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INTRODUÇÃO

Informação, segundo definição encontrada no Novo Dicionário Aurélio (1986,

p.944), é o "[...] ato ou efeito de informar-se; [...] Dados acerca de alguém ou de

algo; [...] conhecimento; [...] instrução, direção; [...] conhecimento amplo e bem

fundamentado, resultado da combinação de vários informes; [...] medida da

redução da incerteza, sobre um determinado estado de coisas, por intermédio

de uma mensagem".

Desde há muito tempo a informação vem sendo objeto de preocupação e

análise para os teóricos, pesquisadores, professores, consultores, investidores,

executivos, funcionários, clientes, fornecedores, enfim, todos aqueles que de

um modo ou ·de outro estão envolvidos no mundo da administração das

organizações.

A partir da informação acreditava-se poder planejar, controlar e executar as

operações.

Este cuidado com a informação remonta ao término da Era da Pedra Polida,

quando o homem conseguiu fazer seus primeiros desenhos e gravações .

objetivando o controle de seu patrimônio constituído por animais, armas e área,

dando início assim ao que mais tarde passamos a conhecer como registros

contábeis ou Contabilidade.

o conjunto das regras contábeis permanece até hoje praticamente sem

alteração em sua estrutura básica e servindo a todos aqueles que, de alguma

forma e por algum interesse, buscam conhecer e controlar melhor uma

determinada organização. É a informação a serviço do controle das finanças,

direitos e obrigações das partes.

Segundo o Professor Federico Melis, em seu livro Storia Della Regioneria, a

história da Contabilidade se divide em 4 períodos, a saber:



1. Contabilidade do Mundo Antigo: que se inicia com a civilização

humana até 1202 da Era Cristã, com o "Liber Abaci" , de Leonardo

Pisano;

2. Contabilidade do Mundo Medieval: de 1202 a 1494, com o "Tractatus

de Computis et Scripturis", de Frei Luca Pacioli;

3. Contabilidade do Mundo Moderno: de 1494 a 1840, com o "La

Contabilitá Applicatta alie Amministrazioni Private e Pubbliche", de

Francesco Villa;

4. Contabilidade do Mundo Científico: de 1840 até os dias de hoje.

Também a Teoria Clássica da Administração, com Taylor à sua frente, faz da

informação o pilar central no esforço de entender como fazer e garantir o

controle da produção, no seu conceito amplo, como forma de aumentar a mais-

valia extraída do aumento de escala mais do que da redução de custo.

Em seguida, com os Behavioristas, vemos a necessidade de se conhecer

melhor o comportamento humano no ambiente organizacional como forma de

melhorar a performance e os resultados.

Cada um a seu tempo e considerando as necessidades do momento, todos têm

na informação a fonte de solução para seus problemas organizacionais. Talvez

a grande diferença nos dias de hoje é que a informação é trabalhada de uma

forma mais complexa, com várias inter-relações de origem, causa e efeito.

A grande questão que se coloca nos dias de hoje, além da complexidade

inerente, é a velocidade com que ela se transforma e transporta, dificultando

seu uso, entendimento e gerenciamento.

Quanto tempo se tem para entender e trabalhar uma informação antes que ela

se torne obsoleta, se transforme ou seja usada por outros? Como fazer para

compartilhar a mesma informação com mais pessoas na organização e assim
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aumentar o potencial de aproveitamento dela? Como fazer para gerenciar a

informação bem como manter o conhecimento e resultados dela emanados em

benefício da organização?

o desenvolvimento tecnológico nos trouxe ferramentas poderosíssimas que

sempre acreditamos iriam facilitar nossas vidas. Em contrapartida, com a

mesma velocidade com a qual nos ajuda a resolver alguns problemas, nos cria

outros, desenvolvendo um círculo, talvez virtuoso, extremamente desafiador.

Diante da estabilidade de ambiente de alguns não muitos anos atrás, podia-se

perfeitamente acreditar que tal tecnologia colocada a favor da informação, e se

bem gerenciada e aproveitada pelos estrategistas, poderia se converter numa

valiosa vantagem competitiva.

Acontece porém que a velocidade com que se dá o avanço tecnológico

desestabiliza o ambiente e dificulta o papel dos estrategistas pois agora,

mesmo podendo ainda contar com tais ferramentas tecnológicas, não se sabe

mais como utilizá-Ias frente a um futuro incerto.

Neste contexto, mais do que nunca pode ela se converter numa vantagem

competitiva mas, para isso, mais do que nunca também se faz necessário

contar com informações precisas e no menor espaço de tempo. Mas não deve

ser toda e qualquer informação pois não se pode perder tempo com aquelas

que não serão úteis para nossa tarefa de planejar.

Portanto, precisamos saber o que queremos não mais para nosso dia a dia mas

sim para nosso futuro. E este futuro temos não só que conhecer como temos

que construí-lo de modo a poder extrair o maior proveito dele. Pois, se não for

assim, de que vale prever o futuro se podemos nesta tarefa descobrir que ele

favorecerá nosso concorrente?

Mais do que nunca se faz necessário conhecer as competências, habilidades e

recursos disponíveis na organização de modo a, focado nestes pontos para
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extrair o maior benefício possível, poder influir e/ou construir um futuro que faça

deles uma real vantagem competitiva.

Neste contexto, atrair e alinhar os interesses dos agentes envolvidos é

essencial e, talvez, das tarefas, a mais difícil.

BALANCED SCORECARD

o BALANCED SCORECARD (BSC) é uma ferramenta de execução de

planejamento que, entre outras coisas, se propõe, a partir de uma visão

estratégica que presume-se explorar a competência principal da organização, a

estabelecer um conjunto de objetivos financeiros que se alcançados devem

assegurar a continuidade sólida das operações.

Obviamente estes objetivos financeiros não serão alcançados sem a

participação dos parceiros comerciais, clientes, recursos humanos e outros

agentes como fornecedores, investidores, etc.

Por isso mesmo o BSC auxilia a identificação de outras ações necessárias para

garantir que os objetivos financeiros sejam alcançados. Algumas delas são

definidas visando maximizar a relação com os clientes pois aí se inicia o fluxo

de mercadorias, serviços e moeda. Esta fonte não só deve ser maximizada

como deve também ser protegida contra os concorrentes que a disputam.

Então, se por um lado para alcançar os objetivos financeiros é necessário

priorizar e maximizar nossa relação com os clientes, por outro é necessário

entender e aperfeiçoar o processo pelo qual se dá a relação empresa - cliente.
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Assim, o BSC nos auxilia a identificar e monitorar os processos que são .r:

decisivos para o sucesso das ações no âmbito dos clientes.

Por fim, o BSC evidencia o perfil dos recursos humanos requeridos e que

ações nessa área são necessárias para garantir a perfeita execução dos

processos críticos anteriormente citados.

Tudo parece muito bem coordenado para atender os objetivos estratégicos se

não fosse por um importante detalhe: como fazer para alinhar os diferentes

interesses entre acionistas, investidores, parceiros comerciais, fornecedores,

funcionários, sociedade e governo?

FINALIDADE DO ESTUDO

É sabido o quanto o ambiente de negócios, desde a Era da Pedra Polida até os

dias de hoje, evoluiu e exigiu mudanças no comportamento dos agentes

envolvidos. Inicialmente a questão do alinhamento de interesses parecia não

ser muito importante, até porque as disputas podiam ser resolvidas pela força

física. Este recurso perdurou por muito tempo até que, nos dias de hoje, fosse

substituída pela habilidade de negociação, dada a necessidade de conhecer e

entender os interesses individuais para então compor e aglutinar as partes num

plano de ação comum que permitirá a todos atender interesses comuns e

individuais.

O objetivo central deste trabalho é exatamente o de analisar a força desta A

ferramenta de execução de planejamento, o BSC, no que concerne ao

alinhamento de interesses entre uma grande corporação e sua rede de'

revendas autorizadas, que se caracteriza por ser composta por empresas de
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porte, história, cultura e visão de futuro bastante distinto dos da empresa objeto

desta análise.

Trata-se de uma empresa transnacional de origem japonesa e líder mundial em

seu segmento, onde desenvolve - industrializa - comercializa produtos de alta

tecnologia voltados basicamente ao mercado corporativo.

Com o intuito de manter a confidencialidade do nome da empresa em questão,

daqui por diante ela será identificada por "K".

A subsidiária brasileira concentra seus esforços unicamente na comercialização

dos produtos desenvolvidos e fabricados nas diversas outras unidades

espalhadas pelo mundo, principalmente no Japão e Estados Unidos, não

cabendo a ela nenhuma atividade produtiva ou de pesquisa e desenvolvimento

tecnológico.

o mercado brasileiro é marcadamente dominado pelo maior concorrente em

nível mundial, respondendo aqui por 80% do mercado.

A política de distribuição adotada pela subsidiária brasileira está apoiada na

estruturação de uma rede nacional de revendas, composta por empresas de

micro, pequeno e médio porte, geralmente pertencentes a profissionais que

durante anos atuaram na área comercial ou técnica deste mercado.

Estas empresas são credenciadas para atuar, sem exclusividade de área, como

DISTRIBUIDORAS dos equipamentos, peças e suprimentos e capacitadas a

atender os clientes como PRESTADORAS de SERViÇO de manutenção e

assistência técnica.

Dentro deste contexto podemos identificar alguns fatores críticos para o

sucesso de K:

• desenvolvimento contínuo de novos produtos com tecnologia digital;
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• pronto fornecimento de peças e suprimentos;

• prestação de serviço de qualidade e com o menor "tempo de resposta" do

mercado.

Destes fatores críticos K controla bem os dois primeiros pois mantém em sua

matriz no Japão uma equipe voltada à pesquisa e desenvolvimento de novos

produtos, mantendo assim um processo contínuo de inovação tecnológica.

Além disso, em outras unidades espalhadas pelo mundo, responde diretamente

pela produção industrial, tanto de equipamentos como de peças e alguns

suprimentos, podendo assim zelar e responder pela qualidade dos produtos que

comercializa.

