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Resumo: Trata da evolução dos sistemas de medição de desempenho
empresarial de modo geral, e do Balanced Scorecard em particular,
procurando elucidar as possíveis contribuições do mesmo. O estudo
aborda a importância do relacionamento entre a estratégia do negócio
e o sistema de mensuração e discute os principais pressupostos do
modelo proposto por Kaplan e Norton. A amarração sistêmica dos
indicadores num conjunto composto por elementos financeiros e não
inanceiros, internos e externos, de curto e de longo, de resultado e de
endência é condição fundamental para a efetividade do modelo. O

desdobramento da estratégia e a conexão das metas com o sistema
de incentivos tornam-se ferramentas para a operacionalização do
processo. O estabelecimento de um processo de aprendizado a partir
do sistema de medição constitui outro elemento a ser perseguido. O
rabalho inclui ainda o estudo de seis casos nacionais de sistemas de

mensuração de desempenho, incluindo o BSC.
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ABSTRACT

This dissertation deals with the evolution of performance measurement

systems in general, and specially with the Balanced Scorecard model, trying to

understand its possible contributions. The study argues about the importance

of the relationship between the business strategy and the measurement

system, discussing the main assumptions presented by the BSC model

authors, Kaplan and Norton.

The systemic relationship between the performance indicators in a

group composed by financiai and non-financial, internai and externai, of short

and long terms, lagging and leading indicators constitutes fundamental

condition for the model's effectiveness. The strategy deployment and the

connection/alignment of the goals and targets with the rewarding system

become strong tools for the whole processo The establishment of a learning

process based on the measurement system represents another goal to be

pursued.

This dissertation includes also six national case studies of performance

measurement systems, including the BSC.
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1- Primeira Parte

1 - Introdução

Os empreendimentos econômicos têm sido objeto ao longo dos tempos de

acompanhamento e monitoramento por parte dos interessados no mesmo.

Durante a revolução industrial, a partir do momento que os artesãos deixaram as

suas casas (produção por cótimo) para trabalharem nas fábricas como

assalariados, observa-se um aumento nas necessidades de controle do processo

produtivo e um conseqüente aprimoramento dos mecanismos de controle como o

que seria chamado posteriormente de contabilidade gerencial.

A partir desse momento inicia-se uma Era, que durará até a segunda

metade do século XX, onde a gerência concentrará as suas avaliações e

embasará as suas ações principalmente nos resultados financeiros de curto

prazo. Com o aparecimento da chamada Administração Científica de Taylor no

início do século XX inicia-se um processo de racionalização dos processos

industriais respaldado por fortes indicadores de tempo, que podemos chamar de

era do cronômetro. Mas apesar da embrionária preocupação com a eficiência

operacional, permanece o foco financeiro nas decisões da alta e média gerência.

O conceito do Retorno sobre Investimento (ROI) popularizado pela Dupont

nos anos 20 e os ganhos por ação (compreendidas as suas variações/derivações)

constituíram o coração da análise de desempenho das empresas neste século.

A partir da segunda metade do século XX é que as áreas de gestão, em

modo diferente de país a país, passam a olhar a empresa com um enfoque mais
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sistêmico, procurando os aspectos operacionais que pudessem refletir ou reforçar

os resultados econômicos.

Na França começa-se a discutir o conceito do "Tab/eau de Bord" , que

como um painel de instrumentos de uma aeronave traria informações sobre

vários aspectos operacionais e financeiros da organização. Este conceito, como

analisaremos mais à frente, passará por um processo evolutivo, mas ainda

apresenta dificuldades no aspecto prático.

No Japão, arrasado pela Guerra e em meio aos esforços de reconstrução,

fazem uma leitura crítica das idéias de americanos como Deming e Juran (até

então pouco valorizadas no ocidente) e iniciam o desenvolvimento e a prática do

movimento pelo controle total da qualidade. Dentro desta ótica, que será seguida

pelo ocidente apenas a partir dos anos 80 como resposta à concorrência

nipônica, as questões de qualidade que visam equacionar as características do

produto/serviço, os processos e a satisfação do cliente, seja ele interno ou

externo, passam a ser considerados críticos para viabilizar uma perfomance

empresarial competitiva e excelente.

Os anos 80 e 90, marcados pelo recrudescimento da competição

internacional e pela aceleração dos desenvolvimentos tecnológicos, registram a

proliferação de teorias de gestão e çurus' que procuram abordar (ou "curar") os

problemas enfrentados pelas empresas ocidentais. A procura pela Excelência, a

Gestão pela Qualidade Total (TQM), a Reengenharia de Processos de Negócios

(BPR), a Organização que Aprende (Learning Organization) e outras correntes,

1 Jackson (2001)



5

independentemente dos sucessos ou insucessos de implementação locais,

trouxeram para as organizações a conscientização do caráter sistêmico da

mesma e a necessidade de revisão de seus modelos de gestão de modo a focar

os esforços, monitorar o desempenho e incentivar o aprendizado organizacional

não apenas para a sua sobrevivência, mas também para a consecução de seus

objetivos estratégicos.

Conforme estudo da Shell de 1983 (Arie de Geus referenciado por Peter

Senge em seu livro A Quinta Disciplina"), "...um terço das quinhentas maiores

empresas relacionadas pela revista Fortune em 1970 haviam desaparecido ..." A

preocupação em como criar as condições para que a organização possa não só

enfrentar as adversidades, mas também explorar todo o seu potencial, acende o

debate acadêmico e profissional quanto a possíveis soluções (ferramentas e/ou

teorias).

Em meio a esse debate Kaplan, em pesquisas e publicações com

Johnson" e Cooper", já comentava a queda na representatividade da

contabilidade gerencial tradicional como suporte às decisões gerenciais dado o

excessivo foco financeiro de curto prazo e as significativas mudanças nos

processos produtivos provocado pelo rápido avanço tecnológico. Os sistemas

tradicionais não auxiliavam na avaliação da eficiência dos processos e da

lucratividade dos produtos.

2 Senge, Peter (1990, p.51)
3 Johnson e Kaplan (1996 2ed Bras., 1987 ed, USA)
4 Cooper e Kaplan (1991 a, 1998 b)
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Com a preocupação de recuperar parte da relevância da contabilidade

gerencial e prover um maior suporte às decisões estratégicas empresariais esses

e outros estudiosos (vide Brimson (1991) e Miller (1996)) iniciam uma análise de

processos e atividades empresariais que vai redundar no surgimento do sistema

de mensuração hoje chamado Activity Based Costing ou simplesmente ABC e do

que foi denominado Gestão Baseada em Atividades (ABM). Este modelo, apesar

das críticas de várias correntes, gerou um amplo debate ao redor das questões de

processos e atividades.

Com o intuito de melhorar a relevância dos indicadores financeiros outros

pesquisadores e gerentes trabalharam no desenvolvimento do chamado Value

Based Management, que trouxe novos indicadores financeiros como o Valor

Econômico Agregado (EVA), o CashFlow Return on Investment (CFROI), Market

Value Added (MVA) entre outros, que mesmo se não suficientes, agregam valor

na avaliação da performance.

Seguindo as preocupações de desenvolvimento de um sistema de medição

de desempenho que tentasse cobrir tanto os aspectos financeiros quanto

operacionais na avaliação, Robert Kaplan (professor e pesquisador da Harvard

Business School) e David Norton (então presidente do Nolan, Norton Institute)

realizaram durante o ano de 1990 um projeto de pesquisa envolvendo 12

empresas consideradas avançadas de vários setores para o desenvolvimento de

um modelo de sistema de medição de desempenho global. Neste estudo, cujos

resultados foram publicados na Harvard Business Review em 19925
, é

5 Kap1an e Norton (1992)
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apresentado o framework do Balanced Scorecard, que até este momento é visto

como um sistema de medição de desempenho balanceado (como o nome já diz)

combinando uma série de indicadores financeiros e não-financeiros, internos e

externos, de tendência (Ieading) e de resultado (Iagging). Estes indicadores

estariam agrupados em quatro perspectivas sugeridas (financeira, clientes,

processos de negócios e inovação & aprendizagem) e ligados entre si através de

relações de causa e efeitos.

No ano seguinte, os autores publicam um novo artiqo" explorando as

experiências de duas empresas (Rockwater e FMC) onde é reforçada a utilidade

do modelo no processo de comunicação e alinhamento estratégico. O

acompanhamento das experiências de implementação por várias empresas leva

os autores à publicação do terceiro artigo da série em 19967
, onde o modelo

passa a ser tratado como um modelo de gerenciamento estratégico. A tradução

da estratégia neste mapa de indicadores facilitaria o processo de comunicação,

alinhamento, monitoramento e feed-back, possibilitando o aprendizado do

processo estratégico e o estabelecimento de um processo de gestão e controle da

estratégia que viabilize a tomada de ações e/ou correções do curso em função

dos objetivos estratégicos de longo prazo e não apenas resultados de curto

prazo, que podem não reforçar ou até mesmo serem contrários aos objetivos de

longo prazo. Estes estudos foram reunidos e estruturados em livro publicado em

6 Kaplan e Norton (1993)
7 Kaplan e Norton (1996 a)
8 Kaplan e Norton (1996 b)
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A partir de 1996 o conceito do Balanced Scorecard começa a ser

amplamente debatido no âmbito profissional em seminários e pelas empresas de

consultoria, que juntamente com algumas empresas de tecnologia de informação

começaram a enxergar um possível nicho de negócios. Esse fato propiciou a

difusão de aplicações do conceito em várias empresas, principalmente nos

Estados Unidos e na Europa.

Acompanhando os resultados de várias dessas implantações e

principalmente observando o uso que algumas das empresas mais inovadoras

estavam fazendo desse ferramental, Kaplan e Norton voltam a publicar em 2001

dois artigos e uma compilação aprofundada em livros tratando do que eles

chamaram de Organização Focada na Estratégia, desenvolvendo um modelo de

gestão estratégica- amplo, cuja ferramenta principal é o próprio Balanced

Scorecard.

2 - Importância do Tema

A questão da medição do desempenho das empresas está presente em

toda a história da economia como forma de monitorar o andamento da

organização com objetivos de condução, correção ou simplesmente de avaliação

de investimento. Ao longo do tempo observou-se uma mudança no foco das

atenções da gerência em geral tendendo para instrumentos que possibilitem uma

visão mais holística da organização.

9 Kaplan e Norton (2001 a,b,c)
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Durante anos a gerência foi suportada pelas informações fornecidas pela

contabilidade financeira e gerencial, de extrema utilidade para certas questões,

mas que deixava de lado importantes fatores como qualidade, tempo de ciclo,

satisfação do consumidor, aprendizagem organizacional e outros, que constituem

variáveis indispensáveis para a criação de valor. Essa carência de informações

críticas levou alguns profissionais e gerentes inovadores, como referenciado por

Epstein e Birchard", a desenvolverem novas formas de medição do desempenho

financeiro, operacional e social.

Neste horizonte. notamos uma grande evolução proporcionada pelos

movimentos ligados à melhoria da qualidade (TOM, Just in Time, etc.), na

identificação dos fatores críticos de sucesso e dos indicadores chave de

desempenho até o desenvolvimento de modelos como o Balanced Scorecard, que

tem apresentado uma grande expansão de aplicações nos últimos anos, seja nos

Estados Unidos que na Europa. No Brasil este modelo começou a ser discutido

mais recentemente, promovido inclusive com as palestras proferidas localmente

por seus criadores nos últimos dois anos.

Considerando a velocidade imposta pela era da informação, o

recrudescimento da competição no mercado global e a recente desaceleração da

economia mundial após um período longo de crescimento das economias mais

desenvolvidas, as empresas necessitam de ferramentas que as auxiliem na

avaliação do andamento de suas várias operações e facilitem o processo de

10 Epstein e Birchard (2000)
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comunicação dos objetivos e motivação dos vários envolvidos a direcionar os

seus esforços na direção da visão estratégica.

Os sistemas de medição de desempenho têm impacto significativo no

processo de mobilização dos esforços dos vários colaboradores dentro da

organização; mas para que se alcance os objetivos é necessário que o sistema de

premiação ou recompensas reforce os comportamentos que suportam a

estratégia. Como analisado por Kerr em seu clássico artíqo", muitas vezes o

sistema de recompensas premia comportamentos inconsistentes como vendas e

lucros no curto prazo para os mesmos gerentes dos quais se espera ações e

atenção com o crescimento e resultados futuros.

Nesse contexto, observamos a introdução do conceito do Balanced

Scorecard gerar amplas discussões a respeito e nos propomos a investigar

através de pesquisa bibliográfica as contribuições que este modelo traz para o

cenário empresarial.

11 Kerr (1975) - On the Folly of Rewarding A, While Hoping for B - em Academy of Management Journal,
Dez 1975.
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3 - Objetivos

3.1 - Objetivo Geral

Analisar a evolução histórica dos sistemas de indicadores de desempenho

utilizados nas empresas de modo geral, passando do foco financeiro ao foco

holístico e estratégico, do foco interno ao foco externo, do resultado financeiro à

eficiência operacional e satisfação do cliente, englobando os interesses de todos

os sfakeho/ders: acionistas, clientes, parceiros, empregados e comunidade.

O foco do trabalho será avaliar a contribuição do modelo de Kaplan e

Norton (Balaneed Seoreearei) no atual conjunto de ferramentas de gestão.

Demonstrar a criticidade do estabelecimento de um relacionamento claro das

métricas e indicadores com a estratégia do negócio e, dentro do possível, de suas

relações de causa e efeito. Este relacionamento visa viabilizar/facilitar o processo

de comunicação e entendimento da estratégia dentro da organização e direcionar

as ações dos membros da organização na direção do atingimento dos objetivos

estratégicos da organização como um todo.

3.2 - Objetivos Específicos

Apesar de vários estudiosos terem criticado a proposta do Balanced

Scorecard, de Kaplan e Norton, argumentando que. muitos de seus elementos

constituintes já estavam em discussão a um certo tempo e que a combinação

entre indicadores financeiros e não-financeiros já era uma prática difundida em
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várias empresas, este estudo tem por objetivo mostrar que além do modelo BSC

em si, a contribuição dos autores está (1) nos aspectos gerais da abordagem que

adotaram e (2) na ampla divulgação e discussão que o tema da mensuração do

desempenho global através da imagem do Balanced Scorecard teve em todo o

mundo, indo além da academia e alcançando os profissionais da gerência.

Dentre os pontos principais a serem analisados temos:

• A distinção entre cesta de indicadores financeiros e não-financeiros e conjunto

"balanceado" de indicadores.

• O conjunto de indicadores como espelho da estratégia.

• A amarração dos indicadores através de relações de causa e efeito como

facilitador dos processos de comunicação, alinhamento estratégico, feed-back

e monitoração.

• O papel da política de incentivos na potencialização do BSC como suporte à

implementação da estratégia.

• Maior foco estratégico no processo orçamentário

• As características não prescritivas do modelo possibilitaram desenvolvimentos

adicionais realizados pelas empresas que adotaram uma leitura crítica

(positiva) dos conceitos subjacentes ao modelo.
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4 - Proposições

Em meio às constantes evoluções das teorias e metodologias de gestão,

em meio ao aquecido mundo dos gurus da gestão e seus modismos, Kaplan e

Norton apresentaram um modelo de gestão, lapidado ao longo dos últimos anos,

que se propõe a ir além de um simples sistema de medição de performance, mas

propiciar um verdadeiro sistema de gerenciamento estratégico. Este modelo, além

de estar estimulando o debate em vários círculos, acadêmicos e profissionais,

com posições favoráveis e contrárias, está sendo muito explorado na mídia

executiva e no mercado de palestras e seminários. A questão a que este estudo

se propõe a responder, ou ao menos contribuir, é se , considerando os vários

movimentos no mundo da gestão que alargaram a visão dos gerentes gerais do

financeiro ao foco global, qual a real contribuição, se esta existe, do modelo do

BSC em confronto com as demais teorias disponíveis. Por exemplo:

• Qual a contribuição do conceito de "balanceamento dos indicadores" ~ da

amarração por relações de causa-efeito?

• Como o modelo do BSC contribui para o alinhamento estratégico e para a

implem~HÜi~ãO da estratégia?

• Corno é f~m:1menta auxilia no desdobramento dos objellvos a metas no! vÁrios

níveis &d~nlzadohaiS?

• Qual o Impacto que tal mbdslb ~bde ter em t~Hfib§ de aprendizagem

organizacional?
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• É necessária a operacionalização de um sistema de recompensas para a

viabilização do modelo?

• Como o processo orçamentário é afetado?

• A implementação e ou discussão sobre o modelo por parte das empresas

possibilitou desenvolvimentos adicionais sobre o tema?

A pesquisa visa mostrar que, apesar da maior parte dos elementos

propostos pelo referido modelo terem sido analisados e discutidos em várias

metodologias anteriores, os autores (Kaplan e Norton) efetivamente contribuíram

na investigação científica principalmente na abordagem do problema, conferindo

central importância no processo de desdobramento e alinhamento estratégico e

na amarração sistêmica do modelo através de relações causais.

5 - Delimitação do Tema

o trabalho será constituído de uma revisão bibliográfica sobre o tema dos

indicadores de desempenho global nas empresas de modo geral e em especial do

modelo do Balanced Scorecard proposto por Kaplan e Norton, de forma a

contextualizar o tema, procurando avaliar as reais contribuições dos autores ao

assunto. O trabalho será complementado pela análise de alguns casos de

empresas no Brasil que tenham experimentado algumas dessas técnicas, onde

poderemos observar a sua evolução e impactos no processo de gerenciamento e

na performance do negócio, além da influência, caso se confirmem, das idéias de

Kaplan e Norton.
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6 - Metodologia

A pesquisa apresentada nesta dissertação pode ser classificada como

descritiva segundo Rudio (1978), caracterizada por ele como a situação onde "".0

pesquisador procura conhecer e interpretar a realidade, sem nela interferir para

modificá-Ia. ..,,12. Utilizando as tipologias de estudos descritas por Martins

(1994) 13, podemos classificar a primeira parte deste estudo como

"fenomenológico-hermenêutico e bibliográfico", onde através da análise de

documentos e textos procura-se conhecer e interpretar as contribuições

científicas sobre determinado tema, procurando relacionar o objeto e seu

contexto.

A título de complemento, o trabalho propõe-se a trazer, em sua segunda

parte, alguns casos de empresas que possuem algum tipo de sistema de

medição de desempenho (BSC ou não).

De acordo com as definições e orientações dadas por Yin (1994)14, o

estudo desses casos tratará da investigação empírica exploratória, que visa

analisar u ••• um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real. .." e

sua investigação basear-se-á em várias fontes de evidências coletadas em

entrevistas e suportadas pelo" ... desenvolvimento prévio de proposições teóricas

para conduzir a coleta e a análise dos dados ...".

Apesar da novidade do tema, ainda são poucas as empresas no Brasil que

já dispõe do modelo implantado, várias estão em fase de implantação e/ou

12 Rudio (1978, p.69)
13 Martins (1994, p. 26)
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adaptação do modelo. Com o objetivo de analisar o status da discussão e

implementação do tema tratado na primeira parte em algumas empresas, e seus

eventuais reflexos nas proposições do estudo, seis foram selecionadas. Entre os

fatores considerados para a seleção temos:

• empresas nacionais e filiais de multinacionais estrangeiras,

• empresas com reconhecida qualidade nos processos de gestão,

• empresas com algum sistema de medição de desempenho, seja ele o

BSC ou não,

• empresas provenientes de setores industriais variados e de serviços.

A seleção não pretende ser uma amostra representativa das empresas no

Brasil, mas sim fornecer algumas indicações sobre como o debate sobre tema dos

sistemas de medição de desempenho empresarial está evoluindo. Pretende ainda

verificar se nessas empresas de ponta e se as contribuições "prometidas" por

seus criadores mostram algum sinal de ocorrência.

A coleta de dados será realizada através das seguintes ferramentas e

fontes:

• entrevistas abertas a profissionais das empresas escolhidas, notadamente

recursos das áreas de planejamento, controle e/ou qualidade;

• materiais disponibilizados pelas empresas, sejam eles institucionais ou

específicos do processo de gestão e medição de desempenho;

• informações abertas disponíveis nos websites institucionais e instituições

como a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade.

14 Yin (1994.2000, p. 32)
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Em resumo, este trabalho será constituído de uma revisão bibliográfica da

literatura recente sobre o Balanced Scorecard no universo dos sistemas de

medição de desempenho empresarial global, buscando avaliar a sua contribuição

frente às numerosas iniciativas de melhoria na esfera das ferramentas de gestão

desenvolvidas nos últimos anos. Constará também desta dissertação os

resultados de uma investigação exploratória através do estudo dos casos de seis

empresas no Brasil objetivando identificar eventuais reflexos do modelo discutido

ou de suas premissas. Os levantamentos serão realizados através de entrevistas

de profundidade com recursos chave dessas organizações com vistas a

identificar os modelos de gestão utilizados, os pressupostos de tais modelos e

seu posicionamento quanto às proposições deste estudo.
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11- Segunda Parte - Revisão Bibliográfica

1- Indicadores Financeiros

o capital sempre foi um recurso escasso, levando os empreendedores de

todos os tempos, nas escolhas dos investimentos, à preocupação de resguardá-lo

de riscos insensatos e à procura de uma justa (ou máxima) remuneração para o

padrão de risco correspondente.

Seja na forma do empreendedor-chefe predominante no início da

industrialização ou nas figuras do acionista e do administrador profissional das

corporações modernas, a maximização da remuneração do capital investido

torna-se fator fundamental para a atração do interesse do investidor frente as

possíveis oportunidades alternativas de investimentos como outras indústrias,

aplicações financeiras, ouro, etc.

Durante muitos anos vários indicadores financeiros têm sido utilizados

pelas empresas avaliar o seu sucesso, como o Lucro Líquido, o Retorno sobre o

Investimento (ROI), o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE), o Retorno sobre

as Vendas (ROS) e o Lucro Residual.

A partir dos anos 80, em grande parte a partir da obra de Rappaport

(1986) 15, a insatisfação com as distorções provocadas nos indicadores pelas

exigências externas (GAAP e SEC) na contabilidade financeira estimularam o

debate sobre a geração de valor pelas empresas e a criação de valor para os

acionistas tanto nas empresas quanto nas universidades. A questão se as

15 Rappaport (1986)
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medidas de desempenho necessárias devessem focar a criação de valor para o

acionista (shareholder) ou para todos os envolvidos na operação como os

clientes, os parceiros, os empregados, a sociedade e também os acionistas

(stakeholders), também foi muito debatida. Observa-se uma maior preocupação

das empresas de cultura européias e asiáticas com os interesses dos

stakeholders, enquanto que as empresas americanas tendem a valorizar mais o

conceito dos ínteresses dos acionistas como gerador indireto dos benefícios dos

outros stakeholders.

A partir dessa discussão, foram desenvolvidas várias propostas de

gerenciamento baseado na criação de valor (VBM - Value Based Management),

calcadas no conceito de que o valor de uma empresa é representado pela

somatória dos fluxos de caixa a serem gerados no futuro pela dita empresa16.

Dentre as principais ferramentas podem ser destacadas o método do Free Cash

Flow proposto pela McKinsey & Co. e LEKlAlcar, o método do valor econômico

adicionado (EVA)! valor agregado de mercado (MVA) proposto pela Stern Stewart

& Co. e o método do Cash Flow Return on Investment (CFROI)! Total Shareholder

Return (TSR proposto pelo The Boston Consulting Group.

1.1 - Indicadores Financeiros Tradicionais

Revisaremos aqui alguns dos mais utilizados indicadores financeiros

tradicionais em uso.

16 Martin e Petty (2000)
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1.1.1 - Lucro Líquido

Uma das medidas mais utilizadas para indicar o desempenho de uma

empresa, o lucro líquido é beneficiado pelo fácil entendimento e pela

disponibilidade, pois consta dos demonstrativos de resultados normalmente

disponibilizados pelas empresas.

O lucro líquido, definido como sendo o resultado da subtração de todas as

despesas ocorridas no período das receitas originadas no mesmo período, é

amplamente utilizado seja pelas empresas como pelo mercado. Informações e

classificações sobre o lucro liquido das empresas são hoje bastante comuns na

mídia, mas muitos estudos levantam críticas quanto à representatividade do

mesmo para indicar a criação de valor para o acionista. Pesquisas recentes 17

apontam inclusive para a baixa correlação entre o lucro e o valor de mercado das

ações das empresas.

Entre as principais limitações do Lucro Líquido como indicador de sucesso

na criação de valor ao acionista, autores com Martin e Petty, Rappaport e Stewart

citam as distorções provocadas pelos vários modos de contabilização de

estoques, depreciação, pesquisa e desenvolvimento dentre outros. Métodos como

FIFO ou UFO na avaliação dos estoques afetam positiva ou negativamente o

resultado líquido. Tratar os gastos com pesquisa e desenvolvimento ou

propaganda como despesas do período ou capitalizá-Ias e amortizá-Ias

17 Copeland et al. (1996, p.70)
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gradualmente afeta o lucro negativamente no primeiro caso e mantém neutro no

segundo. Os métodos de depreciação acelerada ou linear também impactam o

resultado. Essas variabilidades provocadas pelo diversos métodos contábeis

diminuem a significância do mesmo como "bom" indicador de sucesso.

Outros fatores importantes levantados pelos críticos como Martin e pett/8

são o "foco no que aconteceu e não no que poderia ter acontecido", não

permitindo nenhuma dedução do risco incorrido para a obtenção daquele

resultado e a não consideração do custo de oportunidade relacionado ao capital

investido.

1.1.2 - Retorno sobre o Investimento (ROI)

O indicador do Retorno sobre o Investimento, desenvolvido no início do

século XX pelos profissionais da DuPont como ferramenta análise para a gestão

de um negócio já então multi-setorial, marcou como poucos o modo de gestão

dominante durante todo o século.

A fórmula do ROI é representada pela relação entre o lucro operacional e

o investimento como a seguir:

Lucro Operacional
Retorno sobre Investimento =

Investimento

18 Martin e Petty (2000, p. 37)
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o ROI também pode ser calculado como o lucro operacional sobre o total

dos ativos, sendo esta relação conhecida como Retorno sobre os Ativos (ROA).

Essa relação pode ser desmembrada no produto entre um fator de

eficiência (margem operacional) e um fator de produtividade (giro dos ativos).

Lucro Operacional Vendas

ROI = X

Vendas Investimento

Retorno sobre Vendas (R OS) Giro dos Ativos

Um dos fatores que muito contribuiu para a difusão de sua (ROI) utilização

como instrumento de gestão foi a sua característica de poder ser desmembrado

em vários níveis (vide figura 11.1),facilitando a comparação com os resultados

históricos e/ou da concorrência para identificar pontos de correção ou

oportunidades de melhoria.

Entretanto, como indicador de desempenho o ROI também possui

limitações. Com relação aos métodos de contabilização, ele sofre dos mesmos

problemas apresentados pelo lucro líquido, uma vez que este se apresenta no .

numerador, mas também no denominador, pois a forma de contabilização dos

estoques ou a forma de capitalização de despesas com P&D podem alterar o

valor da equação.
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menos

Vendas

Custo das
Vendas

multiplicada
pela

Estoques

Contas a
Receber

Disponível

Fontes: adaptaçãode Johnson e Kaplan (1'87). Atklnson .tal. (1"7)

Figura 11.1:Desdobramento do Retorno sobre Investimentos (ROI)

A maturidade dos investimentos, ou seja, o grau de depreciação dos ativos

também irá afetar o ROI, apresentando-se mais elevado para empresas

semelhantes já estabelecidas em confronto àquelas em crescimento, que

possuem estrutura de ativos mais recentes.

Rappaport (1986)19 também alerta para os efeitos da política de

financiamento e estrutura de capital, cujo afastamento da estrutura ideal de

endividamento pode produzir efeitos destoantes em termos de ROI e de valor

para o acionista. Considerando-se que na estrutura ótima a relação entre o

endividamento e o capital próprio produz o menor custo médio ponderado do

capital, qualquer desvio da estrutura ótima, aumentará o custo do capital, o que é

19 Rappaport (1986, p.29)
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contrária à idéia de criação de valor para o acionista. Entretanto, uma redução no

endividamento tende a aumentar o ROI, o que poderia levar a decisões

conflitantes com os interesses dos acionistas.

Outra limitação indicada pelos vários autores é que sendo o ROI uma

medida relacionada a dados históricos.. pode desencorajar investimentos cujos

retornos estejam projetados no futuro, pois impactariam negativamente o ROI no

curto prazo e conseqüentemente os incentivos dos gerentes.

1.1.3 - Lucro Residual

Os economistas ainda no século XIX já utilizavam o conceito do lucro

econômico como sendo o resultado contábil da operação (lucro líquido) deduzido

do custo referente ao investimento.

Apesar de algumas vantagens em relação ao ROI, como não desincentivar

um gerente perante um investimento/ projeto com um retorno esperado inferior ao

atual nível de ROI mas superior ao custo de capital da empresa, o lucro residual

mantém o enfoque de medida histórica de curto prazo, podendo desestimular

investimentos com retorno esperado mais no longo prazo (P&D por exemplo) para

não impactar o Lucro Residual20
.

Este conceito teve seu desenvolvimento do ponto de vista da contabilidade

gerencial na General Electric nos anos 60, mas não se difundiu por vários anos,

20 Martin e Petty (2000, p.45)
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tendo sido abandonado inclusive pela própria GE21
. A idéia só será retomada

anos mais tarde com o debate sobre a criação de valor ao acionista e as

adaptações que levaram ao desenvolvimento do conceito do EVA (valor

econômico adicionado) pela Stern & Stewart Co.

