desejávamos. Houve desatenção em alguns itens importantes 
como comunicação e a adesão de pessoas chaves. Apenas parte da 
liderança aderiu realmente como se esperava.” 
 
 
”Embora quase a totalidade dos pontos assumidamente fundamentais 
tenham sido considerados [...] houve pontos de desacordo entre o seu 
protocolo e a estrutura vigente oferecida pela organização [...] alguns 
cuidados deixaram de ser tomados, devido a particularidades da nossa 
organização, durante o andamento do processo estratégico.” 
 
 

 

A retroalimentação depende de um forte patrocínio, traduzido em 

participação efetiva da liderança e da alta gestão da empresa, assim como, em uma 

motivação e auto-motivação dos líderes e de suas equipes. 

 

 

5.6 Avaliação da lista de requisitos 
 

 

Após o término do ciclo de entrevistas, a lista de requisitos foi submetida a 

dois processos de avaliação pelos entrevistados, cuja íntegra encontra-se no 

apêndice C: 

 

1. avaliação dos entrevistados da lista de requisitos (por ação 

proposta), atribuindo notas a dois quesitos (para cada item da lista 
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foram atribuídas notas conforme a escala de importância de 1 

(menos importante) a 5 (mais importante): 

• quesito 1 - a aplicabilidade da lista enquanto roteiro para 

definição de indicadores chaves que possam se alinhar 

com as ações estratégicas da empresa e retroalimentá-

las; 

• quesito 2 - em que medida foram aplicadas na empresa 

as ações recomendadas pela lista, ou seja, o que ocorreu 

na empresa em relação à aplicação da lista. 

 

2. Avaliação dos entrevistados sobre a evolução da ações 

estratégicas na empresa Alfa quanto à consecução dos seus 

objetivos e ao seu planejamento, atribuindo um percentual de 0% a 

100%, sendo 100% o grau máximo em que as ações estratégicas 

teriam ocorrido ou estariam acontecendo plenamente conforme o 

esperado.  

 

Após obter as respostas dos entrevistados os dados foram tabulados e 

transformados em percentual, conforme apresentado no quadro 11 para verificar a 

aplicação da lista de requisitos na empresa. 
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Quesito 1 Quesito 2 Quesito 1 Quesito 2
Etapa 1
Ação 1 5 5 1 5 2
Ação 2 5 5 3 5 3

Etapa 2
Ação 1 5 5 2 5 2
Ação 2 5 5 2 5 2

Etapa 3
Ação 1 5 5 3 5 3

Etapa 4
Ação 1 5 4 2 4 2

Etapa 5
Ação 1 5 5 4 5 5
Ação 2 5 5 3 5 3
Ação 3 5 5 3 5 5
Ação 4 5 5 4 5 3
Ação 5 5 4 2 4 2

Etapa 6
Ação 1 5 5 3 5 2
Ação 2 5 5 1 5 2

Etapa 7
Ação 1 5 5 3 5 3
Ação 2 5 5 3 5 3
Ação 3 5 5 3 5 3

Total 80 78 42 78 45
% 100% 98% 53% 98% 56%

Analista de planejamento Gerente de planejamento
Total de 
pontos 

possíveis

 

Quadro 11 - Avaliação dos entrevistados – quesitos 1 e 2 

Fonte: O autor 
 

O quadro 11 revela que os entrevistados revelaram grande aceitação das 

ações propostas pela lista (98% na avaliação de ambos). Esse percentual é obtido 

dividindo-se o total de pontos atribuídos pelos entrevistados (78) pelo total de pontos 

possíveis (80). 

 

Após a tabulação dos quesitos 1 e 2 foi então possível fazer a 

comparação com a evolução das ações estratégicas conforme percepção dos 

entrevistados com o quesito 2 (o quanto a e empresa aplicou das ações propostas 

pela lista), conforme pode ser visto no quadro 12.  
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Quesito 1 Quesito 2
Aplicação 
(%) quesito 

2

Evolução das ações 
estratégicas como 
percebido pelo 
entrevistado

Analista de planejamento 78 42 53% 55%
Gerente de planejamento 78 45 56% 60%
Média 78 43,5 55% 58%  

Quadro 12 - Evolução das ações estratégicas como percebido pelo entrevistado.  

Fonte: O autor. 

 

O quadro 12 revela que há uma razoável convergência de resultado entre 

o quesito 2 (55% na média das duas avaliações), com a evolução das ações 

estratégicas como percebido pelo entrevistado (58% na média das duas avaliações). 

 

Devido ao pequeno número de entrevistados e à aplicação da lista a 

apenas um caso não é possível fazer generalizações enquanto modelo, mas é 

possível verificar como a utilidade da lista enquanto aplicação e enquanto roteiro 

para definição de indicadores chaves que possam se alinhar com as ações 

estratégicas da empresa e retroalimentá-las. 
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6 RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 
6.  
 
6.1 Resultados e conclusões 
 

 

Essa dissertação discorreu sobre a importância de um bom planejamento 

para utilização do sistema de indicadores para implantação e retroalimentação de 

ações estratégicas.  

 

Na revisão da literatura foi visto sobre a necessidade de ter uma 

abordagem holística de um sistema de indicadores (KAPLAN; NORTON, 1997; 

2001; PARMENTER, 2007). Dessa forma foi analisado inicialmente o processo de 

elaboração e implantação de estratégias, para chegar às ações estratégicas, ponto 

de partida para efeito de análise desta dissertação. 

 

Para poder analisar o sistema de indicadores de forma holística incluiu-se 

na revisão da literatura aspectos importantes a serem considerados para 

compreensão do tema como:  

� gestão de operações;  

� gestão de competências,  

� a gestão de desempenho;  

� estratégia de operações; 

� vantagens competitivas;  

� gestão de desempenho dos negócios - Business Performance 

Management (BPM).   

 

Essa abordagem holística permitiu identificar na literatura sugestões para 

um melhor planejamento na utilização de um sistema de indicadores enquanto apoio 

à revisão de ações estratégicas. 

 

Para ampliar ainda mais a visão da importância de se ter um bom 

planejamento de um sistema de indicadores para que ele atinja seus objetivos, foi 

elaborada uma lista de requisitos a partir da revisão da literatura, como roteiro para a 



     146

implementação de indicadores chaves e em seguida foi feita aplicação da lista a um 

caso real. 

 

A análise do caso serviu dessa forma para observar-se a aplicabilidade da 

lista de requisitos em uma empresa que utilizou a metodologia de Balanced 

Scorecard de Kaplan e Norton para implantação do sistema de indicadores 

verificando os impactos pela adoção ou pela não adoção das ações propostas pela 

lista. 

 

É importante reconhecer, como demonstra a aplicação da lista no caso 

apresentado, que o sistema de indicadores pode representar um apoio importante 

na retroalimentação de ações estratégicas, como sugerem entre outros autores, 

Frolick e Ariyachandra, (2006), Kaplan e Norton (2001b), Neely et al. (2002).  

 

Para tanto, esse processo deve converter-se em um processo contínuo e 

participativo, como visto em Kaplan e Norton (2001b), modificando a estratégia 

quando necessário (detectado pelo sistema de indicadores), até que os objetivos 

sejam atingidos, quando provavelmente uma outra estratégia já deverá estar em 

curso. 

 

O projeto de mudança da Alfa, que originou a aplicação do Balanced 

Scorecard, traduziu-se em várias linhas de ação, planos táticos e estratégicos 

aplicáveis às unidades de negócio, para um período de cinco anos, que ainda 

encontra-se no seu segundo ano de curso.  

 

Mais importante do que analisar se todas as metas definidas para os 

pontos de medição (milestones) estão sendo atingidas foi observar as dificuldades 

enfrentadas pela empresa em obter o engajamento de todos na organização para a 

mudança, que se bem conduzida poderá reservar-lhe um novo patamar, ou por que 

não dizer, uma nova empresa, energizada pelas mudanças.  