Porém, no que se refere à prestação de serviço, visando estar mais perto de

cada cliente para poder atendê-lo prontamente sempre que necessitar, o

sucesso de K depende fundamentalmente da qualidade do atendimento que as

empresas que compõem sua rede de revendas, por ela mesma treinada e

credenciada, conseguem oferecer aos clientes nas respectivas áreas de

atuação.

Apesar de todo esforço aplicado no treinamento dos técnicos e de só liberar a

venda de determinados equipamentos para revendas que apresentem equipe

técnica capacitada a operá-los, o risco persiste à medida que o preparo

gerencial; a infra-estrutura, principalmente no que se refere a sistemas de

controle e informação; bem como o perfil e objetivos dos acionistas, nem

sempre estão alinhados com a necessidade e expectativa do cliente e da

própria K.

É neste contexto que pretendemos, na Parte 111 deste trabalho, verificar se o /

BSC se firma como uma ferramenta útil na execução de um eventual

planejamento estratégico de K, identificando os riscos e cuidados que a

operação enseja para cotejá-los com a potencialidade dos benefícios em caso

de uma operação bem sucedida, e que atenda o que se segue:
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• o objetivo da subsidiária brasileira é aumentar sua participação no mercado

local sem sacrificar a rentabilidade de suas operações;

• o atendimento de pós-venda, através dos contratos de manutenção e

assistência técnica, é um dos três fatores críticos mais relevantes do

negócio;

• este fator crítico de sucesso é o único que ela não tem poder de controle

pois é operado pelas revendas nas praças onde não atua diretamente;

• as revendas 'credenciadas, embora aparentemente desempenhem bem as

atividades comercial e técnica, não dispõem de uma estrutura mínima de

planejamento e sistema de informação;

• cada uma das revendas intenciona, variadamente, alcançar objetivos

absolutamente distintos dos da subsidiária brasileira, podendo ser o

crescimento rápido do faturamento via aumento de preços, crescimento

acelerado de market-share em detrimento de rentabilidade, preservação da

rentabilidade em detrimento de market-share ...
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PARTE I

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

PLANEJAMENTO

Planejamento em si encerra duas grandes dificuldades: a primeira é definir o

que é "planejamento", e a segunda é exercitá-lo.

E quando associamos a palavra "estratégia" ao planejamento aumentamos a

complexidade inicial e por isso vimos muitas vezes o termo "planejamento

estratégico" sendo usado indevidamente. É comum encontrarmos nas

empresas o termo "planejamento" associado a qualquer atividade de reunião e

compilação de dados que servirá para a tomada de decisão, e o termo

"estratégico" a qualquer informação sigilosa que possa favorecer ou

enfraquecer a concorrência.

No esforço de tentar definir estas questões, lembrando a absoluta variedade de

definições encontradas na literatura disponível que busca tratar o assunto, no

livro The rise and fali of strategic planning, H. MINTZBERG (1994) aponta 5

grupos onde as definições ao longo da história podem ser classificadas.

O primeiro deles define planejamento como sendo a ação de "pensar sobre o

futuro", o que acaba ficando muito vago pois o próprio Fayol, em 1916,

escreveu:

A máxima, 'administrar significa olhar à frente', dá alguma idéia da

importância atrelada ao planejamento no mundo dos negócios, e é verdade
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que se prever o futuro não é a essência da administração, ao menos é uma

parte fundamental dela. trad. pelo Autor (MINTZBERG, 1994, p.7)

Como se vê, o conceito de "planejar" está inserido no conceito de "administrar".

o segundo grupo reúne aqueles para os quais "planejar é controlar o futuro",

ou seja, não basta apenas pensar tendo então que agir sobre ele de modo a

desenhar o futuro que se deseja. MINTZBERG (1994, p.8), comenta esta

definição como sendo "[...] exatamente o outro lado da mesma moeda da

primeira, sofre do mesmo problema de excessiva amplitude", uma vez que

associa planejamento com o livre desejo daquilo que se quer para o futuro.

Então o problema parece não se resolver com o fato de sabermos que temos

que pensar sobre o futuro e tentar construí-lo nos moldes que desejamos mas

sim em começar a pensar em "como" fazer tudo isso acontecer.

E é neste sentido que o terceiro grupo reúne aqueles que definem

planejamento como sendo um "processo de tomada de decisão", ou seja, nas

palavras de LlKEWISE, SNYDER e GLUECK:

[...] Aquelas atividades as quais são relacionadas especificamente com

determinar antecipadamente que ações ou recursos humanos e físicos são

requeridos para alcançar um objetivo. Isto inclui identificar alternativas,

analisar cada uma e selecionar a melhor delas. (1980:73). trad. pelo Autor

(MINTZBERG, 1994, p.9)

A questão que aqui se coloca é que decisões podem ser tomadas de muitas

maneiras, dependendo muitas vezes do perfil do responsável pelas decisões, e

sobre muitos assuntos diferentes, muitas vezes relacionados um com o outro.

Para refinar o conceito anterior surge o quarto grupo reunindo aqueles que

definem planejamento como sendo "um processo integrado de tomada de

decisão", visto que, nas palavras de ACKOFF:
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Planejamento é exigido quando a condição futura que desejamos envolve

um conjunto de decisões interdependentes; isto é, um sistema de

decisões[ ...] A principal complexidade em planejar deriva da inter-relação

das decisões mais do que das decisões propriamente ditas[ ...] (1970:2,3)

trad.peloAutor-(MINTZBERG, 1994, p.11)

Estaria tudo certo se não fosse a complexidade inerente à esta tarefa de

integrar todas estas decisões que precisam ser tomadas. A complexidade está,

entre outras, em coordenar as pessoas encarregadas pelas decisões; em

identificar as inter-relações entre as decisões que precisam ser assumidas; em

precisar o tempo em que cada uma delas pode ou deve ser definida.

Quantos não são os problemas existentes nas empresas em função de ''falhas''

na coordenação deste processo? São áreas que não trocam informações,

chefes que não consultam suas equipes, líderes visionários que decidem em

função de uma forte intuição, se considerarmos apenas o ambiente interno da

empresa. Mas o ambiente externo também tem que ser considerado

coordenando os interesses do mercado consumidor e fornecedor, bem como

as ações do governo, além de outros mercados (aqui entendido como local,

regional, nacional e internacional da mesma indústria ou outro segmento).

Isto nos leva ao conceito pregado por aqueles que compõem o quinto grupo,

onde:

[...]planejamento é um procedimento formalizado para produzir um

resultado articulado, na forma de um sistema integrado de decisões.

(MINTZBERG, 1994, p.13)

Entende-se assim que a formalização do processo é a melhor maneira, se não

a única, de combater os problemas associados à decisões tomadas sem

consistência e, muitas vezes, racionalidade: Há portanto que decompor o

processo de formalização em pelo menos 3 partes: decomposição; articulação

e racionalização.
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Quando falo de racionalização não quero aqui anular o valor da intuição e

sensibilidade desenvolvida pelos anos de experiência que o profissional

adquire. Quero trabalhar com o conceito de "visual thinking", muito bem

explorado porT.I.SANDERS (1998, p.87) definido como sendo:

[...] a habilidade para criar e interagir com imagens em nossa mente.

São imagens, ou sinais, apresentados a todo momento e em constante

mutação devido à velocidade com que se transforma o mundo tecnológico de

hoje.

Não estamos falando em valorizar imagens emanadas da mente de um líder

visionário extremamente confiante em sua tão coincidentemente bem sucedida

intuição, mas sim no sentido das palavras de RICHARD FEYNMAN, em The

Character of Physical Law:

Nossa imaginação é estendida ao máximo, não como em ficção, para

imaginar coisas que de fato não estão lá, mas exatamente para

compreender aquelas coisas que estão lá. trad. pelo Autor (T. I.

SANDERS, 1998, p.83)

E também de GALlLEO, em Galileo at Work:

Para tudo que foi demonstrado e explicado por nós tão arduamente, nos é

demonstrado pela Natureza de maneira tão aberta e clara que nada

poderia ser mais evidente ou óbvio. trad. pelo Autor (T. I. SANDERS,

1998, p.100)

Significa então desenvolver e explorar a capacidade de visualizar novos

caminhos e oportunidades a partir de realidades emergentes, refletindo através

de imagens, no sentido mais amplo, relacionando os resultados gerados com a

capacidade de compreensão intelectual, como· bem explica RICHARD MARK

FREIDHOFF em seu livro Visualization: The Second Computer Revolution:
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Nossa habilidade para reconhecer um padrão, ou fazer uma comparação, em dados

numéricos não se compara com a fantástica habilidade dos olhos / cérebro para

reconhecer e comparar formas gráficas[ ...] visualização elimina a barreira computacional

em favor do visual thinking [...] Muito do processamento de informações exigido para

resolver um problema é deslocada da reflexão consciente para o processo subconsciente

do sistema visual. trad. pelo Autor (SANDERS, 1998, p.95)

H. MINTZBERG lembra que a formalização aqui empregada não é um termo

absoluto, até porque muitas das pessoas envolvidas diretamente no processo

de planejamento realizam tarefas não tão formais quanto outras (e o visual

thinking seria uma delas). Trata-se portanto, de um esforço em sintonizar e

formalizar as ações e decisões que, muitas vezes, surgem de processos que

visam simplesmente tomar decisões, elaborar estratégias, administrar ou

desenhar o futuro ideal, para assim garantir consistência e evitar problemas,

alguns já citados acima.

ESTRATÉGIA

E o que seria "estratégia"? Se perguntados muitos dirão que Estratégia é um

plano ou conjunto de ações que, se olhadas num período específico de tempo,

deve eqüivaler a um padrão de comportamento que nos guia do presente

para o futuro. H. MINTZBERG (1994, p.27) lembra que PETER DRUCKER diz

que "estratégia é perspectiva" enquanto PORTER diz que "estratégia é

posição".