1.2 - Gerenciamento Baseado em Valor (VBM)

A procura pelos indicadores ideais deve sempre levar em consideração a

realidade e a visão de cada empresa. É necessário identificar os 'indicadores que

estimulem determinados comportamentos em seus colaboradores que contribuam

no alcance dos objetivos (financeiros) da organização. A mescla de indicadores

de tendência (Ieading indicators) e de resultado (Iagging indicators) para a

performance financeira deve sempre nortear essa busca.

Com esse intuito, acadêmicos e profissionais engajaram-se nos esforços

de melhoria dos sistemas de indicadores financeiros e passaram a especular

sobre modos de medir a criação de valor não apenas no período recém

terminado, mas também estimar a capacidade da empresa de gerar riqueza no

futuro.

Partindo de uma ferramenta já utilizada para o cálculo da taxa interna de

retorno para investimentos de capital (fluxo de caixa descontado) que considera a

capacidade de tal investimento gerar fluxos de caixa no futuro, considerando o

custo de oportunidade do capital investido e o conceito do lucro econômico,

21 Johnson e Kaplan (1987, p.143)
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começa a delinear-se o modelo do chamado Value Based Management. A

premissa central do modelo assume que o valor de uma empresa ou de um

investimento é equivalente à somatória dos esperados futuros fluxos de caixa

livres (free cash flows).

Neste sistema, a amarração dos indicadores de gestão e dos incentivos à

criação de valor ao acionista é considerada a base para a criação de riqueza

como podemos ver no diagrama apresentado por Martin e Petty para o

estabelecimento de um ciclo sustentável de criação de valor.

Criação de Valor
'Identificação de oportunidade
'Formulação da Estratégia
·Operação

Incentivos
'Remuneração Total
·Remuneração Variável

Medição
·Free Cash Flow
'Valor Econômico Adicionado
·Cash Flow Return on Investment

Fonm: adaptado de Martin e petty (2000)

Figura 11.2:Modelo Geral do Value Based Mangement

Os defensores do modelo do VBM advogam que os gerentes precisam ser

recompensados como acionistas, ou seja, os seus bônus devem estar amarrados

pelo menos parcialmente à criação de valor para o acionista.
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1.2.1 -Avaliação através do Free Cash Flow(Fluxo de Caixa Livre)

o fluxo de caixa normalmente disponibilizado pelos contadores nos

demonstrativos financeiros anuais tem como objetivo a explicação da variação do

saldo de caixa de um período para o outro. Com a mudança do foco de análise

para a geração de valor, a ótica do acionista ( e do gerente que representa o

investidor) é do fluxo de caixa como constituinte do valor da empresa. Daí temos a

definição de FREE cash flow dada por Martin e Petty como sendo" ... o caixa que

está livre e disponível para prover um retorno para os investidores ...".

Dessa forma podemos calcular o Free Cash Flow da seguinte forma:

- Fluxo de Caixa Operacional (ajustado de depreciação e

impostos pagos)

- Investimentos adicionais em Capital de Giro

-Investimentos adicionais em Ativos Fixos (ou de longo prazo)

A partir dessa definição podemos inferir que o resultado do cálculo do FCF

é igual ao montante distribuído aos investidores.

Entretanto, o FCF é um indicador pontual, ou seja, nos informa a geração

de caixa "líquido" naquele período. Retomando a premissa inicial de que o valor

da firma é representado pela capacidade futura de geração de caixa, precisamos

fazer uma avaliação mais ampla para termos um indicativo dos resultados da

gestão, mas como fazer a previsão dos fluxos de caixa e por quanto tempo?
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o ponto de partida é considerado o planejamento estratégico da empresa.

Para o período do plano são utilizadas as projeções de vendas, margem

operacional e estrutura de balanço referenciadas para cada ano e calculado o

fluxo de caixa e seu valor presente. Para os anos a seguir é feita uma suposição

de taxa de crescimento de vendas constante, normalmente próxima da inflação, e

calculado como descrito mais abaixo.

Free Cash Flow Free Cash Flow Free Cash Flow
Valor Presente = ano 1 + ano 2 + ..... + __ a_n_o_N__
Período do Plano 1 2 N

(1 + custo do capital) (1 + custo do capital) (1 + custo do capital)

Free Cash Flow
Valor Residual = ...;;a;;.;.no.;;....;..;.N_+...;.1 _
no ano N

(custo do capital - taxa de crescimento)

Valor Presente =
Período Residual

Valor Residual
no ano N

(1 + custo do capital)N
Fonte: lICIaptado de Martin e Petly (20001

o custo de capital da empresa é considerado o custo de oportunidade do

capital investido. Considerando-se a estrutura de capital da empresa, que

combina recursos próprios e de terceiros, é recomendada a utilização do custo

médio ponderado do capital.

A partir dos valores presentes dos futuros fluxos de caixa, os vários autores

apresentam três níveis medidas para análise:



• Valor econômico da empresa

• Valor da empresa

• Valor para o Acionista
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- valor presente de todos os futuros Free

Cash Flows ( período do planejamento +

período residual)

- valor econômico + valor dos ativos não

operacionais

- Valor da Empresa - compromissos

futuros (ex: financiamentos)

Apesar da maior ou menor complexidade do cálculo do custo de capital

(varia conforme a diversidade de setores nos quais atua a empresa e das

características dos projetos em andamento na mesma) o modelo em geral para

esses valores é relativamente simples. No entanto, esses indicadores serão de

pouca valia aos administradores caso não sejam compreendidos os

direcionadores de valor, ou seja, os pontos onde a ação da gerência pode influir

no processo de criação de valor.

Entre os principais determinantes do valor podemos citar o volume de

vendas, a taxa de crescimento das mesmas, a margem operacional, desembolso

de caixa com impostos, relação ativos/vendas e tantas outras. Mas é importante

desdobrar esses determinantes de valor em vários níveis, de forma a focalizar a

ação dos vários níveis organizacionais em pontos que efetivamente contribuam

com o objetivo maior.

Podemos encadear, por exemplo, alguns desses Value Drivers:
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• Valor da Empresa

• Fluxo de caixa das operações

• Ganhos de caixa

• Receitas

• Tamanho do Mercado

• Participação no mercado

• Mix de vendas

• Investimento Necessário para Suportar as Operações

• Capital de Giro

• Estoques

• Contas a Receber / Pagar

O administrador para criar valor econômico deve buscar um retorno sobre o

capital investido superior ao custo médio do capital da empresa e ajustar as suas

ações nas levas dos direcionadores.

1.2.2 - Valor Econômico Adicionado ou Agregado (EVA)

A origem do EVA passa pela reavaliação do conceito de Lucro Residual

(indicador que analisamos anteriormente), que pode ser chamado também de

Lucro Econômico. Os economistas consideravam lucro apenas o resultado da

subtração de todas os custos de financiamento, tanto do capital de terceiros

quanto do próprio, podendo defini-lo com a seguinte expressão:
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Lucro = Lucro Operacional Pós Taxas

Econômico Líquido de Juros

Custo de Todo

Capital Utilizado

A idéia do lucro econômico é medir o desempenho da empresa na geração

de lucros em determinado período para determinado volume de capital utilizado.

Mas qual a relação do método do lucro residual com o Free Cash Flow, que

apontamos no início como a base do VBM? Na verdade, é possível reconciliar os

dois métodos de avaliação, chegando à seguinte equação:

Valor da = Valor presente dos = Capital + Valor Presente dos

Empresa Fluxos de Caixa Futuros Investido Futuros Lucros Residuais

Apesar da conciliação dos métodos, que nos garante a consistência de

ambos, o lucro econômico se mostra ligeiramente mais apropriado na avaliação

da performance do período.

Com o objetivo de tornar o lucro residual ainda mais representativo, Joel

Stern e Bennett Stewart da consultoria Stern Stewart Co. propõe uma série de

ajustes contábeis a serem incorporados no cálculo. Tendo em vista a

preocupação do acionista com o fluxo de caixa, os dois autores procuram corrigir

as distorções geradas pelo regime de competência e pelos métodos contábeis

requeridos e utilizados pelos contadores para fins específicos. Essa nova métrica
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é batizada, e registrada internacionalmente, por eles como Economic Value

Added (EVA).

A fórmula de cálculo do EVA pode ser representada como a seguir:

EVA = Lucro Operacional Pós Taxas - (Custo do Capital- Capital Inicial)
Líquido de Juros (NOPAT)

ou também como

EVA = (Retorno sobre o Capital- Custo do Capital) X Capital Inicial

= NOPAT - Custo do Capital) X Capital Inicial

Capital Inicial

sendo que tanto o Lucro Operacional quanto o Capital Inicial foram ajustados de

forma a refletir da melhor maneira possível (e viável) o regime de caixa e a

capitalização de despesas como P&D e lançamento de produto. O perfeccionismo

da Stern & Stewart chega a cerca de 160 ajustes para algumas empresas, mas

pode-se considerar em torno de 10 aqueles mais comuns e significativos, e deve-

se avaliar sempre a conveniência ou não para tal ajuste.

A metodologia apresentada pela Stern22 permite chegar aos valores

corrigidos do NOPAT e do Capital tanto a partir de uma perspectiva financeira

quanto de uma perspectiva operacional, de maneira indistinta. Independente da

forma de cálculo, é o valor do resultado com EVA positivo ou negativo que
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indicará se a administração está ou não criando valor. Podemos observar que o

gerente poderá influenciar positivamente o EVA de várias formas como aumentar

a taxa de retorno com o capital já investido, investir em novos projetos com

retorno superior ao custo de capital novo ou restringir os investimentos com

menor retorno.

É preciso lembrar que, como observado no caso do Lucro Residual

anteriormente, o EVA também é uma métrica de período e portanto, o objetivo da

administração deve ir além da maximização de um único EVA (período), pois o

valor da empresa está calcado na capacidade da empresa de gerar EVA no

futuro.

Para complementar o conjunto de métricas, foi desenvolvido o MVA (Valor

Agregado de Mercado) e definido como a diferença entre o valor de mercado e o

capital investido, constituindo assim um prêmio baseado nas expectativas de

futuros EVA's pelo mercado. Dessa forma, podemos expressar o MVA da seguinte

maneira:

MVA = Valor Presente de Todos os Futuros EVAs

Lembramos que é possível, e nem mesmo tão rara, a ocorrência de um

EVA negativo e um MVA positivo para a mesma empresa fruto de expectativas

futuras originadas, por exemplo, pelo desenvolvimento de um novo fármaco por

uma indústria farmacêutica cujo efeito comercial acontecerá apenas no espaço de

22 não sendo escopo deste trabalho a análise detalhada do EVA, sugere-se a leitura de Stewart (1991) para o
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alguns anos devido ao longo processo de aprovação junto aos órgãos sanitários

como o FOA.

O modelo do EVA ! MVA ganhou grande notoriedade nos anos noventa

com direito a ampla cobertura da mídia sobre os casos de sucesso como a Coca-

Cola ou a Monsanto; os vários profetas do lucro econômico reforçam a pouca

validade! efetividade da correção do cálculo do EVA se este não fizer parte de um

modelo de gestão maior. Os defensores do EVA advogam que toda a organização

deve sentir-se parte do processo de criação de valor e para isso ele deve estar

presente em todas as áreas (da alta direção ao chão de fábrica) e constituir parte

integrante do sistema de incentivos, cujo objetivo passa a ser a divisão do valor

criado e não mais a distribuição de bônus.

1.2.3 - Gash Flow Return on Investment e Cash Value Added

Alguns dos patrocinadores do Value Based Management, sempre

fundamentados no mesmo princípio do valor da empresa representado pelo valor

presente dos futuros cash flows, defendem a utilização de taxas de retorno ao

invés de medidas de criação de valor expressas em valor monetário, como é o

caso dos métodos apresentados acima. Argumentando que uma representação

percentual facilitaria o processo de comparação histórica ou entre divisões e

concorrentes, o Boston Consulting Group e a Holt Value Associates contribuíram

no desenvolvimento de novas métricas como o Cash Flow Return on Investment.

detalhamento dos procedimentos de cálculo.
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Partindo de um modelo chamado de Retorno Total ao Acionista (Total

Shareholder Retum - TSR), que combinaria os ganhos de capital (variação no

preço das ações) com as expectativas de dividendos futuros expressos em forma

de percentual, o BCG desenvolve um seu equivalente interno para que pudesse

ser utilizado como instrumento de gestão que suportasse o TSR. Este modelo,

batizado de Retorno Total do Negócio (Total Business Retum - TBR), é suportado

basicamente pelos seguintes drivers de valor:

• Ganhos de Capital

• Retorno sobre o capital investido (representado no caso pelo

CFROI e não pelo ROI tradicional)

• Crescimento de novos investimentos

• Geração de Free Cash Flows

A principal métrica proposta pelos BCG I HOLT para a medição da

performance da empresa é o componente de retorno definido pelos criadores

como "o fluxo de caixa sustentável gerado pelo negócio em um determinado ano

como um percentual do caixa investido nos ativos da empresa':". Esta medida

chamada de Retorno de Fluxo de Caixa sobre o Capital Investido (Cash Flow

Retum on Investment - CFRO/) pode ser calculado com duas abordagens:

período múltiplo ou período único.

23 Citado em Martin e Petty (2000)
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Na abordagem do período múltiplo o CFROI é considerado como sendo a

taxa de retorno que iguala a soma do valor presente dos fluxos de caixa futuros

com os ativos não depreciáveis, ao investimento total de caixa. Isto equivale à

taxa interna de retorno da somatória de projetos representados pela empresa

como um todo. Esta abordagem tende, entretanto, a ser bastante complexa para

as empresas reais. Para simplificar o procedimento é possível adotar-se a

abordagem do período único, onde o CFROI é calculado como expresso no início

dessa seção:

Fluxo de Caixa Sustentável

CFROI =
Investimento Total de Caixa

Dado um custo de oportunidade dos fundos da empresa, o fluxo de caixa

sustentável é representado pelo fluxo de caixa operacional líquido do

investimento necessário para a reposição dos ativos depreciáveis no início do

investirnento'". É importante lembrar que também para esses casos os

proponentes defendem uma série de ajustes contábeis para trazer estes valores

contábeis o mais próximo a uma base de caixa.

Apesar de concentrarem-se no CFROI como recurso de medida de

avaliação de performance, o BCG derivou também uma medida de lucro

econômico para completar o seu leque de ferramentas. Essa métrica passou a ser
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conhecida como Valor de Caixa Adicionado (Cash Value Added - CVA) e é

calculada subtraindo-se o Custo do Capital Total Investido do Fluxo de Caixa

Sustentável. Argumentando que tendo sua base como de caixa, os seus criadores

alardeiam a superioridade de seu indicador sobre o EVA da concorrência, fato

esse ainda não verificado estatisticamente.

Os pontos importantes que devemos salientar após uma revisão dos

principais desenvolvimentos observados no âmbito dos indicadores financeiros

são:

• As informações contábeis têm base histórica, refletindo o que aconteceu e

não o que poderia ter acontecido.

• Os procedimentos contábeis atendem objetivos específicos que não o de

refletir o processo de criação de valor ao acionista.

• Os indicadores financeiros tradicionais reforçam uma visão de curto-prazo,

podendo estimular decisões contrárias aos objetivos de longo prazo.

• As metodologias do Value Based Management oferecem ferramentas

fundadas em pressupostos teóricos comuns, que ampliam a visão dos

gestores quanto ao desempenho financeiro da empresa.

Entretanto, o ponto crítico na escolha dos indicadores é o seu

desdobramento em direcionadores que facilitem a sua comunicação,

compreensão e alinhamento por parte dos colaboradores situados nos vários

24 não sendo escopo deste trabalho a análise detalhada do CFROI, sugere-se a leitura de Martin e Petty
(2000) e Boston Consulting Group - Shareholders Value Metrics (1996) para o detalhamento dos
procedimentos de cálculo.
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níveis da organização. O estabelecimento de um processo efetivo de feed-back e

monitoramento que possibilite as eventuais correções de rota necessárias, e um

sistema de incentivos que motive o alinhamento de interesses e das ações

mostram-se condições necessárias para alavancar o processo de criação de

valor. Esse processo é complexo e deve ser incluído dentro de um sistema mais

amplo, que vá além da perspectiva financeira para uma visão mais global da

empresa, considerando conjuntamente os interesses de seus colaboradores,

clientes, parceiros e da comunidade/sociedade na qual está inserida.
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2.2 -Indicadores Operacionais

A insatisfação com os indicadores financeiros como únicas ferramentas

gerenciais não é algo tão recente. A preocupação de que as informações

relacionadas ao lucro financeiro são de grande valia na análise das decisões

tomadas no passado, mas de menor serventia para suportar as decisões futuras,

levou muitos profissionais e acadêmicos a procurarem outros indicadores

(internos e externos) que os auxiliassem na tarefa de conduzir a organização em

direção a um patamar superior de desempenho empresarial global.

Eccles (1991) comenta que no início dos anos 50 o então CEO da General

Electric já formava um time para analisar e identificar os principais indicadores do

desempenho corporativo percorrendo não apenas a visão financeira, mas também

aspectos relacionados ao mercado, pessoas, produtividade e equilíbrio de

resultados de curto e longo prazo".

Experiências com o Tableau de Bord francês, que trataremos mais adiante,

também já apresentava tentativas de compor um "painel de controle" mais

abrangente, incluindo aspectos operacionais além dos financeiros.

O recrudescimento da competição mundial, especialmente japonesa,

começava a erodir os resultados financeiros das empresas ocidentais e

americanas em particular. A diminuição do nível de qualidade relativo à

concorrência estava passando desapercebida frente aos esforços de aumento de

produção.

25 Eccles (1991,2000, p.34)
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o acompanhamento de resultados operacionais e uma visão sistêmica da

organização foram ganhando importância ao longo do tempo, reforçados nos

anos 80 por movimentos como o da Qualidade Total, que valoriza o chamado

gerenciamento "baseado em fatos". Reconhecendo a qualidade como uma arma

estratégica de capital importância na batalha pelo mercado, muitas empresas

passaram a incluir em seu ferramental de análise e controle indicadores de

defeitos, tempo de ciclo, flexibilidade, confiabilidade e custo como forma de

monitorar o desempenho de seus processos, produtos e serviços. Impulsionada

pela instituição de prêmios como o Malcom Baldrige, que será analisado mais a

frente, e pela própria concorrência, o movimento pela qualidade

independentemente de seus sucessos ou insucessos isolados, contribuiu

significativamente para a consolidação dos processos de mensuração de

desempenho nas empresas de modo geral.

A Organização Internacional de Normalização (ISO) criada em 1947 para

regular as normas e padrões com o objetivo de facilitar o comércio internacional

de bens e serviços. Em 1987 a ISO instituiu a sua série de normas 9000, que visa

estabelecer requerimentos sfandards para um sistema de gerenciamento da

.qualidade. A difusão dos requisitos de certificação dos fornecedores segundo as

normas da ISO 9000 representou também um forte estímulo para as empresas

para a adoção de sistemas de mensuração do desempenho operacional.

Depois de iniciadas as ações pela qualidade, ganha força a preocupação

com a satisfação do cliente. Eccles (1991) ressalta a evolução natural dos

indicadores de performance comentando que os indicadores de qualidade
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internos, mesmo que indiretamente relacionados à satisfação do cliente, passam

a ser combinados à indicadores diretos do mercado, como pesquisas de

satisfação e percepção de valor, índice de retenção de clientes e participação de

mercado.

A adoção de um conjunto mais amplo de indicadores facilitou o

desenvolvimento de uma cultura de comparação (benchmarking) inicialmente

interna e posteriormente externa, abrindo os olhos da gerência a novas

possibilidades de melhoria. A observação em outras empresas de soluções

diferentes para seus processos, instiga a motivação pela busca da excelência e

inibe o comodismo.

Entretanto, os esforços no sentido de melhoria do desempenho da

organização não devem prescindir do conceito de organização sistêmica, sob o

risco de produzir um ganho local que pode não contribuir ao desempenho global

da organização ou até mesmo ser contrário.

Numa situação onde os vários elementos da organização estão

relacionados por processos transversais e a própria organização está imersa num

ambiente geral representado pela a economia, o governo e a cultura; e ainda

interage com seus fornecedores de materiais, tecnologia, recursos humanos e

capital, mercados e concorrentes; as mudanças podem afetar qualquer um desses

relacionamentos , tornando a capacidade de adaptação da empresa um trunfo de

valor inestimável para qualquer empresa.
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Rummler e Brache (1994)26,comentando sobre a criticidade da capacidade.

de adaptação das organizações frente às mudanças, relatam que apenas dezoito

meses após Peters e Waterman publicarem sua lista de excelência em 1982, um

terço das mesmas já deixavam de configurar da mesma por não terem respondido

adequadamente às flutuações do ambiente.

Na abordagem de Rummler e Brache (ibidem), a resposta para monitorar e

alavancar o desempenho da organização e dos indivíduos é entender as várias

conexões entre os níveis de desempenho da organização, do processo e do

trabalho e para cada um deles os seus objetivos, o seu projeto (ou estrutura) e

seu gerenciamento.

Um exemplo bastante elucidativo citado por Epstein e Birchard (2000)27,

para representar as experiências de empresas no aprimoramento de seus

sistemas de mensuração e gestão focando em gerenciamento da qualidade, é o

caso da Analog Devices. Fabricante de circuitos integrados baseada em

Massachussets, a Analog apresentava até meados dos anos 80 um crescimento

da ordem de 25%, quando o crescimento baixou para menos de 10%.

Observando problemas com excesso de desperdício e defeitos, a empresa iniciou

um bem sucedido programa de qualidade total e uma revisão do seu sistema de

mensuração de performance. Com a cultura do gerenciamento baseado em fatos

difundida na empresa a Analog construiu um modelo que mesclava indicadores

26 Rummler e Brache (1994, p.16)
27 Epstein e Birchard (2000, p.33)



43

financeiros e não financeiros e que serviu de base para as pesquisa de Kaplan e

Norton para o desenvolvimento do que seria o futuro Balanced Scorecard ..

O Scorecard da Analog foca em três categorias de indicadores (financeiro,

novos produtos e processo de melhoria da qualidade) que ela considera críticos

para o seu setor de atuação. O modelo desenhado em 1987 com 15 indicadores

tem passado por revisões ao longo dos anos de acordo com as mudanças no seu

ambiente competitivo, mas depois de 10 anos ainda mantinha a consistência.

Entre seus os indicadores iniciais a Analog selecionou:

• Financeiros

• Receita

• Crescimento da Receita

• Lucro

• Retorno sobre os Ativos

• Novos Produtos

• Introdução de Novos Produtos

• Pedidos de Novos Produtos

• Time to Market

• Processo de Melhoria de Qualidade

• On-time Delivery

• Tempo de Ciclo

• Produção

• Defeitos

• Custo
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• Produtividade dos empregados

• Turno ver

Estabelecendo metas anuais a partir do modelo do scorecard, a Analog

utiliza um processo de desdobramento dessas metas inspirado na metodologia

japonesa do Hoshin (que trataremos em capítulo mais a frente), que estimula o

debate entre áreas e níveis hierárquicos para o ajuste dos planos.

Sempre focando na melhoria de performance, Atkinson et ai (1997)28 cita o

caso do Banco de Montreal para mostrar um modelo de medição de performance

com a visão dos stakeholders. Os autores definem a organização como "uma

rede complexa de contratos, explícitos ou não, que especificam as relações entre

a empresa e seus stakeholders':". Nesse contexto os acionistas, os .clientes e a

comunidade são considerados "stakeholders ambientais", responsáveis pela

definição de suas estratégias competitivas, enquanto os empregados e

fornecedores constituem os "stakeholders de processo", responsáveis por colocar

em prática a estratégia definida pelos stakeholders externos.

Uma vez definidos os objetivos primários da organização identificam-se os

pontos em que cada stakeholders pode contribuir para o alcance dos objetivos

primários, definindo-se assim os objetivos secundários. Nesse modelo podemos

considerar os primeiros como indicadores de resultado (Iaggíng) e os segundos

como indicadores de tendência(leadíng).

28 Atkinson, Waterhouse e Well (1997)
29 Ibidem, p.27
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Seguindo esse modelo o Banco de Montreal estruturou o seu modelo. com

as visões dos acionistas, clientes, empregados e comunidade, relacionando os

indicadores da seguinte maneira:

• Acionistas

• Medida Primária

• Retorno sobre o Investimento dos Acionistas Comuns

• Medidas Secundárias

• Crescimento da Receita

• Crescimento das Despesas

• Produtividade

• índices de Capital

• índices de Liquidez

• índices de Utilização de Ativos

• Clientes

• Medida Primária

• Satisfação do Cliente e Qualidade do Serviço

• Medida Secundária

• Pesquisas com clientes para diferentes mercados e produtos

• Empregados

• Medida Primária

• Comprometimento

• Competência
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• Produtividade

• Medidas Secundárias

• Pesquisa de Clima Organizacional

• índices de Serviço ao Cliente relacionados à competência dos

empregados

• índices financeiros de custo dos empregados em relação à

receita

• Comunidade

• Medida Primária

• Imagem Pública

• Medida Secundária

• Pesquisas de opinião

Esse modelo foi posteriormente desdobrado para as 1.100 agências com

uma composição de medidas corporativas e locais.

Outra iniciativa exemplar é o caso do grupo financeiro sueco Skandia

relatado por Epstein e Birchard (2000). Considerando que no negócio financeiro o

processo de criação de valor tem por base principalmente os ativos intangíveis, o

CEO da Skandia fomentou no início da década de 90 o desenvolvimento do que

foi chamado de Skandia Navigator. Sistema de mensuração de desempenho

estruturado em cinco perspectivas (Foco Financeiro, Foco do Cliente, Foco

Humano, Foco de Processo e Foco de Renovação e Desenvolvimento), sendo
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que o foco de renovação e desenvolvimento juntamente com o clientes são

considerados chaves para a geração de renda futura.

o Navigator, para o qual foi desenvolvido inclusive um software para PC,

foi utilizado com grande sucesso para a obtenção de foco e alinhamento de todos

os colaboradores, resultando em um desempenho excepcionar".

Exemplos de Indicadores Operacionais

Stakeholders Indicadores Stakeholders Indicadores

Acionistas • Produtividade Empregados
• Redução de custo
• índice de defeitos
• Tempo de ciclo
• Retenção de clientes
• Tumover dos empregados
• % de vendas de novos produtos
• Enos deprocesso

• Satisfação do Empregado
• Absenteísmo
• Tumover dos empregados
• índice de empowerment
• Horas de treinamento/ano
• Níveis de competências
• Níveis salariais
• % de horários f1exiveis
• Serviço de suporte às famílias

Clientes • Incidência de reparos .
• índice de qualidade do produto Comunidade
• On-t/me delivery
• Satisfação do cliente
• Retenção do cliente
• Lealdade do cliente
• Invenção de novos produtos
• Share ofwallet
• Participação de mercado

• Registros de acidentes
• Niveis salariais
• Satisfação da Comunidade
• Ações legais

Fonte: adaptação do quadro "Amostras de Medidas Operacionais por SlBkehokJer" (Epstein e Birchard (2000, p.193))

Figura 11.3:Exemplos de Indicadores Operacionais

A mensuração de dados operacionais, na verdade, possibilita ao gerente rastrear

os problemas até suas causas raízes, atividade de difícil derivação a partir

apenas dos números financeiros. Além disso, a oportunidade de aprendizado

proporcionado pelo feedback relacionado aos resultados operacionais ultrapassa

30 Epstein e Birchard (2000, p.199 e 200)
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em muito o potencial dos indicadores financeiros. Esta constitui uma oportunidade

de desenvolvimento de novas idéias e capacidades que podem evoluir para

novas vantagens competitivas. Na figura 11.3acima vemos alguns exemplos de

indicadores operacionais de desempenho.

2.3 - Indicadores Sociais e Ambientais

Por muito tempo a idéia de responsabilidade social e ambiental foi um tema

"tabu" nas empresas. Milton Friedman, citado por Epstein e Birchard (2000),

comentava que "...a responsabilidade social do negócio é aumentar os lucros...,,31.

e essa crença nos benefícios indiretos fomentava a discussão sobre se empresa

deveria ou não prover benefícios para outros stakeholders que não os acionistas.

Entretanto, as mudanças no ambiente, a articulação da sociedade civil e

consequentemente a maior intransigência da legislação específica aumentaram

as pressões às empresas.

Em seu artigo sobre Sustentabilidade em Ação, Epstein e Roy (2001) citam

a definição de sustentabilidade dada pela World Commíssíon on Envíronment and

Development como "desenvolvimento econômico que responde às necessidades

da geração atual sem comprometer a habilidade das futuras gerações de

responder às suas necessidades". Entretanto, essa definição é muito ampla e

31 Epstein e Birchard (2000, p. 219) - Trad. do Autor
32 Epstein e Roy (2001, p.585) - Trad. do Autor
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genérica para ser traduzida em estratégias de negócios frente às inúmeras

dificuldades enfrentadas pelas empresas em seus mercados.

Ferramentas como o Ba/anced Scorecard ou o Value Based Management

procuram um melhor entendimento dos direcionadores de valor para suportar os

gerentes na tomada de decisões que alavanquem o processo de criação de valor

para a corporação. Contudo, a identificação e mensuração de estratégias sociais

e ambientais mostra-se um grande desafio devido ao elevado grau de incerteza,

aos longuíssimos prazos e aos impactos que são difíceis de quantificar.