 

As dificuldades enfrentadas pela empresa e o depoimento dos 

entrevistados apontam na direção do entendimento que a adoção da lista de 

requisitos poderia ter evitado os problemas mencionados pelos entrevistados. 
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Para lograr sucesso uma empresa precisa constantemente rever sua 

estratégia para monitorá-la e fazer os ajustes necessários, como ponderam Frolick e 

Ariyachandra (2006), à medida que algum desvio importante ocorra. Logo, pode-se 

dizer que elaboração e implementação da estratégia, gestão de processos e 

indicadores de performance são interdependentes e formam um processo ativo de 

descoberta, aprendizagem, e adaptação.  

 

No caso da Alfa o processo mostrou-se tão ou mais importante que a 

forma e o conteúdo. Mesmo que se tenha uma metodologia bem definida, como no 

caso da Alfa que buscava implementar o Balanced Scorecard, mesmo que forma e 

conteúdo se encaixem harmoniosamente, se houver falha no processo o uso do 

sistema de indicadores não será eficiente e não trará com isso os resultados 

esperados. 

 

Nisso reside a contribuição pretendida com a elaboração da lista de 

requisitos, apresentada no capítulo 4. A análise transversal do caso feita no capítulo 

5 demonstrou que falhas de processo atrasam a implementação de ações 

estratégicas.  

 

Na Alfa foram identificados pelos entrevistados problemas como 

comunicação, falta de adesão de pessoas chaves, falta de envolvimento, entre 

outros. A apresentação da lista de requisitos aos entrevistados foi de grande 

aceitação (98%), o que revela que teria sido de grande valia para o desenvolvimento 

do plano de ação da empresa, o que pode ser comprovado pelos depoimentos:  

 

‘” [...] em comparação com os padrões diretivos da lista proposta, houve 

pontos de desacordo entre o seu protocolo e a estrutura vigente oferecida 

pela organização [...] o resultado do avançamento evidencia que alguns 

cuidados deixaram de ser tomados, devido a particularidades da nossa 

organização, durante o andamento do processo estratégico.” 

 

“Houve desatenção em alguns itens importantes como comunicação e a 

adesão de pessoas chaves. Apenas parte da liderança aderiu realmente 

como se esperava.” 
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A aplicação do caso demonstrou a pertinência da lista de requisitos como 

apoio ao desenvolvimento do sistema de indicadores, de forma holística. 

 

Dessa forma, a revisão da literatura feita no capítulo 3 e a aplicação da 

lista de requisitos feita no estudo de caso permitem-nos responder à questão central 

de forma assertiva, um planejamento adequado para desenvolver indicadores de 

desempenho pode apoiar a definição de indicadores chaves que retroalimentem e se 

alinhem com as ações estratégicas em uma empresa de manufatura. Sua 

interdependência de forma sinérgica com a estratégia demonstra sua relevância.  

  

Vimos, no transcorrer da dissertação e da análise do caso, como a 

comunicação exerce um papel importante para o sistema de indicadores, como se 

traduz em um fator crítico de sucesso, efetivo, eficiente e eficaz.  

 

Analisando como ocorre a comunicação e o problema gerado em não o 

fazer de forma eficaz, responde à questão de como as ações estratégicas da 

empresa são comunicadas internamente. Elas devem ser comunicadas e reforçadas 

a todos os envolvidos na organização sob pena de, se não o fizer, causar atrasos no 

desenvolvimento do plano. Para serem efetivas precisam estar acompanhadas de 

um plano de ação que contemple sua divulgação e no qual esteja definido um grupo 

executivo responsável por sua implementação, com um perfil característico já 

explorado ao longo da dissertação, seguindo sugestões de Robbins (1999; 2000). 

 

Através da revisão da literatura, da lista de requisitos e de sua aplicação 

ao estudo de caso foi possível responder à segunda pergunta sobre como são 

definidos os indicadores de desempenho, que devem ser precedidos de seu 

planejamento, definindo desde o início um grupo executivo multidisciplinar e uma 

liderança com características marcantes de organização, flexibilidade, proatividade, 

capacidade de execução e comunicação, para levar adiante o projeto. 

 

Ainda em resposta à segunda questão foi possível estudar no 

desenvolvimento da dissertação e do estudo de caso a importância de se definir 

indicadores que sejam realmente críticos ao processo, mas que ao mesmo tempo 
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possam ser facilmente entendidos e utilizados. Para isso é importante um bom 

projeto de comunicação e treinamento, com a participação de todos os envolvidos, e 

notadamente um apoio efetivo da alta gestão da empresa. 

 

A terceira pergunta respondida foi se o sistema de indicadores implica em 

uma trajetória de sucesso na implantação e monitoramento de ações estratégicas. 

Por meio da revisão da literatura e com sua aplicação prática na análise transversal 

de caso, foi verificado que o sistema de indicadores resulta em um importante apoio 

na implantação e monitoração de ações estratégicas, desde que, como já dito, seja 

precedido por um planejamento efetivo para apoiar o seu uso como propõe a lista de 

requisitos.  

 

O objetivo desta dissertação foi gerar uma lista de requisitos, retirada da 

revisão da literatura, como apoio à implementação e retroalimentação de ações 

estratégicas (em que se definem quais ajustes são necessários, quais pontos devem 

ser melhorados e quais benefícios podem ser potencializados, para gerar vantagens 

competitivas) e testar sua aplicabilidade através de um estudo de caso, como forma 

de contribuir no entendimento e na avaliação da importância dos indicadores de 

desempenho dos negócios no acompanhamento e revisão de ações estratégicas.  

 

Conclui-se então que formulação e implantação da estratégia, gestão de 

processos, gestão da performance dos negócios, sistema de indicadores de 

performance e retroalimentação da estratégia precisam caminhar alinhados o que 

configura a visão holística do tema como apregoam Parmenter (2007), Kaplan e 

Norton (1997; 2001). É desse alinhamento que depende o sucesso da empresa em 

conseguir atingir seus objetivos propostos.  

 

 

6.2 Limitações ao estudo 
 

A análise transversal do estudo de caso apresentou algumas limitações. 

Seria recomendável ter feito entrevistas com pessoas de outros departamentos, para 

colher suas impressões, quanto ao uso de indicadores.  
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Também houve uma limitação em não se obter um apoio expresso da alta 

gestão da empresa, que embora não tenha se oposto a fazer o estudo de caso, não 

pôde estar disponível para as entrevistas, delegando as respostas às questões 

formuladas aos responsáveis pelo departamento de planejamento. Ter colhido o 

depoimento da alta gestão mostrou-se ao quase término do trabalho, que teria sido 

de grande valia. 

 

Esse é um problema não raro em estudos de caso como revela Yin (2005) 

ponderando que não se controla o ambiente da coleta de dados em um estudo de 

caso e portanto, ao entrevistar pessoas-chave é preciso trabalhar em conformidade 

com sua disponibilidade. 

 

Outro aspecto a chamar a atenção foi a falta de dados quantitativos. Na 

revisão final da dissertação ficou evidenciado que teria sido possível traduzir a lista 

em um sistema de pontuação, precedido de questionários a líderes de outras 

empresas para ordenar sua importância e depois comparar essa aplicação com o 

estágio esperado da empresa, em uma combinação de dados quantitativos e 

qualitativos.  

 

Foi interessante verificar a pontuação atribuída pelos entrevistados sobre 

a validade da lista (78 pontos de 80 possíveis), a sua opinião revelando o quanto a 

lista foi aplicada na empresa (56%) e o quanto avançaram as ações estratégicas na 

Alfa (58%), porém a limitação do número reduzido de respostas não permite fazer 

maiores generalizações.  

 

Um estudo quantitativo apurado poderia fazer considerações importantes 

sobre a relação entre a lista e o avanço de ações estratégicas, algo que por sido 

adotada que não foi possível contemplar nesta dissertação.  
 