Em um artigo publicado na Harvard Business Review (Nov-Dez/1996, p.62),

intitulado "What is Strategy?", PORTER expressa que:

[...] posicionamento estratégico significa desempenhar atividades

'diferentes' das dos rivais ou desempenhar atividades similares por

'diferentes' modos. trad. pelo Autor
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Mais adiante ele complementa dizendo que:

Estratégia competitiva[...] significa escolher deliberadamente um conjunto

diferente de atividades para distribuir uma combinação única de valor.

trad. pelo Autor (PORTER , Nov-Dez/1996, p.64)

Considerando que o dinamismo do ambiente, sujeito à mudanças de toda

ordem e que impactam a atividade empresarial, abre oportunidades para

explorar novas maneiras de competir, Porter reforça esta definição quando diz

que:

Competição estratégica pode ser pensada como o processo de perceber

novas posições que conquistem clientes de posições já estabelecidas ou

atraiam novos clientes para o mercado. trad. pelo Autor (PORTER, Nov-

Dez/1996, p. 65).

E de uma maneira aguda e muito simples, um pouco antes de Porter, na

Harvard Business Review (Jul-Ago/1996, p.70), G. HAMEL contribui com este

esforço de definir o que é estratégia num artigo intitulado Strategy as

Revolution, dizendo que

[...] estratégia é revolução [...].

E diferentemente de H. MINTZBERG (1994, p. 27), que define a diferença entre

estratégia e tática como sendo uma questão temporal e local, G.HAMEL

continua sua definição acima dizendo que

[...] tudo o mais é tática. (G.HAMEL, Jul-Ago/1996, p.70)

Conceitos à parte, o fato é que a estratégia pode ser intencional e, uma vez

deliberada, nos leva a resultados bem sucedidos ou não. Mas também pode

ser algo não intencional, chamado por H. MINTZBERG (1994, p.24), de

"estratégias emergentes", quando um resultado ou um padrão pode ser

observado sem que tivesse sido premeditadamente concebido.
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Enquanto a estratégia intencional implica em assumir o controle dos

acontecimentos, a estratégia emergente implica em aprender e tirar proveito

dos acontecimentos. Daí se conclui que o ideal é se concentrar para não

perder o controle e a capacidade de influir sobre as mudanças sem com isso se

fechar e ignorar as realidades emergentes parando de aprender com o

processo ou de perceber as novas posições possíveis.

o fato é que a dinâmica do ambiente empresarial impõe uma atividade de

planejamento formalizada para minimizar os riscos de decisões importantes

serem tomadas de maneira isolada, sem considerar outras importantes

questões que estão emergindo, explícita ou implicitamente, no ambiente e

também garantir racionalidade ao processo, entendido aqui como um

adequado tratamento, explorando nossa capacidade intelectual, das

conclusões intuitivas extraídas de imagens e outros sinais. Como resultado,

surge um comportamento padrão - estratégia - que, quando implementado,

pode nos levar ao futuro desejado ou não.

Embora formal e racional, não se pode desprezar as oportunidades que vão

surgindo ao longo do percurso e, num processo de análise e aprendizado

contínuo, pode-se até alterar o comportamento anteriormente planejado.

Isto faz do planejamento estratégico, uma atividade que, necessariamente,

deve estar em constante processo de avaliação, buscando confirmar suas

decisões ou afirmar outras novas. Quanto mais dinâmico o ambiente, mais

atenção requer as estratégias definidas. O menor tempo entre mudanças e a

maior complexidade delas exige um arsenal de ferramentas competentes para

auxiliar o trabalho de planejamento, bem como pessoas capacitadas a operá-

las.

Este é um ponto crucial para a função de planejamento. De que adiantam

definições precisas acerca de planejamento e estratégia se a organização não

estiver preparada para fazer melhor uso delas? É muito comum encontrarmos
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empresas onde o setor encarregado pelo planejamento é visto como um setor

que reúne pessoas descoladas da realidade do negócio, estabelecendo

políticas ininteligíveis para o restante da empresa, preocupados em encontrar

explicações para tudo aquilo que não ocorreu como planejado e mais

preocupado ainda em entender porque se viu surpreendido por alterações que

ocorreram no ambiente sem que tivesse tido a menor suspeição de que aquilo

poderia acontecer.

ANÁLISE CRíTICA

Os modelos de planejamento estratégico não nos ajudam a ver e entender as

múltiplas complexidades que criam o dinamismo do mundo real. Como disse T.

I. SANDERS:

[...] a maioria dos modelos de planejamento estratégico são ainda muito complicados e

levam tempo, eles são muito confusos, muito inflexíveis e muito desconectados da

dinâmica do contexto do mundo real para o qual eles são desenhados para navegar [...] a

maioria das abordagens de planejamento são ainda baseados primeiramente em analises

quantitativas e modelos de previsão determinística. (T. I. SANDERS, 1998, p.137)

G. HAMEL também comenta este lado dos processos de planejamento

encontrados na imensa maioria das empresas, dizendo que:

Na maioria das empresas, planejamento estratégico é um ritual dirigido

pelo calendário, não uma exploração do potencial para uma revolução. O

processo de fazer estratégia tende a ser reducionista, baseado em regras

simples e heurísticas. trad. pelo Autor (G. HAMEL, 1996, p.70)

Como exemplo, comenta T. I. SANDERS (1998, p.139) a abordagem MBO -

administrar por objetivos - que foi desenhada para focar as atividades de uma

organização de modo a assegurar avanços e responsabilidade individual,

promoveu a crença de que a estratégia de longo prazo de uma organização
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deveria ser traduzida em objetivos de curto prazo e objetivos que pudessem ser

entendidos e trabalhados por cada gerente e funcionário.

Mais recentemente o esforço em trabalhar com o futuro fez surgir diferentes

formas e nomes para identificar aqueles planejadores que:

• buscam definir o futuro ideal, respondendo questões como "quem e o que

ser no futuro";

• que buscam imaginar o futuro assumindo o papel de visionários;

• que usam criar várias possibilidades construindo cenários que

representariam a realidade futura.

Neste exercício o importante é basear-se em elementos concretos e possíveis,

cuidando-se para fugir das inspirações pessoais que freqüentemente acabam

se revelando fantasias muito mais do que fatos. Este é o grande desafio dos

visionários mas também dos que buscam o futuro ideal.

Já aqueles que constróem cenários baseiam-se em processos de análise

minuciosos envolvendo fatos, tendências, previsões que, somadas a intuição,

permite elaborar várias alternativas de realidade. A grande dependência de

elementos concretos pode levar o analista a não perceber mudanças que estão

surgindo ou então a ter que esperar a conclusão de alguns eventos para poder

concluir o cenário. Num mundo cada vez mais dinâmico o tempo necessário

para se concluir um cenário pode custar o sucesso, a liderança do negócio.

De qualquer modo, estes processos têm ajudado as organizações a se

afastarem do processo reativo de planejamento para um outro mais pró-ativo,

significando que cada vez menos vale a previsão pura e simples, baseada na

análise de dados que representam o passado ou o ambiente interno.

Mais do que analisar tendências, a pro-atividade neste caso significa também

colocar a intuição, a sensibilidade, o conhecimento do mercado para perceber o
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que está emergindo, não de maneira efêmera, para que se possa arquitetar

uma forma de influenciar e tirar proveito do resultado deste futuro por mais

tempo e antes do que qualquer outro.

Também há que se mudar aquilo que G. HAMEL (1996, p.70) chama de

processo de planejamento elitista, abrindo o processo e trazendo mais pessoas

para participar deste tarefa, explorando ao máximo o potencial criativo presente

na organização. Como diz G. Hamel:

[...] revolucionários existem em todas as empresas [...] Não há processo

que leve aqueles revolucionários a serem ouvidos. trad. pelo Autor (G.

HAMEL, 1996, p.74)

Se assim não for feito, é grande a possibilidade do plano nascer com limites

estreitos, focado em problemas irrelevantes, sem a adesão dos demais no

momento da implementação e restrito talvez à questões internas. Talvez isto

nos faça concordar com Sanders quando diz que:

[...] a maioria dos esforços de mudança tropeçam ou falham em razão

deles estarem focados em gerenciar um processo de mudança interno [...]

(T. I. SANDERS, 1998, p.135),

principalmente se falamos de um:

[...] mundo não linear feito de complexos sistemas adaptativos [...] onde[...]

caos, complexidade e mudanças são a norma. (T. I. SANDERS, 1998,

p.136).

Daí também G. HAMEL (1996, p.75) dizer que "mudança não é o problema,

engajamento é li. Não adianta nem mesmo obter o apoio das pessoas para um

determinado processo se elas não estiverem responsabilizadas pelos

resultados, compromissadas com o destino. Mas isso, por outro lado, não pode
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ser esperado se elas não tiverem sido engajadas no processo desde o seu

início, compartilhando problemas, ameaças, oportunidades.

Não é por menos que G. HAMEL (1996, p.75) defende que "o processo de

fazer estratégia deve ser democrático ", envolvendo pessoas jovens, capazes

de captar e interpretar sinais que os levem a ver o que os mais experientes já

não conseguem ver, talvez em função das barreiras que os dogmas interpõem

ao longo dos anos. Também envolver pessoas alocadas em unidades

periféricas da organização, deixando de tratar a matriz como sendo o centro de

todas as informações e das mentes brilhantes, por considerá-Ias fontes de

idéias criativas visto que não contam com tantos recursos e por estarem mais

distantes dos vícios impostos pelas regras que regem a matriz. Por fim,

considerar aqueles que acabam de chegar na empresa, vindo de outras

indústrias, países, culturas, imunes até então aos limites impostos pelos

dogmas daquele segmento de negócio, sendo capazes de propor algo que

seria impensável para um veterano por ser subversivo, revolucionário demais

para ser aceito logo de início.

Se a participação ampla for incentivada será maior a chance de, como disse

Sanders:

[...] ver, entender e responder em tempo real para um ambiente externo

maior, como é hoje, não como foi ontem, semana passada, ou ano

passado. (T. I. SANDERS, 1998, p.136)

Seguindo esta lógica, será maior a chance de se operar:

[...] uma fundamental mudança na maneira como nós vemos as mudanças,

sua relação com o futuro, e nossa habilidade para influenciar o que está

emergindo. (T. I. SANDERS, 1998, p.136)
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NOVO PARADIGMA PARA PLANEJAMENTO

O que eu quero propor é que animais complexos se extinguem não por

causa de uma mudança na sua adaptação física à um novo ambiente, mas

por causa da conduta deles[ ...] que a conduta pode parar de ser responsiva

ao ambiente e levar ao declínio e morte. trad. pelo Autor

MICHAEL CRICHTON

The Lost World

A frase acima é muito representativa dos desafios hoje impostos pelas bruscas,

freqüentes e profundas mudanças que o avanço tecnológico e outros fatores

têm provocado no ambiente, e foi extraído do livro "Strategic Thinking and the

New Science", de T. I. SANDERS (1998, p.135).