Acidentes ambientais ou práticas discriminatórias podem provocar fortes

impactos nas empresas, afetando a sua reputação no mercado e impondo

redução de receitas e/ou significativos custos não planejados com multas e

despesas para a recuperação dos danos ambientais ou morais. Considerando

essa nova realidade, a adoção de uma prática pró-ativa de avaliação e

monitoramento de medidas sociais e ambientais não apenas contribui com a

prevenção de ocorrências desfavoráveis, mas suporta o processo de criação de

valor para todos os stakeholders. Numa economia onde os ativos intangíveis

conquistam maior importância a cada dia, a imagem da organização só tem a

ganhar com a adoção de uma atitude de responsabilidade social.
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Exemplos de Indicadores Sociais e Ambientais

Stakeholders Indicadores

Acionistas • Reputação (pesquisa)
• Práticas Éticas (pesquisa)
• Emissões Tóxicas

Clientes • Observância das normas de trabalho internacionais
• Impacto Ambiental dos Produtos
• Satisfação dos Consumidores
• Segurança do Produto
• % de materiais recicíadcs e recicláveis

Empregados • Diversidade entre os empregados
• Diversidade na gerência
• Ambiente de trabalho familiar
• Satisfação do empregado
• Qualidade ambiental dos escritórios ou fábricas

Comunidade • Saúde pública: reclamações, ações legais
• Horas de trabalho voluntário comunitário
• Satisfação da Comunidade
• Consumo de recursos naturais
• índice de impacto ambiental
• Descarga de lixo tóxico
• Criação de empregos

Fonte: adaptação do quadro· Amostras de Medidas Sociais por Slakeholder" (Epstein e Birchard (2000, p.221))

Figura 11.4:Exemplo de Indicadores Sociais e Ambientais

Entre os temas mais citados nas grandes empresas temos o desempenho

ambiental, a igualdade de oportunidades de trabalho, a igualdade de

oportunidades de crédito,direitos humanos, normas internacionais de trabalho e

etc. Na figura 11.4encontramos uma série de exemplos de medidas sociais.

Uma prática que toma corpo nas empresas Iíderes é o gerenciamento do

ciclo de vida do produto, que busca acompanhar e suportar as atividades

relacionadas ao produto desde a fase de pesquisa e desenvolvimento, passando

por marketing, produção, vendas, distribuição, utilização do produto pelo

consumidor e a sua coleta e reciclagem ou destruição. Nesse processo são

monitorados os eventuais impactos ambientais ou sociais em cada uma das fases

do processo.
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Mas os indicadores dessa categoria, assim como aqueles financeiros ou

operacionais, devem integrar a representação da estratégia da organização e

serem comunicados tanto dentro como fora da organização. No tratamento de

qualquer questão relacionadas aos aspectos ambientais, éticos ou da

comunidade todos devem estar alinhados e informados, demonstrando a

"accountability" da organização.

Segundo Epstein e Birchard (2000)33, as primeiras experiências com

auditorias sociais ocorreram ainda no início da década de 70, mas não chegaram

a serem incorporadas nas culturas das organizações da época. Somente nos

últimos anos é que a adoção de medidas de desempenho social como coração da

estratégia de algumas empresas como a The Body Shop (indústria de cosméticos

naturais inglesa) abriu espaço para a retomada de processos de auditoria social.

Entretanto, é imprescindível que esses novos indicadores passem a integrar o

sistema de medição de desempenho global, com direito a avaliação, feedback e

recompensa. Devem ser utilizados de maneira pró-ativa, de modo a efetivamente

alavancar ações de condução dos problemas e não sirvam apenas para registrar

os acontecimentos/eventos sociais ou ambientais passados.

Em 1997 a Organização Internacional de Normalização publicou a série de

normas ISO 14000, que como a ISO 9000 normalizava os processos de

gerenciamento da qualidade, normaliza o sistema de gerenciamento ambiental. A

ISO 14000 passou a ser um importante referencial para muitas empresas que

33 Epstein e Birchard (2000, p.242)



52

iniciam a sua trajetória nessa área, suportando o desenho e a implementação de

sua estratégia ambiental.

No Brasil, além da busca da certificação pela ISO 14000, várias empresas

caminham na direção de uma postura de responsabilidade social. O Instituto

ETHOS, organização não governamental voltada à difusão de práticas de

responsabilidade social empresarial, promove desde 2000 um processo de auto

avaliação utilizando um conjunto de 35 indicadores estruturados em sete ternas":

1)Valores e transparência; 2) Público interno; 3) Meio ambiente; 4) Fornecedores;

5) Consumidores; 6) Comunidade; e 7) Governo e Sociedade. Os resultados da

pesquisa em 2000, que contou com 71 questionários respondidos, mostrou a

existência de uma certa conscientização no grupo de benchmark, e de uma

movimentação inicial no tema para o grupo amplo de participantes. As ações de

divulgação do Instituto e uma maior conscientização sobre o tema alimentam as

expectativas de um resultado mais elevado para a média das empresas

participantes.

34 Instituto ETHOS (2000)
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2.4 - Exemplos de Alguns Modelos Holísticos

Exploramos a seguir .alquns modelos que se propõe holísticos para a

avaliação do desempenho. Não pretendemos cobrir em exaustão os modelos

disponíveis, mas discutir apenas alguns que têm despertado o interesse das

empresas e da academia.

2.4.1 - Modelos de Excelência

Com o objetivo de difundir os fundamentos da Qualidade em modo amplo,

bem como preparar as empresas -para um ambiente mais competitivo, foi

instituído no Japão o primeiro prêmio nacional de qualidade, batizado de Deming

Prize em homenagem ao estudioso americano W. Edward Deming. Esse prêmio

previa um processo de avaliação por examinadores independentes, que visava

verificar o grau de aplicação dos conceitos do TQM, o grau de excelência dos

processos organizacionais e seus impactos no desempenho.

A partir do final dos anos 80, observamos a criação importantes de prêmios

similares no ocidente, o Malcom Baldrige nos Estados Unidos, The European

Quality Award (EFQM) na Europa; o Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ) no

Brasil e muitos outros nacionais e regionais.

Todos esses prêmios adotam um modelo conceitual de excelência, não

prescritivo, cujos conceitos e conexões subjacentes servem na construção dos

critérios que serão utilizados no processo de avaliação. Um ponto importante na
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atuação das fundações que administram os prêmios é a disponibilização de um

modelo de auto-avaliação fundamentado nos critérios do prêmio que orienta as

empresas na revisão periódica, na identificação de potenciais pontos de melhoria

e na preparação para a candidatura.

Anualmente os critérios têm sido revistos com base na experiência dos

participantes e examinadores e influenciados pelas mudanças no ambiente

competitivo. Podemos observar nesse período o aumento gradual da

preocupação com os aspectos sistêmicos das organizações e com o alinhamento

estratégico, passando de um foco de excelência operacional para uma foco de

excelência empresarial global.

A título de exemplificação, analisamos os modelos dos prêmios nacionais

americano, europeu e brasileiro.

2.4.1.1 - Modelo do Baldrige (USA)

o prêmio nacional americano foi criado em 1987 a partir de uma lei federal

que visava reconhecer as empresas americanas por seus esforços na área de

qualidade e produtividade, e atrair a atenção das empresas americanas em geral

para a importância da qualidade e do desempenho excelente na construção de

uma vantagem competitiva. Uma das premissas do prêmio é a participação das

premiadas no processo de divulgação das melhores práticas de gestão de modo a

obter-se um efeito multiplicador.
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Os conceitos sobre os quais se baseiam os critérios de avaliação são

valores considerados fundamentais para organizações excelentes.

• Liderança Visionária - que através do comportamento ético e

comprometido ajude a desenhar a estratégia, a direcionar e focar a

organização como um todo, servindo de exemplo e orientador' no

processo de desenvolvimento das futuras lideranças.

• Excelência Direcionada ao Cliente - o entendimento das necessidades

dos clientes e o alinhamento dos processos internos de modo a

encantá-los, reforçando o objetivo estratégico de satisfação, retenção e

aquisição dos clientes.

• Aprendizagem Organizacional e Pessoal - a prática do aprendizado

deve estar embutida na forma como a organização e o indivíduo operam

no dia-dia. O aprendizado deve ser constante, praticado em todos os

níveis organizacionais, focado na resolução dos problemas pela causa

raiz, compartilhado através da organização e direcionado para o

aperfeiçoamento contínuo.

• Valorizar Empregados e Parceiros - a parceria de sucesso, seja ela

interna ou externa, deve desenvolver objetivos de longo prazo, calcado

numa relação de respeito e benefício mútuo.

• Agilidade - o sucesso no mercado competitivo global depende de uma

alta capacidade de adaptação e mudança provocada pelas constantes

flutuações do mercado. Respostas rápidas constituem um fator crítico

de sucesso.
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• Foco no Futuro - a procura por um crescimento sustentável exige da

organização uma política que constantemente balize asua prática com

os objetivos de longo prazo e sua visão estratégica.

• Gerenciamento para a Inovação - tornar a inovação parte da cultura da

organização potencializa a mesma a enfrentar os desafios futuros.

• Gerenciamento por Fatos - a organização necessita da mensuração e

análise de seu desempenho para suportar o seu desenvolvimento,

devendo-se procurar um conjunto de indicadores objetivos que incluam

elementos internos e externos à organização.

• Responsabilidade Social e Cidadania - referem-se às expectativas

relacionadas à ética nos negócios e à proteção da saúde pública, da

segurança e do meio ambiente.

• Foco em Resultado e na Criação de Valor - a mensuração do

desempenho da organização deve focar na criação de valor para os

seus sfakeholders, contribuindo assim para o crescimento econômico

geral.

• Perspectiva Sistêmica - os critérios do Baldrige, com seus valores e

suas sete categorias, são organizados e interrelacionados de maneira

sistêmica, valorizando uma abordagem holística para o gerenciamento

das organizações.

O modelo Malcom Baldrige, como podemos ver na figura 11.5,é situado

primeiramente no contexto da organização, seu ambiente e seus desafios. As

categorias de critérios são então organizadas em duas tríades principais.
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Modelo Baldrige dos Critérios de Excelência do Desempenho
Uma perspectiva slstêmlca

Perfil Organizacional:

(

Ambiente, Relacionamentos e Desafios

2 5
Planejamento Recursos

/ Estratégico Humanos
,-------,

1
Liderança t t 7

Resultados
de Negócios

~ 3 Foco
no Cliente

e no Mercado

6
Gestão de
Processos

/'

•4
Informação e Análise

Fonte: adaptação do quadro "Performance Excellence Frameworl(' (Baldrige NQP (2002, p. 5))

Figura 11.5:Modelo Malcom Baldrige

A tríade de liderança busca examinar como a alta gerência guia a

organização e pratica a cidadania (liderança); como a organização estabelece

seu direcionamento estratégico, desdobra-o e determina os planos de ação

(planejamento estratégico); e como a organização entender e responde as

necessidades e expectativas dos clientes (foco no cliente e no mercado). Já a

tríade de resultados procura entender como a organização viabiliza o

desenvolvimento de seus colaboradores e promove o seu alinhamento aos

objetivos estratégicos (gestão de pessoas); como os processos chave são

desenhados, gerenciados e melhorados (gestão de processos); e quais os

resultados que a organização está alcançando com relação aos seus processos

chave, aos seus objetivos estratégicos e aos seus vários stakeholders (resultados



da organização). Suportando o modelo, vemos a categoria de Informação e

Análise que funciona como fundação do sistema de gerenciamento do

desempenho, provendo os dados e informações necessários para um efetivo

gerenciamento baseado em fatos.

A distribuição da pontuação entre os critérios mostra a importância do foco

nos resultados, que são analisados sob o prisma cliente, financeiro, pessoas e

organizacional (incluindo aqui o desempenho operacional e de suprimentos).

Tabela 11.1:Pontuação do Prêmio Malcom Baldrige

Critérios Malcom Baldrige Pontos %
Liderança 120 12

Liderança Organizacional 80
Responsabilidade Pública e Cidadania 40

Planejamento Estratégico 85 8,5
Desenvolvimento da Estratégia 40
Desdobramento da Estratégia 45

Foco no Cliente e no Mercado 85 8,5
Conhecimento do Mercado e Clientes 40
Relacionamento com o Cliente e Satisfação 45

Informação e Análise 90 9
Medição e Análise do Desempenho Organizacional 50
Gerenciamento da Informação 40

Foco nos Recursos Humanos 85 8,5
Sistemas de Trabalho 35
Educação, Treinamento e Desenvolvimento dos Empregados 25
Bem-estar e satisfação do Empregado 25

Gerenciamento dos Processos 85 8,5
Processos de Produto e Serviço 45
Processos de Negócios 25
Processos de Suporte 15

Resultados de Negócios 450 45
Resultados de Clientes 125
Resultados Financeiros e de Mercado 125
Resultados de Recursos Humanos 80
Resultados de Efetividade Organizacional 120
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A partir de 1999 o programa do Baldrige instituiu prêmios específicos para

as áreas de educação e saúde, com critérios e pesos mais ajustados as

características dessas organizações.

2.4.1.2 - Modelo do EFQM (Europa)

o processo europeu teve seu início com a formação de uma fundação para

a gestão da qualidade (The European Foundation for Quality Management) em

1988 por um grupo de empresas líderes européias. O prêmio europeu foi

instituído em 1992 juntamente com o seu modelo de referência com o objetivo de

estimular o debate sobre qualidade e produtividade no âmbito das empresas

européias em geral e da União Européia em particular.

Modelo de Excelência do EFQM
RADAR

VIABILIZADORES ~'------~ RESULTADOS>

f- I- - Resultados -
Pessoas- I- - de Pessoas -

- Políticas e f- - Resultados - Resultados
Liderança Processos Chave de- Estratégia I- - de Clientes - Perfonnance

- Parcerias e r- f- Resultados f-

'- Recursos r- f- da Sociedade f-

~.- ~IN_O~_A~Ç~Ã~O~E_A~PR~E~N_D~__ DO ~

Fonte: adaptação do quadro "Performanoe Excellence Fram •••••••••k" (EFQM (2001, p. 5))

Figura 11.6: Modelo do Prêmio Europeu



Tabela 11.2:Pontuação do Prêmio Europeu de Qualidade (EFQM)

Liderança 10
Desenvolve missão, visão e valores e serve de modelo da cultura de Excelência
Envolvimento pessoal no desenvolvimento, implementação e melhoria dos

sistemas de gestão
Envolvimento com clientes, parceiros e representantes da sociedade
Motiva, suporta e reconhece as pessoas da organização

Políticas e Estratégias 8
Baseadas nas necessidades e expectativas presentes e futuras dos stakeholders
Baseadas em informações das atividades de medição de desempenho, pesquisa

e aprendizado
São desenvolvidas, revistas e atualizadas
São desdobradas através de framework dos processos chave
São comunicadas e implementadas

Pessoas 9
Os recursos são planejados, gerenciados e aperfeiçoados
Seus conhecimentos e competências são identificadas, desenvolvidas e suportadas
São envolvidas e "empowered"
Dialogam com a organização
São recompensadas, reconhecidas e cuidadas

Parcerias e Recursos 9
Gestão de parcerias externas
Gestão das finanças
Gestão dos ativos fixos e materiais
Gestão da Tecnologia
Gestão da Informação e do Conhecimento

Processos 14
São sistematicamente desenhados e gerenciados
São aperfeiçoados através de inovação para satisfazer e gerar valor para os clientes

e outros stakeholders
Produtos e serviços são desenhados e desenvolvidos segundo as necessidades e

expectativas dos clientes
Produtos e serviços produzidos, entregues e suportados
O relacionamento com os clientes é gerenciado e potencializado

Resultados de Clientes 20
Medidas de percepção
Indicadores de desempenho

Resultados de Pessoas 9
Medidas de percepção
Indicadores de desempenho

Resultados da Sociedade 6
Medidas de percepção
Indicadores de desempenho

os Chave de Desempenho 15
"Saídas" chave de desempenho
Indicadores chave de desempenho

60
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Os conceitos genéricos que suportam o modelo são a Orientação a

Resultados; Foco no Cliente; Liderança & Constância de Intenções; Gestão por

Processos & Fatos; Desenvolvimento & Envolvimento das Pessoas; Aprendizado,

Inovação & Melhoria Contínua; Desenvolvimento de Parcerias e

Responsabilidade Pública.

O modelo é estruturado em cinco critérios chamados de viabilizadores

(enablers), que refletem o que a organização faz, e quatro critérios de resultados,

que mostrariam o que a organização alcançou. A abordagem adotada pela EFQM

utiliza uma lógica batizada de RADAR (Resultados, Abordagem, Desdobramento,

Avaliação e Revisão), sendo que os quatro últimos são utilizados para os critérios

viabilizadores.

O peso das categorias na premiação pode ser visto na tabela 11.2acima.

2.4.1.3 - Modelo do PNQ (Brasil)

O processo no Brasil não foi muito diferente do americano, o governo

federal· criou no início década de 90 o Programa Nacional da Qualidade e

Produtividade para promover o avanço das empresas nacionais; e a partir deste

programa nasceu em 1991 o prêmio brasileiro nos moldes do modelo americano.

Apoiado nos mesmos conceitos e valores do Malcom Baldrige, o PNQ

Brasileiro foca em sete categorias de excelência integradas de maneira sistêmica:
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• Liderança

• Estratégias e Planos

• Cliente e Sociedade

• Informação e Conhecimento

• Gestão de Pessoas

• Gestão de Processos

• Resultados

Com exceção da categoria de resultados, os critérios são estruturados de

forma a avaliar para cada item os aspectos de processo ligados ao planejamento,

procedimentos e práticas, o processo de controle e o processo de aprendizado

inerente ao entendimento dos problemas e busca de soluções.

Modelo de Excelência do PNQ
Uma visão sistêmica da organização

7.
Resultados

Figura 11.7:Modelo do PNQ
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Desde sua instituição, o modelo e os critérios vêm evoluindo, seja pela

maior interação com outros organizadores de prêmios Latino-Americanos e

Europeus, seja pela evolução tecnológica e dos métodos de gestão ou ainda

pelas mudanças no ambiente competitivo.

Tabela 11.3:Pontuação do Prêmio Nacional da Qualidade

Critérios PNQ Pontos %

Liderança 90 9
Sistema de Liderança 30
Cultura da Excelência 30
Análise Crítica do Desempenho Global 30

Estratégias e Planos 90 9
Formulação das Estratégias 30
Desdobramento das Estratégias 30
Planejamento da Medição do Desempenho 30

Clientes e Sociedade 90 9
Imagem e conhecimento de mercado 30
Relacionamento com clientes 30
Interação com a sociedade 30

Informações e Conhecimento 90 9
Gestão das Informações da Organização 30
Gestão das Informações Comparativas 30
Gestão do Capital Intelectual 30

Pessoas 90 9
Sistemas de Trabalho 30
Capacitação e Desenvolvimento 30
Qualidade de Vida 30

Processos 90 9
Gestão de Processos relativos ao Produto 30
Gestão de Processos de Apoio 20
Gestão de Processos relativos aos Fornecedores 20
Gestão Financeira 20

Resultados 460 46
Resultados de clientes e mercado 100
Resultados Financeiros 100
Resultados relativos às Pessoas 60
Resultados relativos aos Fornecedores 40
Resultados dos processos de Produto 60
Resultados relativos à Sociedade 40
Resultados dos processos de apoio 60
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Nas últimas versões observamos o aumento do peso dos resultados na

avaliação (46% dos pontos) e uma preocupação mais explícita com a gestão do

capital humano.

Tanto o PNQ quanto o Malcom Baldrige organizam os itens de seus

critérios em itens de enfoque e aplicação e itens de resultados. Para os primeiros

são avaliados o planejamento, as práticas de gestão e os padrões de trabalho,

sendo observados os processos, fluxos e procedimentos. São ainda levantados

os processos de controle para que a execução ocorra dentro dos padrões

preestabelecidos e os processos de aprendizado, que a partir dos feedbacks

originados no processo de controle c e de informações comparativas promove

ações inovadoras para o aperfeiçoamento do processo (videfigura 11.8).

Diagrama de Gestão do PNQ .
Estrutura dos Itens de Enfoque e Aplicação

Práticas
deGemão~-------------------------'

Ação

Medição

Planejamento,
práticase 1--------1.
padrões

Execução

Inovação
e melhoria Avaliação

Fonte: adaptação do quadro "Diagrarra de Gestão" (FPNQ (2002 a, p.19»

Figura 11.8:Diagrama de Gestão do PNQ
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Para os itens de resultados são analisados através de gráficos e tabelas,

os resultados do período, tendência histórica e análise comparativa com

referenciais de "melhores práticas".

Hoje o PNQ premia cinco categorias distintas: grandes, médias e pequenas

empresas, órgãos da administração pública federal e organizações de direito

privado sem fins lucrativos.

É interessante comentar aqui os resultados de pesquisa realizada por

Hendricks e Singhal (2000) sobre o impacto das práticas da Qualidade Total no

desempenho financeiro das empresas. O estudo pesquisou os resultados de uma

amostra de 600 empresas premiadas com algum dos principais prêmios de

qualidade, sejam eles genéricos como o Malcom Baldrige ou privados como os

dados aos melhores fornecedores por empresas como a Ford ou a General

Motors. Esse critério de escolha foi considerado uma boa aproximação para

representar uma implementação efetiva do TQM. O estudo cobriu dois períodos

de cinco anos, anterior e posterior à premiação. Os resultados, contrariamente à .

imagem negativa gerada por muitos insucesso, indica que nos casos de efetiva

implantação dos programas de qualidade total observou-se um reflexo positivo em

termos de geração de resultados e valorização das ações. Um ponto importante a

ser destacado, e que é pouco observado pelos que procuram soluções imediatas,

é que os resultados promovidos pelos programas de qualidade total precisam de

alguns anos para a sua maturação. Tratando-se de um programa de mudança

cultural, o processo não pode ser promovido com a idéia do "quick tix", mas sim

com uma mudança de médio a longo prazo.
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2.4.2 - Hoshin-Kanri

A preocupação de utilizar os grupos de indicadores para representar a

estratégia e servir de motor propulsor para as mudanças necessárias a empresa

já era presente no Japão nos anos 60. O movimento pela Qualidade Total, que no

início focava principalmente os aspectos operacionais, sente a necessidade de

ampliar a filosofia da qualidade total para o processo de gestão em geral e de

planejamento em especial. Nesse mesmo período observava-se no Japão uma

difusão da prática do gerenciamento por objetivos introduzido por Peter Orucker

(1964)· em The Practice of Management e por Edward C. Schleh (1962) em

Management by Results35
.

Refletindo sobre como melhorar o processo de implementação das

estratégias e utilizando-se de conceitos presentes nessas duas correntes,

empresas e teóricos japoneses desenvolveram um modelo organizativo para a

gestão estratégica aplicando os elementos do ciclo POCA de Oeming ao processo

gerencial. A este modelo chamaram de Hoshin Kanri.

Hoshin Kanri, que etmologicamente pode ser traduzido como "uma luz

brilhante na ponta da agulha de uma bússola que ilumina o caminho adiante" 36, é

traduzido no ocidente como o gerenciamento de diretrizes ou gerenciamento de

políticas.

O modelo pretende ser uma abordagem sistêmica do gerenciamento

estratégico, englobando aspectos de planejamento, execução e revisão das

35 Akao (1997, p.174)
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mudanças, mantendo a característica de adaptabilidade. Os seus objetivos

prirnordiaís" são dar foco no direcionamento da organização através das poucas,

mas vitais, prioridades estratégicas, alinhar essas prioridades com os planos

locais e projetos, integrá-los com o gerenciamento do dia-dia e estruturar um

processo de revisão do progresso na implementação dos planos.

O processo se iniciaria na alta gerência através do estabelecimento da

visão de longo prazo e das prioridades chave. Nesse contexto são estabelecidas

políticas de longo e médio prazo, sendo que essas políticas tendem a ser mais um

direcionamento para a ação, sem especificar em detalhes como elas devam ser

implementadas.

Modelo FAIR

REVISÃO
Auw-avaliação CHECK PLAN ALINHAMENTO

Desdobramento

DO

INTEGRAÇÃO
Gerenciamento Diário

ou das Rotinas

Fonte: adaptação do quadro "The Stages 01 Strategic Management· FAIR and PDCA" ('iVitcher e Butterv.orth (1999 , p. 324»

Figura: 11.9:Modelo FAIR

36 Witcher e Butterworth (1999, p. 324)
37 Tennant e Roberts (2001, p.287)
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No modelo de Witcher e Butterworth (1999)38 essa primeira fase é chamada

de FOCO e corresponderia à fase ACT do ciclo do PDCA de Deming.

Uma vez definida uma política anual (em linha com os objetivos de médio e

longo prazo) inicia-se a fase de alinhamento que vai traduzir o plano global nos

planos e prioridades locais. Nesse processo a política é traduzida e desdobrada

em objetivos com metas e medidas (meios) discutidas e acordadas através de

toda a organização, tanto verticalmente quanto horizontalmente. A abordagem

inter-funcional é extremamente importante para que se evitem redundâncias e se

acerte o foco.

A característica principal do Hoshin é o pressuposto que a participação

das pessoas deve ser a mais ampla em todas as fases do processo, garantindo

através do diálogo o alinhamento e o comprometimento dos vários colaboradores

distribuídos na organização. Este abordagem é chamada de "catchbalf', pegando

a idéia de um jogo de criança onde uma bola é atirada entre os participantes em

maneira aleatória. A discussão geral para a definição das metas e planos de ação

revela-se o melhor momento para o surgimento de idéias e ajuste de foco. Akao

(1997)39 definiu o processo como "... um meio de colocar as forças em forma de

cooperação dentro de uma empresa e unir as opiniões internamente (coordenar

os vetores), para aperfeiçoar continuamente seu desempenho através do

ajuste...".

38 Butterworth e Witcher (2001)
39 Akao (1997, p.174)
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"Akao (1997)40 e Campos(1996)41 definem metas como alvos a serem

atingidos e meios com as ações necessárias para se alcançar as metas. Esse

conjunto meta e meio é, por sua vez, definido como diretriz. Caracterizando

como problema a diferença entre a meta e o estado atual relacionado, os autores

direcionam o processo de estabelecimento dos meios (independentemente do

nível) para um processo de resolução de problemas com a análise do fenômeno e

do processo, com o estabelecimento da causa raiz e o conseqüente desenho do

plano de ação (meio) correspondente.

Meta do chefe do
departamento principal

Meta do chefe

T

Diretrizes
, ,

~ - - -+ - - -I- - -do chefe Meios do , ,
do depar- Gerente , ,
tamento ~--,- - -,- - - ~, , ,

-,
I,,,, L---'-I- ,

'-------.1-"1-, - - - - - - - - - - - - -. ••
Meta da chefia
dos gerentes

Meta do chefe
de seção

-+
Meios do Meios do

Gerente chefe de-. seção

Fonte: adaptação da figura "Matriz de Desdobramento" (Akao (1997 • p.42))

Figura 11.10:Matriz de Desdobramento

40 Akao (1997, p. 37)
41 Campos (1996, p.45)
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Para facilitar o monitoramento do progresso são definidos neste plano os

eventuais itens de controle e itens de verificação. Os primeiros têm a

característica de resultados e os últimos de causas; e para eles são definidos

alvos (normalmente numéricos), nível de tolerância e responsabilidade.

O desdobramento das metas e dos meios, pode ser realizado

separadamente (primeiro as metas e depois os meios) ou de maneira

sincronizada onde os meios de determinado nível tornam-se as metas do nível

hierárquico imediatamente inferior como ilustrado na figura 11.9acima.

Pelo modelo FAIR de Witcher a fase de alinhamento, que engloba o

desdobramento, estaria relacionada ao planejar do ciclo POCA.

Oepois de acordados os planos, metas e meios entre as várias unidades e

setores os planos de ação de todos os níveis devem ser executados, fase que

Witcher chamou de integração e corresponderia ao Fazer (Do) do POCA. Neste

ponto todos os autores ressaltam a importância do uso das ferramentas da

qualidade para auxiliar no monitoramento da implementação. Relatórios de

avaliação de anomalias com as análises das eventuais distorções e com as

medidas corretivas fazem parte do procedimento já iniciando a fase de Verificar

(Check) do POCA.

O processo de revisão, além do controle diário e periódico, prevê também o

que a teoria do Hoshin chama de "Auditoria do Presidente". Trata-se normalmente

de uma revisão anual realizada in loco por uma equipe integrada por pessoas da

alta gerência para uma avaliação do processo. Normalmente são programadas

várias visitas para cobrir os vários planos organizacionais. Muitas empresas
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utilizam-se dos modelos de auto-avaliação dos modelos Baldrige, EFQM, PNQ ou

às vezes modelos próprios, como é o caso da Serasa. Um ponto a ser destacado

com relação à fase de revisão é que não representa apenas um controle do.

atingimento dos resultados esperados, mas constitui uma ferramenta de

aprendizado sobre o próprio processo de gerenciamento pelas diretrizes, que

deve estar sempre em observação.

Modelo Hoshin

Equipe de
Implementação.