Outra recomendação para melhorar a proposta teria sido aumentar o 

número de estudos de casos, o que poderia ter ampliado as observações e sua 

análise. Isso iria demandar uma eficiente gestão do tempo, para não replicar os 
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problemas de compatibilização de agendas já enfrentados com apenas um único 

caso.  

 

Houve uma contradição na resposta dos entrevistados quanto à ação 4 da 

etapa 5 que não foi tratada ou esclarecida junto aos entrevistados, por ter sido 

observada apenas após a conclusão do estudo de caso. Um cruzamento lógico das 

respostas que pudesse emitir um sinal de alerta para alguma contradição teria sido 

útil, servindo de recomendação a estudos futuros que sigam o mesmo caminho.  

 

 

6.3 Indicações para desenvolvimento futuro 
 

 

O tema indicadores de desempenho dos negócios mostrou-se desafiador 

e instigante. Diversas abordagens podem ser feitas a partir do tema, partindo da 

definição da lista de requisitos. 

 

Uma indicação seria medir quantitativamente, como já dito na seção 

anterior, qual o impacto da utilização da lista de requisitos na efetividade do uso do 

sistema de indicadores. 

 

Outra recomendação é medir também quantitativamente o resultado 

esperado pela estratégia original da empresa e o impacto dos ajustes feitos à 

estratégia provenientes da retroalimentação feita pelos indicadores.  

 

Uma outra ótica que pode ser desenvolvida é a partir da gestão de 

processos, avaliando em que medida os indicadores de desempenho reorientam 

processos na empresa e aumentam sua produtividade. Este tipo de abordagem vem 

sendo tangenciada por prêmios da qualidade como o Malcolm Baldrige e a 

European Foundation for Quality Management. 

 

De qualquer modo, em que pesem as limitações, o tema continua sendo 

desafiador e permite um bom campo de trabalho. A riqueza das informações obtidas 
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quando da revisão da literatura e o desenvolvimento do estudo de caso tornou 

possível cumprir o objetivo proposto pela dissertação. 

 

As análises feitas e o desenvolvimento do estudo de caso abrem um 

espaço instigante para novos tipos de abordagem, ampliando ainda mais a análise 

do tema seguindo-se, por exemplo, a sugestão de utilizar dados quantitativos, ainda 

que dentro de uma abordagem fenomenológica. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Sugestão de indicadores chaves (resultado ou desempenho) 
 

 

 

A lista abaixo serve apenas como sugestão de possíveis indicadores, não 

tendo a finalidade de esgotar o tema, até porque cada organização e atividade pode 

demandar indicadores específicos, apenas tomando o cuidado para não cometer 

excessos, ou seja, há que limitar-se o número de indicadores escolhidos, seguindo-

se, por exemplo, a metodologia de Parmenter (2007) 10-80-10, ou seja, 10 

indicadores chaves de desempenho, 80 indicadores de performance e 10 

indicadores chaves de resultado, ou a metodologia Balanced Scorecard de Kaplan e 

Norton (1997, 2001b) que recomenda não mais de 15 indicadores. 

 

A lista foi obtida da revisão da literatura utilizando sugestões feitas por 

Kaplan e Norton (2004), Parmenter (2007), Wireman (2005), Corrêa e Corrêa (2006) 

e Neely et. Al (2002). 

 

Objetivo Indicadores 

- Aumentar o retorno sobre o 
capital investido dos 
acionistas 

- ROCE (Retorno sobre o capital investido) 

- Maximizar utilização dos 
ativos existentes 

- Índice vendas/ativo 
- Giro dos estoques 
- Geração de caixa disponível 
- Eficiência dos investimentos (valor presente líquido dos 

novos projetos dividido pelo investimento total) 
- Produtos novos em desenvolvimento, em relação à 

capacidade disponível 
- Porcentagem de faturas pagas no vencimento 

- Rentabilidade - Lucro líquido (depois dos impostos) 
- Classificação em margem líquida x concorrência 

- Crescimento da receita - Receita por produto/serviço 

- Liderança de custo  - Despesas operacionais totais 
- Taxa de crescimento do volume x setor 

- Crescimento rentável - Taxa de crescimento do volume vs. setor 

- Eficiência do capital de giro - Prazo médio dos estoques 
- Giro dos estoques 
- Prazo médio de contas a receber 
- % de faltas nos estoques 
- Ciclo financeiro ou de caixa 

- Estabilidade interna - Equilíbrio de receitas e despesas internas 
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- Atrair novos clientes - % de novos clientes 
- Encantar clientes almejados - Market share

49 
- Aumentar a receita decorrente 

de novos clientes 
- Receita em reais oriunda de novos clientes 

- Aumentar participação nas 
compras dos clientes 
existentes 

- Porcentagem de crescimento nas compras dos atuais 
clientes 

- Construir relacionamentos 
com distribuidores / 
revendedores 

- Avaliação do comprador misterioso50 (mistery shopper) 
- Aumento do lucro bruto do distribuidor/revendedor 
- Pesquisa entre distribuidores / revendedores  

- Estabelecer produtos e 
serviços inovadores 

- ROI dos novos produtos 
- Taxa de aceitação dos novos produtos 

- Melhorar desempenho e 
processos 

- Número de paradas não planejadas 
- Número de processos com melhorias substanciais 
- Quantidade de processos ineficientes 
- % de itens entregues sem defeito 
- Número e freqüência de reclamações dos clientes 
- Índices de defeitos em partes por milhão 
- Custo de inspeção e testes 
- Tempo de ciclo ou leadtime 
- Duração e eficiência do processo 

- Melhorar gerenciamento de 
estoques 

- Níveis de estoque 
- Índices de faltas 
- Custo de armazenamento e distribuição 

- Liderança de custo - Custos de atividade x concorrência 
- Custo por unidade comparado com o dos concorrentes 
- Porcentagem de redução anual do custo por unidade 

de produto 
- Porcentagem de variação no custo orçado 
- Despesas gerais, com vendas e administrativas por 

unidade de produto ou por localidade 
- Reduzir o custo de 

propriedade 
- Custo baseado em atividade da aquisição de materiais 

e serviços (custo de pedir, receber, inspecionar, 
armazenar e lidar com os defeitos) 

- % custos de transação sobre preço total de compra 
- % de compras efetuadas por EDI 
- Avaliação dos fornecedores 

- Desenvolver a capacidade de 
fornecimento just-in-time 

- Prazo decorrido entre o pedido e o recebimento 
- % de entregas pontuais 
- % entregas com atraso 
- % dos pedidos entregues pelos fornecedores 

diretamente no processo de produção 
- Melhorar relacionamento 

estratégico com fornecedores 
- Número de inovações introduzidas pelos fornecedores 
- Número de fornecedores que prestam serviços 

diretamente aos clientes 
- Número de novos projetos desenvolvidos em parceria 

com fornecedores classe A 

                                            
49 A utilização do indicador market share indica entre outras coisas que o grau de satisfação dos 
clientes está aumentando ou crescendo satisfatoriamente daí estar aumentando a participação da 
empresa no mercado em relação aos seus concorrentes. Por analogia, uma diminuição indica que 
há um aumento na insatisfação dos clientes com a empresa. 

 
50 O comprador misterioso é utilizado normalmente em empresas no varejo e refere-se a pessoas 
enviadas pelo proprietário ou dirigente da empresa que se comportam como clientes para conhecer 
o comportamento dos funcionários e seu nível de atendimento aos clientes. 
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- Maximizar utilização dos 
ativos fixos 

- Capacidade utilizada 
- Confiabilidade do equipamento - tempo disponível para 

produção 
- Número paralisações, flexibilidade 

- Conformidade com 
especificações, pontualidade 

- Número de pedidos perfeitos 
- % de defeitos no recebimento de pedidos 
- % de fornecedores qualificados que dispensam 

inspeção no recebimento 
- % de pedidos recebidos com perfeição 

- Melhorar meio ambiente, 
saúde e segurança 

- Número de incidentes ambientais 
- Índice de dias de afastamento do trabalho 
- Índice de freqüência de acidentes 

 

- Manter ou melhorar clima  - Pesquisa de clima entre empregados 
- Desenvolvimento de 

competências e habilidades 
essenciais 

- Balanced Scorecard pessoais 
- Disponibilidade de competência estratégica 
- Porcentagem de empregados com planos de 

desenvolvimento 
- Acesso à informação 

estratégica 
- Disponibilidade de informação estratégica 

- Comprometimento dos 
empregados 

- Pesquisas sobre comprometimento de empregados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     162

APÊNDICE B – Sumário das entrevistas feitas na empresa objeto do estudo de 
caso – Empresa Alfa 

 

As entrevistas que constam neste apêndice foram feitas com o Analista de 

Planejamento e o Gerente de Planejamento, envolvidos diretamente no processo de 

implementação do Balanced Scorecard.  