Não é de hoje que o ambiente sofre mudanças, mais ou menos bruscas, isso

não importa. Tampouco as mudanças "per si" representam grandes ameaças

pois o homem está acostumado a conviver com elas desde seus primórdios. A

atividade de planejar nasceu com o ser vivo, racionais e irracionais, e sua

necessidade de sobrevivência, tendo então que planejar meios para conseguir

alimentos.

O que então parece ser tão distinto e ameaçador é a velocidade com que elas

surgem e a radical idade de sua abrangência. Neste sentido, planejar a caça do

outono seguinte que iria garantir alimento a todos durante o inverno exigia

pouca reflexão de nossos ancestrais. Mesmo no período da Revolução

Industrial a tarefa de planejar não encerrava desafios tão complexos a ponto de

tirar o sono dos empresários.
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Mas hoje, muitas mudanças se somam à força da tecnologia para provocar

profundas alterações no ambiente e, entre elas, podemos citar enorme

diminuição da participação do Estado na economia, abrindo oportunidades e

desregulamentando muitas outras, deixando que a livre competição favoreça os

mais bem preparados para enfrentá-Ia. A abrangência da abertura dos

mercados tem sido outra profunda mudança que, somadas à novidades como a

Internet e o avanço dos sistemas de telecomunicações, diminuiu as distâncias

entre pontos no planeta. A própria sociedade tem imposto mudanças radicais,

mudando regimes políticos, hábitos e costumes de consumo, ...

Estas alterações todas no ambiente de fato colocam cada organização em

verdadeiro campo aberto, em batalha contra todos, em tempo integral, vindo de

todas as direções. Neste contexto sem dúvida os perigos são bem maiores pois

agora os limites se foram e não há mais barreira protetora.

G. HAMEL define bem este momento quando diz que:

Jamais foi o mundo tão mais hospitaleiro com indústrias revolucionárias e mais hostis com

indústrias maduras. As fortalezas que protegiam a oligarquia industrial estão se

esmigalhando sob o peso da desregulamentação, avanço tecnológico, globalização, e

mudanças sociais. Mas não é somente a força das mudanças que estão contrariando as

velhas estruturas industriais - são as ações das empresas que subordinam aquelas forças

à revolução. trad. pelo Autor (G. HAMEL, Jul-Ago/1996, p.70)

Este contexto favorece o aparecimento daquelas empresas que não se

contentam com as regras em vigor, as quais G. HAMEL (Jul-Ago/1996, p.70)

chama de "rule breakers" - rompedores de regras - e as define como sendo

'T- ..Jas insatisfeitas, as radicais, as revolucionárias da indústria ". trad. pelo

Autor.

Estando sempre a procura de um caminho alternativo e criativo para competir,

estas empresas representam grande ameaça àquelas que G. HAMEL (Jul-

Ago/1996, p.69), dentro da mesma linha de pensamento, chama de "rule

makers" - fazedores de regras - e "rule takers" - seguidores de regras - pois
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encontram formas de desestruturar as condições que, a priori, foram criadas

pelos "rule makers" para conferir certa vantagem competitiva.

Nos dias de hoje são fartos os exemplos de empresas que repentinamente,

mas não inexplicavelmente, conquistam rapidamente uma fatia significativa do

mercado, ameaçando os líderes desacostumados a uma forte concorrência. A

Internet, principalmente através das oportunidades criadas pelo advento do

comércio eletrônico, tem sido um ambiente fértil para o crescimento de "rule

breakers", e a Amazon.com é um ótimo exemplo de como é possível a uma

empresa jovem ameaçar líderes consagrados como a rede Barnes & Noble.

Neste contexto, considerar o "Butterffy Effect" - Efeito Borboleta - apenas como

um dos exemplos possíveis, sobre a atividade empresarial passa a ser um

elemento importante pois quem conseguir identificar um movimento estranho

que, a seu tempo, impactará os negócios, poderá se antecipar e aglutinar os

conhecimentos e habilidades necessários para encontrar um meio de influenciar

as mudanças prometidas de modo a potencializar os benefícios a seu favor.

Este ambiente dinâmico e complexo pode vir a exigir que as empresas,

principalmente as que atuam em mercados não maduros, avaliem a adequação

e a sustentabilidade de planejamentos apoiados em modelos mais estáticos,

como o posicionamento de Porter por exemplo, pois a ação de "rufe breakers"

pode comprometer a viabilidade e continuidade de tais planos.

Por outro lado, é difícil o desafio de fazer de uma empresa uma "rufe breaker"

pois isto exige muita habilidade para fazer aquilo que T.!. Sanders (1998, p.10)

identifica como sendo os dois principais componentes do processo de "strategic

thinking": ''[. ..] insight sobre o presente e previsão sobre o futuro". O grande

desafio que deve ser vencido está bem ilustrado nas palavras de MARCEL

PROUST, em La Prlsonnlêre.
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A única real viagem da descoberta[ ...] consiste não em olhar novas

paisagens mas em ter novos olhos[ ...] trad. pelo Autor (T. I. SANDERS,

1998, p.5)

Fica fácil perceber que os limites do ambiente de cada negócio estão cada vez

mais amplos, ultrapassando não apenas os geográficos - local, regional,

nacional e internacional - como também os do próprio segmento de atuação.

Assim, deve-se considerar os impactos e movimentos que advém de outros

mercados, não desconsiderando até alianças com outras empresas de

mercados distintos, na tentativa de explorar produtos e/ou serviços

complementares e/ou alternativos.

Também G. HAMEL (1997, capo Reinventing the basis for competition), no

livro Rethinking the future, afirma sua opinião dizendo:

[...] Eu acredito que os vencedores nos dias de hoje serão aqueles com a

habilidade para inventar novos jogos. trad. pelo Autor (G. HAMEL, 1997,

p.78)

Este contexto nos força então a considerar um novo paradigma que, como diz

T. I. SANDERS (1998, p.146), descreva um dinâmico e emergente processo de

planejamento, tendo como componentes principais o pensamento estratégico,

desenvolvimento estratégico e alocação de recursos, os quais juntos resultarão

num plano de ação e implementação claro mas flexível e aberto a alterações

graduais.

Este novo paradigma nos diz então que o sistema não deve ser visto como

linear e estático, no qual cada fator individualmente tem lá sua relação de causa

e efeito para explicar as ocorrências mas sim, como um ambiente não linear,

muito dinâmico cujas mudanças devem ser entendidas pelas interações dos

diversos fatores presentes.
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o sistema não deve ser entendido como sendo o mercado no qual se atua,

resultado de uma visão muito estreita e focada, mas como sendo o ambiente

global, ampliando o ângulo de visão e buscando entender a relação entre as

diferentes partes. O velho paradigma admite que somente a compreensão das

partes permite a noção do todo enquanto que o novo afirma que:

[...] As partes de um sistema podem ser entendidas somente em relação à

dinâmica do todo. O todo está constantemente alterando áreas de conexão,

relações e padrões de interação. trad. pelo Autor (T. I. SANDERS, 1998,

p.147).

No que se refere à estrutura e processos, o velho paradigma apresenta o

processo como sendo fruto da estrutura enquanto o novo paradigma tem na

interação das variáveis do sistema com os processos básicos o criador de

padrões de organização, formas e estruturas.

Enquanto antes se tinha o organograma como verdade e indicador de

autoridade, burocracia e hierarquia, apoiado em comitês estáveis e focando as

atenções para políticas e procedimentos que são usualmente fixados e

inflexíveis, agora este mesmo organograma deve servir como guia para

identificar centros de atividades principais, fontes de energia e inovação que,

através de grupos de trabalho interligados ou não em redes, focam suas

atenções para captar condições iniciais, informações recentes, eventos

emergentes e fatos estranhos. Enquanto o primeiro se dá pela fixação de

políticas, o segundo se concretiza pelo aprendizado constante.

Quanto à atividade de planejamento, o velho paradigma o trata como um

evento, muitas vezes anual, desenvolvido por um grupo, comitê ou até mesmo

consultores contratados, ficando para o Conselho a responsabilidade de

aprovar ou não as recomendações. No outro lado, o novo paradigma trata o

planejamento estratégico como um processo contínuo, onde o "strategic

thinking" é o ponto central e responsabilidade de todos; onde o plano de ação e

24



implementação são flexíveis e não dados como acabados, devendo acatar

alterações, se assim necessário, em respostas às condições emergentes.

Enquanto para o velho paradigma o futuro é amanhã, o novo considera que ele

está acontecendo hoje. No primeiro caso as pessoas são envolvidas na

construção de cenários e definição do que seria o futuro ideal, confiando nas

palavras de líderes que se utilizam de fórmulas antes bem sucedidas e na

reputação construída para apresentarem suas idéias, que depois deverão obter

o consenso para aprovação. Já no segundo caso, as pessoas são chamadas a

identificar e refletir sobre como influenciar as informações recentes captadas no

ambiente. A liderança se dará através daqueles que mostrarem entendimento

do contexto e apresentarem respostas efetivas para tais situações, cabendo a

estes líderes a decisão, restringindo a necessidade do consenso para algumas

situações apenas.

o planejamento deste futuro de acordo com o velho paradigma é dirigido por

questões e dados quantitativos, o que acaba por exigir apenas habilidades do

hemisfério esquerdo do cérebro, para visualização dos dados e compreensão

intelectual visando prever o futuro, que é o oposto do que diz G. HAMEL (1997,

p.81): "o grande desafio em criar o futuro não é predizer o futuro." De outro

modo, pelo novo paradigma, o planejamento do futuro deve buscar visualizar a

realidade futura, partindo de premissas, ações críticas de planejamento e

questões que deverão ser conferidas e respondidas a partir do contexto geral,

apoiando-se na criatividade para sintetizar informações qualitativas e

quantitativas, empenhando o cérebro como um todo, e assim combinar a

intuição com a capacidade de compreensão intelectual.