Alta
Gerência

Gerência

Fonte: adaptação do quadro "Modelo hoshin" (Greg Watson em Akao (1997 , p. 26))

Figura 11.11:Modelo Hoshín

Resumindo, o Hoshín Kanrí é um modelo orientado ao processo de

gerenciamento do desdobramento e da implementação da estratégia, calcado em

um mecanismo de comunicação e negociação (catchball) para o alinhamento das

metas e dos planos de ação através da organização. A sua teoria e aplicação
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estão estreitamente ligadas aos fundamentos do TQM, sendo que a difusão

prévia dos mesmos nas organizações constitua fator decisivo para a sua

implementação.

Apesar do modelo do Hoshin ter tido poucas experiências no ocidente,

algumas tiveram adaptações importantes, como o Hoshin Planning da Hewlet-

Packard, o Managing for Resulfs da Xerox e Policy Deploymenf da AT&T. No

Brasil o modelo ficou conhecido como Gerenciamento pelas Diretrizes e teve sua

difusão alavancada pela ação da Fundação Christiano Ottoni da UFMG. Hoje

várias das empresas que participam do Prêmio Nacional da Qualidade têm em

seus sistemas de gestão elementos do Hoshin.

2.4.3 - Tableau de Bord

. Dentro do contexto da evolução dos sistemas de medição de performance,

não podemos deixar de comentar o modelo do Tableau de Bord, tão difundido na

França e com notáveis semelhanças ao modelo do Balanced Scorecard, nosso

objeto de estudo. Costa (2001)42, citando o verbete sobre Tableau de Bord da

Encyclopédie de la Compisbllité, du Confrôle et de I'Audif de Jean-Louis Maio

(2000), nos informa que a primeira menção da expressão na literatura de gestão

ocorreu em 1932 (por Satet & Voraz), onde faziam um paralelo entre o gestor e o

piloto de um avião.

42 Costa (2001, p.84)



73

Com uma contabilidade bastante amarrada· por legislações

governamentais, os gerentes franceses constituídos predominantemente por

engenheiros segundo Lebas (1994)43, privilegiavam uma visão sistêmica da

empresa e informações operacionais não-financeiras como subsídio para a

tomada de decisão, de forma que "... operando nas variáveis, o gerente pode

produzir um impacto no resultado finaL..,,44. Dessa forma, a partir dos anos 60

observa-se o desenvolvimento da idéia do Tableau de Bord como painel de

controle gerencial, reunindo um conjunto coerente de medidas físicas e

financeiras que permitisse o entendimento da situação atual e a alavancagem de

performance futura.

Segundo Epstein e Manzoni (1997)45 os autores franceses reforçam a

importância de que os Tableaux de Bord devam ser derivados de um processo de

desdobramento da missão e visão da unidade de negócio em objetivos

estratégicos, que seriam desdobrados em fatores críticos de sucesso e

posteriormente em indicadores chave de desempenho.

A definição do Tableau de Bord segue a estrutura organizacional da

empresa, ou seja, os objetivos e métricas são desdobrados ao longo da cadeia de

comando, gerando, no limite, um Tableau com variáveis chave para cada gerente.

Estes Tableaux devem ser integrados com o Tableau corporativo, mas a teoria

dos Tableaux de Bord colocam a consolidação em segundo lugar, privilegiando o

suporte à gestão local e o suporte à comunicação horizontal e vertical.

43 Lebas (1994, p.475)
44 Lebas (1994, p. 481)
45 Epstein e Manzoni (1997, p.29)
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Os promotores do modelo recomendam que o documento seja compacto,

evitando-se um volume exagerado de informações que pode "distrair" o gerente, e

que apresente informações sobre o período em questão, podendo também

apresentar o acumulado do ano e algum referencial de melhores práticas no

mercado.

Apesar do modelo idealmente apresentar muitos pontos fortes e muitas

empresas na França já o terem implementado, são poucas, segundo Lebas

(1994)46, as que se beneficiaram de todos os aspectos tratados pelos teóricos.

Epstein e Manzoni (1997)47 ressaltam, citando os resultados de pesquisas

recentes, que na prática observa-se uma tendência na ênfase em torno dos

indicadores financeiros; os relatórios tendem a ser muito mais longos e com mais

indicadores do que o recomendado; os dados poucas vezes são relacionados

com benchmarks, privilegiando informações internas; as metas tendem a nascer

de dados internos e não de informações provenientes do mercado/cliente; e

observou-se também que o instrumento é pouco utilizado em modo interativo para

estimular o aprendizado.

46 Lebas (1994, p.481)
47 Epstein e Manzoni (1997, p.34)
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111- Terceira Parte - Balanced Scorecard

Após a rápida panorâmica sobre a evolução dos sistemas de medição de

performance ernpresarial realizada nos capítulos anteriores, passamos a focalizar

o modelo do Balanced Scorecard proposto por Kaplan e Norton , seus impactos e

suas contribuições.

1 - Apresentação

Vimos na introdução que as grandes mudanças no ambiente competitivo,

principalmente a partir dos anos 70, tornaram os antigos métodos de mensuração

e controle do desempenho, baseados em indicadores financeiros fornecidos por

um sistema contábil voltados ao passado, insuficientes ou até mesmo desviantes.

A era da informação trouxe uma grande valorização dos ativos intangíveis

em detrimento dos ativos tangíveis. A participação dos custos diretos como mão

de obra ou horas máquina diminuem significativamente em comparação aos

custos relacionados à pesquisa e desenvolvimento, marketing e administrativos.

A competição global tornou-se cada vez mais forte, aumentando a vulnerabilidade

dos negócios frente às rápidas incursões de competidores mais enxutos, à maior

velocidade na introdução de novos produtos no mercado e à obsolescência mais
/

rápida dos produtos.

Neste contexto as empresas, os acadêmicos e as consultorias destinaram

amplos esforços no desenvolvimento e na implementação de iniciativas nas áreas

de organização, processos, produção e controle como modo de recuperar a
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competitividade de seus negócios. Entre essas iniciativas podemos citar:

produção enxuta, Jusf-in Time, Qualidade Total, Reengenharia, Custeio Baseado

em Atividades, Empowerment e várias outras.

Apesar da inquestionável validade lógica da maior parte destes programas,

presenciamos vários casos de insucesso ou sucesso parcial com relação aos

objetivos de proporcionar uma performance excelente que beneficiasse todos os

sfakeholders (acionistas, empregados, clientes, parceiros e comunidade). Além do

fato destes programas requisitarem forte participação da alta gerência, o que

levou ao acúmulo de iniciativas paralelas gerando grande competição pelo tempo

dos diretores, várias das iniciativas alcançaram apenas resultados locais, não

necessariamente contribuindo para o todo.

Porter" comentou em 1996 a sua preocupação com a corrida desenfreada

de muitas empresas pela excelência operacional como a forma de obter uma

vantagem competitiva. Para ele "... efetividade operacional significa executar

atividades similares melhor que os rivais ..." enquanto que o "... posicionamento

estratégico significa executar atividades diferentes dos rivais ou executar

atividades similares mas em modo diferente ...,,49. O que promove um

posicionamento estratégico sustentável, e consequentemente a vantagem

competitiva, é a combinação de atividades em um sistema onde as atividades

sejam consistentes com a estratégia e se reforcem entre si.

48 Porter (1996)
49 Porter (1996, p.62)
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Na procura de um sistema de medição e controle de performance que

ajudasse no alinhamento das várias iniciativas e desse o foco necessário para o

desenvolvimento da organização em direção aos objetivos de longo prazo, Kaplan

e Norton iniciam em 1990 uma pesquisa envolvendo 12 empresas líderes em

sistemas de gestão com o intuito de desenvolver um modelo (framework)

sistêmico de indicadores, cujo balanceamento (daí o nome Balanced) entre

indicadores iria além de um simples conjunto de indicadores financeiros e não-

financeiros. Esse sistema seria constituído de uma seleção de medidas

financeiras e não-financeiras ligadas entre si (direta ou indiretamente) por

relações de causa-efeito, medidas de resultado (como o EVA) e medidas de

tendência (como número de patentes registradas ou investimento em

treinamento), onde o sistema como um todo reforçasse o direcionamento das

ações dos vários colaboradores para os objetivos maiores da empresa.

O resultado dessa primeira pesquisa foi publicado em 1992, quando foi

divulgado o modelo do Balanced Scorecard como um modelo de medição que

estimulava e direcionava o desempenho. Os autores argumentam como ponto

diferenciador de outros sistemas, que o foco do modelo não deve ser o

controle/orçamento como nos sistemas usuais (vide figura 1/1.1), mas sim a visão e

a estratégia, como mostra a figura 111.2. Neste ponto as proposições de Kaplan e

Norton encontram sustentação na visão estratégica de Porter de Strategic Fit, que

reforça a idéia do ajuste sistêmico ao invés da excelência local.



78

Estratégia
e

Visão

Incentivos
Orçamento Revisão e

Pessoais Reorientação

Planejamento
e Alocação
de Capital

Fonte: adaptação da figura "Partindo de Nova Premissa" (Kaplan e Norton (2001 c; p.36))

Figura 111.1:Modelo do Sistema de Controle Gerencial Tradicional

o modelo proposto inicialmente foi aprimorado pelas empresas que dele se

utilizaram e por acadêmicos e consultores. Entre o primeiro artigo e 1996, data de

publicação do primeiro livro sobre o tema, as experiências práticas de empresas

como Mobil, Sears, FMC, AT&T Canada, Cigna, entre outras, revelaram novas

potencialidades de uso para o modelo, principalmente ressaltando o valor do

instrumento como mecanismo de alinhamento e direcionamento estratéqico. A

partir deste momento, o BSC passa a ser proposto pelos autores não mais como

um simples sistema de medição de performance mas como um verdadeiro sistema

de gestão estratégica, onde o todo é suportado por uma série de processos

organizacionais.
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•• Tradução da Visão

'l• esclarecer a visão
• obter consenso

Feed-Back Estratégic(
Comunicação e Aprendizado
e Conexão

BALANCED • articular a visão
• comunicar e educar SCORECARD

compartilhada

• estabeleCer metas • fornecer feed-back

• conectar recompensas às estratégico

medidas de desempenho • facilitar a revisão
estratégica e o
aprendizadot. Planejamento

de Negócio .J• estabelecer alvos
• alinhar iniciativas

estratégicas
• alocar recursos
• estabelecer os milestones

Fonte: adaptação da figura "Managing Strategy: Four Processes" (Kaplan e Norton (1996 a, p.77»

Figura 111.2:Sistema de Gestão Estratégico

2 - O Modelo de Kaplan e Norton

Mas como é o modelo proposto por Kaplan? A premissa número um dos

autores é que este conjunto de indicadores deve ser suficiente para "explicar" a

estratégia da empresa. Considerando a estratégia da organização como um

conjunto de hipóteses que busca relacionar objetivos e planos de ação por meio

de relacionamentos de causa e efeit050
, os objetivos estratégicos e métricas

utilizadas no BSC devem relacionar-se e reforçar-se na mesma maneira. Como

exemplo desse processo de encadeamento elencamos:

50 Kaplan e Norton (200 I a, p.87)
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• Treinamentos efetivos aos funcionários contribuem para "fazer certo" na

primeira vez;

• "Fazer certo" na primeira vez contribui para a redução do tempo de

ciclo;

• A redução do tempo de ciclo libera capital de giro (estoques);

• A liberação de capital de giro contribui positivamente no EVA

(valor econômico adicionado)

• A redução do tempo de ciclo contribui positivamente para o

cumprimento dos prazos;

• O cumprimento dos prazo aumenta a satisfação dos clientes;

• A maior satisfação dos clientes gera mais venda;

• A maior satisfação dos clientes contribui para o aumento do

market-share.

Com essa lógica os autores reforçam a importância dos indicadores

financeiros como sensores de resultado (Iagging indicators) e ressaltam a

criticidade de sua composição com indicadores de tendência (Ieading indícators)

sejam eles operacionais, de mercado, pessoas ou outros, num balanceamento

que traduza a estratégia desejada. Os vários indicadores foram agrupados em

quatro perspectivas (que serão analisadas mais adiante): financeira, cliente,

processos internos e aprendizagem e crescimento. A escolha destas quatro

perspectivas, que têm sido apontadas como fator restritivo do modelo por alguns

críticos, é justificada pelos autores como preocupação com a manutenção do foco
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nos pontos que criam vantagem competitiva, para que se evite a proliferação

descontrolada de indicadores e inviabilize a gestão. É importante lembrar que

Kaplan e Norton (1996 b) não são prescritivos com relação a quais e quantas

perspectivas devem ser adotadas'", deixando que essa definição seja feita de

acordo com a realidade da organização e com a estratégia a ser adotada. Em

seus artigos e livros são citados, inclusive, casos de sucesso como a Cidade de

Charlotte ou a Skandia onde a segmentação é diferente e eficaz.

Com a premissa de representar a visão e a estratégia através de objetivos,

metas e ações, a figura 111.3 nos dá uma idéia do processo para se chegar ao BSC

da organização.

Qual é minha
visão de futuro?

Definição da
Missão e da Visão

Para a realização da visão,
como devo me diferenciar?

Para meus
acionistas

Para meus
clientes

Nos meus
processos
internos

Na minha
capacidade
de inovare

crescer

Quais são os Fatores
Criticos de Sucesso?

Quais são as
Medições Criticas?

Balanced Scorecard

Fonte: adaptação do quadro "Begin by Linking Measurements to Strategy (Kaplan e Norton (1993, p.139»

Figura 111.3: Conectando a Estratégia ao Balanced Scorecard

51 Kaplan e Norton (1996 b, p.34-35)
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Partindo da definição da missão e da visão passa-se à definição de quais

os objetivos estratégicos necessários para a concretização da visão através de

seus quatro prismas, a identificação dos fatores críticos de sucesso relacionados

e por fim ao estabelecimento das métricas apropriadas para a monitoração . Esse

conjunto, agrupado nas quatro perspectivas podem ser melhor representados

pelo diagrama da figura 111.4a seguir:

vISÃo E ESTRATÉ<JIA I ~

Plnlaleançar CLlBHE
nossa 't1isão.

como ,# 9 '>
devaiemos .» .;.~/+~

~
.aparec •. Cf'<i' ~ ,<fi
aos nossos I I I I Idient"?

t. Para S8ltstaz« PROCESSOS INTERNOS

nossos acioniR_

.~••.#~~9/.i~'>e clientes. em

~
quais processos

deverianos Cf' ~ ,<I'
melhonIr7 I I I I I

t. P•.• alcançar ft-PRENDlZADO E CRESClMENTC

rossa ";são. come
••.#~9 / ",,"supon..".,.

nossa capacidade çj>~ ~Jl ~(y
def1"l.Jd.we

melt-or.? I I I I I
Fonte: adaptação do quadro 'The Balanced Scorecard Defines a Strategy's Cause & Elfect Relationships"

(Kaplan e Norton (2001 b, p ';91)

Figura 111.4:Conectando a estratégia às perspectivas

3 - Perspectivas

Analisamos agora as quatro perspectivas propostas no modelo padrão do

Balanced Scorecard nos vários artigos e livros de seus autores.
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3.1 - Perspectiva Financeira

Como já foi dito no início, apesar das críticas aos sistemas baseados

exclusivamente nos resultados financeiros, o BSC mantém essa visão como uma

das perspectivas a serem seguidas. É um fato incontestável que os investidores

procuram investimentos que produzam retornos considerados por eles como

satisfatórios, caso contrário direcionariam o capital para outros investimentos

mais atraentes. Dessa forma, os objetivos estratégicos financeiros tendem a ser

representados no Balanced Scorecard por medidas de resultados que tendem a

ser reforçadas pelos indicadores das demais perspectivas.

Entretanto, é preciso levar em consideração na escolha dos indicadores e

na fixação de metas o estágio do ciclo de vida do negóci052
. Durante a fase de

crescimento a empresa vai estar realizando maiores investimentos em marketing,

em expansão de capacidade produtiva e em ajustes de projeto, o que pode

representar baixas taxas de retorno sobre o capital investido e até mesmo fluxo

de caixa negativo. Na fase de sustentação a empresa ainda fará investimentos

selecionados, mas mais focados. A preocupação nesta fase concentra-se no

retorno sobre o investimento, na geração de fluxo de caixa e na criação de valor

ao acionista. Já na fase de colheita os novos investimentos tendem a ser

limitados a casos excepcionais (recuperação de equipamentos por exemplo),

onde o tempo previsto para o retorno seja extremamente curto. O foco nessa fase

será a geração de fluxo de caixa para reabastecer os cofres da corporação.

52 Kaplan e Norton (1996 b, p.48)
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Objetivando a criação de valor para o acionista, algumas possíveis

estratégias são consideradas e balanceadas ao longo do ciclo de vida daquele

negócio: crescimento das receitas, aumento da produtividade e ajustes no

estrutura de capital objetivando a redução do custo de capital. Enquanto esta

última está mais concentrada na função financeira, o Ba/anced Scorecard se

presta mais a suportar o gerenciamento dos ativos (tangíveis e intangíveis).
Na estratégia de crescimento das receitas dois temas estratégicos podem

ser ídentrncados":

• "construção da franquia" - fomentando o aumentos da receita através

de novos mercados, novos produtos e novos clientes;

• "aumentar o valor para o cliente" - focando no estreitamento do

relacionamento com os clientes, gerando assim um aumento das

vendas na base de clientes já existente.

Na estratégia de aumento da produtividade outros dois temas passam a ser

importantes:

• "melhorar a estrutura de custos" - esforços na redução dos custos

diretos e indiretos de fabricação, redução das despesas operacionais,

melhorar o mix de canal de distribuição;

• "uso mais eficiente dos ativos" - buscar a liberação de capital de giro

(estoques e contas a receber/pagar) e a otimização da utilização dos

ativos fixos para o nível de atividade pretendido.

53 Kaplan e Norton (2001 b, p. 91)
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Esses objetivos devem nortear a escolha dos indicadores financeiros,

lembrando que, dada a característica de resultado (Iagging indicators) dessas

métricas, estas deverão ser reforçadas pelos indicadores das outras perspectivas.

3.2 - Perspectiva Cliente

A questão do foco no cliente dominou a cena durante os anos 90 nas

várias áreas da gestão e o conceito está hoje bastante arraigado nos vários

setores organizacionais, tratem eles com clientes externos ou internos. Conhecer

melhor as necessidades e expectativas dos clientes passou a ser determinante

para o sucesso de qualquer organização num ambiente de concorrência

exacerbada com hoje. Nem mesmo departamentos internos como contabilidade

ou informática escapam da concorrência oferecida por empresas especializadas,

que prestam serviços terceirizados de qualidade e podem conquistar a simpatia

das unidades de negócio (internas).

No universo da perspectiva do cliente, serão retratados o cliente e o

mercado foco da estratégia que vai suportar e produzir os resultados embutidos

nos objetivos financeiros. Dentre os elementos tradicionalmente incluídos nesta

perspectiva, os criadores do BSC ressaltam dois grupos pela importância. Um

grupo com as principais medidas de resultado como participação de mercado e

satisfação do cliente e outro (mais específico) com indicadores de tendência (Iead

indicators) que retratam a proposição de valor da empresa.
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As medidas gerais de resultado da perspectiva cliente são relativamente

comuns aos vários negócios e temos 'corno medidas centrais as seguintes:

• Participação de Mercado - que mede a parcela do segmento de mercado que

uma dada empresa detém;

• Aquisição de Clientes - que mede a taxa de conquista de novos clientes pela

empresa;

• Retenção de Clientes - que mede o grau de continuidade no relacionamento

com os clientes;

• Satisfação do Cliente - que mede através de pesquisas o nível de satisfação

do cliente com o valor recebido em relação ao valor proposto;

• Rentabilidade do Cliente - que mede a lucratividade da operação com cada

cliente.

Segundo Kaplan e Norton (2001 b)54,entretanto, "...0 coração de qualquer

estratégia de negócio é a proposição de valor ao cliente, que descreve o único

mix de produto, preço, serviço, relacionamento e imagem que uma empresa

oferece...". É a proposição de valor que ajuda na diferenciação da oferta no

mercado e busca estreitar o vínculo com os clientes existentes ou potenciais em

determinado segmento.

Na visão dos autores sobre a proposição de valor de uma empresa são

ressaltadas três categorias: os atributos do produto ou serviços como preço,

qualidade, prazo e funcionalidade; o relacionamento e imagem. Dependendo da

54 Kaplan e Norton (2001 b, p.93)
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estratégia da empresa ela procurará a diferenciação através do foco na

excelência operacional, na liderança de produto ou na intimidade com o cliente.

Esse foco determinará quais aspectos deverão ser reforçados na proposição de

valor da empresa, fornecendo assim uma ligação mais clara com os processos

internos que viabilizarão essa proposição de valor.

3.3 - Perspectiva dos Processos Internos

Nesta perspectiva o foco é dado aos processos considerados críticos para

a realização dos objetivos estratégicos ligados aos clientes dos segmentos de

mercado almejados e dos objetivos dos acionistas. A idéia não é estimular um

processo de simples redução de custos ou melhoria de processos ou de

qualidade dos processos atuais, mas com base nos requerimentos dos acionistas

e dos clientes/mercado organizar os nossos processos internos de modo a

possibilitar a concretização da proposição de valor adequada que impulsione a

estratégia.

No primeiro livro sobre o tema, Kaplan e Norton (1996) exploram o

conceito da cadeia de valor para identificar diferentes estágios que podem

contribuir para os objetivos estratégicos de maneira diferente. Como podemos

ver na figura 111.5,no percurso entre a identificação das necessidades do cliente e

a satisfação das mesmas os autores destacam os processos de inova9ão,

operações e pós-venda.
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Os processos ligados à inovação foram tratados nos artigos iniciais (1992

e 1993) como parte da perspectiva Inovação e Aprendizagem. Essa perspectiva

deu lugar à atual Aprendizagem e Crescimento que analisaremos mais adiante.

Com base na criticidade dos processos de inovação na execução das estratégias

de longo prazo manifestada por várias empresas que adotaram o modelo, estes

foram reclassificados como processos internos.

PROCESSO
DE

INOVAÇÃO
PROCESSO

DE
OPEMÇÕES

PROCESSO
PÓS-VENDA

Fonte: adaptação do quadro 'The Internai Business Process Perspective - The Generic Value-Chain Model"
(Kaplan e Norton (1996 b, p.96)

Figura 111.5: Modelo genérico da cadeia de valor - Perspectiva dos Processos

Internos

Nos processos de inovação podemos considerar todas as atividades

ligadas à identificação das necessidades dos clientes! segmento de mercado e à

pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias que suportarão os

negócios da empresa no futuro. Entre as medidas mais comuns para esses
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processos temos o percentual de vendas de novos produtos (menos de dois anos)

e o tempo de desenvolvimento de novos produtos até sua disponibilização para o

mercado (time to market).

Como processos operacionais temos todas as atividades envolvidas desde

o recebimento do pedido do cliente até a efetivação da entrega do produto ou

serviço, envolvendo funções como vendas, compras, produção e logística. Neste

segmento os esforços vão na direção da eficiência operacional, procurando

atacar fatores de custo, qualidade e tempo. O gerenciamento da qualidade total, o

gerenciamento da cadeia de valores, melhoria de processos e gerenciamento de

capacidades são algumas das ferramentas utilizadas para a obtenção de ganhos

operacionais. Como vimos em capítulos anteriores, nos anos 80 e 90 a

disseminação dos conceitos de qualidade e excelência operacional como forma

de conter o avanço da concorrência global, e japonesa em particular, atacou

fortemente essa seara. Apesar dos efeitos da melhoria nos processos

operacionais serem de menor duração que os dos processos de inovação, eles

serão sempre uma fonte de vantagens competitivas desde que devidamente

alinhadas com a estratégia. É necessário estar atento ao desprendimento de

energia e tempo na melhoria de processos que não produzam benefícios diretos

ou indiretos aos objetivos maiores.

Com relação aos processos pós-venda, nos referimos principalmente aos

serviços de garantia e assistência. técnica, ao processamento de trocas ou

devoluções e ao processo de cobrança. Com o avanço das leis de natureza

ambiental vemos crescer a responsabilidade das empresas no processo de coleta
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e destruição/reciclagem dos seus produtos pós utilização, por exemplo o óleo

lubrificante, carcaças de pneus, medicamentos vencidos e outros resíduos

tóxicos.

Aproveitando os resultados das experiências de dezenas de empresas que

provaram o modelo do BSC entre a publicação do livro em 1996 e 2000, Kaplan e

Norton fizeram em seu último livro55 algumas revisões na sua representação da

cadeia de valor de modo a melhor representar o momento atual, dando um relevo

maior para os aspectos de relacionamento com o cliente e para os aspectos

.sociais e ambientais (vide figura 111.6).

PItOCESSOS PItOCESSOS DE PItOCESSOS PItOCESSOS
DE GEltENCIAMENTO ItEGULADOItES

INOVAÇÃO DO CLIENTE OPEItACIONAIS E AMBIENTAIS

·Gestão da

·Desenvolvimen Cadeia de

de soluções Suprimento
·Etlclincia • Saúde·SarviÇos aos Operacional: • Saturan~aclientas

Gestão do MUçiO de custos, Meio
de chegada ao qualidade, menor ambienta
mercado tampo de ciclo • Social

assessoria
·Gestão da
capacidade

"Aumentar o Valor
para os Clientes"

"Atingir a Excelência "ser Bom Cidadão
Operacional" Corporativo"

"Construir
a Franquia"

Fonte: adaptação do quadro "Cadeia de Valor de uma Organização Genérica"
(Kaplan e Norton (2001 a, p.104)

Figura 111.6: Cadeia de Valor Genérica

55 Kaplan e Norton (2001 a, p.l 04)
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Com base no modelo acima, é dado destaque a quatro macro processos.

"Construir a franquia", -relacionado aos processos de inovação, procura o

desenvolvimento de novos produtos/serviços e novos mercados ou segmentos de

mercado. O novo "Aumentar o valor para o cliente" visa a melhoria do

relacionamento com os clientes existentes. "Atingir a excelência operacional"

procura os mesmos objetivos dos processos operacionais vistos anteriormente. E

por último "Ser Bom Cidadão Corporativo", que traz ao modelo a preocupação

com a responsabilidade social e ambiental, fator que torna-se cada dia mais

importante com o aumento das pressões por parte de movimentos organizados da

sociedade e pela legislação específica.

Como referido anteriormente, a proposição de valor da empresa pode

privilegiar uma estratégia de excelência operacional, o que solicitará uma maior

atenção aos processos operacionais. Uma estratégia de intimidade com o cliente

pedirá um foco maior nos processos de gerenciamento do cliente. Já uma

estratégia de liderança de produto concentrará as suas preocupações nos

processos de inovação. É claro que o foco nestes casos não é exclusivo, pois

qualquer que seja a estratégia escolhida os demais processos deverão atender as

exigências mínimas, que no atual ambiente de concorrência global e acirrada

impõe padrões mínimos qualificatórios para os mais variados aspectos.

Voltando agora ao nosso encadeamento das perspectivas, temos os

processos internos que deverão contribuir para o atingimento dos objetivos de

mercado e financeiros. Para que esses processos tenham o nível de excelência
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necessários é preciso uma infra-estrutura em termos de pessoas, sistemas e

procedimentos, que são os elementos constituintes da próxima perspectiva.

3.4 - Perspectiva Aprendizagem e Crescimento

Nenhuma estratégia poderá ser executada sem a base de pessoas,

sistemas e procedimentos organizacionais; e normalmente no desenho da

estratégia futura é explicitada uma defasagem entre as capacitações

organizacionais existentes e as capacitações necessárias para a execução da

mesma. No desenho dos indicadores para os componentes da perspectiva de

aprendizado e crescimento não devemos pensar apenas nas necessidades atuais

e sim no Balanced Scorecard como modelo fomentador ou impulsionador de

ações voltadas para os objetivos estratégicos de longo prazo.

É sabido que na maioria das empresas a pressão por resultados imediatos

leva a gerência a enfrentar maior resistência na aprovação de investimentos em

treinamento ou desenvolvimento de sistemas. Mas para se assegurar que a

evolução da infra-estrutura garantirá a capacidade da empresa de competir no

futuro e alcançar a sua visão, a empresa deve definir quais ativos intangíveis

serão necessários para essa trajetória.

As habilidades e conhecimento estratégicos necessários para a

consecução da estratégia integram a característica chamada por Kaplan e Norton

de Competências Estratégicas. Toda a base de sistemas de informação, seja ela

hardware, aplicativos ou bancos de dados, necessários para o suporte da
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estratégia constituem a característica de Tecnologias Estratégicas. Mas para

efetivamente ligar essa base com os objetivos estratégicos os autores propõe

uma terceira característica, chamada de "Clima para a Ação", que reforçará os

aspectos motivacionais, culturais e de alinhamento estratégico dos empregados.

No âmbito desta perspectiva, pode-se considerar um grupo genérico de

medidas de resultado, tais como satisfação do empregado, índice de retenção e

produtividade do funcionário. Como direcionadores específicos podemos pensar

em indicadores de programas de treinamento em habilidades estratégicas, o grau

de cobertura de habilidades e sistemas de informação estratégicos, o grau de

alinhamento estratégico representado pelos resultados de pesquisas de clima e

pelo percentual de funcionários incluídos em programas de incentivo balizados

em resultados relacionados direta ou indiretamente aos indicadores do Balanced

Scorecard.