 

Para orientar as entrevistas, foi elaborado um questionário de dez 

questões, como segue abaixo, como já dito na metodologia orientadas mais em 

função de tópicos do que propriamente na resposta íntegra às questões.  

 

A empresa forneceu diversos documentos, planilhas e material de apoio 

utilizado no projeto de implantação, porém solicitou a não divulgação de nomes e 

valores.  

 

Após o término das entrevistas, feitas em áudio, elas foram transcritas e 

decodificadas em função dos tópicos de interesse, para cumprir os objetivos desta 

dissertação. No final deste apêndice encontram-se trechos das respostas obtidas. 

Houve o cuidado em manter os trechos na íntegra, a fim de não perder o sentido 

nem a força dos argumentos dos entrevistados. 

 

Os textos escritos neste apêndice foram submetidos ao analista de 

planejamento da empresa, para obter seu conhecimento e aprovação. Em função de 

outros compromissos assumidos pelo Gerente de Planejamento, não foi possível 

fazer o mesmo com ele, porém foi-lhe relatado por telefone o que havia sido 

resumido e não houve nenhuma oposição. 

 

A seguir as 10 perguntas que orientaram a entrevista, como ponto de 

partida: 

Questão 1: Como ocorreu o processo de elaboração da 

estratégia da empresa inicialmente?  

Questão 2: Como foram definidas as prioridades para as ações 

estratégicas?  

Questão 3: Como foi o processo de escolha dos indicadores? 
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Questão 4: Quais foram as dificuldades que o departamento de 

Planejamento enfrentou na atribuição dos 

indicadores? 

Questão 5: Como foi feita a comunicação da estratégia e dos 

indicadores? 

Questão 6: Foi elaborado algum plano ou sistema de 

remuneração atrelado aos objetivos traçados pela 

empresa? 

Questão 7: O sistema de indicadores definido pela empresa influi 

de alguma forma na reorientação das ações 

estratégicas?  

Questão 8:  Houve algum tipo de resistência para desenvolver o 

sistema de indicadores?  

Questão 9:  O sistema de indicadores provocou alguma motivação 

na empresa?  

Questão 10:  Como está o andamento do projeto hoje, passado 

quase um ano do seu início, está dentro do 

esperado?  

 

A seguir, orientado por tópicos, a transcrição de trechos das entrevistas. 

 

 

Diagnóstico da Estratégia 

 

“Quando a empresa resolveu definir uma nova estratégia para o período 

de cinco anos, foi criado um grupo de estudo, formado por responsáveis de diversos 

departamentos. O meu departamento (Gerência de Planejamento) foi o responsável 

por liderar o projeto. 

 

Antes de definirmos o que deveria ser feito, fizemos um diagnóstico 

interno, ouvindo os responsáveis das áreas, e tivemos diversas reuniões com a 

diretoria da empresa.  
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Nosso objetivo foi retomar o redirecionamento da estratégia, já que a 

empresa havia passado por processos semelhantes no passado. O primeiro passo 

que tomamos foi obter a fotografia da situação estratégica da organização naquele 

momento.”  

 

[...] 

 

“A partir das análises e reuniões realizadas pudemos auferir o 

posicionamento da empresa, em relação aos objetivos de crescimento definidos pela 

alta gestão, e a maneira como estava sendo conduzida até então. Desta maneira 

conseguimos identificar falhas da empresa, na forma de conduzir o seu processo 

estratégico.”  

 

[...] 

 

“Uma das falhas que encontramos foi que os processos do budget e de 

desenvolvimento de novos produtos atendiam prioritariamente às aspirações da 

Diretoria Industrial, em detrimento das definições da Diretoria Comercial, que 

respondia também por marketing e logística.” 

 

[...] 

 

“Estávamos cometendo, até então, um claro equívoco, era a previsão de 

produção que determinava o que seria vendido, e não a área comercial. Havia um 

desgaste na relação das duas diretorias, porque a área comercial reclamava para si 

o direito de analisar o mercado e a partir daí prever o que deveria ser feito 

internamente para atender às suas diretrizes. 

 

“Havia informações sobre os segmentos de consumo e produtos com 

maior crescimento no mercado, que eram analisadas pela Gerência de Marketing e 

de Planejamento, porém ainda assim estavam condicionadas à priorização 

estipulada pela Diretoria Industrial.” 

 

[...] 
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“Outro grande problema levantado, e motivo de desgaste, foi a 

reincidência da fabricação de produtos sem grande demanda, com baixo potencial 

de receita, entregues à área de vendas, sem que esta, em muitas ocasiões, tivesse 

como escoar tal contingente de produção no mercado. 

 

O resultado nesses casos traduzia-se em excelentes números de vendas 

de certos produtos enquanto outros mostravam um desempenho desastroso, um 

total desbalanceamento de esforços.” 

 

[...] 

 

“A partir da análise da situação atual da estratégia da empresa naquele 

momento, partimos para a execução de um plano de redesenho e envolvimento das 

diversas áreas da empresa, nos níveis de coordenação, gerência e diretoria, para 

obter uma nova hipótese estratégica ao seu final.” 

 

[...] 

 

“Primeiramente foi realizada uma entrevista com o Diretor 

Superintendente, para se rever os conceitos de Negócio, Missão e Visão da 

empresa, de acordo com sua percepção. 

 

Em seguida foram realizadas várias reuniões, onde grupos de trabalho 

deveriam discutir questões como o ambiente externo em seu macro-ambiente 

(variáveis demográficas, tecnológicas, econômicas, naturais, político legais e sócio-

culturais), e em seu micro-ambiente, utilizando o modelo de 5 Forças de Porter.” 

 

[...] 

 

“Primeiramente identificamos as oportunidades e ameaças relacionadas à 

nossa indústria e depois fizemos a divisão em dois grupos, um com as 10 

oportunidades de maior importância, e outro com 10 ameaças de mais 

representatividade.” 
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[...] 

 

 “Na seqüência os grupos de trabalho fizeram diversas análises sobre as 

questões do ambiente interno, até definirem os Fatores-Chave de Sucesso e cada 

um de seus pontos fortes e fracos. A partir daí, foram eleitos os 10 mais relevantes 

pontos fortes e os 10 pontos fracos de maior destaque. 

 

Por meio dessa metodologia, montamos uma matriz colocando em um 

eixo os 10 pontos fortes mais relevantes e os 10 pontos fracos mais salientes, e em 

outro eixo emparelhados as 10 oportunidades mais representativas, seguidas de 

uma lista com a mesma quantidade das ameaças. 

 

O objetivo era cruzar cada quadrante da matriz, para obter de cada 

respondente, qualitativamente, a sua percepção do grau de relação para cada um 

dos quatro confrontamentos feitos, sendo eles entre pontos fortes com as 

oportunidades e ameaças, bem como pontos fracos com oportunidades e ameaças.” 

 

[...] 

 

“Para cada confrontamento fazíamos quatro perguntas:  

� De que maneira a força “x” ajuda a buscar a oportunidade “y”? 

� De que forma a força “x” me ajuda a defender da ameaça “z”? 