Enquanto as mudanças devem ser gerenciadas visando maior controle e

estabilização pelo velho paradigma, pelo novo elas devem ser respondidas e

influenciadas à medida que emergem. Isto nos leva a um contraste entre,

segundo T. I. SANDERS (1998, p.149), "conduta pré-histórica (dinosaur

behavior)" de um lado e 'conduta empresarial (entrepreneurial behavior)" de
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outro. O primeiro entende as mudanças como ameaças, gerando ansiedade,

temor, confusão e um comportamento que visa a auto-preservação, que pode

induzi-lo à estagnação e extinção. Já o segundo entende as mudanças como

oportunidades, estimulando olhar para fatos novos, estranhos, favorecendo um

ambiente onde o espírito exploratório, a vontade de aprender, a abertura para

mudanças, o orgulho e apoio mútuo são predominantes.

No velho paradigma os líderes são responsáveis pelo sucesso enquanto que,

no novo, o sucesso é creditado a todos. Percebe-se no velho paradigma uma

lentidão para desenvolver novos produtos e serviços ao passo que o novo

explora bem as condições emergentes para inovar e desenvolver novos

produtos e serviços.

Finalmente, o velho paradigma tem como prioridade o valor ao acionista e

reconhece apenas os ativos baseados em capital, contrastando novamente com

o novo que define como prioridade responder e influenciar as mudanças no

ambiente, valorizando o conjunto de habilidades e experiências que possam ser

redefinidas e reconfiguradas quando necessário.
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A CONCRETIZAÇÃO DO NOVO PARADIGMA

Após todas as considerações anteriores, me cabe abordar questões essenciais

que dificultam o processo de concretização destas mudanças de

comportamento na maneira de desenvolver o planejamento estratégico nas

organizações.

Se o primeiro grande obstáculo é convencer as pessoas envolvidas neste

processo de que a mudança se faz necessária, o segundo parece ser uma das

razões para entender o primeiro, pois isso pode estar relacionado com a

dificuldade das pessoas em perceber como, na prática, vão conseguir

desempenhar o próximo passo se não existem evidências de que as pessoas,

inclusive elas próprias, que compõem a empresa, estejam preparadas para

participar de processo tão importante.

Mas não só a falta de preparo das pessoas representa uma ameaça ao sucesso

dessa nova maneira de preparar os planos; também os processos existentes,

os canais e veículos de transporte das informações não são conhecidos e/ou

adequados, a ponto de conferir segurança quanto aos resultados finais.

O que fazer se as equipes não estiverem capacitadas para enfrentar os

desafios que a cada dia se impõem? O que fazer se os processos de análise e

decisão na organização forem truncados e imprecisos? Como monitorar estas

questões para não haver surpresas nos momentos de decisão que, como já

vimos no tópico anterior, devem ser freqüentes e acionados tão logo seja

identificada alguma movimentação estranha?

E está claro que não há tempo para reunir estas condições básicas e por isso

mesmo, conforme palavras de T. I. Sanders:
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[...] é importante encontrar meios para ver e organizar as informações

agora. (T. I. SANDERS, 1998, p.136)

Assim sendo, uma vez assimilada a necessidade de mudar o processo de

planejamento, então pessoas, processos e ferramentas serão os maiores

obstáculos a transpor rumo à ação sobre o futuro.

Sobre pessoas, como já dito anteriormente, G. HAMEL defende a ampliação da

participação delas no processo de planejamento, lembrando que:

Revolucionários existem em todas as empresas[ ...] Eles estão isolados e

impotentes, desconectados dos outros que compartilham suas paixões.

trad. pelo Autor (G. HAMEL, Jul-Ago/1996, p.74)

E se estamos falando de pessoas temos que lembrar que a maioria assume o

papel de liderado enquanto algumas outras assumem papeis de liderança que,

neste caso, é definida por G. HAMEL como sendo:

[...] Quando o grupo sênior de executivos tem a combinação da confiança

em suas habilidades para contribuir e a humildade para reconhecer que

eles podem aprender com outros. trad. pelo Autor (G. HAMEL, 1997, p.91)

Esta é uma definição aplicável à todas as lideranças, que deveriam então

buscar criar aquilo que G. HAMEL (1997, p.91) chamou de "hierarquia da

imaginação", e aqui passamos então a falar de processo, visando envolver

muitas novas e diferentes vozes no processo de desenhar o futuro.

Portanto, para ampliar a participação abrindo oportunidades para os

"revolucionários ocultos", conseguir o engajamento deles e explorar o potencial

"visual thinking' de cada um, G.HAMEL defende a transformação para um

processo que ele chama de "democratização da estratégia":
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[ ] o qual está baseado naquilo que você pode contribuir intelectualmente

[ ] um processo onde a responsabilidade de fazer estratégia é distribuída.

trad. pelo Autor(G. HAMEL, 1997, p.89)

É mandatório que a organização retenha pessoas e adote processos que,

combinados, permitam explorar todo o conhecimento sobre o negócio, a

indústria, as áreas Estratégicas, as premissas de operação do negócio. E isso

só pode ser alcançado se houver investimento na preparação de uma boa

equipe, que estude profundamente as questões pertinentes de modo a garantir

sólido conhecimento sobre o negócio e sobre as condições do momento

presente. Esta é a base para qualquer análise sobre as chances de sucesso no

caso de novos desafios: amplo e auto conhecimento.

Agora, se estamos conscientes da necessidade de mudar nosso

comportamento no processo de planejamento, de ampliar e capacitar as

pessoas para maior participação e de adequar nossos processos a fim de

melhor atender as necessidades anteriores, que ferramenta vamos utilizar para

obter, processar e difundir as informações?

Poderemos avaliar mais adiante se o Balanced Scorecard (BSC) é de fato uma

ferramenta adequada para realizar, num contexto específico identificado na

apresentação inicial, a tarefa de captar, processar, difundir as informações,

quantitativas e qualitativas, emergentes ou não, entre todos aqueles que podem

influir no futuro, visando a formulação de um planejamento estratégico que

possa ser atualizado sempre que necessário (ou seja, respeitando as

imposições ditadas pelo ambiente), que possa ainda atender os objetivos da

organização e alinhar os interesses das partes.

A Parte 11 deste trabalho apresenta o BSC em maiores detalhes, permitindo-nos

mais adiante na Parte 111, aplicá-lo num ambiente específico que servirá de base

para nossa avaliação.
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PARTE 11

Até a pouco tempo atrás, as atividades empresariais eram analisadas e

avaliadas quase que exclusivamente através de ferramentas que se apoiam

fundamentalmente em indicadores contábeis e financeiros.

No entanto, o contexto de negócios atual, onde a incerteza sobre o futuro é

cada vez maior, vem revelando que estas ferramentas tradicionais estão se

tornando cada vez mais obsoletas pois, embora retratem muito bem a

performance passada, não conseguem expressar com a mesma qualidade a

probabilidade da empresa registrar performances iguais ou melhores no futuro

próximo, quanto mais no médio e longo prazo.

Nas palavras de David Wilson, auditor independente e sócio da Ernest Young & Young [...]

'Passaram-se quinhentos anos desde a publicação do importante trabalho de Pacioli sobre

contabilidade e ainda não vimos quase nenhuma inovação na prática contábil - apenas

mais regras, que praticamente não mudaram a estrutura de medição'. (T. A STEWART,

1998, P.54)

Será muito difícil substituir os tradicionais relatórios contábeis, que datam de

antes da década de 20, principalmente a publicação de Balanços Patrimoniais,

Demonstrativos de Resultado, de Origem e Aplicação de Recursos entre outros,

no papel orientador das decisões sobre investimentos para analistas internos e

externos.

Mas já se percebe sinais claros da necessidade de novas fontes de

informações que venham conferir maior segurança quanto ao futuro da

empresa. Principalmente porque cada vez mais a performance passada não é

garantia da performance futura.

[ ...]segundo Edmund Jenkins, sócio da Arthur Andersen [...] Os

componentes do custo de um produto hoje são, em grande parte, P&D,
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ativos intelectuais e serviços. O antigo sistema contábil, que nos diz o custo

do material e de mão-de-obra, não é aplicável. (T. A STEWART, 1998,

P.54)

KAPLAN reforça esta opinião dizendo:

As medidas financeiras são inadequadas para orientar e avaliar a trajetória organizacional

em ambientes competitivos[ ...] as medidas financeiras contam parte, mas não toda, da

história das ações passadas e não fornecem orientações adequadas para as ações que

devem ser realizadas hoje e amanhã para criar valor financeiro futuro. (R. S. KAPLAN, D.

P. NORTON, 1997, p.24)

Neste sentido, o BSC se mostra como uma importante ferramenta de avaliação

de desempenho organizacional, não se apoiando exclusivamente em

indicadores contábeis e financeiros, sendo assim uma alternativa para que

executivos possam avaliar os resultados de suas decisões e analistas, internos

e externos, as probabilidades de sucesso futuro.

Os executivos precisam de indicadores sobre vários aspectos do ambiente

e desempenho organizacional, sem o que não teriam como manter o rumo

da excelência empresarial. (R. S. KAPLAN, D. P. NORTON, 1997, p.2)

E neste sentido:

O BSC preserva os indicadores financeiros como a síntese final do

desempenho gerencial e organizacional, mas incorpora um conjunto de

medidas mais genéricas e integradas que vinculam o desempenho sob a

ótica dos clientes, processos intemos, funcionários e sistemas ao sucesso

financeiro a longo prazo. (R. S. KAPLAN, D. P. NORTON, 1997, p.21)

Com as barreiras cada vez mais tênues, todo segmento de negócio se vê

obrigado a permanecer atento às modificações presentes no ambiente que

podem surgir e com isso alterar sua posição estratégica.
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As empresas não conseguem mais obter vantagens competitivas

sustentáveis apenas com a rápida alocação de novas tecnologias a ativos

físicos, e com a excelência da gestão eficaz dos ativos e passivos

financeiros. (R. S. KAPLAN, D. P. NORTON, 1997, p.3)

Como a médio e longo prazo nenhuma posição parece estar preservada, as

informações financeiras, e que retratam o passado, parecem perder

significância para uma outra: a capacidade da empresa em captar as

modificações, processá-Ias e usá-Ias de modo a influir no futuro e construir uma

posição estratégica favorável até que novas alterações seja necessárias.