4 - A Organização do 8alanced Scorecard

Como vimos anteriormente na figura 111.2da página 84, a proposta do

Balanced Scorecard teve seu escopo ampliado, ao longo dos anos, de uma

ferramenta de medição de desempenho para uma ferramenta de suporte à gestão

estratégica. Nesse sistema o modelo estaria relacionado a quatro grandes macro

processos organizacionais que cobririam desde a tradução da estratégia em

termos operacionais, passando pela comunicação e alinhamento, planejamento e

.estabelecimento de alvos e por fim o processo de retroalimentação e
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aprendizado, onde podemos notar uma certa derivação do modelo PDCA (plan,

do, eheek, aet) de Deming.

Considerando o pressuposto de que o BSC deve ser uma representação da

estratégia, temos aí o ponto de partida para a construção e uso do Balaneed

Seoreeard. O primeiro processo é traduzir a estratégia em termos operacionais,

de modo a tornar mais fácil a comunicação e o entendimento da mesma.

Responder à questão de "qual é a estratégia da empresa?" revela-se um desafio

em muitas organizações. O viés de formação e experiência dos executivos

provenientes das várias funções organizacionais muitas vezes dificulta o alcance

de um consenso no entendimento dos objetivos estratégicos e dos meios

necessários para atingi-los. Para conseguir o entendimento comum necessário,

várias empresas usuárias iniciam o processo através de reuniões com a alta

direção intercaladas por entrevistas individuais com os líderes das áreas. Nessa

fase o objetivo principal é, a partir do entendimento da missão da empresa e de

sua visão de futuro, que o grupo defina os objetivos estratégicos e os fatores

críticos de sucesso a eles ligados às várias perspectivas.

A construção de um mapa estratégico (vide um exemplo genérico na figura

111.7)é um modo útil para se procurar identificar as relações causais entre os

elementos (direcionadores ou resultados) e daí derivar o futuro BSC. O grupo

parte das informações do planejamento estratégico relacionadas ao ambiente e
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P8fSPECTNA
CUENTE

PI!f(SPECTNA
FINANCEIRA

PERSPECTNA
PROCESSOS
INTI!f(NOS

PERSPECTNA
APRENDIZAGEM
E CRESCINIENTO

Fonte: adaptação do quadro "The Balanced Scorecard Strategy Map" (Kaplan e Norten (2001 b, p.92)

Figura 111. 7: Mapa Estratégico Genérico

ao mercado e fazem um exercício de desdobramento dos temas estratégicos

através das perspectivas. A partir da definição dos objetivos financeiros e da

estratégia de mercado (visão cliente) passa-se aos processos internos críticos

para a sua efetivação, bem como os esforços necessários para suprir a

defasagem em termos de habilidades, infra-estrutura e clima.

A partir desse exercício coletivo o resultado, além da criação de um

protótipo do Balanced Scorecard, possibilita-se a criação de um modelo

efetivamente compartilhaoo'" por todos os representantes da alta gerência que

otimize as sinergias entre as unidades de negócios e as unidades de serviço

compartilhado. Como subproduto deste processo temos o estabelecimento de

56 Kaplan e Norton (1996 b, p.12)
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uma linguagem de consenso para a comunicação da estratégia para a

organização como um todo.

O segundo processo é comunicar e conectar os objetivos estratégicos e

medidas. Para que a empresa tenha êxito em seu percurso em direção à visão, é

de extrema importância que os colaboradores estejam cientes da estratégia em

geral e de como eles podem influenciar esses resultados.

Os canais de comunicação utilizados pelas empresas usuárias em geral

têm sido os mais variados meios, como reuniões gerais, mural, jornal corporativo

e intranet. O 8alanced Scorecard e o Mapa Estratégico têm sido utilizados para

transmitir a estratégia e sua amarração sistêmica. Algumas empresas realizam

também um desdobramento das medidas do scorecard corporativo em medidas

específicas das unidades, mas a tendência é sempre passar a imagem da

estratégia como um todo e estimular as áreas a definir os seus objetivos locais em

função dos objetivos gerais.

Com relação a este ponto, é interessante lembrar as pesquisas de Lipe e

Salterio (2000) e Krumwiede e Swain (2002) que investigam o foco de atenção

dado aos indicadores comuns (corporativos) e aos específicos (únicos) de cada

unidade de negócios. Na primeira pesquisa os resultados indicavam que numa

situação multi-divisional a atenção dos avaliadores da corporação e

consequentemente dos gerentes das unidades tendiam para os indicadores

comuns, comprometendo a alavancagem da estratégia da unidade'" Na segunda

pesquisa, foram testados dois fatores que poderiam influenciar a utilização dos

57 Lipe e Salterio (2000, p. 283-298)
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indicadores únicos pelos avaliadores: a similaridade entre as unidades e

avaliações multi-períodos com feedback. Os resultados indicaram que nas

situações de maior similaridade tendeu-se a utilizar os critérios comuns e os

critérios únicos para os casos diferentes. Além disso, registrou-se um tendência

do uso dos indicadores únicos nas condições de avaliação multi-período com

O estabelecimento de programas de remuneração variável atrelados a

resultados do BSC também tem sido utilizado como catalizador do alinhamento

em várias das empresas desbravadoras. O potencial motivador dessa ferramenta

é indiscutível, mas é importante aguardar o afinamento do modelo, de seus

indicadores e dos sistemas de coleta de informação sobre os mesmos antes de

efetivar o sistema de incentivos. Algumas empresas utilizam sistemas

proporcionais, com parte da recompensa originada nos resultados corporativos,

parte nos resultados da área ou time e parte relacionada aos objetivos individuais.

Brian Baker, presidente da Mobil, comentou em entrevista ao Balanced

Scorecard Report de dezembro de 1999, que a empresa preferiu atrelar

rapidamente o seu sistema de incentivos aos resultados do BSC conquistando um

forte alinhamento. Em suas palavras "...se eu posso ter todos os seis mil

(funcionários) revisando os 20 principais indicadores de desempenho

relacionados ao alcance da nossa visão estratégica por uma hora a cada mês,

isso não pode ser de todo mal..."S9

58 Krumwiede e Swain (2002)
59 Balanced Scorecard Report (1999)
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o terceiro processo intitulado "planejamento, estabelecimento de alvos e

iniciativas de alinhamento estratégico" recupera e revê o processo orçamentário

sob a luz da estratégia. Como vimos anteriormente, o sistema de gestão

tradicional tem o foco no processo orçamentário e no plano tático operacional,

direcionando as reuniões mensais da gerência no acompanhamento dos

resultados de curto prazo em confronto com o plano e as eventuais ações de

correção. A proposta do Balanced Scorecard é aproximar o processo

orçamentário do processo de planejamento estratégico e tornar as questões

estratégicas parte da agenda regular dos gerentes, tirando-as do confinamento

das típicas reuniões anuais de planejamento estratégico.

A idéia é estabelecer metas ambiciosas com relação aos elementos do

BSC de forma a estimular a mudança e servir de referência e foco na decisão de

alocação de recursos e de novos investimentos. Já é clássico o caso do Chemical

Retail Bank descrito por Norton (2001 )60, que ao rever as propostas de projetos

para os exercícios seguintes observou-se que das 70 iniciativas cerca de 50%

não traziam benefícios aos indicadores do scorecard, sendo considerados não

estratégicos e consequentemente eliminados; e apesar do elevado número de

iniciativas, para cerca de 20% das medidas do scorecard não existiam propostas

de projeto de melhoria.

Mesmo com o foco de longo prazo, o objetivo é que sejam definidas metas

intermediárias (milestones) para viabilizar a avaliação do andamento da

implementação da estratégia.

60 Kaplan e Norton (2001 c, p.152)
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o quarto processo gerencial crítico para o sucesso da implementação da

estratégia é o que Kaplan chamou de feed-back e aprendizado estratéqico'".

Vimos que o processo de criação do BSC iniciou-se pelo esclarecimento da

estratégia pelo e para o grupo executivo. Decompor, desdobrar e traduzir a

estratégia num conjunto de objetivos e metas, identificando e explicitando as suas

relações de causa e efeito num conjunto sistêmico é já de per se uma

oportunidade e experiência de aprendizado estratégico inestimável. O

monitoramento regular da implementação da estratégia e a eventual reavaliação

dos elementos que integram e descrevem a própria estratégia possibilitam ainda

um processo de aprendizado contínuo.

Dando continuidade à conexão do processo orçamentário à estratégia

através do BSC, algumas das empresas, como a Cígna Property & cesuenv,

estimulam a revisão dos indicadores do scorecard nas reuniões gerenciais, de

forma a estimular uma processo de feed-back sobre a implementação da

estratégia e a tomada de ações corretivas. Posteriormente foram adotadas,

inclusive, reuniões gerenciais específicas para a discussão do Scorecard e dos

pressupostos da estratégia.

Esse processo viabiliza assim o que Argyris (1977, 1986 e1991)62 chama

de "duplo loop de aprendizado". No caso específico do BSC, o primeiro loop

estaria representado pelos aspectos de controle tático do controle orçamentário e

o segundo loop representaria o aprendizado estratégico possibilitado pelos feed-

backs da implementação, pelos testes das relações causais, pela observação das

61 Kaplan e Norton (1996 b, p.I5)
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mudanças ambientais e pela oportunidade de adaptações na estratégia (vide

figura 111.8).

ESTRATÉGIA

Adaptare
atualizara
estratégia

Loopde
Aprendizagem

Estratégica

BALANCE O
SCORECARD

ALINHAR
ESTRATÉGIA E
BUDGET
• alvos arrojados
• iniciativas estratégicas

BUDGET

Loopde
Controle
Gerencial

Alocação
de recursos

OPERAÇÕES

INPUT
(recursos) Iniciativas

e programas

TESTES, APRENDIZAGEM
-: E ADAPTAÇÃO

/,- • tes1es dos relacionamento
--.>.-

,•.•...
causais

• simulação dinãmica
• estratégias emergentes

P'ECHAR O LOOP
------------ ESTRATÉGICO

• feed-back estratégico
• reuniões de revisão

gerenciais

Avaliação e
elaboração de

relatórios

OUTPUT
(resultados)

Fonte: adaptação dos quadros "O problema: falta um processo para gerenciar a estratégia" e
•A solução: converter a estratégia em processo contí nuo" (Kaplan e Norton (2001 a, p.288 e 299)

Figura 111.8:O Duplo Loop do Aprendizado

Nesse processo de aprendizado, algumas empresas como a Brown & Root

e a Sears63 utilizaram-se de análises estatísticas para avaliar o grau de correlação

entre as métricas adotadas e validar assim as estratégias, outras como a Analog

Devices e o Grupo 8al utilizam-se de modelos dinâmicos de simulação para testar

as hipóteses, Como relata o CEO da Sears, Steven Kirn (2000), o processo de

aprendizado estratégico com o 8SC e as análises de correlação estatísticas foi

potencializado. Após dois anos da implantação, observou-se que um terço das

medidas não estavam confirmando as hipóteses de relacionamento. Com o auxílio

62 Argyris(l977, 1986 e 1991)
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destes feedbacks a Sears revisou parte de seus indicadores e incorporou no seu

processo uma análise periódica da consistência dos mesmos".

Tornar a discussão sobre a estratégia mais aberta e freqüente, tirando dela

a aura de assunto "tabu", facilita o surgimento de iniciativas estratégicas internas

espontâneas como tratado por Mintzberg (1987)65 em seu artigo "Crafting

Streteqy". O caso do Mobil Speedpass'", sistema de débito automático do

combustível conectado a um mecanismo eletrônico no chaveiro do motorista,

ilustra como o aprendizado contribui no aparecimento de novas estratégias.

Motivado pelo entendimento através do Balanced Scorecard da criticidade da

rapidez na operação de compra para o alcance dos objetivos estratégicos de

"encantar o cliente" e "relacionamento ganha-ganha com o distribuidor", um

funcionário da Mobil desenvolveu de maneira independente um protótipo desse

sistema que tornou-se um forte diferenciador dos serviços da Mobil frente à

concorrência. A difusão desse sistema passou a integrar o scorecard como forma

de ampliar os reflexos positivos que tal inovação, nascida espontaneamente

dentro da organização, proporcionou.

Para efeito de comunicação e feed-back, a tecnologia pode contribuir

muito. Seja no aspectos de coleta e processamento dos dados, como na

distribuição dos mesmos. Recursos como a lntranet e os Groupware 's viabilizam

a difusão rápida dos resultados e abre um canal potente para a participação da

comunidade organizacional.

63 Kaplan e Norton (2001 a, p.319-322)
64 Kim (2000, p.3)
65 Mintzberg (1987)
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Esses quatro processos foram levemente reorganizados por Kaplan e

Norton nas publicações de 2001. Sob a luz da experiência de mais de 200

empresas acompanhadas por eles, os autores revisaram os conceitos e

pressupostos do Balanced Scorecard como ferramenta central para organizações

focadas na estratégia, e elencaram 5 princípios fundamentais:

1. "Traduzir a estratégia em termos operacionais" coincide com o primeiro

processo para o entendimento, obtenção do consenso e desdobramento

dos objetivos estratégicos;

2. "Alinhar a Organização à Estratégia" trata da busca da sinergia entre as

unidades de negócio e unidades de serviço em função dos objetivos

estratégicos corporativos, estando contido no segundo processo

analisado;

3. "Fazer da estratégia tarefa de todos" engloba os esforços de

comunicação e conexão dos objetivos estratégicos descrito também no

segundo processo;

4. "Fazer da estratégia um processo contínuo" reúne o alinhamento do

processo orçamentário contido no terceiro processo de gestão aos

elementos de feed-back e aprendizado estratégico analisados no quarto

processo gerencial;

5. "Mobilizar a liderança para a mudança" reforça a importância

fundamental do comprometimento do grupo executivo em todas as fases

66 Kaplan e Norton (2001 a, p. 63)
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do processo, desde d desenvolvimento do mapa estratégico e do

Balanced Scorecard até a sua assimilação na cultura da organização.

Reforçando a proposição dos autores de que "...0 Balanced Scorecard não é um

projeto de rnétricas/mensuração, mas um projeto de mudança...,,67 o

comprometimento da liderança torna-se imperioso, apesar de não estar vinculado

diretamente com o modelo do BSC. A participação da liderança inicia-se com a

mobilização da organização para a mudança, comunicando os riscos da situação

presente e os potenciais benefícios ligados à mudança. Um vez em marcha, a

liderança deve orientar a transição reforçando os novos valores através de

reuniões com os funcionários, participação em reuniões com a equipe de projeto e

através da comunicação geral. Por fim, a alta gerência deve reforçar a

institucionalização do novo modelo gerencial, reforçando porém a característica

mutante da estratégia, que deve estar sempre atenta às mudanças ambientais

assim como o modelo de gestão deve sempre ser revisto e atualizado.

67 Kaplan e Norton (2001 c, p. 155)
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IV - Quarta Parte - Pesquisa de Campo

De acordo com o objetivo proposto no início deste trabalho,

apresentaremos agora os casos elucidativos sobre como o tema de medição de

desempenho empresarial está sendo discutido e tratado em algumas empresas no

Brasil, comentando como elas estão abordando a temática, se e como o modelo

do Ba/anced Scorecard está sendo utilizado e se as premissas principais estão

presentes no modelo adotado.

Na análise dos modelos presente nas empresas estudadas adotaremos

como estratégia a "adequação ao padrão" , tomando como padrão as premissas e

modelo propostos por Kaplan e Norton.

Apresentaremos agora os casos da Multibrás, Caterpillar, Petros, Ambev,

Serasa e Suzano, empresas que foram selecionadas considerando-se o

reconhecimento externo de seus processos de gestão através de premiações pela

excelência e sua posição de liderança em seus ramos e mercados de atuação.

É importante ressaltar que apesar do cuidado na utilização de um mesmo

protocolo nas entrevistas das várias empresas, o grau de abertura e profundidade

com relação aos quesitos registrou diferenças entre as empresas. O motivo

normalmente alegado para a não abertura ou aprofundamento do ítem foi a

criticidade representada pela abertura de temas elou informações estratégicas.

Algumas empresas disponibilizaram inclusive os indicadores utilizados, outras

apenas o modelo, mas todas informações de grande valia.



105

Esse ponto nos remete a uma grande discussão presente nos estudos

relacionados ao tema sobre a conveniência de comunicar abertamente a sua

estratégia frente aos riscos da concorrência. A citação do executivo da Mobil

Brian Baker, em Kaplan e Norton (2001c), é bastante elucidativa sobre o risco das

informações ligadas ao Scorecard chegarem aos concorrentes: "... conhecer a

nossa estratégia será de pouca ajuda a menos que eles possam executá-Ia. Por

outro lado, não temos nenhuma chance de executar a nossa estratégia a menos

que o nosso pessoal a conheça. É um risco que precisamos assumir...,,68.

1- Multibrás

Indústria líder no setor de eletrodomésticos (linha branca) com marcas de

destaque como Brastemp e Consul.

1.1 - Apresentação da Empresa

A Multibrás teve a sua origem no setor automotivo ainda como Brasmotor.

Empresa brasileira de administração familiar, atuou no setor automotivo em

associação com indústrias estrangeiras até o início do investimento direto da

indústria automobilística internacional durante o governo Juscelino Kubitchek.

Antecipando o recrudescimento da competição no setor, a Brasmotor parte para

um redirecionamento estratégico, concentrando o seu foco de atenção e atuação

para a chamada "linha branca" de eletrodomésticos (refrigeradores, máquinas de

68 Kaplan e Norton (2001 c, p. 151)
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lavar roupas e etc.) com a forte marca Brastemp posicionada nos níveis médio-

alto.

No início dos anos noventa a Brasmotor iniciou um processo de aquisições

iniciada com a Embraco (grande produtor de compressores), a Cônsul (muito forte

no setor de refrigeração e ar-condicionado) e a Semmer (forte no setor de

fogões). Essas incorporações deram origem à Multibrás, que hoje é composta de

duas unidades de negócios importantes:

• Compressores - representada pela Embraco

• Eletrodomésticos - grupo de empresas sob responsabilidade da Multibrás

respondendo pelas marcas Brastemp e Cônsul nos mercados de

refrigeradores, freezers, máquinas de lavar roupa, lava-louças, microondas

e ar-condicionados.

As duas divisões possuem estruturas específicas, sendo mantidas como

unidades independentes, mesmo porque muitos dos clientes da Embraco são os

próprios concorrentes da Multibrás Eletrodomésticos. Por questões estratégicas

mesmo as unidades de serviço são separadas, não havendo estrutura de serviços

compartilhados.

A participação acionária do grupo também mudou durante os anos noventa.

A Brastemp desde o início mantinha uma parceria com a norte-americana

Whirpool para transferência de tecnologia e a Whirpool mantinha uma

participação minoritária nó negócio. Em meados dos anos noventa a Whirpool
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adquire as ações da Família Etchernique e de alguns investidores institucionais,

assumindo o controle com mais de 96% das ações.

Hoje a Multibrás, que responde pelas operações do grupo Whirpool na

América Latina, conta com cerca de 13.000 funcionários, sendo 6.000 na

Embraco e 7.000 na divisão Multibrás de eletrodomésticos, e mantém, além dos

headquarters em São Paulo, as seguintes unidades fabris:

• Joinville

o compressores (Embraco)

o refrigeração

• Rio Claro - lavanderia

• São Paulo - fogões

• Manaus - microondas e ar-condicionado

• Argentina - refrigeração

Com um faturamento de cerca de US$ 1,7 Bilhão na América Latina (US$ .

10,1 Bilhões no Mundo) a Multibrás apresenta-se hoje com uma participação de

mercado significativa (cerca de 33,3% nos segmentos mais importantes) e um

bom posicionamento de suas marcas .

Alinhada em torno da visão de futuro "... em todos os lares, em todos os

lugares, com orgulho, paixão e desempenho..." a organização vem se

modernizando para alavancar ganhos de qualidade nos produtos e serviços

prestados e promover inovações num setor (linha branca) de crescimento lento.
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A divisão de eletrodomésticos iniciou seu programa de qualidade no início

dos anos 90, como resposta à liberalização das importações no governo Collor e

para suportar a busca de mercados externos. Com o objetivo de preparar-se para

uma competição mais forte, mas com produtividade e rentabilidade, a Multibrás,

que nesse período inicia o processo de aquisições mencionado anteriormente,

investe na revisão de processos internos e na padronização de procedimentos

levando à certificação de seus principais processos pela ISO 9000 versão 94.

Com a preocupação de incorporar na cultura da empresa os conceitos de

qualidade, a empresa inicia o seu programa Seis Sigma no ano de 1997

envolvendo recursos de todas as áreas e produzindo projetos de melhoria.

Contando atualmente com 99 green belts (treinados e/ou certificados) e 254 black

belts (entre treinados e certificados) o programa já patrocinou mais de 250

projetos, que a frente de um investimento anual de R$ 1,2 milhões produziu só no

ano 2001 um ganho de R$ 34 milhões. Atualmente está em finalização o projeto

Polaris que visa a certificação até o final de 2002 dos seus processos segundo as

normas da ISO 9000 versão 2000, da ISO 14000 (ambiental) e ISO 18000

(segurança e saúde no trabalho).

Para fomentar o surgimento de novas idéias foi iniciado em 2000 um

grande projeto de Inovação. Este projeto, que vem sendo implementado a partir

da matriz com suporte da consultoria Strategos de Gary Hamel, reúne recursos de

várias áreas com dedicação integral. Após uma série de treinamentos específicos

esses grupos multifuncionais desenvolvem propostas de projetos em cinco

categorias:
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• Ortodoxias - onde se questionam os paradigmas do negócio;

• Core Competences - onde são estimuladas ações de desenvolvimento

de competências;

• Motor Econômico - onde são avaliados benchmarks;

• Descontinuidade - onde são analisadas mudanças de tendências;

• Foco no Consumidor - onde se aprende com as experiências do

consumidor.

A esse grande projeto está sendo dada importância estratégica para o surgimento

de propostas inovadoras que alavanquem e prolonguem a liderança da Multibrás.

O projeto tem um diretor alocado em tempo integral e orçamento próprio. As

propostas, após serem aprovadas dentro do grupo, seguem para a aprovação da

alta direção, que pode ou não alocar verbas suplementares para o protótipo."

Apesar do recente início, o programa já produziu várias propostas e dois projetos

já estão sendo implementados.

1.2 - Modelo Utilizado

No início dos anos noventa a Whirlpool Corporation iniciou um amplo

projeto interno para alinhar o grupo , que havia acabado de adquirir a linha de

eletrodomésticos européia da Philips69. Desse projeto, onde foram realizados

benchmarks em várias organizações pelo mundo, resultou uma longa lista (Top

Sheet) de indicadores financeiros e não financeiros cobrindo categorias como

69 Epstein e Birchard (2000, p.84-86)
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financeiro, satisfação do consumidor, qualidade total, comprometimento das

pessoas e crescimento e inovação.

Apesar da quantidade de informações críticas contidas nesse relatório,

observou-se ao longo do tempo que grande volume de indicadores, sempre

crescente, dificultava o processo de comunicação, entendimento e alinhamento

em larga escala. Mesmo mantendo em funcionamento a Top Sheet para efeitos

de controle operacional, a Whirlpool adotou em 1997 uma sua versão do

Balanced Scorecard adaptada a partir dos seus principais indicadores agrupados

em três perspectivas: acionistas, mercado e pessoas. Esse modelo, entretanto, só

passou a ser utilizado na unidade brasileira a partir do final do ano 2000.

O processo de planejamento estratégico na Multibrás passa pela revisão

dos procedimentos entre maio e julho e a partir desse momento inicia-se a coleta

formal de informações das várias áreas para alimentar o planejamento. No final

do ano, são realizadas as reuniões da alta direção e assessorias para a análise

dos resultados, da conjuntura e dos cenários e a definição das estratégias e

planos. Nesse processo é preparado um plano estratégico de três anos, um plano

de investimentos e um plano tático de um ano. Comunicação da estratégia é feita

através de temas gerais divulgados no jornal interno e na intranet. O

detalhamento acaba sendo comunicado principalmente através do processo de

desdobramento que descrevemos a seguir.

Em 1998 a Multibrás passou a utilizar a metodologia do hoshin-kanri

(gerenciamento pelas diretrizes) como instrumento para facilitar o desdobramento

das metas e a implementação efetiva e controlada das estratégias. A partir de
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quatro metas de nível macro originadas no plano estratégico e ligadas a

resultados esperados em termos de valor econômico agregado (EVA), markef

share, índice de reclamação do campo e clima organizacional, iniciava-se o

desdobramento de metas e meios através da discussão e negociação por quatro

níveis organizacionais e eventualmente por negociações inter-funcionais. Essas

discussões, conhecidas na metodologia por cafchball, seguem um fluxo de

reuniões entre:

• Presidente e Diretores

• Diretores e Gerentes Gerais

• Gerentes Gerais e Gerentes

• Gerentes e Chefes de UGB (unidade gerencial básica)

AnomaJ•••!.._. . J

Fonte: adaptação do quadro "Desdobramento"(Material Multibrás)

Figura IV.1: Desdobramento das Diretrizes Multibrás



112

Dependendo do caso específico, a ação relacionada pode estar em

qualquer nível. O desdobramento daquele ítem vai até o nível de ação, onde é

preparado um plano de ação com as características do 5W1H (o quê (what),

quem (who), quando (when), onde (where), por quê (why) e como (how)),

podendo o responsável ser tanto o chefe de seção quanto o diretor.

Como visto no capítulo sobre o hoshin, no desdobramento das metas e dos

meios são identificados os itens de controle e de verificação relacionados, e

esses passam a ser monitorados regularmente num processo que retorna pelo

trajeto contrário do desdobramento. A idéia é estimular a análise dos eventuais

problemas e a elaboração de planos de correção. O responsável pelo plano de

ação, caso os resultados apresentem uma tendência negativa, deve preparar um

relatório de anomalia, utilizando recursos diagramas de causa e efeito (Ishikawa)

para aproximar-se da causa raiz. A partir daí o seu superior apresentará na

reunião de monitoramento de nível superior um relatório com os resultados

planejados, os resultados obtidos, os eventuais problemas e as ações corretivas.

Esse exercício visa uma atenção constante na auto-avaliação da performance e

constante busca da melhoria.

Como dissemos anteriormente, a partir do final de 2000 a Multibrás iniciou

a utilização do modelo do Scorecard da Whirlpool ajustado à realidade da

unidade latino-americana.

Na perspectiva Acionistas o foco de atenção está concentrado em

indicadores financeiros, combinando resultados contábeis, lucro residual e fluxo
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de caixa. Os indicadores monitorados são: vendas líquidas, lucro operacional,

lucro líquido, free cash flow e EVA.

Na categoria Mercado/Consumidores observamos a importância dada pela

empresa ao feed back dos clientes. Os elementos de acompanhamento para essa

categoria são:

• Participação de mercado

• Brand exfension revenue (rendimentos extras conseguidos com a

extensão do uso da marca com novos produtos;

• Consume r Value Added - CVA (pesquisa sobre o valor percebido dos

produtos e serviços realizada junto aos consumidores Brastemp e

Consul e também junto às revendas)

• Field Call Rafe (índice de chamadas do campo)

• Consumer Safisfacfion Measure (pesquisa de satisfação do cliente)

• % de empregados com gama completa de produtos Multibrás

A perspectiva Pessoas visa mensurar aspectos como o alinhamento, a

diversidade e capacitação. A seguir elencamos os indicadores em questão:

• Alinhamento e Comprometimento (pesquisa de clima)

• Valores

• Consumer focus performance measure (foco no

consumidor)

• Comprometimento

• Diversidade (%)
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• Deficientes

• Expatriados

• Mulheres

• Mulheres em cargo gerencial

• Educação e Treinamento

• % das vendas Iiquidas investido em treinamento

• valor ($) investido em treinamento

• Talent Pool

• % de substitutos preparados para postos de direção e

gerência

• % contratações externas (gerência e diretoria)

• 6 Sigma

• quantidade de recursos treinados

• ganhos ($) produzidos pelos projetos no ano

Apesar de não ter sido ainda incluído na estrutura formal do Scorecard,

uma possível futura quarta perspectiva está recebendo as atenções da direção .da

empresa. O projeto Inovação comentado anteriormente é considerado uma peça

chave dentro da estratégia de desenvolvimento da Multibrás e é monitorado

através dos seguintes indicadores:

• número de mentores formados (categoria técnica ligada à metodologia

aplicada);
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• números de consultores formados (categoria técnica ligada à

metodologia aplicada);

• número de negócio implementados.

o Scorecard facilitou uma divulgação mais ampla e concisa dos macro

objetivos da organização através dos canais usuais, mas seu monitoramento

concentra-se nos níveis executivos. O processo de desdobramento via

gerenciamento pelas diretrizes continua, como modo de operacionalizar a

estratégia. O mecanismo de acompanhamento possibilitado pelo ciclo ligado ao

desdobramento das metas, desenho dos planos de ação, implementação,

avaliação, análise das anomalias e correção do plano, fornece o material para as

reuniões regulares nos vários níveis organizacionais e proporciona uma

oportunidade para a reflexão e o aprendizado. Além das reuniões regulares, as

auditorias das certificadoras ISO proporcionam mais um fórum para a discussão e

reflexão.

Observamos que no modelo utlizado pela Multibrás, as questões

relacionada aos processos ou aos meios para se produzir os resultados

esperados nas perspectivas dos acionistas e consumidores acabam sendo

tratadas nas metas e planos de ação desdobrados com o hoshin.