� Como a fraqueza “w” dificulta a alcançar a oportunidade “y”? 

� Como a fraqueza “w” suscetibiliza e/ou potencializa a ameaça 

“z”? 

 

Ao final da classificação de cada item, de acordo com o grau de relação 

identificado no cruzamento na matriz, os dados resultantes foram agrupados para 

estabelecer os principais objetivos a serem adotados pela empresa a partir de então, 

em termos estratégicos, e definir as ações estratégicas que deveriam ser tomadas. 

 

O próximo passo foi destacar e ordenar as ações estratégicas, por 

ascendência e prioridade.” 
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Definição de objetivos e Ações Estratégicas 

 

“Do ponto de vista prático, o que nós fizemos foi estruturar um mapa 

estratégico, seguindo o padrão do Balanced Scorecard, com base em três objetivos 

estratégicos principais, sendo que de cada um seriam obtidos outros objetivos 

corporativos. 

 

Para chegar nessa definição foram necessárias novas reuniões com os 

grupos de trabalho, com a gerência e a diretoria da empresa, para validar o 

diagnóstico que havia sido feito e ratificar o mapa estratégico desenhado.” 

 

 “Depois disso, definimos cinco objetivos estratégicos: 

1. fazer expansão geográfica e aumentar participação nas regiões 

atuais; 

2. dobrar o faturamento da empresa em cinco anos; 

3. aumentar a participação dos produtos com valor agregado; 

4. aumentar a participação da receita das vendas internacionais; 

5. aumentar investimento na marca. 

 

Para cada objetivo, definimos um conjunto de ações estratégicas. Para 

atender aos dois primeiros, foram definidas as seguintes ações estratégicas: 

� identificar novos mercados, dentro do Brasil, que se mostrassem 

viáveis e com potencial de crescimento de vendas a curto e 

médio prazo;  

� abrir um número maior de escritórios regionais voltados ao 

atendimento das regiões enumeradas como prioritárias pela alta 

gestão; 

� criar uma diretoria de logística para mitigar as deficiências 

verificadas em suas operações; 

� identificar e expandir novos canais de vendas; 
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� estar entre as três marcas mais lembradas (mind share) no 

segmento, como uma empresa que facilita a vida do 

consumidor. 

 

Para o terceiro objetivo, foram definidas as seguintes ações estratégicas: 

� reestruturar do comitê de desenvolvimento de novos produtos, 

que voltaria seu foco a produtos com maior valor agregado, às 

pesquisas sobre produtos com boa performance no mercado, e 

à maior agilidade e dinâmica empreendidas no processo de 

desenvolvimento e lançamento de novos produtos; 

� qualificar a força de vendas para obter empenho na venda de 

produtos que o mercado percebe como diferenciados; 

� reservar um orçamento voltado à pesquisa e desenvolvimento 

de novos produtos, e especialmente no processo de 

lançamento. 

 

Para o quarto objetivo, foram definidas as seguintes ações estratégicas: 

� aprimorar o sistema de inteligência e acompanhamento dos 

mercados internacionais, comprando pacotes de informações e 

pesquisas sobre cada um deles. 

� montar um escritório no exterior, para melhorar o 

relacionamento com clientes do mercado oriental, e conseguir 

maior agilidade no processamento de pedidos e desembaraços 

aduaneiros de lotes de exportações; 

� comprar unidade de cortes de ovinos no Uruguai, para fazer 

exportações a países do Mercosul, utilizando acordos de 

bilaterais ou setoriais de comércio, que facilitam trâmites e 

tarifas, inclusive para o Brasil; 

� estruturar abertura de unidade de industrialização na China, com 

previsão de implantação para após o ano de 2012; 

� realizar estudos sobre novos produtos para cada mercado 

consumidor identificado, como água mineral, suco, cortes de 

frangos, etc., voltados à exportação.” 
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[...] 

 

“No caso do quinto objetivo a ação ficou por conta da diretoria, que 

deveria garantir recursos para melhorar o investimento na marca, tornando-a mais 

conhecida no mercado nacional e internacional, disponibilizando recursos para 

marketing institucional e gestão da marca.” 

 

 

Definição dos Indicadores 

 

“A definição dos indicadores ocorreu com a participação e 

responsabilidade de cada um dos envolvidos diretos e com alto grau de 

envolvimento, atuando direta ou indiretamente no alcance dos objetivos estratégicos 

e buscando definir os indicadores mais adequados ao acompanhamento do 

desempenho de um ou mais objetivos.  

 

A avaliação final sobre a pertinência ou não, do indicador recomendado 

por cada departamento ficou a cargo do nosso departamento (Planejamento), que 

atuava como uma área de apoio e condução de todo o processo da implementação 

da estratégia.”  

 

“Não havia um plano de treinamento sobre a metodologia do BSc, parte 

devido à empresa não ter um departamento que oferecesse suporte na atividade às 

demais áreas, e por outro lado em função do treinamento em BSc não ter sido 

priorizado pela equipe responsável do projeto, o que sem dúvida teria contribuído 

para o plano. De uma maneira geral, a formação e conscientização de todos sobre o 

BSc da organização foi-se dando na medida em que o próprio projeto foi se 

desdobrando, como uma teoria absorvida pela prática imediata da ferramenta.” 

 

 

Dificuldades 

  

“O problema que enfrentamos na escolha dos indicadores foi o certo 

despreparo e a inexperiência de alguns, quando convidados a propor os indicadores 
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à sua maneira e percepção, levando-nos a gastar mais tempo em explicar 

novamente o projeto e convencê-los da necessidade de se informarem a respeito.” 

 

 

Comunicação 

 

“Não havia um departamento de Comunicação. A área responsável por 

comunicar os eventos ocorridos e os próximos passos a todos os níveis da empresa 

foi o departamento de Recursos Humanos. Isso realmente gerou dificuldades para o 

nosso projeto, uma vez que o RH não contava àquela altura com uma estrutura que 

comportasse as demandas geradas pelo decorrer do processo. 

 

Talvez como conseqüência disso, várias etapas importantes e 

fundamentais deixaram de ser comunicadas adequadamente a cada nível, limitando-

se a serem bem explicadas, quando muito, somente aos níveis de Diretoria e 

Gerências.”  

 

[...] 

 

“Devido à pouca estrutura disponível e pela maneira como ela foi 

disponibilizada, o processo de comunicação não ocorreu de forma sistêmica e faltou 

coordenação. Na prática, somente a diretoria e algumas áreas cujo indicador estava 

diretamente ligado a elas, sabiam o significado e o peso do indicador para contribuir 

para que seus objetivos fossem atingidos.”  

 

[...] 

 

“A comunicação era responsabilidade do RH e nós tivemos pouca 

participação. Foram feitos poucos workshops direcionados à média gerência, mas 

não de forma sistemática.” 

 

[...] 
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“Em um exercício de avaliação do plano como um todo, na minha 

percepção o processo de comunicação do mesmo em cada uma de suas etapas e a 

todo o momento se mostrou em déficit. Dada a importância do envolvimento integral, 

considerando as naturezas e diferenças de cada um dos níveis da organização, 

esse é o ponto que menos foi observado pela direção da organização, 

especialmente devido ao fato de que não se tinha um departamento de comunicação 

exclusivamente dedicado às atividades que garantiriam o envolvimento dos 

colaboradores em torno dos assuntos mais representativos.” 

 

[...] 

 

“Não houve eventos especiais para comunicação do plano, daí o 

diagnóstico de deficiência no processo de comunicação. E pode-se dizer que o 

plano teria tido seu desenvolvimento facilitado em muito se eventos como workshops 

tivessem sido realizados.” 

 

 

Sistema de Remuneração 

 

“Sabíamos que em um processo como este é recomendável que se 

amarre ao cumprimento do plano um sistema de remuneração, que premie o 

cumprimento do plano estratégico e à superação das metas monitoradas pelos 

indicadores. 