A capacidade de mobilização e exploração dos ativos intangíveis ou

invisíveis tornou-se muito mais decisiva do que investir e gerenciar ativos

físicos tangíveis. (R. S. KAPLAN, D. P. NORTON, 1997, p.3)

Não é por menos que empresas com ativos físicos gigantescos, como a

General Motors por exemplo, já não despertam tanto interesse de analistas e

investidores quanto empresas surgidas no Vale do Silício, por exemplo, com

ativos físicos quase inexistentes mas com grande capacidade de explorar seus

ativos intangíveis, a inteligência de seus colaboradores.

Agora os funcionários devem agregar valor pelo que sabem e pelas

informações que podem fornecer. Investir, gerenciar e explorar o

conhecimento de cada funcionário passou a ser o fator crítico de sucesso

para as empresas da era da informação. (R. S. KAPLAN, D. P. NORTON,

1997, p.6)

Daí entendermos porque imobilizar capital passou a ser quase uma prova de

má gestão dos recursos. Já não são mais os meios de produção física os

geradores de lucro para as empresas. Karl Marx já não teria mais porque dizer

que o trabalhador perdeu os meios de produção e os resultados de seu

trabalho. Agora é o capital intelectual que cada vez mais assume o papel de

meio gerador de riquezas e este pertence integralmente ao trabalhador. Como
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alijá-lo dele? Será que isso interessa ao capitalismo da nova era? É o homem

colocando a máquina a seu serviço. E já que é assim, por que ter a propriedade

dos ativos físicos? Por que não alugá-los de outros?

Três em cada dez grandes empresas industriais dos Estados Unidos

terceirizam mais da metade de sua produção. (T. A STEWART, 1998, p.12)

o fato é que nos tempos recentes a informação passou a ser uma das

matérias-primas mais valiosas e a grande preocupação passou então ser

encontrar meios de armazená-Ia e processá-Ia. Mas mais importante que isso é

saber como captá-Ia, como identificar qual é crítica para o sucesso das

operações e, daí, como tirar proveito dela e informá-Ia ao público.

São estes ativos intangíveis que poderão gerar novas oportunidades de ganho,

garantir os resultados das operações atuais, ampliar as competências centrais,

preservar as vantagens competitivas.

o conhecimento tornou-se o principal ingrediente do que produzimos,

fazemos, compramos e vendemos. Resultado: administrá-lo - encontrar e

estimular o capital intelectual, armazená-lo, vendê-lo e compartilhá-lo -

tornou-se a tarefa econômica mais importante dos indivíduos, das

empresas e dos países. (T. A STEWART, 1998, p.11)
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o QUE É O BALANCED SCORECARD

Na linha do que vimos tratando, o BSC se encaixa muito bem pois, segundo

KAPLAN:

O BSC permite que as empresas acompanhem o desempenho financeiro,

monitorando, ao mesmo tempo, o progresso na construção de capacidades

e na aquisição dos ativos intangíveis necessários para o crescimento futuro.

(R. S. KAPLAN, D. P. NORTON, 1997, p.2)

É importante aqui ressaltar dois aspectos sobre o BSC. O primeiro é que o BSC

não descarta as informações financeiras, ele as complementa. Seria muito difícil

imaginar uma mudança tão drástica na forma de avaliar a performance das

empresas, desprezando as informações contábeis e outros indicadores

financeiros.

O ideal é que o modelo da contabilidade financeira se ampliasse de modo a

incorporar a avaliação dos ativos intangíveis e intelectuais de uma empresa.

(R. S. KAPLAN, D. P. NORTON, 1997, p.7)

O segundo aspecto importante é que para alcançar o crescimento futuro há um

pressuposto fundamental que sem o qual não bastaria construir capacidades e

adquirir ativos intangíveis: estratégia.

[...] os ativos do conhecimento, assim como dinheiro ou equipamentos,

existem e só vale a pena cultivá-los no contexto da estratégia. Não se pode

definir e gerenciar os ativos intelectuais sem saber o que se está tentando

fazer com eles. (T. A STEWART, 1998, p.63)

Talvez aqui resida o maior valor do BSC pois, embora não seja uma ferramenta

de formulação estratégica, funciona como um poderoso instrumento de apoio à
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implementação e monitoração da mesma, qualquer que seja a abordagem de

formulação estratégica adotada.

o BSC se apresenta como sendo uma importante ferramenta de gestão

estratégica a ser aplicada na lacuna existente entre a formulação da estratégia

e a sua implementação. Ao contrário dos sistemas tradicionais de gestão que

criam incoerência entre a formulação e a implementação da estratégia, o BSC

facilita a transposição de barreiras que normalmente são identificadas neste

processo.

A primeira barreira surge relacionada à formulação da estratégia e à

necessidade de comunicá-Ia de forma clara, abrangente e factível a todos os

que possam e devam contribuir para seu sucesso. Se este processo de

comunicação não for muito bem conduzido, definindo claramente onde se quer

chegar, que ações deverão ser empregadas para se chegar lá e qual será o

papel de cada um, então as chances da organização como um todo se

convencer de que a estratégia em questão não é exeqüível é muito grande.

Como conseqüência dar-se-á uma fragmentação das expectativas, levando a

um desalinhamento de interesses, opiniões e ações, desaglutinando e

subotimizando o potencial das equipes.

Uma segunda barreira surge na definição de metas e direções para

departamentos, equipes e pessoas visando garantir o sucesso da estratégia

formulada. Neste caso, se a perspectiva de longo prazo da estratégia não for

considerada na definição destas metas e direções, valorizando as ações de

efeito no curto prazo, principalmente as financeiras, pelo menos dois recursos

fundamentais para a manutenção da competitividade futura, a criação de

capacidades e aquisição de capital intelectual, estarão comprometidos.

Portanto, definir metas e direções para departamentos. equipes e pessoas

alinhando interesses de curto prazo, ou não associadas às exigências de longo

prazo da estratégia. é a segunda barreira a ser superada e com maior

35



facilidade através do BSC pois como bem descreve R. S. KAPLAN, D. P.

NORTON (1997, p.30), o BSC é "[...] um conjunto complexo de relações de

causa e efeito entre as variáveis críticas, incluindo indicadores de fatos,

tendências e ciclos de feedback[...] ".

Outra barreira que comumente surge neste hiato entre a formulação e a

implementação da estratégia está associada à não alocação de recursos às

prioridades estratégicas, novamente, de longo prazo. Mais uma vez isto se dá

pelo uso de ferramentas de avaliação e mensuração de resultados de curto

prazo, principalmente nas questões financeiras, em detrimento de avaliações

das relações de causa e efeito das variáveis de longo prazo.

Mas todas estas barreiras anteriores terão maiores chances de serem

superadas se a organização contar com instrumentos de feedback que

retratem com fidelidade como a estratégia está sendo implementada, não

isolando e revelando apenas os resultados de curto prazo, mas ao contrário e

principalmente, se revelar os efeitos resultantes sobre a estratégia em termos

de longo prazo.

Como já foi dito anteriormente, o processo de planejamento estratégico deve

estar aberto a modificações sempre que se perceber mudanças críticas no

ambiente que possam vir a influir, positiva ou negativamente, no futuro da

organização. O que está sendo dito agora é que também este processo deve

estar aberto a revisões sempre que os resultados de feedback apontarem para

esta necessidade.

Concluindo, o BSC deve ser definido e entendido, pelas palavras de R. S.

KAPLAN, D. P. NORTON (1997, p.39), como sendo "[...] um mecanismo

valioso para a tradução dessa estratégia em objetivos, medidas e metas

específicas, e para a monitoração da implementação dessa estratégia a partir
daí."

36



PRESSUPOSTOS PARA O BSC

Um grande diferenciador do BSC de outras ferramentas de avaliação de

performance organizacional é que ele está voltado a mensurar o quão distante

estão os resultados obtidos da estratégia estabelecida para os negócios. Ou

seja, o BSC tem como pressuposto a definição de uma estratégia, a qual será

dada ampla divulgação visando orientar as ações de cada responsável por

atividades críticas na organização, ou ainda nas palavras de KAPLAN e

NORTON:

[...] a existência de uma 'missão, uma estratégia, clientes (internos e

externos) e processos internos que capacitem a unidade organizacional a

realizar sua missão e estratégia'. (R. S. KAPLAN, D. P. NORTON, 1997,

p.37)

Enquanto outras ferramentas - controles de qualidade, produtividade, clima

organizacional, apenas como exemplo - agem sob foco muito estreito, visando

avaliar os resultados obtidos especificamente em algumas atividades e áreas, e

que muitas vezes nada de concreto em termos dos resultados financeiros

desejados e considerados estratégicos contribuem, o BSC age sob um prisma

muito amplo, buscando, a partir da estratégia definida, orientar ações, captar os

resultados destas ações, avaliá-los em termos da estratégia pretendida e

fornecer feedback para reforço ou alteração destas ações críticas.

Entretanto, se ter um planejamento estratégico efetivo e atuar em razão .dele é

o grande diferenciador positivo do BSC, na prática é este também seu tendão

de Aquiles. Vejamos a seguir algumas questões acerca deste ponto que devem

ser levantadas:
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1. quantas são as empresas preparadas para realizar um planejamento

estratégico efetivo, construindo claramente sua arquitetura estratégica,

visão, missão, em torno de suas competências centrais?

2. Destas que poderiam responder afirmativamente a questão anterior, quantas

conseguiriam identificar o caminho certo a seguir? Afinal, uma coisa é

atender as condições mínimas para ter o que escolher e outra é fazer a

escolha errada;

3. Considerando uma resposta afirmativa para as duas questões anteriores,

quantas estariam dispostas a explicitar no papel e divulgar amplamente os

detalhes e atalhos para alcançar com sucesso seus objetivos?