Para aumentar o comprometimento com as metas e com o desenvolvimento

da organização como um todo a Multibrás se apoia num plano de incentivos que

combina três elementos. Uma parcela deriva dos resultados financeiros globais

da empresa. A segunda parcela está relacionada aos resultados observados no
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Scorecard ampliado da perspectiva Inovação. A terceira parcela está relacionada

à avaliação de desempenho individual. A combinação percentual entre os três

componentes depende do nível organizacional que o indivíduo ocupa.

Outro mecanismo motivacional tem sido a participação nos programas Seis

Sigma e Inovação, aos quais são orientados grandes esforços de treinamento e

grande visibilidade por parte de toda organização tendo em vista os resultados

bastante positivos obtidos até o momento, como foi mencionado anteriormente.
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2 - Caterpillar

Indústria multinacional líder na produção de tratores e máquinas para

movimentação de terra e materiais.

2.1 - Apresentação da Empresa

Em 1915 nasceu a Caterpillar Tractor Co. como fusão de duas pioneiras da

indústria de tratores americana (Holt e Best, ambas de 1890). Líder mundial na

fabricação de máquinas e equipamentos para construção, mineração e

movimentação de materiais, o grupo possui também uma divisão de produtos

financeiros e uma divisão de logística.

A Caterpillar atua hoje com 105 unidades fabris, sendo 45 nos Estados

Unidos e 60 distribuídas em 20 países. Tendo alcançado em 2000 um

faturamento de US$ 20,18 bilhões. O grupo mantém forte comprometimento com

o desenvolvimento tecnológico e a inovação, tendo investido US$ 649 milhões em

pesquisa e desenvolvimento no exercício de 2000.

A Caterpillar iniciou sua operações no Brasil em 1954 para

comercialização, produção e estocagem de peças e em 1960 iniciou a produção

de máquinas numa fábrica também em São Paulo. Tendo adquirido uma grande

área em Piracicaba (SP), a Caterpillar transferiu parte de suas atividades para a

nova unidade em 1976 e unificou suas operações em Piracicaba a partir de 1993.

A unidade brasileira conta hoje com cerca de 2300 colaboradores, tendo

faturado cerca de US$ 400 milhões em 2001, sendo 60% proveniente do mercado
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externo. Os resultados do segundo semestre registraram a influência negativa da

conjuntura mundial no segundo semestre.

Alinhada com os valores da organização mundial de confiança e respeito

mútuo, comprometimento, senso de urgência, integridade, espírito de equipe,

responsabilidade e foco no cliente, a CBl (Caterpillar do Brasil Ltda) procura

orientar a sua organização para a concretização da visão de futuro de "... ser o

líder global em valor para o consumidor em seus mercados de atuação ..."

A forte preocupação com a melhoria contínua e o alinhamento com sua

visão levaram a um longo investimento em qualidade, cujos resultados podem ser

observados nas premiações ou certificações abaixo:

• ISO 9000 em 1994 (ABS Quality Evaluations Inc.)

• MRP 11Classe A pela excelência no planejamento e programação da

produção em 1999 (Oliver Wight Co.)

• PNQ em 1999 (Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade)

• Excelência Operacional em 2000 (Oliver Wight Co.)

• ISO 14000 em 2001

Com o intuito de manter o espírito e a cultura de excelência, Iniciou-se um

programa Seis Sigma envolvendo recursos de todas as áreas para potencializar

os projetos internos que promovam saltos de performance (breakthroughs). Essa

iniciativa teve início em Janeiro de 2001 e já conta 17 black-belts e cerca de 120

green-belts (graus diferenciados de domínio das ferramentas utilizadas na

metodologia Seis Sigma).
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2.2 - Modelo Utilizado

A Caterpillar do Brasil não utiliza formalmente o modelo do Balanced

Scorecard proposto por Kaplan e Norton, apesar de conhecer os seus

fundamentos. Desde 1996 a empresa vem aprimorando o seu sistema de gestão

através de indicadores, com grandes esforços em termos de benchmarkíng e

auto-avaliações, tendo apresentado resultados bastante positivos em termos de

alinhamento e desempenho. Hoje a organização apresenta um modelo de gestão

bastante consistente, mas que continua sendo foco de revisões e melhorias.

Preocupada em preparar-se para uma competição global, a Caterpillar

lançou em 1996 a Estratégia Século XXI - Nosso Futuro Hoje - cujos objetivos

passam por um processo de revalidação e ajuste periódico. Com a concepção de

compartilhamento da visão de futuro, o processo estratégico (figura IV.2) inicia-se

com a definição dos macro objetivos estratégicos a partir da visão,. missão e

valores da CBL. Nessa fase são realizadas análises dos ambientes internos e

externos, bem como a análise de cenários alternativos pata identificação de

oportunidades e ameaças (SWOT ana/ysis). Esses objetivos serão traduzidos em

metas quantitativas e qualitativas de longo prazo (normalmente de cinco anos)

que constituirão o que internamente é chamado de "Winner's Profi/e" (perfil do

vencedor).
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A partir do perfil do vencedor e da análise SWOT, são definidos os fatores

críticos de sucesso para mover a empresa na direção dos objetivos, para os quais

é definido um diretor como patrocinador. Hoje o número de FCS's é de nove.

Esses FCS's são relacionados com os objetivos em uma matriz para esclarecer as

relações de causalidade. Para os fatores críticos são então definidos os itens de

ação e seus indicadores e metas. A esses indicadores de primeiro nível é dada a

denominação de Top Tiers, sendo normalmente relacionados às visões financeira;

cliente e mercado; processos; pessoas; sociedade e aprendizado.

D
E
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o
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.-. FCS .-. TOP
• T1ERS

Itens_ de... 2nd
Açao Nível•

FCS

Medições:
Financeiras
Clientes/Mercado
Processos
Pessoas
Sociedade
Aprendizado

Fonte: adaptação de figura "Compartilhando a Visão· (Material Caterpillar)

Figura IV.2: Processo de Formulação e Desdobramento da Estratégia

o número de Top Tiers tem sido reduzido ao longo dos anos para

aumentar o foco das ações. Com cerca de 40 indicadores Top Tier no ano 2000, a

Caterpillar pretende reduzir a pouco mais de 20 já para os próximos exercícios.
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o desdobramento segue nos departamentos, que a partir dos FCS's dá

CBL particularizam ao universo departamental chegando a FCS's próprios e

consequentemente a novos itens de ação e indicadores, chamados de' ~ Tier e

:r Tier. Mesmo nesses níveis são definidos patrocinadores para os FCS's e ítens

de ação, que participam dos vários ciclos de reuniões e debates para garantir o-

alinhamento,

Embutido no processo de planejamento, é desenvolvido também o Annual

Business Plan, que definirá o plano de negócios da organização com a alocação

de recursos nos vários projetos e processos em consonância com os objetivos

estratégicos definidos no processo.

Todo o processo de planejamento e monitoramento está ligado a um ciclo

de eventos e reuniões para a efetivação da aprendizagem (figura 1V.3).

Fev.••••

Mar .••••

""",, SRC Alinharrento
Estratégia entre

~I1O;:,divisões da Co rpo ração

','. .JuJ;•••• •••

EOR
Alinhamento

Estratégia
com

Coroaracão

Abr.•••••

'Jun:..' .•.

.•.
MaL

, •...
• Estratégia em Ação (Alinhamento Deptos)
••• Conselho de Negócios - Monitoramento da Estratégia (QuinzenaQ
• Planejamento de Operações e Vendas (Mensal)
• Rolling Business Management - Mon~orarrento do ABP(Mensal)

ft •••• liII•• çio do Plano EstnI1!ítico

Fonte: adaptação de figura "Ciclo do Planejamento Estratégico CBl" (Material Caterpillar)

Figura IV,3: Ciclo do Planejamento CBL
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As reuniões para o planejamento de operações (SOP) e monitoramento do

plano de negócios ocorrem mensalmente, já o Conselho de Negócios, que reúne

a direção e os responsáveis dos itens de ação Top Tiers e eventualmente ~d

Tiers, ocorre quinzenalmente, sendo que também quinzenalmente, mas com

defasagem de uma semana ocorre a reunião entre os gerentes de departamento e

líderes para monitoramento dos ~d e :Jri Tiers. Além dessas reuniões quinzenais.

para monitoramento dos indicadores estratégicos, é realizada uma reunião

trimestral da gerência para o alinhamento e revisões da estratégia.

O processo de comunicação da estratégia, valores e missão aos vários

interessados conta com uma série de recursos e eventos. Com relação aos

colaboradores internos, além dos recursos tradicionais como jornal interno, mural

e intranet, a CBL se utiliza de reuniões semestrais com todos os funcionários

com o objetivo de comentar os resultados, comunicar metas e reforçar os valores.

Outro recurso é o CBL On Line que também semestralmente abre um canal entre

a alta direção e os funcionários através do circuito interno de TV para

apresentação de programas e responder a questionamentos dos empregados.

Eventos com participação mais reduzida como o "Bate Papo com o Presidente" ou

o "Bate Papo com os Gerentes" de freqüência bimestral também contribuem para

o alinhamento das equipes.

Para comunicar e validar a estratégia junto aos acionistas, dois eventos

importantes são realizados, o Executive Office Review paravalidação com a

corporação e o Strategíc Review Conference para o alinhamento com as outras



123

unidades. Para os fornecedores são utilizados o Encontro Anual de Fornecedores

e o Fórum de Qualidade para os alinhamentos pertinentes. Os clientes são

informados através da rede de revendedores ou de visitas diretas sobre os pontos

que podem alavancar o relacionamento.

O foco no cliente e no mercado é continuamente reforçado em termos de

valores dentro da companhia, sendo utilizadas várias ferramentas para facilitar o

entendimento das necessidades dos clientes. Além das regulares pesquisas de

mercado, são realizadas pesquisas de satisfação do cliente e do revendedor,

levantamentos de participação de mercado, clientes e revendedores são

convidados a participar das reuniões do conselho de qualidade e são realizadas

visitas pontuais a clientes.

No gerenciamento de processos a Caterpillar dispõe de uma cultura de

qualidade já enraizada. A prática da melhoria contínua (kaizen) e o

desenvolvimento de projetos que suportem saltos de performance necessários

(breakthrough) tem sido suportada pela organização com investimentos,

treinamento e reconhecimentos. A partir do início de 2001 a difusão da

metodologia Seis Sigma para suportar tais projetos vem potencializando a CBl na

efetivação de melhorias não apenas na área fabril, que já dispõe de processos

avançados, mas principalmente nas áreas de suporte e gestão.

Suportada por avançados sistemas de planejamento de produção, os

processos produtivos contam com procedimentos bem definidos e

constantemente reavaliados através de benchmarking interno e externo. As

auditorias de empresa Oliver Wight, que lhe conferiu o prêmio de MRP 11 Classe
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A, têm ajudado na identificação das oportunidades de melhoria. Com relação aos

processos de apoio, o desdobramento dos FCS's e seus itens de apoio

contribuem na definição de indicadores adequados e no direcionamento das

melhorias para os fins maiores. A prática de auto-avaliações com o modelo do

PNQ, reforçadas pelas auditorias internas e externas (ISO 9000, Oliver Wight,

etc.) mantém girando a roda do PDCA de Shewart divulgada por Deming.

Para suportar a excelência dos processos com vistas a estreitar o

relacionamento com os clientes e mercado além de gerar resultados para os

acionistas e outros stakeholders, a Caterpillar se apóia numa ativa gestão de

pessoas, que devidamente treinadas, motivadas e organizadas poderão levar a

organização na direção da visão estratégica. Tendo reduzido a sua estrutura

gerencial de sete para quatro níveis, a CBL passou a estimular estruturas de

trabalho em equipes, sempre que possível multifuncionais. Hoje importantes

grupos de gestão como o Conselho de Negócios, o Conselho de Qualidade, o

Steering Commitee dos FCS's, Times de Introdução de Novos Produtos e etc.,

funcionam como centros de aprendizado e laboratórios de idéias. Os projetos

nascidos do programa Seis Sigma também fornecem energia nova, que vêm das

áreas operacionais e são incorporados nas práticas de gestão.

O fator motivacional é considerado pela organização como mola

indispensável para o crescimento da mesma. Os vários projetos internos e as

várias auditorias/certificações fornecem oportunidades para o reconhecimento

público dos participantes, mas é entendido pela CBL que a remuneração variável

constitui um fator crítico para o reforço do sistema de metas difundido na
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empresa. O modelo de remuneração variável prevê hoje uma série de

mecanismos que relataremos resumidamente.

Além da remuneração fixa e os benefícios de praxe, existe um programa de

incentivos aberto a todos os empregados (participação nos lucros), cujo valor é

dependente do atingimento de uma combinação de metas corporativas, do

departamento e eventualmente individuais, normalmente relacionadas aos FCS's.

Existe ainda uma recompensa ligada à performance individual e uma especial

para os times de projeto Seis Sigma, que visa distribuir até 2% do benefício do

projeto. Outros prêmios como o GOL (concurso de idéias para redução de custo)

ou o ALAS (versão local do programa 5 S's) proporcionam prêmios em dinheiro.

Fonte: adaptação de figura "Estrutura de Aprendizado CBL' (Material Caterpillar)

Figura IV.4: Estrutura de Aprendizado CBL
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Para viabilizar essa estrutura, a gestão de recursos humanos procura

alinhar as necessidades de treinamento e seleção evidenciadas pelo diferença

entre as competências necessárias para atender os FCS's e as competências já

existentes na organização com os planos internos de desenvolvimento. Visando

ampliar as capacidades de gestão das camadas de gerência e supervisão são

estimuladas as participações em mini-MBA's , nas equipes de certificação interna

e nos treinamentos ligados às cinco disciplinas do "Learning Organization".

Alianças com universidades e com o SENAI proporcionam inumeras

possibilidades de aperfeiçoamento para os empregados de vários níveis.

Dependendo das necessidades apontadas pelo plano estratégico, treinamentos

especiais são preparados ou contratados. A organização coloca hoje uma grande

ênfase no programa Seis Sigma e na formação de Master Black Belts, Black Belts

e Green Belts, considerando esta ferramenta uma alavanca importante para a

excelência operacional e para o alcance da visão.
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3 - Petros

Iniciada como fundo de pensão da Petrobrás, hoje ocupa a segunda

posição em total de ativos e disputa o mercado abrindo o seu plano para outras

empresas.

3.1 - Apresentação da Empresa

Atuando no setor de previdência privada por mais de trinta anos, foi a

primeira entidade a explorar esse setor. Fundação sem fins lucrativos, a Petros

detém hoje urna forte imagem de solidez e confiança no mercado, fatores críticos

para a tranqüilidade dos participantes que empenham ali parte de seu futuro.

A Petros nasceu de um projeto interno da Petrobrás - Petróleo Brasileiro

S/A. que visava garantir a qualidade de vida dos seus funcionários no futuro. O

desenho do projeto ocorreu durante os anos 60, tendo sido aprovado pela

assembléia de acionistas da Petrobrás em 1969, que vinculava o início das

atividades com a adesão mínima de 30% dos empregados da patrocinadora.

Em 1970 teve início oficialmente as operações da Petros, que já contava no

segundo mês com cerca de 29.000 participantes da Petrobrás e da própria

Petros. Ao longo dos anos 70 e 80 outras empresas ligadas à Petrobrás

conveniaram-se à Fundação, tendo sido observado um aumento significativo do

número de participantes. Hoje com 22 patrocinadoras e 348 empregados, a

Petros abriga mais de 90.000 participantes e administra ativos por um total de R$

8,16 bilhões, pagando cerca de 50.000 benefícios mensais por um valor de
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aproximadamente R$ 70 milhões. Em meio a 350 instituições que operam no

setor, a Petros ocupa a segunda posição em total de ativos.

Num mercado em franca expansão dada a crescente dificuldade enfrentada

pela Previdência Social, o setor de Previdência Complementar é hoje atendido

por entidades de dois tipos. As entidades fechadas, que administram planos de

benefícios complementares para empresas, são instituições sem fins lucrativos

que operam sob a influência do Ministério da Previdência e Assistência Social .

Este é o caso da Petros. O outro tipo de entidade são as abertas, que oferecem

seus planos diretamente às pessoas físicas. Estas entidades podem ou não ter

fins de lucro, tendo sua operação controlada pelo Ministério da Fazenda.

Com o início do processo de privatização várias das empresas

patrocinadoras dos planos da Petros foram desestatizadas, levando à alteração

de seus estatutos. A Petros passava agora a abrir-se para o mercado e a procurar

novas patrocinadoras. Mesmo já dispondo de uma imagem forte e de confiança, a

Petros passa por um processo de modernização de seu modelo de gestão para

enfrentar os novos desafios. Nesse processo foi revisto o planejamento

estratégico e instituída uma política de garantia de qualidade para seus serviços.

A partir de 1997 os esforços na área de qualidade são intensificados,

levando à certificação ISO 9002 pela ABS Quality Evaluation em seis de seus

processos chave. Em 1999 a empresa conquistou o Prêmio ABRAPP de

Qualidade (associação de classe dos fundos fechados de pensão) com especial

destaque para os critérios de planejamento estratégico e gestão de pessoas;

ganhou também a medalha de prata do PQRIO - Prêmio de Qualidade do Estado
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do Rio de Janeiro; e foi reconhecida na categoria de Primeiros Passos do PNQ.

Em 2000 conquistou o Prêmio Banas de Qualidade, destacando-se como o

melhor fundo de pensão nacional em qualidade de gestão. A cultura da qualidade

está bastante enraizada na organização, que se prepara para a certificação ISO

9000 versão 2000 para o ano de 2002 e para a candidatura ao PNQ em 2003.

A missão da Fundação Petros é "Oferecer produtos e serviços, com foco

em seguridade, adequados às expectativas de seus participantes e

patrocinadoras, geridos com eficácia e transparência". Operando agora em um

mercado mais aberto ela procura o alinhamento da organização em torno da visão

de futuro "Ser gestora de produtos de seguridade, reconhecida pela sociedade

como líder no mercado por sua competência e eficácia".

3.2 - Modelo Utilizado

A transformação e preparação da Petros para atuar num mercado aberto é

um dos focos da estratégia da empresa. Com o objetivo de auxiliar esse processo,

a Petros decidiu pela implementação do Balanced Scorecard como ferramenta

para o alinhamento estratégico, a comunicação e o monitoramento. O projeto de

implantação durou todo o ano de 2001 e a empresa começou a utilizá-lo a partir

deste ano.

O seu planejamento estratégico é realizado por um período de quatro anos

com uma revisão anual em setembro. Neste evento, a partir das informações

sobre cenários, ambiente interno/externo e situação da empresa são definidos os
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objetivos estratégicos para os próximos anos e delineados os principais macro

planos de ação.

Um sistema em Lotus Notes, disponível para toda a direção, gerência e

chefias, é alimentado com as informações sobre os objetivos, metas e planos,

funcionando como ferramenta de comunicação. As reuniões gerais com os

empregados e os canais como mural, intranet e a rádio interna (2 vezes por

semana) complementam as formas de divulgação internas dos objetivos e valores.

Existe a intenção de futuramente divulgar, total ou parcialmente, o Scorecard no

jornal dos participantes, mas antes disso aguarda-se o afinamento e a

estabilização do modelo. O sistema em Lotus Notes mencionado acima é

atualizado quanto às validações, ao desdobramento e ao andamento dos planos,

servindo como inpuf para as reuniões gerenciais.

A reuniões formais para a avaliação da implementação dos planos tem

freqüência mensal entre diretores e gerentes e trimestral entre o presidente e

seus dretores.

A equipe inter-funcional responsável pelo desenvolvimento do projeto do

Balanced Scorecard trabalhou com a alta direção e representantes para a partir

dos objetivos estratégicos traduzir para um mapa de indicadores interrelacionados

essa estratégia. Esse trabalho envolveu entrevistas, workshops e muita

dedicação da equipe, que tinha participação de representantes da controladoria,

planejamento estratégico, qualidade e informática.

O modelo do BSC foi adaptado às características específicas de uma

fundação sem fins lucrativos operando no setor de fundos de pensão e à situação
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da Petros enquanto organização. A equipe estruturou o seu BID - Sistema

. Balanceado de Indicadores de Desempenho com o auxílio do software Gentia.

Foram definidos seis temas estratégicos abrangendo objetivos e indicadores

através das perspectivas de inovação, processos, clientes e resultados; sendo

que a visão clientes comporta tanto os participantes dos seus planos quanto as

entidades patrocinadoras.

Partiu-se com um número de 49 indicadores, que em sucessivas revisões

resultaram em 25 no primeiro modelo e finalmente em 20 a serem utilizados na

última versão. Esses indicadores são articulados nos temas e objetivos

estratégicos, podendo aparecer em mais de um tema. A figura IV.5 exibe os

elementos utilizados na primeira versão do sistema BSC da Petros, elementos

cujo inter-relacionamento procuram explicar e reforçar os planos estratégicos.

·:C"II\~;;tttÂrticula~:~&,ieina~;:QbJeti~~'e'Indi~d~~'"
io'/.v

Temas Indicadores

-1 - modernização visando competitividade
-2 - gestão com foco no participante e

no resultado
-3 - ampliar a participação da Petros no

mercado
-4 - manter e desenvolver o mercado atual
-5 - excelência na gestão de ativos
-6 - consolidação da imagem institucional

Objetivos

-1 - manter e desenvolver o mercado atual
-2 - elevado padrão de atendimento
-3 - novas patrocinadoras e participantes
-4 - otimizar gestão da carteira de

investime ntos
-5 - quadro de RH capacitado e motivado
-6 - modelo focado nos participantes
-7 - intensificar e ampliar a utilização da TI
-8 - busca de excelência
-9 - consolidar atributos da marca Petros

-1 - grau de satisfação do cliente interno
-2 - % de satisfação com TI
-3 - grau de satisfação do empregado (PCO)
-4 - realização do programa de capacitação intema
-5 - grau de realização dos projetos do POI
-6 - implantação de estrutura para novas tecnologias
-7 - valor do custo administrativo do participante
-8 - % de migração
-9 - grau de satisfação das patrocinadoras
-10 - grau de satisfação dos participantes
-11 - % adesão participante pós ação de marketing
-12 - quantidade de novos produtos implementados
-13 - quantidade de novas patrocinadoras
-14 - cumprimento do plano estratêgico de marketing
-15 - benchmark ponderado
-16 - alocação de recursos de longo prazo
-17 - índice de risco da carteira
-18 - resultado da Petros
-19 - resultado pesquisa reconhecimento da marca
-20 - pontuação no PNQ

. Foote: adaptação do quadro "Indicadores Estratégicos" (Material do 810 -Pefros)

Figura IV.5: Articulação dos Temas Estratégicos, Objetivos e Indicadores
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Mostramos a seguir um exemplo de como foram articulados os objetivos e

indicadores referentes ao tema "Modernização visando Competitividade" (figura

IV.6), lembrando que esse relacionamento está baseado numa série de

hipotéticas relações de causa-efeito.

RESULTADO

CLIENTES
7-4 2 ---+ 3 /r 9 13 V

PROCESSOS x

INOVAÇÃO 775
5 - 6 - 4

Objetivos Indicadores

-2 - elevado padrão de atendimento
-3 - novas patrocinadoras e participantes
-5 - quadro de RH capacitado e motivado
-6 - modelo focado nos participantes
-7 - intensificar e ampliar a utilização de TI

-2 - % de satisfação com TI
-4 - realização do programa de capacitação intema
-5 - grau de realização dos projetos do PDI
-6 - implantação de estrutura para novas tecnologias
-7 - valor do custo administrativo do participante
.g - grau de satisfação das patrocinadoras
-13 - quantidade de novas patrocinadoras
-18 - resultado da Petros

Fonte: adaptação do quadro "Temas Estratégicos·· (Material BIO - Petros)

Figura IV.6 - Exemplo do Tratamento de Tema Estratégico pelo modelo da Petros

Nesse mapa, por exemplo, podemos observar algumas hipóteses de

relacionamento como o aumento do grau de realização.dos projetos do POI (plano

diretor de informática) e a implantação de estrutura para novas tecnologias como

fatores que favorecem o aumento da satisfação com TI (tecnologia de

informação). Isso por sua vez afeta positivamente o padrão de atendimento e por

conseguinte o grau de satisfação das patrocinadoras. Esses reflexos favorecem a
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conquista de novas patrocinadoras e participantes, o que beneficia o resultado

geral da Petros. Esse tipo de articulação de hipóteses e indicadores foi realizada

para os seis temas estratégicos derivados do planejamento estratégico que vimos

anteriormente na figura IV.5.

Para exemplificar melhor o modelo, mostramos também a amarração dos

indicadores para o tema "Manter e desenvolver o mercado atual".

,,·Mànter, e desenvolver o mercado atual .-
"'-;",,:,. ,t"." ....,,-

RESULTADO 6 ../
A 18,

2 2CLIENTES 10 9•....

""""" ../
PROCESSOS 6 1r 1

" 8

INOVAÇÃO X 7 5
5 4

Objetivos Indicadores

-1 - manter e desenvolver o mercado atual
-2 - elevado padrão de atendimento
-5 - quadro de RH capacitado e motivado
-6 - modelo focado nos participantes
-7 - intensificar e ampliar a utilização da TI

-1 - grau de satisfação do cliente interno
-4 - realização do programa de capacitação intema
-5 - grau de realização dos projetos do PDI
-6 - % de migração
-9 - grau de satisfação das patrocinadoras
-10 - grau de satisfação dos participantes
-16 - resultado da Petros

Fonte: adaptação do quadro "Temas Estratégicos" (Material 81D - Petros)

Figura IV.?: Tema "Manter e Desenvolver o Mercado Atual"

A empresa considera essa fase como de treinamento real, onde as equipes

começam a familiarizar-se com a ferramenta. É esperado que o modelo ainda seja

refinado, tanto com relação aos indicadores quanto ao modo como estão

relacionados, e que a ferramenta seja incorporada no processo gerencial.
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Os processos da empresa em geral vêm sendo aperfeiçoados como

resultado das ações ligadas aos programas de qualidade. Tendo como um dos

objetivos estratégicos a "Busca da Excelência", um de seus indicadores é a

pontuação do PNQ, sendo que as auto-avaliações internas regulares orientam os

esforços na direção do melhoramento.

O plano de incentivos articula resultados corporativos, setoriais e

operacionais, mas ainda não está formalmente articulado com o Balanced

Scorecard. Segundo o grupo de projeto, esta ligação está sendo estudada, mas

aguarda-se o afinamento do modelo antes de atrelá-lo ao sistema de incentivos.

Para a Petros, o modelo do BSC servirá de apoio para consolidar a

mudança de orientação estratégica de fundo de pensão quase privativo de uma

empresa estatal para uma empresa focada no mercado, que visa diversificar as

suas patrocinadoras.
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4-Ambev

Multinacional de bebidas com bandeira brasileira, líder absoluto no

mercado nacional de cervejas.

4.1 - Apresentação da Empresa

Terceira maior cervejaria do mundo e quinta maior indústria de bebidas, a

Ambev representa hoje uma das maiores empresas nacionais em receita bruta.

Com receita líquida de aproximadamente US$ 2,75 milhões em 2000, ela detinha

77% do mercado nacional de cervejas e 16% do mercado de refrigerantes.

A Ambev - Companhia de Bebidas das Américas - nasceu da fusão das

duas então maiores cervejarias nacionais a Companhia Antarctica Paulista e

Companhia Cervejaria Brahma. O processo iniciado em 1999 foi concluído em

2000.

O histórico da Antarctica e da Brahma teve seu início no final do século XIX

(1885 para a paulistana Antarctlca e 1888 para a carioca Brahma). Desde então

as duas adotaram estratégias arrojadas de expansão para ampliar sua

capacidade produtiva e sua penetração em outras regiões brasileiras.

Combinando a construção de. unidades fabris com a aquisição de cervejarias

regionais (como a Polar, Bohemia, Skol, Caracu, Serramalte e outras), o

aprimoramento da qualidade do produto com forte investimento de marketing para

consolidação das marcas, levou as duas empresas a uma constante "guerra" pela
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simpatia dos consumidores em um mercado que apresentava potencial de

crescimento.

A entrada da Coca-Cola no mercado de cervejas com a marca "Kaiser"

representou um forte adversário para as duas líderes e abocanhou uma fatia

significativa do mercado. Em 1990 o Banco Garantia assume o controle da

Brahma e acelera um processo de reformas no modelo de gestão com forte

ênfase em resultados. Sempre nos anos noventa tanto a Brahma quanto a

Antarctica iniciam incursões em outros mercados. A Antarctica inaugura uma filial

nos Estados Unidos para viabilizar a distribuição de seu Guaraná, a Brahma

constrói uma fábrica na Argentina e adquire uma cervejaria na Venezuela.

Frente ao acirramento da concorrência no mercado interno e a grande

concentração do mercado mundial nas mãos de poucos grandes conglomerados

multinacionais como a Anheuser-Bush (Budweiser), a Miller Brewing (Miller) e a

Heineken, as duas cervejarias nacionais enxergam na fusão um meio para sua

consolidação como um dos jogadores de peso no mercado mundial de bebidas.

Em 1999 é anunciada a intenção de fusão das empresas, tendo sido ratificada

pelo CADE no início de 2000 com algumas restrições como a venda da marca de

cerveja Bavária e de algumas fábricas.