  

Com isso, a área de RH trabalhou na definição de em um programa de 

participação nos resultados, que determinou a distribuição de 70% do seu total, caso 

o principal indicador financeiro estipulado, o EBITDA, fosse cumprido. 

 

Esse era um indicador corporativo e seu resultado implicaria em uma nota 

igual a todos da empresa. Os restantes 30% eram relativos a indicadores específicos 

de cada área, o que tornaria o valor diferente entre os setores, uma vez que seus 

resultados variavam entre um e outro.”  

 

[...] 
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“A escolha de um ou outro indicador para ser avaliado nesse momento foi 

feita pela superintendência da empresa.” 

 

[...] 

 

“No primeiro ano o sistema de remuneração foi estruturado dessa forma, 

levando em conta o momento que a empresa atravessava. Nos anos seguintes a 

expectativa é adequar o sistema conforme pontos identificados a partir dessa 

primeira experiência.” 

 

[...] 

 

 “A empresa avalia o desempenho estratégico através da realização de 

reuniões mensais para apresentação dos itens pelos responsáveis e em ocasiões 

onde cada um responsável é convidado a refletir sobre o processo estratégico da 

empresa e seus problemas.”  

 

[...] 

 

“Já havia na empresa uma cultura de monitoramento de indicadores, só 

que voltados à qualidade. Isso de alguma forma facilitou o processo porque já havia 

uma rotina em se trabalhar com metas e em monitorá-las, então as reuniões de 

acompanhamento não chegaram a ser um problema, o que facilitou o processo.”  

 

Nos indicadores voltados à qualidade havia a preocupação de tomar 

medidas corretivas, assim, tomar medidas de correção da trajetória da estratégia da 

empresa a curto e médio prazo, visando não comprometer seu planejamento para o 

longo prazo, não deveria ser um problema.” 

 

 

Influência do sistema de indicadores na reorientação das ações estratégicas 
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“Durante a apresentação cada responsável faz um breve relato do status 

dos indicadores para a Diretoria, em comparação aos valores ou resultados 

previstos. Caso estejam inferiores à expectativa, o responsável deve indicar 

propostas para correção da rota, indicando sua preferência, que são discutidas 

posteriormente pela alta gestão e implementadas se forem viáveis. 

 

Se a sugestão feita pelo líder é aprovada, ela é imediatamente posta em 

prática e o líder recebe o incentivo da alta gestão pelo seu comprometimento e 

assertividade na indicação e na implementação da melhoria.” 

 

“Sempre houve reuniões da alta gestão sobre o andamento da estratégia 

via BSc. Esse envolvimento, sem dúvida, foi o que possibilitou equilibrar o plano 

frente às dificuldades que ele se deparava. Contudo, apesar dessa rotina bem 

estabelecida, e das discussões ricas sobre todo o processo, verificava-se que o 

‘saber’ sobre a estratégia, o BSc e seus desdobramentos limitava-se a somente aos 

níveis mais altos, fato que hoje é creditado ao fraco processo de comunicação do 

plano a todos os níveis.” 

 

 

Alteração do sistema de qualidade para implementação do BSc 

 

“À altura do início do processo de implementação do BSC, a empresa já 

contava com uma estrutura de qualidade bem estabelecida, fruto de um trabalho 

implementado e desenvolvido três anos antes para atendermos a normas e padrões 

da ISO das indústrias e áreas administrativas.  

 

Um dos fatores que impulsionaram a priorização da execução desse 

trabalho era, por exemplo, os padrões de fabricação exigidos pelo mercado externo, 

além do nível de competitividade elevado no mercado interno, que demandava de 

cada ‘player’ a sua melhor estrutura de processos e normas para garantir seu 

sucesso” 

 

 [...] 
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“Assim, a empresa já usava em seu dia a dia o sistema de gerenciamento 

de indicadores GPD (Gerenciamento Por Diretrizes), de autoria do Instituto de 

Desenvolvimento Gerencial – INDG, de Belo Horizonte, uma ferramenta voltada ao 

controle e gerenciamento de itens do dia a dia, em quase sua totalidade 

operacionais, e que apresenta como característica uma estrutura lógica e dinâmica 

de acompanhamento sistematizado dos itens previstos em reuniões com os 

responsáveis.  

 

Além disso, contava ainda com dispositivos que poderiam ser disparados 

em função de resultados abaixo do desejado (Análises de Desvio de Metas) e 

relatórios prontos para divulgação nos setores (Gestão à Vista). Dessa forma, ficou 

decidido por utilizar essa estrutura para o encaminhamento do BSc”. 

 

[...] 

 

 “Sem dúvida seria preciso acoplar o Programa CCQ ao Plano do BSC da 

empresa, em algum momento, com algumas adequações de formato e propósito, 

como viés de envolvimento e comprometimento de todos com a estratégia da 

empresa, e não só em termos operacionais 

 

Apoio de IT 

 

“A implementação do BPM não foi feita por não ter sido prioritária. 

Estávamos aguardando o momento certo para ser implementada, o que não ocorreu 

até agora. Por isso não podemos dizer que se mostraria deficiente ou satisfatório, 

embora a empresa sempre tenha apresentado em seu histórico a cultura de reservar 

orçamento e recursos para adequação de softwares, estrutura tecnológica e 

treinamentos em sistemas e TI.” 

 

 

Resistências 
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“Como em todo processo de estabelecimento de uma nova ferramenta, 

cultura ou metodologia, a empresa enfrentou grandes resistências por parte de 

alguns departamentos, em seus mais variados níveis.  

 

Entre ponderações construtivas e a descrença na capacidade de 

resultado e valor adicionado pela ferramenta, passando pela acomodação inercial de 

uma organização que ainda não havia experimentado um modelo similar àquele em 

questão, não dá para dizer que a resistência experimentada deveu-se a uma razão 

somente.” 

 

[...] 

 

“De diretores a funcionários diretamente envolvidos na rotina operacional, 

pudemos verificar a dificuldade de absorção e envolvimento de muitos dos 

colaboradores.”  

 

[...] 

 

“Para mim, dois dos principais pontos que contribuem para o sucesso da 

implementação e resultados são a) a comunicação ampla e pulverizada dos 

objetivos, etapas e resultados entre todos os níveis, para que todos “comprem” a 

idéia, e b) a priorização, incentivo e envolvimento ativo do andamento e desvios por 

parte daqueles que gerem a empresa, ou seja, os patrocinadores do projeto.”  

 

[...] 

 

 

Motivação 

 

 “As cartilhas que apóiam processos de definição estratégica de uma 

empresa e implantação de indicadores se esforçam a enfatizar a importância de se 

estabelecer uma estrutura que desperte nos envolvidos a motivação necessária para 

que o mesmo mantenha o foco e a determinação em torno do processo.  
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São várias as maneiras de se buscar assegurar essa sinergia, cada uma 

reservada a contribuir à sua maneira. A comunicação, a consciência da importância 

individual, o reconhecimento, a rotina de acompanhamento e retroalimentação, a 

dedicação, a disciplina, são alguns exemplos. 

 

No nosso caso, montamos na empresa um sistema de remuneração 

variável atrelado aos resultados obtidos a partir da execução do projeto, afinal já 

havia ficado claro, a todos os patrocinadores, a importância de se ter previsto o 

momento de comprovação dos esforços através da premiação.”  

 

[...] 

 

 “À medida que os indicadores eram acompanhados, e os ganhos obtidos 

pelos seus resultados eram comprovados, ou até mesmo em casos em que 

indicadores não tinham o desempenho esperado, mas sua rota era redesenhada 

com o objetivo de em seguida poder ser bem sucedida, percebíamos que era 

fortalecida a idéia na organização de seu sucesso e aumentava a credibilidade 

dessa estratégia, de uma forma geral, no ambiente interno. Houve avanços, não 

tanto quanto se esperava, mas ainda assim, podemos dizer, sem medo de errar, que 

houve avanços.  