Esta última questão é bastante importante pois aborda um detalhe fundamental

para o sucesso do BSC. Os próprios R. S. KAPLAN e D. P. NORTON (1997,

p.154), citam em sua obra o depoimento de um executivo que ao entregar o

primeiro BSC ao chefe de sua Divisão anexou um bilhete onde se dizia

preocupado com o fato de que se aquele relatório caísse nas mãos da

concorrência, por estar a estratégia e ações dela derivadas tão explicitadas,

esta poderia disparar ações que anulariam todo o esforço programado.

Ora, se por um lado explicitar os elementos críticos e estratégicos da

organização é fundamental para alinhar os interesses, envolver e comprometer

as pessoas em torno do BSC, por outro lado isso mesmo pode ser traduzido no

grande receio dos executivos, criando assim o impasse.

Também vale ressaltar outro ponto importante sobre o BSC que é o fato dele

não ser instrumento garantidor de resultado algum. Trata-se de uma ferramenta

de mensuração, de identificação de pontos fortes e fracos, enfim, de gestão

estratégica, que nos ajuda a corrigir os problemas e potencializar as virtudes da

organização.
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Medir é importante: "o que não é medido não é gerenciado". (R. S.

KAPLAN, D. P. NORTON, 1997, p.23)

Entretanto, os objetivos estratégicos dependerão de outras ferramentas,

digamos, de execução, aquelas voltadas a gerar resultados tangíveis ou não,

tais como aumento de produtividade, qualidade, motivação, satisfação do

cliente, divulgação da marca...

Como exemplo, o alinhamento de interesses entre empresa e funcionários é

fundamental para se conseguir maior participação, envolvimento e

comprometimento. Isso pode exigir políticas agressivas de Recursos Humanos

tais como horário móvel, participação nos resultados, ampliação dos

benefícios, entre outras. Estariam as empresas dispostas a isto? Se sim,

quanto tempo seria necessário para ganhar competência na execução de tais

políticas? E até lá, como administrar as conseqüências e frustrações de tantos

erros?

Aqui reside o grande valor do BSC bem elaborado para as empresas da Era da

Informação: mostrar o que é preciso fazer para continuar caminhando em

direção ao futuro e exigir que os executivos exerçam suas prerrogativas

tomando decisões que mais tardes se mostrarão certas ou erradas.

Portanto, o BSC revela que não basta preparar um discurso acerca da visão e

missão da empresa. Mais que isso, é preciso escolher caminhos e desenvolver

competência para caminhar por eles. Se fosse possível fazer isso num

ambiente restrito a uns poucos bons executivos seria perfeito; o desafio está

em ampliar a participação se expondo à concorrência e capacitando a equipe.
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BSC CORPORATIVO x UNIDADE DE NEGÓCIO

Já foi citado anteriormente o alinhamento de interesses e objetivos como sendo

uma das importantes metas a serem alcançadas através da participação e

divulgação ampla do BSC.

Além de ser um objetivo é também uma condição de sucesso para o BSC, ou

seja, se não for amplamente divulgado não será entendido pela maioria; se não

for entendido não terá chances de atrair as pessoas à participar do processo; se

não houver participação ampla não se conseguirá identificar e alinhar os

interesses das partes; se não houver alinhamento dos interesses não se dará a

convergência das ações para o centro das questões estratégicas importantes

para a organização.

A problemática empresarial deve ser entendida sob pelos menos dois enfoques:

o corporativo e o da unidade, entendido aqui como uma parte e/ou sub-parte

do todo corporativo. A unidade pode ser uma Divisão da Corporação, como

também pode ser um Departamento da Divisão.

Seja como for,

o 8alanced Scorecard se aplica melhor a unidades estratégicas de negócios (S8U's). Uma

unidade estratégica de negócios ideal para o 8alanced Scorecard executa atividades ao

longo de toda a cadeia de valor: inovação, operações, marketing, distribuição, vendas e

serviço. A S8U deve possuir seus próprios produtos e clientes, canais de marketing e

distribuição e instalações de produção. (R. S. KAPLAN, D. P. NORTON, 1997, p.37)

Isso pressupõe uma condição e necessidade mínima: a elaboração de um

plano estratégico. Quanto menor a SBU, menor deverá ser o número de partes

com interesses envolvidos e, portanto, mais fácil deverá ser o alinhamento

deles.

Nestes casos, o BSC ajudará a corporação a avaliar:
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[...] até que ponto suas unidades de negócios geram valor para os clientes

atuais e futuros, e como devem aperfeiçoar as capacidades internas e os

investimentos necessários em pessoal, sistemas e procedimentos visando

melhorar o desempenho futuro. (R. S. KAPLAN, D. P. NORTON, 1997, p.8)

Mas a complexidade aumenta à medida que aumenta o número de SBU's, até

porque a diversidade de interesses cresce geometricamente. À medida que

essa complexidade aumenta faz-se necessário uma mudança no enfoque do

BSC, abandonando uma visão "árvore" em favor de uma visão "floresta".

Daí surge uma classificação natural do BSC em dois níveis, sendo um chamado

"Corporativo" (a floresta), e outro voltado às "Unidades Estratégicas de

Negócio" (a árvore).

Mesmo empresas que possuem diversas SBU's, com graus variados de

independência, quase sempre começam desenvolvendo um Balanced

Scorecard em nível corporativo [...] definem uma estrutura comum, um

modelo corporativo, sobre temas e visões que deverão orientar os

Scorecard desenvolvidos pelas SBU's. (R. S. KAPLAN, D. P. NORTON,

1997, p.38)

A elaboração do BSC acaba refletindo a estrutura da empresa e o papel de

cada um nesta estrutura. À unidade corporativa caberá alguns temas e papéis

e, a cada unidade de negócio, outros diferentes. É natural assim imaginar que

uma versão mais ampla, portanto, no nível corporativo, seja o estopim do

processo até porque, para a viabilização de qualquer estratégia, é básico a

preparação das pessoas para o papel de pensadores, formuladores,

implementadores e avaliadores do processo de planejamento.

Partindo-se do pressuposto que em torno da unidade corporativa giram

inúmeras unidades de negócio diferentes, diferenças estas relacionadas à

particularidades do local, tipos de produtos, composição societária[ ...], deve ela

buscar o alinhamento de todos em torno de uma estratégia que a longo prazo
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deverá maximizar o resultado do conjunto. Esta tarefa de alinhamento de

interesses e objetivos será cada vez mais difícil à medida que as unidades não

estejam preparadas para pensar estrategicamente e a longo prazo ou que a

unidade corporativa não tenha a sensibilidade de captar as necessidades de

cada unidade de negócio em particular, e assim elaborar um modelo que

contemple a todos.

Neste momento o BSC exerce um importante papel ao propiciar e facilitar a

troca de informações sobre os resultados financeiros de curto prazo e as bases

para o crescimento que deverão garantir um desempenho financeiro futuro

melhor.

o modelo corporativo obviamente estará objetivando o resultado do conjunto e

deverá servir de base para que cada unidade operacional desenvolva o seu

próprio BSC a partir e em consonância com os objetivos corporativos, até

porque o BSC corporativo deverá propiciar condições para monitorar e avaliar a

estratégia de cada unidade.

As características individuais das unidades de negócio são tão diferentes, e

muitas vezes dispersas, que levam seus executivos e colaboradores a

perderem a noção de conjunto, formulando estratégias e ações que, se podem

ser as melhores para a unidade em si, colocam em risco o futuro da

organização como um todo.

Concluindo, o BSC corporativo deve refletir o modelo organizacional que se tem

ou que se quer, esclarecendo e difundindo uma estratégia corporativa que vai

orientar a formulação estratégica e as ações de cada unidade de negócio. Vai

também definir medidas de desempenho para monitorar a performance de cada

unidade e da corporação. O grande desafio está em obter consenso quanto ao

que vem a ser a estratégia corporativa e como ela beneficia todo o grupo uma

vez que as unidades de negócio têm, isoladamente, suas próprias idéias sobre

qual a melhor estratégia, objetivos e medidas para si.
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A ESTRUTURA DO BSC

Algo muito comum de se encontrar nas empresas que buscam realizar

atividades de planejamento é a frustração de ver fracassada mais um esforço

de planejamento. Após muita energia ser consumida em horas de reflexão e

negociação sobre qual o melhor caminho a seguir e o que fazer para viabilizá-

lo, descobre-se que tudo foi em vão e daí gasta-se outro tempo mais

procurando entender porque.

Muitas vezes a conseqüência disso é que a atividade de planejamento fica

desgastada e decide-se que quanto menos gente e tempo envolver nela,

melhor para a empresa, pois, afinal, tudo será diferente do planejado mesmo.

As pessoas envolvidas diretamente no planejamento ficam rotuladas como

aquelas que não conhecem a realidade do trabalho, que estabelecem metas

utópicas e inexeqüíveis, que têm uma visão desfocada do negócio e

estabelecem objetivos inatingíveis.

O BSC tem uma estrutura e dinâmica que buscam evitar que todos estes erros

ocorram e evidenciar medidas corretivas ao longo do processo de

implementação. A partir da definição da visão e estratégia da empresa, busca,

através de quatro pontos focais, estabelecer objetivos, indicadores, metas e

ações de curto - médio - longo prazo que, respeitada a relação de causa e

efeito que permeia todas estes entre si, vão viabilizar o entendimento do porque

a estratégia definida está sendo bem implementada e gerando os resultados

esperados ou não. O entendimento desta situação é fundamental para que se

possa dar continuidade ao processo ou iniciar uma revisão imediata das

questões críticas que, porventura, possam estar ou vir a comprometer o

sucesso da operação.
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Um Balanced Scorecard bem elaborado deverá contar a história da

estratégia da unidade de negócios, identificando e tornando explícita a

seqüência de hipóteses sobre as relações de causa e efeito entre as

medidas de resultado e os vetores de desempenho desses resultados. (R.