Alinhada em torno da Visão AMBEV de "estar entre as mais rentáveis

companhias de bebidas do mundo, apresentando crescimento anual de EVA de

15%". Tendo como objetivos estratégicos o aumento do consumo per capita, o

aprimoramento do gerenciamento de receitas, a maximização da eficiência da

distribuição em um mercado complexo, o aumento da preferência do consumidor
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por suas marcas e os contínuos esforços para a redução dos custos por

hectolitro, a Ambev continuamente persegue objetivos de excelência.

Hoje a AMBEV conta com 46 unidades fabris, com capacidade instalada

para 131 milhões de hectolitros (96,4 de cerveja e 36,6 de refrigerantes) e cerca

de 17.500 funcionários, ocupando a posição de líder no mercado nacional de

bebidas. Suas principais marcas são a Antarctica, a Brahma e a Skol, além de

opções premium como Bohemia, Serramalte, Original e outras. A Ambev conta

ainda com uma parceria da PepsiCo para a distribuição da Pepsi em território

nacional e para a distribuição do Guaraná nos demais países, com o objetivo de

transformar o Guaraná Antarctica em marca global. A atual distribuição do

mercado de cervejas pode ser observada na figura IV.8, com as três principais

marcas da Ambev na liderança.

Participação de Mercado de
Cerveja

Outros
12%

Molson
Brahma4%

Kaiser
14%

Antarctica
17% 30%

L.-. ----1 Fonte: Nielsen 2000

Figura IV.8:.Participação de Mercado de Cerveja..
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Já no mercado de refrigerantes a posição da Ambev é de seguidora, com

forte domínio da Coca-Cola (figura IV.9).

Outros
33%

Coca-
Cola
50%

Participação de Mercado de
Refrigerantes

Ambev
17% I

"----------------------' Fonte: Nielsen 2000

Figura IV.9: Participação de Mercado de Refrigerantes

A preocupação com a qualidade vem sendo expandida através das várias

unidades, tendo sido certificadas 17 fábricas e 4 unidades de negócio com a ISO

9001/2, 6 fábricas com a ISO 14000 (gestão ambiental) e 2 fábricas com a BS

8800 (segurança e saúde ocupacional). Com o objetivo de medir, orientar e

motivar os colaboradores, são mantidos programas de excelência fabril, em

vendas e em revendas, no âmbito dos quais são reforçados os princípios da

gestão da qualidade e. introduzidas novas metodologias e tecnologias. que

suportem tais processos.
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4.2 - Modelo Utilizado

A entrada do Banco Garantia no controle da Brahma no início dos anos 90

trouxe uma cultura de resultados agressiva, marca registrada daquela empresa. A

cultura do gerenciamento por metas e foco na geração de valor ao acionista

marcou a trajetória da Brahma durante toda a década e foi determinante na

formação da nova Ambev. Os resultados da reorganização da Brahma nesse

período podem ser vistos na figura IV.1O.

A Brahma adotou em 1993 o processo de gerenciamento por diretrizes

(hoshin kann) para o desdobramento e implementação das estratégias. O primeiro

plano de ação derivado da Visão 2000, que almejava ocupar as posições de

primeira e segunda cervejas no mercado brasileiro, contava com 49 diretrizes

estratégicas. A experiência demonstrou que o número elevado de diretrizes

dificultava a obtenção do foco necessário para a efetiva concretização das metas.

Com o processo sendo aprimorado continuamente, em 1995 focava-se em apenas

5 temas estratégicos. Em 1997 passou-se a utilizar o conceito de arvore de valor

no planejamento e a definição de projetos estratégicos; e a partir de 1999 adotou-

se uma cobrança mais rígida dos planos de ação para o atingimento das metas

com acompanhamento bimestral.

A análise das anomalias e planos de ação corretivas passaram a ser parte

integrante do processo gerencial da empresa.
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Reestruturação Brahma (Pre-AMBEV)

1989

·25 mil funcionários ALA VANCAS
·36 fabricas, 43 milhões hl
• 1200 hllfuncionário
·957 distribuidores
• idade media dos

funcionários de 35 anos
• sem um plano de opção

de compra de ações
• EBITDA de R$ 61 milhões
• % dos funcionários que

completaram
• Universidade - 4,1%
• 20 grau - 22,6%
·10 grau-30,1%

FOCO NOS
RESULTADOS

• 10.700 funcionários
·29 fabricas, 89 milhões hl
·8700 hllfuncionário
• 358 distribuidores
• idade media dos

funcionários de 29 anos
• 250 participantes do plane

de opções de ações
• EBITDA R$ 505 milhões
• % dos funcionários que

completaram
• Universidade - 24%
·20 grau - 82%
·10 grau -100%

1999

PESSOAS

MERITOCRACIA

MARCAS
. FORTES

Fonte: adaptação do quadro "Plano de Reestruturação da Brahma" (Material Ambev)

Figura IV.1O: Reestruturação da Brahma anterior a criação da Ambev

o gerenciamento pelas diretrizes faz hoje parte da cultura da Ambev, que

procura revisá-lo anualmente a partir do resultado das auditorias (como descrito

no capítulo sobre hoshin). No final de 2000 decidiu-se introduzir a ferramenta do

Balanced Scorecard para consolidar uma visão gerencial global do desempenho

da organização e dispor de um melhor instrumento para a comunicação e

alinhamento da organização. A idéia foi combinar o BSC com o processo do

Hoshin para o desdobramento e negociação das metas, integrando as

características de gerenciamento estratégico e operacional. As perspectivas

escolhidas para representar o BSC na Ambev foram Acionista, Mercado,

Operações Internas e Garantindo o Futuro.
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o processo de planejamento estratégico inicia-se com a preparação de

uma versão "O" em julho, que é debatida pela direção, chegando-se a uma

primeira versão em outubro. A partir desse plano estratégico de 3 anos, desenha-

se um plano tático de 1 ano, que é alinhado com o orçamento, e estabelecem-se

as diretrizes do conselho. Inicia-se então o processo de discussão e

desdobramento das metas gerenciais, com o objetivo de conclusão até o final de

dezembro. Em março existe uma revisão formal do planejamento, ficando aberta a

possibilidade de novos ajustes caso ocorram mudanças drásticas de cenários.

O desdobramento das metas e medidas é feito pelo método simultâneo

discutido no capítulo 11-2.4.2, onde as medidas de determinado nível da

organização tornam metas do nível hierárquico inferior. Dessa maneira as metas

e meios são "cascateados" através da organização como podemos ver na figura

IV.11.

A comunicação dos valores, visão e objetivos estratégicos é feita

ostensivamente utilizando os canais abertos como murais e intranet, sendo que

as metas das áreas e individuais são reforçadas pela política agressiva de

incentivos e remuneração variável aplicável a todos os níveis gerenciais, do

presidente ao gerente comercial, ao responsável de célula na fábrica e aos

analistas nas áreas administrativas. Além das metas estabelecidas para os

indicadores de responsabilidade de cada área, a Ambev associa também um

critério qualificatório ao bônus, ligado ao cumprimento do orçamento. Esse

programa chamado de Custo Base Zero, torna as células de trabalho

responsáveis pelo seu orçamento, impondo metas arrojadas de redução dos
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custos variáveis e tornando esse critério uma condição para a elegibilidade da

área! setor! célula ao bônus, que somente se concretizará com o alcance das

metas.

Diretriz do
.--- __ y----, Presidente

META

MEDIDAS:
Medida 1 Diretriz do

~M~e~did~a~2:.......1..__ -----c==Y-=;-] Diretor

Medida n

MEDIDAS:
Medida 1
Medida 2

Diretriz do
y-- Gerente

Medida 3 + Valor + Prazo = META

MEDIDAS:

Medida 3 + Valor + Prazo = META

WHAT WHO WHEM WHERE WHY HOW

Medida 1
Medida 2
Medida 3

DESDOBRAMENTO DE
DIRETRIZES Medida n

Fonte: adaptação do quadro "Desdobramento das Diretrizes··(Material Ambev)

Figura IV.11: Desdobramento das Diretrizes AMBEV

A organização investe de maneira consistente no aperfeiçoamento dos

processos internos, e para tal utiliza-se de todo arsenal de ferramentas da

qualidade. Além do uso do hoshín para gerenciar os melhoramentos de ruptura

representados nas metas arrojadas da Ambev, o uso do gerenciamento da rotina

(kaízen) para a melhoria contínua é estimulado. A metodologia Seis Sigma vem

sendo disseminada através de um intenso programa de treinamento de black e

green belfs e no patrocínio dos projetos.
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5 - Serasa

Mais conhecida pelo seu serviço de informações sobre cheques, a Serasa

destaca-se pela qualidade de seus serviços para a área de crédito.

5.1 - Apresentação da Empresa

A Serasa foi criada em 1968 por um grupo de bancos para prestar auxiliá-

los nos serviços de análise e informações econômico-financeiras e cadastrais.

Hoje, como sociedade anônima, conta com 71 bancos como acionistas e

posiciona-se como uma das principais empresas mundiais no setor de soluções

de informação para apoio às decisões de crédito e negócios.

A empresa disponibiliza uma série de produtos específicos como banco de

protestos, concordatas e falências; sistema de rating de risco de crédito, situação

de cheques sem fundos, roubados ou extraviados, e muitos outros.

Para manter-se na liderança e dadas as características do seu negócio, a

empresa adota uma postura pró-ativa na adoção de novas tecnologias de

processamento e disponibilização dos dados. Contando com o maior banco de

dados do gênero sobre pessoas físicas e jurídicas, com 1800 funcionários

distribuídos em todas as capitais e cidades importantes (140 pontos espalhados

por todo Brasil), a Serasa suporta hoje as decisões de crédito e de negócios de

seus clientes distribuídos nos setores financeiros, industriais, de serviços e
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comércio. As consultas on-line a seus bancos de dados chegam hoje a mais de

2,5 milhões ao dia para mais de 300.000 clientes diretos ou indiretos.

Para sustentar adequadamente o crescimento do mercado, marcado pela

expansão de sua base de clientes (inicialmente bancos e hoje empresas de todos

os setores da economia) e pela conjuntura econômica brasileira marcada pelo

crescimento setorial e desigual pontuado por crises (o que aumenta a

necessidade de informações de risco de crédito ágeis), a Serasa durante a

década de 90 dedicou muita energia na busca pela excelência.

Em torno da missão de "... oferecer soluções em informação com

Qualidade centrada no Cliente, em especial no apoio a decisões de negócio, com

prioridade para o mercado de crédito, buscando a excelência ..." e da visão de

futuro de u ... informação Serasa em cada negócio..." a empresa investiu de

maneira firme em algumas frentes como fator de desenvolvimento. Entre as

principais destacamos: 1) estruturar um processo de planejamento estratégico

abrangente; 2) desenvolver um processo de qualidade eficaz que seja

incorporado à cultura; 3) adotar uma estrutura organizacional que fomente a

inovação; e 4) valorizar as pessoas acreditando que a capacitação e o

crescimento pessoal alavancam realizações e o crescimento da própria Serasa.

Com esse espírito, a organização adotou temas anuais de desenvolvimento

que focaram os trabalhos de melhoria dos processos, do ambiente e dos recursos

humanos e viabilizaram a evolução da mesma e a conquista de muitos

reconhecimentos externos. Hoje a Serasa tem vários de seus processos

certificados pela ISO 9002, foi a primeira empresa a conquistar duas vezes o
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Prêmio Nacional da Qualidade (1995 e 2000), tem sido reconhecida repetidas

vezes com o TOP de Marketing por seu foco no cliente e no mercado, e com o

TOP de RH pela sua gestão de pessoas e pela filosofia SER SERASA, sendo

considerada uma das "melhores empresas para se trabalhar" segundo as duas

últimas avaliações da revista Exame.

5.2 - Modelo Utilizado

A Serasa mantém uma postura aberta aos desenvolvimentos teóricos

relacionados ao mundo da gestão e da tecnologia com fortes parcerias com

universidades, como é o caso com a EAESP-FGV e com a FEA-USP para o

Fórum de Crédito. Essa prática tem contribuído para uma constante evolução de

seu modelo de gestão, absorvendo os conceitos ligados às inovações e

reinterpretando-os dentro de sua realidade e de seus modelos. O Balanced

Scorecard é um exemplo de proposta, que apesar de não ter sido adotado em seu

template original, foi estudado e compartilha premissas e práticas com o modelo

interno.

A empresa articula o seu processo estratégico através de uma série de

eventos (vide figura IV.12). Entre os eventos preparatórios temos o Renaser

(Reunião Nacional das Áreas Serasa) que abrange todos os funcionários para

análise e propostas de ações de melhorias locais ou para a empresa; o Repense

(Reunião de Planejamento por Área Estratégica) que envolve todos os gerentes

sob a liderança de um membro da alta direção para levantamento de
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oportunidades a serem incluídas no planejamento; e o Realise (Reunião das

Lideranças Serasa) que tem por objetivo analisar principalmente os aspectos e

oportunidades regionais.

Os resultados desses vários eventos, complementados por informações

externas ligadas à conjuntura econômica, mercado, legislação e outras, servem

de subsídio para o evento principal do processo de formulação das estratégias. O

Planeser (Planejamento Estratégico Serasa) é o encontro anual da alta direção e

suas assessorias para a definição e priorização das estratégias, planos e projetos

com base nas informações coletadas, nos valores Serasa e na visão de futuro.

Nesse processo a direção utiliza alguns referenciais como um grupo de macro

objetivos considerados permanentes e as perspectivas estratégicas de clientes e

mercados; SER SERASA (pessoas); Tecnologia, Processos e Fornecedores;

Gestão, Finanças e Acionistas; Produtos e Serviços; e Comunidade e Meio

Ambiente; para orientar na seleção e priorização dos projetos. Trabalhando no

plano estratégico para um período de cinco anos, o evento se preocupa em .

estabelecer também objetivos mais imediatos ou parciais que irão compor o plano

tático de um a dois anos. A capacitação dos processos é considerada na

definição das metas de curto, médio e longo prazo, sendo que a criticidade de tal

objetivo pode influir no investimento para a superação da defasagem. Uma vez

aprovados e hierarquizados, os projetos e os planos de ação, são definidas a

alocação dos recursos e o plano orçamentário.
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Fonte: adaptação do quadro "Sistema Estratégico - Visão Analítica e Dinâmica"
(FPNQ (2001 d, p.31)

Figura IV.12: Processo Estratégico Serasa

A Serasa utiliza um sistema próprio para o gerenciamento dos projetos e

planos de ação, facilitando o monitoramento contínuo por parte da gerência do

andamento dos projetos e consequentemente da implementação da estratégia.

Uma vez estabelecidas as estratégias é preparado um tema ou Slogan

- .

para o ano, que será utilizado no processo de comunicação e reforço.

o processo de comunicação e desdobramento da estratégia já tem início

no próprio evento Planeser, quando os principais macro projetos e planos de ação

são definidos com metas e responsáveis. O Enase (Encontro Nacional dos

Administradores Serasa) que agrega todo o corpo gerencial e diretivo da

organização funciona como fórum para a comunicação dos planos e. metas. O

desdobramento prossegue com as reuniões departamentais de repasse dos
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resultados do Enase. Como suporte na divulgação dos novos objetivos e metas, a

empresa sé utiliza de recursos tradicionais como mural, banners, jornal interno e

intranet, além da TV Ser Serasa, circuito interno de TV utilizado para comunicar

programas, projetos ou reforçar valores.

As várias metas são estruturadas em um sistema hierárquico de

indicadores e num sistema de projetos e planos de ação, sendo acompanhadas

seja pelas reuniões diretivas, seja pelos vários eventos de análise crítica como o

Recrescer ou os comitês técnicos (vide figura IV.13).

Clientes e Mercado

Internas dos Processos
e Atividades

Fonte: adaptação do quadro "Hierarquia Estratégica dos Indicadores" (FPNQ (2001 d, p.40)

Figura IV.13: Hierarquia dos Indicadores

Para suportar o monitoramento da organização como um todo de forma

alinhada à estratégia, a Serasa montou um sistema de indicadores alimentado
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pelos vários sistemas organizacionais, além de informações externas. No primeiro

nível, são agrupados os indicadores de resultados globais de negócio, voltados

ao grupo executivo. O segundo nível reúne indicadores globais de processo e

produto, voltados para suportar as ações da gerência na condução e melhoria dos

mesmos. Já o terceiro nível desce a detalhes dos processos e atividades,

destinando-se principalmente ao nível operacional.

A utilização de sistemas de medição de desempenho como suporte aos

esforços de análise e melhoria já fazem parte da cultura da empresa. Sistemas e

procedimentos foram desenvolvidos para facilitar a coleta e processamento das

informações garantindo a agilidade e confiabilidade do processo.

Com o objetivo de manter o sentimento de ownership e responsabilização

frente aos indicadores e focar a atenção individual, cada diretoria monitora até 12

indicadores, que se desdobram nos vários níveis organizacionais, sendo que

cada indivíduo acompanha de 2 a 3 indicadores para avaliar e melhorar o seu

desempenho.

Os aspectos ligados ao mercado e aos clientes também foram

influenciados pelo direcionamento estratégico com vistas a um marketing de

relacionamento adotado nos últimos anos. Com um mercado potencial

representado por praticamente todas as pequenas, médias e grandes empresas

do país, a Serasa estruturou um amplo serviço de Call Center que aproximou a

organização do cliente. Pesquisas de avaliação dos clientes com os produtos e

serviços, Comitês de Clientes, feed back dos clientes e análise de rescisões de
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contratos entre outras, integram o ferramental disponível para o entendimento das

necessidades e queixas da sua base de clientes.

O foco continuado na gestão da qualidade incutiu nas pessoas a cultura da

análise e resolução dos problemas, que através dos vários eventos de análise

crítica propõe projetos que referendados no planejamento estratégico são

implementados e posteriormente acompanhados pelos times de trabalho e pelos

comitês de qualidade. Pesquisas regulares da "Voz do Cliente" (interno ou

externo) fornecem subsídios para as ações de melhoria, sejam elas contínuas ou

de ruptura. A prática de benchmarking é estimulada, utilizando três grupos

comparativos: padrões referenciais internos (entre processos ou células), padrões

referenciais competitivos (entre processos de concorrentes ou similares) e

padrões referenciais de excelência. As auditorias de certificação da ISO, do PNQ

ou do próprio Prêmio Serasa de Qualidade são hoje fontes importantes de

informações seja para o monitoramento, seja como subsídio para o processo

estratégico.

Como já dissemos anteriormente, um fator crítico de sucesso para a Serasa

é sua filosofia do Ser Serasa. A crença de que o crescimento pessoal e o

crescimento da organização se alimentam mutuamente, impulsiona a empresa em

direção a um sistema de gestão dos recursos humanos pró-ativo, que desenvolva,

motive e recompense seus colaboradores. A adoção de células de trabalho e de

grupos inter-funcionais de projetos estimula o desenvolvimento e a

responsabilização. Esforços na direção de uma gestão por competência aliados a

um programa pró-ativo de treinamento e desenvolvimento, alinhado com os
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planos estratégicos, auxilia na redução dos gaps para a implementação das

estratégias. Processos de avaliação e feed-back 360 graus contribuem para o

processo de alinhamento e desenvolvimento. Além desses fatores, o sistema de

remuneração variável e participação nos resultados ligado ao alcance das metas

negociadas funciona como importante elemento para a manutenção de um nível

motivacional elevado. A prática regular de pesquisas de clima organizacional

serve de instrumento essencial para orientar a empresa nas suas ações no campo

da principal infra-estrutura do edifício da organização excelente.
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6 - Suzano

Pioneira na industrialização da celulose de eucalipto, a Suzano é figura de

destaque no setor de papel e celulose brasileiro.

6.1 - Apresentação da Empresa

A origem do grupo foi a inauguração em 1924 da Leon Fefter & Cia,

empresa que comercializava papéis nacionais e importados. No final da década

de 30, com a conclusão da construção de sua primeira fábrica no Ipiranga, teve

início a produção de papel. Durante os anos 50, já com a razão social Cia.

Suzano de Papel e Celulose, destacou-se por suas pesquisas para a extração

em escala industrial de celulose de eucalipto e já nos anos 60 produzia

industrialmente papel para imprimir e escrever com 100% de celulose de

eucalipto.

Ao longo dos anos a Suzano demonstrou uma postura arrojada,

expandindo suas operações através do crescimento de sua capacidade, do

lançamento de novos produtos e de aquisições tanto em atividades relacionadas

à indústria de papel e celulose, quanto criando uma divisão voltada para a

petroquirnica. No início dos anos 90 entra em operação a Bahia Sul, grande

projeto na área de papel e celulose em parceria com o BNDES e a Cia. Vale do

Rio Doce, empresa que passará integralmente ao controle da Suzano em 2001.
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Ainda durante os anos 90 a Suzano faz um incursão no setor de telefonia

participando do consórcio da Global Telecom, mas esta e outras iniciativas serão

abandonadas no final da década para uma concentração de foco nos setores de

papel e celulose e petroquímica.

Operando num setor de potencial impacto ambiental, a Suzano tem

realizado inúmeros programas para a melhoria do controle ambiental, seja no

processo de produção com a eliminação do uso do cloro elementar e o aumento

da utilização de material reciclado, quanto na área de reflorestamento, com o

aprimoramento das técnicas de manejo.

A empresa criou em 1999 uma organização sem fins lucrativos, Instituto

Ecofuturo, voltada para ações de promoção de desenvolvimento sustentável.

Essas ações visam reforçar as práticas de responsabilidade social e com o meio

ambiente, principalmente nas comunidades próximas à sua planta industrial ou

das áreas de reflorestamento.

A Suzano Papel e Celulose é um dos principais produtores integrados de

celulose de eucalipto e papel do país. Com produção de 510 mil toneladas/ano de

papel e 420 mil toneladas/ano de celulose a empresa conta com 3.500

funcionários e 140 milhões de árvores de eucalipto em fazendas próprias. Seus

produtos representam 16,6% da produção nacional de papel para a escrita e

impressão, 29% da produção brasileira de papel cartão de primeira linha e 8,9%

do mercado de celulose.

O volume de receitas apresentou uma elevação significativa nos últimos

anos, beneficiada pela recuperação dos preços e pelo mix de vendas entre
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mercado interno (76%) e mercado externo (24%). Faturando cerca de R$ 877

milhões a Suzana apresentou um resultado operacional de R$235 milhões (contra

R$ 166 milhões do exercício anterior) e uma geração de caixa operacional

(EBITDA) de R$ 292 milhões contra R$ 222 milhões do ano precedente.

6.2 - Modelo Utilizado

A Suzana está passando agora por um processo de integração com a

Bahia Sul, cujo controle foi recentemente adquirido. Duas companhias com

destacada performance (a Bahia Sul acaba de receber o Prêmio Nacional da

Qualidade de 2001 pela sua excelência de gestão classe mundial) , o processo de

integração procurará aproveitar as melhores práticas de cada organização. Com

relação aos sistemas de medição de desempenho ambas adotaram o Balanced

Scorecard como ferramenta, sendo que o programa da Bahia Sul está mais

adiantado e as escolhas de software para suportar a solução também foram

diferentes. Portanto, o modelo que comentaremos é o modelo atualmente utilizado

pela Suzana, anterior às transformações em marcha decorrentes da integração.

O projeto do Balanced Scorecard teve início em 2000, com uma série de

entrevistas individuais com as diretorias e 5 workshops com a alta direção com o

objetivo de construir um mapa estratégico e traduzi-lo em um sistema de

indicadores como o BSC.

Com a colaboração do área de planejamento partiu-se de uma análise dos

fatores externos como tendências mundiais macroeconômicas, a evolução do
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mercado juntamente com a indústria de papel e celulose, e aspectos tecnológicos

e ambientais pertinentes. Paralelamente realizou-se também uma análise dos

fatores internos como competências, características de processo e situação

financeira da empresa. Os participantes então buscaram a partir da visão

estratégica e da análise SWOT a definição dos objetivos estratégicos e de seus

fatores críticos de sucesso de maneira consensual até o desenho do mapa

estratégico.

A escolha das perspectivas recaiu no modelo tradicional com quatro

perspectivas (financeira, mercadológica, processos internos e aprendizado e

crescimento) e a definição dos indicadores procurou a simplicidade, a concisão

em termos de quantidade de indicadores e respeitar as especificidades das

unidades de negócio.

Como a Suzano já dispunha de um sistema integrado de gestão (SAP)

estabilizado, a sua escolha para o suporte informático do BSC recaiu na solução

da própria SAP, utilizando um data-warehouse (BW-SAP) para reunir as

informações necessárias à automatização do processo de coleta, processamento

e disponibilização das informações. Esse tipo de solução permite a manutenção

do sistema atualizado quase on-line para vários indicadores, facilitando o teste

das hipóteses de relações de causa e efeito entre os indicadores escolhidos e os

objetivos.

Na etapa atual da implementação o BSC é utilizado por toda a gerência,

mas ainda não é comunicado de maneira ampla para toda organização.

Excluindo-se temas e objetivos estratégicos macro, que são divulgados pelos
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canais internos de comunicação, o Balanced Scorecard da Suzano ainda está

sendo utilizado apenas nos níveis gerenciais, sendo já incluído como parte da

agenda das reuniões mensais da direção. A título de complemento, o sistema da

Bahia Sul já passa por um desdobramento mais amplo, procurando atingir toda a

organização.

A empresa ainda não atrelou o plano de incentivos ao Balanced Scorecard,

apesar de existir na empresa um programa de metas cujos resultados influenciam

o cálculo das participações nos resultados. Apenas como informação, a Suzano

destinou em 2000 cerca de R$ 9,2 milhões ao programa. A empresa aguarda a

estabilização do modelo do BSC e a confirmação da validade dos indicadores

antes de conectá-lo explicitamente à política de incentivos. O objetivo é garantir o

efeito motivador positivo que tal instrumento possui.

As pesquisas de clima organizacional representam importante instrumento

para avaliação da efetiva disseminação dos valores e dos objetivos da

organização e contribuem no balizamento das ações necessárias para o

desenvolvimento das competências.

Os processos de planejamento estratégico e orçamentário na Suzano têm

seus calendários relativamente paralelos, sendo que o orçamento é preparado

entre setembro e dezembro; e o planejamento estratégico de cinco anos sendo

concluído em janeiro. Nesse processo o BSC passou a ser um dos elementos de

análise. Existe um programa de metas, que guiará a quebra dos objetivos nas

metas das áreas e/ou individuais, sendo que o desdobramento das mesmas é

realizado em modo bastante independente pelas áreas.
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Os aspectos de inovação são bastante valorizados na empresa. A tradição

de pesquisa desde a área de desenvolvimento de mudas e técnicas de manejo do

eucalipto até as tecnologias de produção e desenvolvimento de produtos tem sido

fator importante na promoção do desenvolvimento da empresa. Inovações de

produto como os cartões de alta alvura ou os produtos reciclados como o

Reciclato (1° papel "oti-ser brasileiro 100% reciclado) e o acompanhamento

contínuo das tendências quanto às necessidades do consumidor vêm

contribuindo para suportar a posição de liderança da Suzano em vários nichos.

Programas de melhoria dos processos tem tido forte ênfase nos últimos

anos, com reflexos positivos em sua estrutura de custos. A implementação do

sistema de gestão integrado SAP no início de 1999 proporcionou também uma

importante oportunidade para ações de redesenho de processos, propiciando

ainda um ambiente estruturado de suporte às operações e de informações.
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Tomando por base alguns dos pressupostos ligados ao modelo do

Balanced Scorecard, observamos o tratamento do tema feito por seis empresas

diferentes. Com o objetivo de observar os sistemas de medição utilizados e a

"presença" das premissas do BSC, analisaremos as práticas das mesmas

utilizando os quatro macro processos considerados por Kaplan e Norton na

operacionalização da estratégia como padrão de comparação (vide figura IV.14).

Comunicação
e Conexão

• comunicar e educar
• estabelecer metas
• conectar recompensas às

medidas de desempenho

Tradução da Visão

• esclarecer a visão
• obter consenso

Sistema de
Mensuração do
Desempenho

utilizado

• articular a visão
compartilhada

• fomecer feed-back
estratégico

• facilitar a revisão
estratégica e o
aprendizado

Feed-Back Estratégico
e Aprendizado

Planejamento
de Negócio

• estabelecer alvos
• alinhar iniciativas

estratégicas
• alocar recursos
• estabelecer os mi/estones

Fonte: adaptação da fIQura "Managing Strategy: Four Processes" (Kaplan e Norton (1996 a, p.77»

Figura IV.14: Quadro de Análise

Para tradução da visão consideramos os aspectos relacionados ao

processo de planejamento estratégico, a orientação da visão, a seleção dos
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direcionadores de desempenho e fatores críticos de sucesso, a definição das

perspectivas e a amarração dos objetivos e metas num relacionamento de causa-

efeito.

Com relação ao processo de comunicação e conexão os pontos

observados são o plano de comunicação, o estabelecimento/desdobramento das

metas e as eventuais formas de recompensa.

O alinhamento do processo orçamentário aos objetivos e processo

estratégico e o estabelecimento de milesfones para as metas integram os

aspectos do planejamento do negócio.

Para o fechamento do loop do gerenciamento da implementação da

estratégia observamos como o sistema de mensuração adotado é utilizado na

prática gerencial, aproveitando os mecanismos de feed-back sobre a evolução da

operacionalização da estratégia para alavancar o aprendizado.