 

Nesse sentido, o aspecto motivacional foi visivelmente um agente que 

contribuiu para o equilíbrio, servindo de motor para a hipótese estratégica da 

empresa, a despeito de todas as dificuldades enfrentadas.” 

 

[...] 

 

 

“Não houve realização de eventos comemorativos a metas superadas 

dentro do projeto de implantação e acompanhamento regular do Balanced 

Scorecard na empresa, daí mais uma dificuldade para a fluidez do plano. Em relação 

ao reconhecimento, o que se pode citar, mas sem uma relação direta ao BSc, é o 

Circulo de Controle da Qualidade, programa ligado à Qualidade Total da empresa 
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que incentivava e reconhecia projetos apresentados e desenvolvidos pelos 

funcionários. 

 

Nesse programa, haviam sido previstos eventos ao longo do ano para 

apresentação dos projetos e escolha dos melhores e mais bem sucedidos, inclusive 

com premiação. Sem dúvida seria preciso acoplar o Programa CCQ ao Plano do 

BSC da empresa, em algum momento, com algumas adequações de formato e 

propósito, como viés de envolvimento e comprometimento de todos com a estratégia 

da empresa, e não só em termos operacionais como historicamente o CCQ se 

caracterizava.” 

 

 

 

Status atual do projeto 

 

“O projeto está atrasado. Tivemos alguns percalços em função de não 

termos conseguido conectar toda a empresa como esperávamos e no tempo que 

desejávamos. Houve desatenção em alguns itens importantes como comunicação e 

a adesão de pessoas chaves. Apenas parte da liderança aderiu realmente como se 

esperava.”  

 

[...] 

 

“Muitas das ações propostas mostravam-se mais complexas e menos 

desenroladas aos olhos dos responsáveis por desenvolvê-las, isso acabou gerando 

dificuldades no cumprimento de prazos e atrasou várias fases do plano original.” 
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APÊNDICE C – Percepção dos entrevistados sobre a lista de requisitos como 

roteiro para definição de indicadores chaves que retroalimentem e se alinhem 

com as ações estratégicas da empresa. 

 

Entrevistados: Analista de Planejamento e Gerente de Planejamento 

Etapa 1  Obter lista de ações estratégicas 

Ação 1  De posse da lista de ações estratégicas, um grupo multidisciplinar 

executivo deverá responsabilizar-se por sua divulgação, sob a 

liderança de um líder ou gerente senior, apropriadamente definido 

pela alta gestão da empresa.  

 É fundamental que o responsável pelo grupo tenha como 

qualidades: compromisso com a empresa, organização, 

flexibilidade, orientação para resultados, disponibilidade para 

mudança, proatividade, capacidade de análise estratégica, 

habilidade em planejamento, e capacidade de execução. 

 O restante do grupo deve ser formado por preferencialmente por 

líderes atuantes, com o máximo possível das qualidades 

apontadas acima, mas com no mínimo com capacidade de 

influenciar e mobilizar seus liderados.  

Notas sobre escala de importância (1 menos importante, 5 mais importante): 
 
Opinião - Analista de Planejamento (quesito 1):  ( 5 )  
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 1 ) 
 
Opinião - Gerente de Planejamento (quesito1):  ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 2 ) 

 

Ação 2  Detalhar as ações estratégicas estabelecendo os planos de ação 

pertinentes, avaliando os recursos que serão necessários, 

estabelecendo metas e prazos.  
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 Após avaliar os recursos necessários, obter aprovação no 

orçamento da empresa, para sua execução.  

Notas sobre escala de importância (1 menos importante, 5 mais importante): 
 
Opinião - Analista de Planejamento (quesito 1):  ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 3 ) 
 
Opinião - Gerente de Planejamento (quesito 1): ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 3 ) 

 

Etapa 2  Comunicar ações estratégicas 

Ação 1  O grupo executivo deve definir líderes ou responsáveis pela 

execução do plano de ação.  

 É importante que esses líderes tenham uma liderança marcante e 

boa capacidade de comunicação. 

 Devem-se realizar workshops e reuniões, para comunicar a 

estratégia da empresa e a proposta do grupo executivo, em 

diversos níveis e com repetição até que o projeto do grupo seja 

realmente aceito, entendido e adotado pela maioria da 

organização.  

Notas sobre escala de importância (1 menos importante, 5 mais importante): 
 
Opinião - Analista de Planejamento (quesito 1):  ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 2 ) 
 
Opinião - Gerente de Planejamento (quesito 1): ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 2 ) 

 

Ação 2  Fazer divulgações constantes, pela área de comunicação da 

empresa, dos avanços obtidos, workshops realizados, pessoas 

envolvidas. Isso dá maior visibilidade ao grupo executivo e facilita 

obter adesões, diminuindo resistências. 
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Notas sobre escala de importância (1 menos importante, 5 mais importante): 
 
Opinião - Analista de Planejamento (quesito 1):  ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 2 ) 
 
Opinião - Gerente de Planejamento (quesito 1): ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 2 ) 

 

Etapa 3 Identificar processos essenciais 

Ação 1  Muito importante em empresas de manufatura, mas não menos 

importante em empresas de serviço. Identificar processos 

essenciais significa definir quais processos devem interagir com o 

plano de ação, ou serão importantes para a sua execução. Esses 

processos essenciais serão merecedores de indicadores chaves 

de desempenho (KPIs), a serem definidos especialmente para 

monitorar sua eficiência e eficácia. 

 Algumas vezes os processos essenciais podem ser revistos em 

função das ações estratégicas requeridas, e dessa forma, poderá 

ser necessário rever o sistema da qualidade da empresa, 

merecedor de indicadores de performance (PIs). 

 Também poderá ser possível ter que tomar decisões de 

investimento. Decisões dentro da estratégia de operações são de 

longo prazo, e precisam ser tomadas com cuidado, mas o mais 

rapidamente possível, para não comprometer o desenvolvimento 

do plano estratégico da empresa.  

Notas sobre escala de importância (1 menos importante, 5 mais importante): 
 
Opinião - Analista de Planejamento (quesito 1):  ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 3 ) 
 
Opinião - Gerente de Planejamento (quesito 1): ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 3 ) 
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Etapa 4 Implementar BPM (gestão de desempenho de negócios) 

Ação 1  Envolver a área de Tecnologia da Informação (TI) para 

estruturação da metodologia BPM e ferramental adequado, 

conforme as necessidades e características da empresa.  

 A área de TI deverá inclui eventuais aquisições em software e 

despesas com desenvolvimento em seu budget, de forma a 

assegurar os recursos necessários para sua execução e apoio ao 

desenvolvimento do plano. 

 Não é uma etapa indispensável. Sua aplicação é necessária 

quando já há um grau de maturidade suficiente na empresa, 

demandando maiores e mais efetivos controles. Isso normalmente 

ocorre após o primeiro ano de implantação do sistema de 

indicadores, porque BPM requer investimentos em tecnologia e 

treinamento.  

Notas sobre escala de importância (1 menos importante, 5 mais importante): 
 
Opinião - Analista de Planejamento (quesito 1):  ( 4 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 2 ) 
 
Opinião - Gerente de Planejamento (quesito 1): ( 4 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 2 ) 

 

Etapa 5 Estabelecer sistema de indicadores 

Ação 1  A escolha do sistema de indicadores é extremamente importante 

para o desenvolvimento do plano de ação, oferecendo a 

oportunidade de monitorá-lo e antecipar a necessidade de ajustes 

ao plano. 

 Assim, é preciso que os indicadores escolhidos sejam realmente 

críticos ao processo, que contenham apelo visual, mas que sejam 

igualmente simples de serem manipulados e entendidos, e que 

estejam em lugar visível, de fácil acesso, para chamar a atenção. 
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 Também é importante que os indicadores surjam da áreas 

responsáveis, ou no campo de sua abrangência, com o apoio do 

grupo executivo para garantir que eles sejam inter-relacionados, 

de forma lógica, sistêmica e integrada.  