Lembrando a consideração feita no início do capítulo, as respostas das

empresas aos vários quesitos apresentaram grau diferenciado de profundidade

dada a alegação de tratar-se de informações estratégicas. Esse fato dificultou

uma comparação homogênea das mesmas, mas não impediu a observação de

determinados padrões subjacentes aos modelos adotados pelas empresas.
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7.1 - Tradução da Visão

A existência de um processo mais ou menos estruturado de planejamento

estratégico não garante por si só uma efetiva tradução da visão em objetivos e

metas de fácil operacionalização. Entre as empresas analisadas pudemos

observar uma "vibração" maior com a visão na Ambev, Caterpillar e Serasa,

permeando os processos e a prática gerencial, transparecendo uma situação de

maior compartilhamento e internalização destas visões.

Todas as seis empresas praticam o ritual anual do planejamento,

envolvendo a alta direção em reuniões normalmente fora do ambiente da

organização. Nesse período produzem planos de três a cinco anos representados

por grandes temas e planos táticos com o estabelecimento de macro

temas/objetivos estratégicos

O planejamento estratégico nessas empresas apresenta-se estruturado,

com um forte destaque para os casos da Caterpillar e da Serasa, com uma cadeia

de eventos programados para todo o ano. A participação no processo estratégico

também se destaca nas duas empresas, que além da alta gerência envolve a

média gerência e os vários níveis de liderança.

A seleção dos temas e a identificação dos fatores críticos de sucesso

(FCS) nas empresas analisadas utiliza-se de ferramental semelhante, como

análise SWOT (forças/fraquezas, oportunidades/ameaças) e diagrama de árvore,

normalmente através de workshops e sessões de brainstorming.
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Nesse processo a procura pela identificação do mapa de relacionamentos

causais entre os objetivos, FCS's e indicadores apresentou padrão diferenciado.

Apesar de todas reconhecerem a importância dessa amarração, apenas três

(Petros, Suzano e Serasa) manifestaram uma preocupação formal com o tema na

construção dos seus modelos. Nas outras empresas o processo de amarração

dos pontos macro ocorre de maneira implícita e ocasional. A influência do modelo

Hoshin adotado por algumas delas (Ambev e Multibrás) contribui para o

estabelecimento de relações causais entre indicadores através deste

relacionamento hierárquico. Em todas elas a identificação do relacionamento de

causa-efeito é baseado na experiência de seus executivos, não tendo sido

observado em nenhuma delas algum processo estruturado de simulação e teste

de hipóteses.

Em todos os modelos apresentados são utilizadas várias perspectivas ou

visões para agrupar os indicadores e auxiliar em sua interpretação e

monitoramento. A seguir temos as escolhas das empresas.

Tabela IV.1: Perspectivas adotadas pelas empresas analisadas

Ambev .- Caterpillar Multibrás

1-Acionista 1-Financeira 1-Acionistas
2-Mercado 2-Cliente/Mercado 2-Consumidores
3-0peracoes Internas 3-Processos 3-Pessoas
4-Garantindo o futuro 4-Pessoas

5-Sociedade 4* - Inovação
6-Aprendizado

*não no modelo formal
mas utilizado pela
gerência e incentivos
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Petros Serasa Suzano

1-Resultados 1-Clientes e Mercado 1-Acionista
2-Clientes 2-Forca de Trabalho 2-Mercadologica
3-Processos 3-Tecnolog. ,Processos 3-Processos Internos
4-lnovacao e Fornecedores 4-Aprendizado

4-Gestao, Finanças e Crescimento
e Acionistas

5-Produtos e Serviços
6-Comunidade e

Meio Ambiente

Podemos observar que o template de Kaplan e Norton pode ser

identificado com poucas variações na Suzano, Petras e Ambev. A Multibrás, que

teve seu modelo desenvolvido na matriz americana, utiliza uma versão com três

categorias que representam três importantes stakeholders, os acionistas, os

consumidores e as pessoas da organização. Mais recentemente ela passou a

considerar uma perspectiva complementar relacionada ao seu projeto estratégico

de inovação. É interessante notar que a Ambev e a Petras também preferem para

a quarta perspectiva uma denominação mais explícita com relação à inovação do

que a tradicional "Aprendizado e Crescimento", como forma de reforçar valores

importantes para suas organizações.

As perspectivas utilizadas nos modelos de gestão da Caterpillar e da
'-,

Serasa denotam a influência da prática das auto-avaliações segundo modelos de

excelência como o Baldrige ou o PNQ, sendo relevante lembrar que as duas

foram vencedoras do PNQ, sendo que a Serasa já por duas vezes. Preocupações

explícitas com relação a aspectos da comunidade e meio-ambiente integram seus

sistemas de mensuração do desempenho e recompensa, reforçando valores de
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responsabilidade social que numa visão sistêmica ampla também trazem

benefícios para a organização.

7.2 - Comunicação e Conexão

o plano de comunicação da estratégia nas empresas analisadas tem foco

principalmente gerencial, com participação mais ampla nos casos da Caterpillar e

Serasa. Para transmitir os temas estratégicos de modo mais amplo (ou seja, toda

a comunidade de funcionários) as empresas estudadas apoiam-se em canais

tradicionais de comunicação, como murais, jornais internos, intranet, reuniões e

fown halls com o presidente. Vale a pena destacar a utilização de recursos como

circuitos fechados de rádio ou TV na Petros, Serasa e Caterpillar. O caso da

Caterpillar é emblemático, tratando-se de uma comunicação bidirecional, pois

além da comunicação dos programas e objetivos estratégicos o presidente e seus

diretores respondem às questões dos empregados, que reunidos no refeitório ou

em auditórios podem colocar perguntas on-line.

Com o objetivo de divulgar os pontos relevantes da estratégia aos grupos

interessados, a Caterpillar e a Serasa adotam um estratégia de comunicação que

atinge não apenas os seus funcionários, mas, de maneira diferenciada e com

grau de profundidade também diferente, todos os outros sfakeholders. No caso

da Caterpillar, existem processo definidos para a comunicação aos clientes finais,

revendedores, acionistas, fornecedores e comunidade em geral.



164

Para o estabelecimento e desdobramento de metas, os processos variam

um pouco entre as unidades. Para as empresas que adotaram o modelo de

gerenciamento pelas diretrizes (ou hoshin) a estrutura do processo de cafchball

(ver capítulo 11.2.4.2),segundo a qual a partir das prioridades estratégicas passa

por uma discussão e negociação de metas e alvos entre os vários níveis

organizacionais e estruturas funcionais, permite o ajuste e o compartilhamento

das metas. Esse processo, que desce a organização e retorna à alta direção,

oferece uma grande oportunidade para o efetivo alinhamento da organização;

entretanto, o seu "gerenciamento" deve estar atento para que ao longo do

desdobramento hierárquico das metas e dos indicadores os princípios iniciais e a

sua amarração sistêmica não sejam perdidos.

Entre as empresas que adotaram o hoshin a Ambev utiliza o processo para

todas as áreas da organização, partindo do presidente e chegando até os chefes

de células da área industrial, até os gerentes comerciais das unidades de negócio

e até o nível de analista nas demais áreas. Já na Multibrás o desdobramento das

metas industriais já está bem estruturado e procura-se aperfeiçoar o processo nos

outros setores da empresa. As sua metas são desdobradas da presidência às

unidades de gerenciamento básicas (equivalente ao nível de chefe de seção).

A Caterpillar e a Serasa, apesar de não adotarem formalmente o hoshin,

também possuem um processo estruturado de desdobramento, calcado num

calendário de eventos/reuniões de diretoria, das gerências e lideranças locais.

Nesses eventos, além da negociação das metas e dos meios, são estruturados os

elementos das pirâmides hierárquicas de indicadores, que nos dois casos possui
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três níveis. Enquanto a Caterpillar apresenta uma estrutura relacionada aos níveis

funcionais, a Serasa explicita melhor os aspectos de gerenciamento de processos

em sua estrutura. No seu modelo o primeiro nível é representado por indicadores

de resultados globais de negócio, mais focada na alta direção; no segundo nível

são tratados os indicadores de resultados dos processos e produtos, voltados à

gerência; e no terceiro nível os indicadores internos de processos e atividades,

direcionados aos executores. Em ambos os casos o desdobramento segue até o

nível de chefia.

Já para a Petros e a Suzano, os processos de desdobramento são um

pouco menos estruturados, abrangendo da presidência à gerência. Com a

introdução do Balanced Scorecard as duas empresas esperam utilizar a

ferramenta como referência para o desdobramento. A Suzano poderá beneficiar-

se da experiência da recém adquirida Bahia Sul, que já incorporou o instrumento

na sua cultura gerencial.

Para alcançar os objetivos de conexão da organização aos objetivos

estratégicos e. às metas estabelecidas, todas as organizações analisadas

utilizam-se de sistemas de incentivo e recompensas, distinguindo-se entre si pelo

arrojo. Já com uma cultura de bônus e metas consolidada, a Ambev mescla em

seu modelo de remuneração variável componentes corporativos presentes no

BSC e componentes setoriais, locais ou mesmo individuais derivados do hoshin.

Com forte foco em um de seus objetivos estratégicos (liderança de custo por

hectolitro) os incentivos passam antes pelo crivo das metas de orçamento, que

tornarão a área elegível ou não ao bônus.
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A Multibrás também tem no alcance das metas oriundas do BSC um dos

pilares de seu sistema de incentivos, aumentando a visibilidade das metas

estratégicas e contribuindo no alinhamento estratégico. Tanto a Multibrás quanto

a Caterpillar valorizam os seus programas Seis Sigma e de Inovação, premiando

também pelos resultados dos projetos relacionados. No caso da última, 2% dos

ganhos gerados por cada projeto de melhoria do programa Seis Sigma podem ser

distribuídos aos integrantes da equipe de projeto. Exemplos como esse, são

fatores motivacionais importantes para a geração de novas idéias alinhadas à

estratégia.

A Serasa também atrela o seu programa de participação nos resultados ao

seu sistema hierárquico de indicadores de desempenho. Pela natureza do

sistema, no processo de desdobramento o número completo de indicadores pode

ser expressivo, mas pela filosofia Serasa, nenhuma pessoa monitora mais do que

2 ou 3 indicadores e cada diretoria cerca de 12.

A Petros e a Suzano ainda não vincularam os seus sistemas de

recompensas ao Balanced Scorecard, aguardando a estabilização do modelo e

de seus indicadores para estimular os drivers corretos. Enquanto essa ligação

não ocorre, as duas empresas apeiam-se em seus antigos programas de metas

para o cálculo dos incentivos.
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7.3 - Planejamento do Negócio

A prática do controle orçamentário é comum em todos os casos estudados,

sendo que todas elas manifestam que os planos de investimentos derivam ou se

inspiram no plano estratégico. Essa questão é de difícil verificação dadas as

informações fornecidas, mas casos como o da Suzana cujo orçamento é

fechado/aprovado em meados de dezembro e o planejamento estratégico fechado

em janeiro nos levam a pensar que essa ligação nem sempre é tão forte.

Como mencionado anteriormente, a liderança de custo nas bebidas é um

dos pilares da estratégia da Ambev, e para isso ela define os grandes projetos

estratégicos e suas dotações orçamentárias dentro do processo de planejamento

estratégico e fixa metas de custo e despesas para os orçamentos das unidades.

Para a Caterpillar os processos orçamentários (Anual Business Plan) e

estratégico apresentam-se bastante entrelaçados seja na formulação que no

monitoramento. O plano do orçamento para ela deve refletir/reforçar os objetivos

estratégicos no curto prazo (1 a 2 anos) e seu monitoramento é intercalado no

acompanhamento das metas estratégicas.

Os vários eventos preparatórios do processo de planejamento da Serasa

são o principal fórum para a proposição dos projetos a serem encaminhados no

futuro para o alcance da visão. Os resultados dessa série de encontros, que

envolve todas as lideranças da empresa, fornece os principais inputs seja para o

planejamento como para a definição do orçamento.
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7.4 - Feed-back e Aprendizado Estratégico

A promoção do aprendizado estratégico é um ponto manifestamente

perseguido pelas empresas entrevistadas, mas de difícil avaliação.

Todas elas praticam o controle orçamentário, realizando reuniões

periódicas para a sua avaliação, assim como das metas operacionais. O sistema

de mensuração de desempenho é inpuf importante para essas reuniões.

Entretanto, não foi possível averiguar se na agenda dessas reuniões o foco real é

balanceado entre tático e estratégico ou se é dominado pelo orçamento e pelo

boftom fine.

Com relação a esse tema e com base nas informações fornecidas,

podemos destacar o caso da Caterpillar. O processo de monitoramento é

freqüente e com agendas específicas. O acompanhamento do budgef é feito em

reuniões mensais com a direção; o monitoramento da estratégia (conselho de

negócios) é quinzenal em reuniões da alta gerência; e monitoramento operacional

entre os diretores das áreas e seus gerentes também ocorre quinzenalmente, mas

intercalada com o conselho de negócios. A prática regular do monitoramento

estratégico, com reuniões cuja agenda é centrada nas questões estratégicas,

ajuda a manter o foco de toda a equipe naqueles que são os "verdadeiros"

objetivos da organização, sem descuidar dos obstáculos de curto prazo. Essa

prática efetivamente auxilia no aprendizado da equipe gerencial e nas eventuais

necessidades de correção de rumo.
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Prática parecida, mas menos intensiva, é observada na Serasa com o seu

calendário de eventos de análise crítica do desempenho envolvendo os vários

níveis da organização, quando são analisados os problemas ligados ao não

atingimento das metas de desempenho.

As "revisões do presidente" pregadas pelo método hoshin para avaliar o

andamento da implantação dos planos de ação derivados das diretrizes

estratégicas constituem oportunidade importante de consolidação do

aprendizado. Tanto a Ambev quanto a Multibrás praticam esse procedimento e

obtêm importantes informações e idéias para a sua evolução.

As auditorias para certificações ISO ou PNQ também oferecem

oportunidade para o aprendizado, mesmo que com um foco mais operacional que

estratégico. A contínua participação nesses tipos de programas tem sido uma

prática constante nessas empresas, ajudando a manter acesa a chama da busca

da excelência na cultura da organização. Essa característica, mesmo sendo

válida para todas elas, é particularmente forte na Serasa, cuja cultura da

qualidade e excelência é onipresente e a visão amplamente compartilhada.

A valorização do aprendizado levou a Caterpillar a introduzir inclusive

treinamentos específicos das cinco disciplinas da "organização que aprende" para

todos os níveis de liderança, sendo que a sua prática é monitorada e consta da

hierarquia de indicadores.
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7.5 - Comentários

Dentre as empresas de nosso estudo pudemos notar que o modelo do

Ba/anced Scorecard proposto por Kaplan e Norton está sendo utilizado por quatro

delas (Ambev, Multibrás, Petros e Suzano), sendo que em uma delas (Multibrás) o

femplafe foi modificado para três perspectivas.

As duas empresas remanescentes (Caterpillar e Serasa) dispõe de modelo

próprio de mensuração de desempenho, mas manifestam o conhecimento e a

aplicação de vários dos conceitos do BSC.

Os autores do BSC colocam como uma das premissas o espelhamento da

estratégia no sistema de indicadores. Este foi talvez o ponto de maior dificuldade

para a observação, pois as restrições à abertura de informações estratégicas

foram significativas. Contudo, pudemos observar o mapa estratégico da Suzano,

fruto de uma série de workshops da alta direção, onde a amarração dos objetivos

e seus indicadores efetivamente retratam os pontos estratégicos comentados. O

modelo da Petros, estruturado por temas também retrata aspectos da estratégia,

mas apresenta-se ainda em fase de ajustes. Os 9 fatores críticos de sucesso de

primeiro nível da Caterpillar e seus indicadores Top Tier apresentam-se

certamente ligados à estratégia, mas de forma menos estruturada.

Com relação à estruturação do processo de planejamento estratégico e do

plano de comunicação, os casos da Serasa e da Caterpillar mostraram-se

bastante consistentes, sendo que quanto ao compartilhamento da visão a Ambev

também aparece em destaque.
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Quanto ao aspecto crítico do desdobramento da estratégia e suas metas, o

método do hoshin kanri, utilizado na Ambev e na Multibrás, mostra-se como um

procedimento bem estruturado, que é fundamentado no diálogo e na negociação

entre níveis hierárquicos e funções. Apesar da proposta tradicional do BSC de

Kaplan direcionar a um processo top-down, o hoshin, com sua lógica bidirecional

favorece uma participação mais ampla e o surgimento de estratégias emergentes.

A amarração do sistema de medição de desempenho aos programas de

incentivo mostrou-se uma prática adotada por todas as empresas visitadas. O

grau de conexão é variável, sendo que em todas elas tende-se para uma

combinação de resultados corporativos, de área e individuais.

O alinhamento dos processos estratégico e orçamentário mostrou-se mais

nítido apenas nos casos da Caterpillar e da Ambev, a primeira pelo processo

como um todo e a segunda pelo seu foco no "orçamento base zero" como peça

importante para sua estratégia.

Já no quesito aprendizado observamos que, mesmo nos casos onde o

processo prevê uma revisão gerencial periódica, com foco não apenas

orçamentário, mas também estratégico, não foram identificadas práticas mais pró-

ativas para a verificação da validação das hipóteses contidas no sistema de

indicadores. Análises estatísticas das correlações entre os indicadores ou

simulações através de sistemas dinâmicos, que acelerariam o processo de

aprendizado relacionado à estratégia, ainda não fazem parte das práticas

gerenciais das empresas analisadas.
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Considerando o modelo do Balanced Scorecard e suas premissas,

podemos dizer que os sistemas adotados pelas empresas analisadas

compartilham de parte das premissas mesmo sem adotá-lo explicitamente. Nas

empresas que já o utilizam, a prática ainda é recente e prevê um período maior

para sua maturação. Observamos que as práticas mais arraigadas, como os

processos presentes na Caterpillar e Serasa ou os procedimentos ligados ao

hoshin na Ambev e Multibrás, que precedem a introdução nas mesmas do BSC,

contribuem positivamente para o alcance de seus objetivos de compartilhamento

da visão, desdobramento e alinhamento. Os princípios presentes na teoria

proposta por Kaplan e Norton têm sido absorvidos pelos sistemas "caseiros" ao

longo das revisões anuais independentemente de sua adoção integral. Para

avaliarmos efetivamente o impacto da utilização do modelo do BSC em empresas

brasileiras, devemos acompanhar as empresas pioneiras por ainda um ou dois

anos.
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v -Conclusão

Iniciamos este trabalho com o objetivo de estudar as contribuições do

modelo do Ba/anced Scorecard proposto por Robert S. Kaplan e David P. Norton

frente às inúmeras iniciativas nos campos da medição de desempenho, da

melhoria de performance e/ou qualidade , do desdobramento e alinhamento

estratégico. Pensar no BSC apenas corno o relatório final, que organiza um certo

número de medidas financeiras e não-financeiras através de um temp/ate com as

perspectivas financeira, de clientes, processos internos, e aprendizado e

crescimento, seria limitado. A força e o potencial da proposta reside mais nas

premissas e nos processos gerenciais relacionados à sua preparação,

desdobramento e aplicação.

O BSC não trata de conceitos totalmente novos, mas revisita vários temas

mais ou menos antigos, esclarece relacionamentos mútuos até então obscuros e

estabelece uma abordagem que busca melhor conectar os processos gerenciais

em torno da visão estratégica, do alinhamento organizacional e do

estabelecimento de um processo de monitoramento e feedback que estimule um

aprendizado organizacional com foco na estratégia.

Analisamos a importância da conexão do desenho do sistema de

mensuração do desempenho ao processo de planejamento estratégico como

passo inicial para a obtenção do alinhamento. O esforço para a identificação dos

relacionamentos causais entre os indicadores e os objetivos, tornando explícitas
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as hipóteses subjacentes, contribui para que a comunicação dos objetivos e

metas através da organização seja mais efetiva e compreensível.

Atrelar o sistema de reconhecimento e distribuição de recompensas aos

resultados do BSC também tem sido defendido por vários autores como fator

indispensável para a obtenção do foco e do efetivo alinhamento. Este elemento,

entretanto, deve ser bem estruturado e dosado, pois se o fator que dispara

recompensa não estiver adequadamente alinhado com os objetivos estratégicos,

pode-se motivar comportamentos dissonantes, e uma dose fraca ou exagerada

também pode provocar uma perda da motivação. Como vimos nos casos

analisados, esse fator é considerado importante para o resultado em todas elas,

mas as formas e o grau de ligação mostraram-se diferentes.

A busca de um balanceamento adequado entre indicadores de resultado e

de tendência, internos e externos e de curto e longo prazos revela-se um

componente importante na caracterização do perfil do sistema, pois ele

determinará o seu potencial de propulsor das mudanças necessárias para o

desenvolvimento da organização e a sua sobrevivência no futuro. Lembramos

aqui a introdução informal de uma quarta perspectiva voltada à inovação no caso

da Multibrás, pois o conjunto de indicadores anterior não estimulava

suficientemente as ações com vistas à capacitação de geração de riqueza ou

valor no futuro.

A conexão mais explícita do processo orçamentário com o processo

estratégico também é um objetivo a ser procurado, como garantia do alinhamento

dos investimentos em ações que efetivamente reforcem os objetivos da
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organização expressos no BSC. Os casos da Caterpillar (mesmo não sendo de

BSC) e da Ambev, mostram que essa ligação contribui para que o orçamento

mantenha uma relação de subordinação ao processo estratégico.

Vimos ao longo do trabalho alguns modelos que mesmo parecendo

concorrentes em primeira mão, mostram-se mais complementares quando

analisados mais a fundo.

Um desses casos é o dos modelos de excelência baseado nos principais

prêmios internacionais ou nacionais de qualidade. Apesar de apresentarem uma

série de pontos em comum, o foco das duas propostas não coincide na forma de

alcançar a melhoria do desempenho da organização.

O BSC concentra o seu foco no retrato da estratégia através de um

exercício conjunto da alta direção na busca de um explícito relacionamento de

causa e efeito. Esta abordagem torna o processo de desenho mais complexo,

com resultados mais individualizados. Já os modelos de excelência estruturam-se

em torno de hipóteses genéricas de relacionamento de causa-efeito, facilitando o

processo de desenho e o processo de benchmarking, mas talvez perdendo

sutilezas importantes do ponto de vista de diferenciação estratégica.

Algumas experiências de combinação dos dois modelos têm apresentado

interessantes resultados no exterior, com o BSC sendo utilizado no

estabelecimento da agenda estratégica, na priorização das iniciativas estratégicas

e no feedback sobre a implementação do plano e para o processo de formação

das estratégias. Por outro lado, o modelo de excelência propicia uma organização

dos valores, visão e missão em torno dos critérios de excelência, facilita a
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realização de diagnósticos periódicos e estimula a prática da comparação com

parâmetros externos. Essa combinação tende a dar um foco estratégico mais

explícito aos processos de melhoria de desempenho na organização.

Outra prática que vem sendo utilizada em alguns casos (Ambev e Multibrás

entre as analisadas) é a utilização do ferramental do hoshin kanri para auxiliar no

desdobramento das metas e estimular o debate e a participação de uma parcela

mais ampla da organização no processo de formação estratégica. O grau de

abertura do processo de catchball, ou seja, o quanto ele será efetivamente

bidirecional varia bastante entre as experiências, mas abre um canal importante

de feedback para a fase de definição e estabelecimento das metas e não apenas

sobre os resultados de sua implementação.

Pudemos observar nas empresas analisadas que a incorporação dos

princípios da qualidade total na cultura das mesmas é um fator fundamental para

o desenvolvimento de um sistema de medição de desempenho eficaz. Além da

prática geral do TOM, os passos dados com o hoshin kanri , visto por Aka070 como

a prática gerencial do TOM, parecem ter servido como preparação e fundação

para a posterior adoção do BSC em empresas como a Ambev e Multibrás,

contribuindo para a assimilação e incorporação do novo sistema nas práticas da

organização.

O principal potencial do modelo do Balanced Scorecard, que é o de

alavanca do aprendizado organizacional com foco na estratégia, é um ponto

ainda pouco explorado e estruturado em muitas empresas que o adotaram,

70 Akao (1997)
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inclusive entre as analisadas neste trabalho. Apesar do aprendizado

proporcionado pela prática de revisões gerenciais e pelos feedbacks da

organização relacionados às várias medidas do modelo, são ainda poucos os

casos de investigação estatística estruturada das correlações ou modelagem e

simulação dinâmicas. Na opinião de Stata (1989), CEO da Analog Devices, "... a

taxa com que indivíduos e organizações aprendem poderá tornar-se a única

vantagem competitiva sustentável, especialmente nas indústrias intensivas de

"conhecimento" ...,,71.

o estabelecimento dos relacionamentos de causa-efeito entre o conjunto

dos indicadores e objetivos tende a ser um processo subjetivo e qualitativo,

baseado na experiência do corpo gerencial, mas o acúmulo de experiência com o

instrumento possibilita o agrupamento de informações e evidências mais

objetivas, que podem ser exploradas através de modelos de simulação baseados

em análise dinâmica de sistemas. A idéia explorada por Kaplan e Norton (1996 b),

que retrata o BSC como um simulador de vôo em oposição ao painel de controle

utilizado como metáfora do Tableau de Bord francês, ganha força como

instrumento de aprendizado. Apesar da idéia de relações causais estar implícita

no desenho do Tableau de Bord, a amarração entre este relacionamento, a

estratégia e as perspectivas num sistema único, possibilitam essa analogia do

BSC com o simulador de vôo.

71 Stata (1989, p.64) - Trad. do Autor
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Dessa forma, o aprendizado estratégico deve ser buscado tanto no

monitoramento dos resultados efetivos, como também no desenho e teste de

novas hipóteses nascidas desse processo interativo.

Como contribuição singular, podemos dizer que o trabalho de Kaplan e

Norton têm o grande mérito de revisitar e esclarecer tantos temas complexos

relacionados aos processos estratégico, de avaliação de desempenho e

aprendizado organizacional, desencadeando um amplo interesse por parte das

organizações na discussão desses temas críticos. A abordagem simplificada e o

forte interesse das empresas de consultoria e de desenvolvedores de software

facilitou a divulgação do modelo de maneira mais expressiva.

O eventual fenômeno do aparecimento de um modismo em torno de um

modelo gerencial, como é o caso do BSC, apresenta dois pontos importantes. O

primeiro é que a ampla divulgação através de seminários, consultorias e suporte

informático torna a discussão mais difundida, ultrapassa os muros acadêmicos,

entrando nas empresas e ganhando mais experiências práticas, que contribuem

para a continuidade do desenvolvimento e/ou revisão do modelo. O segundo

ponto é o efeito negativo de que na difusão excessivamente positiva da

mensagem se obscureça os pontos de atenção, premissas e dificuldades

relacionadas ao desenvolvimento e implementação de um sistema como esse.

Lembremos de que a premissa número um colocada pelos autores do BSC é que

a empresa deve ter uma estratégia e que o seu sistema a represente.

Considerando que em boa parte das empresas a estratégia não é clara, existe

uma grande lição de casa a ser feita antes do início de um projeto desta natureza.
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E se a empresa tiver uma estratégia definida, é preciso estar atento para

representá-Ia dentro do modelo. Muitas empresas caem em armadilhas da

implementação fácil, com um modelo já pré-desenhado dentro de uma solução de

software.

Os benefícios proporcionados por um modelo como o Balanced Scorecard

têm sido propagados não apenas através dos estudos teóricos, mas

principalmente pelos inúmeros casos de sucesso veiculados tanto na imprensa

acadêmica quanto na imprensa de negócios. Entretanto, devemos estar atentos a

duas questões: os casos de insucesso tendem a obter menor atenção da mídia

em geral e a grande maioria dos cases expostos nos artigos disponíveis sobre o

assunto retratam experiências americanas ocorridas entre 1992 e 2000, período

em que a economia americana apresentou taxas de crescimento elevadas e

consistentes. É claro que estes pontos não invalidam a proposta, mas indicam a

necessidade do acompanhamento dessas experiências em períodos de

conjuntura menos favoráveis; e da importância da pesquisa acadêmica sobre as

causas das experiências de insucesso.
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VI - Possíveis desdobramentos para a pesquisa

o amadurecimento das implementações do modelo do BSC no Brasil e no

Mundo propiciará um amplo campo de estudos para a pesquisa de inúmeros

fatores relacionados à adoção de sistemas de mensuração de desempenho como

o Balanced Scorecard.

Aspectos relacionados aos sistemas de incentivo podem ser investigados

de modo a identificar como é o balanceamento ideal entre fatores motivacionais

financeiros e incentivos ligados à satisfação de participação numa equipe

vitoriosa.

Outra linha de pesquisa pode investigar como se dá a manutenção do grau

de dificuldade na consecução das metas entre as várias áreas durante o

processo de desdobramento. Um disparate muito grande pode gerar a

desmotivação entre os envolvidos.

Um foco de estudo é sem dúvida alguma o processo de desdobramento,

seja ele vertical através dos vários níveis hierárquicos ou através das áreas e

unidades de negócios. Como manter a ligação com a estratégia após vários

ajustes para aprovar as metas.

Mas uma das possíveis linhas de pesquisa que poderia avançar diz

respeito à amarração dos indicadores em relações causais. Análises estatísticas

de correlação e modelos de simulação através de ferramentas de análise

dinâmica de sistêmicas podem mostrar-se importantes mecanismos de

aprendizado organizacional, efetivamente explorando o potencial do modelo.
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Este é, sem dúvida, um campo de pesquisa bastante promissor e com

significativo potencial de impacto nas práticas de gestão e consequentemente na

capacidade de geração de valor das organizações.
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