Notas sobre escala de importância (1 menos importante, 5 mais importante): 
 
Opinião - Analista de Planejamento (quesito 1):  ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 4 ) 
 
Opinião - Gerente de Planejamento (quesito 1): ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 5 ) 

 

Ação 2 Assegurar que a alta gestão acompanhe rotineiramente a 

trajetória do sistema de indicadores e suas tendências. A 

participação da alta gestão é muito importante para legitimar o 

processo e energizar o seu uso.  

Notas sobre escala de importância (1 menos importante, 5 mais importante): 
 
Opinião - Analista de Planejamento (quesito 1):  ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 3 ) 
 
Opinião - Gerente de Planejamento (quesito 1): ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 3 ) 

 

Ação 3 Definir um número limitado de indicadores chaves, 

preferencialmente no máximo 20, dividindo-os adequadamente 

em indicadores de performance e indicadores de resultado, 

preferencialmente escolhendo 10 de cada tipo. 

 Pode-se adotar também a metodologia do Balanced Scorecard, 

escolhendo-se um número entre 15 e 25 indicadores, obtendo 

resultados semelhantes, ao conseguir um bom balanceamento 

entre os indicadores leading e lagging, distribuídos entre as 4 

perspectivas de Kaplan e Norton.  
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 O mais importante é o alcance dos indicadores, cobrindo 

processos realmente críticos e ações estratégicas.  

Notas sobre escala de importância (1 menos importante, 5 mais importante): 
 
Opinião - Analista de Planejamento (quesito 1):  ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 3 ) 
 
Opinião - Gerente de Planejamento (quesito 1): ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 5 ) 

 

Ação 4 Treinar usuários na utilização do sistema de indicadores, 

garantindo melhor compreensão, maior aceitação e uma menor 

resistência ao uso,  

O treinamento ajuda a obter saídas (informações) confiáveis, que 

sirvam de parâmetro para decisões. 

 Aproveitar o treinamento para desmistificar a utilização de 

indicadores com objetivos de auditoria.  

Notas sobre escala de importância (1 menos importante, 5 mais importante): 
 
Opinião - Analista de Planejamento (quesito 1):  ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 4 ) 
 
Opinião - Gerente de Planejamento (quesito 1): ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 3 ) 

 

Ação 5 Incentivar sugestões de melhoria, se possível encorajando a 

participação de todos, através do sistema de incentivos da 

empresa.  

Notas sobre escala de importância (1 menos importante, 5 mais importante): 
 
Opinião - Analista de Planejamento (quesito 1):  ( 4 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 2 ) 
 
Opinião - Gerente de Planejamento (quesito 1): ( 4 ) 
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Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 2 ) 
 

Etapa 6 Estabelecer sistemas de incentivos 

Ação 1  Estabelecer um plano de remuneração variável, conectado com o 

sistema de indicadores, e com as metas definidas pelos objetivos 

estratégicos da empresa. 

 Um bom sistema de incentivos aumenta a motivação dos 

funcionários, aumenta a aderência e diminui a resistência no uso 

de indicadores.  

 Para ser efetivo, é preciso haver uma referência explícita ao 

sistema de incentivos, inclusive comunicando-o claramente, e 

com entusiasmo.  

Notas sobre escala de importância (1 menos importante, 5 mais importante): 
 
Opinião - Analista de Planejamento (quesito 1):  ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 3 ) 
 
Opinião - Gerente de Planejamento (quesito 1): ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 2 ) 

 

Ação 2 Deve-se comemorar e marcar metas críticas superadas. Isso 

aumenta a adesão, motiva a liderança e os seus liderados, 

energizando a organização. 

 Deve ser feito através de divulgação intensa dos resultados 

obtidos, pela área de comunicação da empresa, utilizando-se dos 

recursos disponíveis. Se houver intranet, tanto melhor, pode-se 

utilizar esse canal indefinidamente para encorajar conquistas.  

Notas sobre escala de importância (1 menos importante, 5 mais importante): 
 
Opinião - Analista de Planejamento (quesito 1):  ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 1 ) 
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Opinião - Gerente de Planejamento (quesito 1): ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 2 ) 

 

Etapa 7 Retroalimentar ações estratégicas 

Ação 1  Realizar reuniões periódicas para tratar-se de indicadores, 

incentivando a participação da liderança, a quem deve caber 

apresentá-los.  

Notas sobre escala de importância (1 menos importante, 5 mais importante): 
 
Opinião - Analista de Planejamento (quesito 1):  ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 3 ) 
 
Opinião - Gerente de Planejamento (quesito 1): ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 3 ) 

 

Ação 2 Garantir presença da liderança em reuniões da alta gestão para 

apresentação do andamento da estratégia, seus desvios e 

acertos, demonstrando a evolução dos indicadores.  

 A participação na reunião da liderança na reunião de alta gestão 

deve ser breve e objetiva, com dados claros e visuais.  

 A alta direção deve incentivar a apresentação de sugestões da 

liderança nas apresentações à alta gestão, para corrigir desvios 

de rota, inclusive valorizando-os posteriormente quando as 

sugestões forem acatadas, seja através do sistema de incentivos, 

seja expressando-se verbalmente diretamente ao responsável, 

com palavras de incentivo. 

 Recomenda-se que a participação seja rotativa, para que todos 

participem. Isso permite que toda a liderança mantenha-se 

constantemente mobilizada e atenta, pronta para ser levada a 

apresentar seu desenvolvimento à alta gestão quando quer que 

seja convidada.  



     186

Notas sobre escala de importância (1 menos importante, 5 mais importante): 
 
Opinião - Analista de Planejamento (quesito 1):  ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 3 ) 
 
Opinião - Gerente de Planejamento (quesito 1): ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 3 ) 

 

Ação 3 Revisar e alterar a estratégia (e seus desdobramentos) quando 

necessário para corrigir desvios do objetivo, quando forem críticas 

(sinal vermelho), comunicando as alterações aos responsáveis, 

na forma mais apropriada.  

Notas sobre escala de importância (1 menos importante, 5 mais importante): 
   
Opinião - Analista de Planejamento (quesito 1):  ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 3 ) 
 
Opinião - Gerente de Planejamento (quesito 1): ( 5 ) 
Em relação ao que aconteceu (quesito 2):    ( 3 ) 

 

Percepção do analista de planejamento sobre avançamento da estratégia com base 
nas ações propostas:  
 
Resultado percentual:  55% 
 
Opinião geral:  Embora quase a totalidade dos pontos assumidamente 

fundamentais tenham sido considerados em cada fase de 

elaboração, implementação, monitoramento e retroalimentação da 

estratégia, em comparação com os padrões diretivos da lista 

proposta, houve pontos de desacordo entre o seu protocolo e a 

estrutura vigente oferecida pela organização.  

 

Isto pode ser imputado como um fator cultural em alguns 

momentos, como também contextual em outros, sendo que o 

resultado do avançamento51 evidencia que alguns cuidados 

                                            
51 O entrevistado refere-se ao avanço do plano estratégico da empresa. 
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deixaram de ser tomados, devido a particularidades da nossa 

organização, durante o andamento do processo estratégico. 

 
 
 
Percepção do gerente de planejamento sobre avançamento da estratégia com base 
nas ações propostas:  
 
Resultado percentual:  60% 
 
Opinião geral:  Faltou uma comunicação mais efetiva. Apesar do bom trabalho de 

RH, não conseguimos chegar ao estágio que pretendíamos. O 

ponto positivo é que isso começamos a abrir discussões e a rever 

mais pontos críticos que não eram analisados na alta gestão. 

 
 
Ranking das respostas à lista: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Total de pontos possíveis: 80

Opinião do 
Entrevistado sobre 
validade da lista

Situação na empresa 
em relação à 

aplicação da lista

Aplicação (%) 
relação à lista de 

requisitos

Evolução das Ações 
Estratégicas como 
percebido pelo 
entrevistado

Analista de Planejamento 78 42 54% 55%

Gerente de Planejamento 78 45 58% 60%

Média 78 43,5 56% 58%