S. KAPLAN, D. P. NORTON, 1997, p.32)

Partindo então da visão e da estratégia da empresa, e sobre isso já falamos na

Parte I deste trabalho, o BSC tem como grande desafio traduzi-los, esclarece-

los e difundi-los por toda a organização, inclusive, no caso de um BSC

Corporativo, pelas demais unidades de negócio. Mais de uma vez neste

trabalho nos referimos à importância de se ter a participação e o

comprometimento de todos na definição e implementação da estratégia, e a

isso serve o BSC.

A estratégia e a visão são então transformadas em objetivos, indicadores,

metas e ações sob quatro enfoques diferentes mas relacionadas um ao outro,

numa cadeia de causa e efeito. Os enfoques são:

1. Financeiro;

2. Cliente;

3. Processos internos;

4. Aprendizado e crescimento.

Esta questão da relação causa e efeito é fundamental para entender o fracasso

de muitos planejamentos estratégicos. É comum encontrar ações, metas e

objetivos que vão na contramão um do outro, levando ao descomprometimento,

ao desalinhamento de interesses e dispersão dos envolvidos.

Além disso, o BSC deve contar com vetores de desempenho, que nada mais

são do que indicadores de tendências que, combinados com as medidas de

resultado, revelam o desempenho do processo de implementação estratégica.
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Em outras palavras, enquanto as medidas de resultado indicam fatos ocorridos

até o presente momento, os vetores ou medidas de desempenho indicam a

tendência, a partir da análise de como os resultados foram alcançados, em

termos de objetivos financeiros e estratégicos em geral.

Como exemplo para ilustrar a importância destes indicadores, podemos

imaginar uma situação na qual a empresa registra excelentes índices de

capacitação e participação dos funcionários sem que nenhum benefício

econômico tenha sido ou possa ser extraído deste processo de melhoria. Ou

seja, imaginava-se que o empowerment dos funcionários fosse condição básica

para manter e atrair novos clientes e que estes aceitariam preços maiores em

razão do diferencial da qualidade do produto e serviço oferecido, levando a

maiores receita e lucro. Ao final, o indicador de resultado, empowerment, se

revela atingido sem que o indicador de tendência, a carteira de clientes,

sofresse alteração, levando a concluir que a receita total e lucro estabelecido

como objetivo estratégico não seriam alcançados.

É neste momento que, se bem elaborado, pode o BSC revelar a necessidade

de revisar o planejamento adotado, seus objetivos, metas e ações, visando

identificar onde está o erro ou qual a "real causa" que gerará o "efeito

desejado".

A Figura 1 abaixo sintetiza bem a estrutura do BSC .
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FINANÇAS
ob jetivos

indicadores
metas e in iciativas

r.iiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiii,.,.,.,.
I.I.I.,.,.

CLIENTES
objetivos

indicadores
:: metas e iniciativas,.•..•...••.••.•....•....••.•

r. •• iiiiiiiiii.iiii.iiiiiii
:: PROCESSO INTERNO
:: objetivos
:: indicadoresI.
:: metas e in iciativas,.•.........................•

(Figura 1) A estrutura do 8alanced Scorecard.

PERSPECTIVA FINANCEIRA

r.iiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiii,.
I.....I.,.
I.

I.

APRENDIZAGEM
objetivos

in d icad ores

A qualquer momento - curto, médio ou longo prazo - a perspectiva financeira é

sempre a que mais interessa ao acionista e investidor. Toda estratégia acaba

sendo formulada visando atender esta perspectiva em algum momento. Pode-

se até abrir mão de rentabilidade e retorno no curto prazo, talvez visando

conquistar mercado, mas faz-se isto confiante que é o caminho para maximizar

o retorno no médio e longo prazo. Portanto, é por esta perspectiva que o BSC

inicia ao fazer com que a estratégia seja transformada em objetivos financeiros,

de curto e longo prazo, objetivos estes pelos quais os investidores e acionistas

poderão acompanhar o sucesso da estratégia e·sua implementação.
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o Balanced Scorecard deve preservar a ênfase nos resultados

financeiros[ ...] O Scorecard se beneficia do fato de manter as medidas

financeiras como resultados decisivos, sem a miopia e as distorções

provenientes de um foco exclusivo na melhoria das medidas financeiras de

curto prazo. (R. S. KAPLAN, D. P. NORTON, 1997, p.35)

Estes objetivos financeiros portanto, não são estabelecidos apenas visando

atender os interesses de curto prazo e, para isso, o planejamento estratégico

mostra as vantagens de se pensar e agir com perspectivas de longo prazo.

Portanto, aos acionistas interessa saber o que esperar em termos financeiros,

no curto e longo prazo, se a estratégia for bem sucedida.

Estes objetivos financeiros irão condicionar os objetivos da demais perspectivas

do BSC.

A cadeia de causa e efeito deve permear todas as quatro perspectivas de

um Balanced Scorecard. (R. S. KAPLAN, D. P. NORTON, 1997, p.30)

Uma vez definidos estes objetivos financeiros, parte-se para a escolha dos

indicadores, de resultado e de desempenho, que melhor servirão para avaliar

se o plano está sendo realizado com sucesso ou não. Esta etapa é tão crítica

que um erro na escolha dos indicadores poderá por tudo a perder, levando os

avaliadores por caminhos errados cujo retrocesso pode custar muito caro.

O passo seguinte é o estabelecimento de metas que deverão ser alcançadas

para garantir os objetivos propostos, bem como as ações necessárias

relacionadas a cada uma das metas, completando assim o conjunto de

informações que orientarão as ações das pessoas envolvidas na execução do

plano.
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PERSPECTIVA DO CLIENTE

A segunda perspectiva do BSC é a do cliente. Lembrando sempre a cadeia de

causa e efeito que permeia o BSC, parte-se do princípio que determinadas

ações voltadas ao relacionamento da empresa com o cliente terão efeito direto

sobre os objetivos financeiros.

Sendo assim, em função dos objetivos financeiros definidos anteriormente

dever-se-á pensar que objetivos pertinentes a clientes deverão ser alcançados

para que se possa obter sucesso também nos objetivos financeiros. Como

exemplo podemos dizer que se um dos objetivos financeiros é aumentar o

faturamento bruto da empresa então, uma boa causa para este efeito poderia

ser definir como um dos objetivos sob a perspectiva de cliente "aumentar o

faturamento por cliente", ou "aumentar o número de lojas", ou "aumentar o

faturamento por lojas conquistando novos clientes", entre outras, a depender do

estágio da empresa, das características do negócio, do contexto de mercado,

etc.

Novamente, uma vez definidos os objetivos parte-se para identificar os

indicadores de resultado e de desempenho que servirão para monitorar os

resultados parciais visando entender se os objetivos assim serão alcançados e,

se forem, a depender de como for, entender se os objetivos financeiros também

serão atendidos.

Também aqui metas relacionadas com os objetivos da perspectiva de cliente,

bem como as ações necessárias para viabilizá-Ias, deverão ser estabelecidas e

vinculadas a cada objetivo. Iniciativas estratégicas, tais como ouvir a voz do

cliente, cliente surpresa, pesquisas de opinião, entre outras, também devem ser

apontadas e implementadas sempre que se entender ser uma importante

ferramenta para a compreensão e avaliação da realidade em que está inserida
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a empresa, conferindo segurança quanto às ações que devem ser tomadas

para garantir as metas e objetivos.

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS

A terceira perspectiva do BSC é novamente parte da cadeia de causa e efeito.

Uma vez estabelecidos os objetivos financeiros e os objetivos da perspectiva do

cliente, que deverão ser atendidos para se garantir o sucesso do plano

estratégico, resta saber se a organização dispõe de processos compatíveis

para tudo de importante que se quer realizar.

Não são raras as vezes em que, para conquistar e satisfazer um cliente e

garantir bons resultados financeiros, a empresa descobre que tem que mudar

muitos de seus processos, hábitos e comportamento de seus funcionários.

E neste caso, quando falamos de processos internos, devemos entender o

processo todo de geração de valor para o cliente, isto é, dependendo do tipo de

empresa e negócio, desde a concepção da idéia até o atendimento de pós-

venda.

Portanto, em função dos objetivos financeiros e objetivos pertinentes a clientes

definidos anteriormente deve-se identificar quais processos deverão ser

mantidos, eliminados, aperfeiçoados, implantados para viabilizar o atingimento

dos objetivos da perspectiva do cliente. Define-se assim então, os objetivos

desta perspectiva e, do mesmo modo, os indicadores de resultado, de

desempenho, as metas e ações a elas relacionadas, bem como as iniciativas

estratégicas úteis para esta etapa.
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PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Por fim, a quarta e última perspectiva do BSC fecha este círculo virtuoso à

medida que busca identificar "onde" e "como" devem a organização e seus

colaboradores melhorarem para obterem sucesso nos pontos que julgam

essenciais para o sucesso de seu plano estratégico, já definidos nas

perspectivas anteriores.

Como disse R. S. KAPLAN e D. P. NORTON (1997, p.131), "os objetivos da

perspectiva de aprendizado e crescimento oferecem a infra-estrutura que

possibilita a consecução de objetivos ambiciosos nas outras três perspectivas".

A palavra infra-estrutura é aqui essencial pois é importante entender que não

basta contar com uma equipe motivada e qualificada técnica e

intelectualmente, com um plano de treinamento bem elaborado, apenas como

alguns exemplos, se não se tem meios de explorar ao máximo todo este

potencial intelectual e operacional com exatidão, qualidade e agilidade.

Sendo assim, nesta perspectiva deve-se identificar que objetivos precisam ser

alcançados para garantir que os novos processos internos sejam bem

executados pelas equipes e os clientes bem atendidos nas suas demandas.

Isso pressupõe programas de capacitação, motivação, atração e retenção dos

melhores profissionais, bem como sistema de comunicação, processamento de

dados, armazenamento e compartilhamento do conhecimento adquirido e

gerado na organização.

E, como não poderia ser diferente, uma vez definidos estes objetivos,

estabelecer indicadores de resultado e de desempenho, metas, ações e

iniciativas estratégicas que viabilizarão o atingimento dos objetivos
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A DINÂMICA DO BSC

Uma vez entendida a estrutura do BSC, vamos buscar entender como é a

dinâmica deste sistema visando vincular cada uma das perspectivas uma à

outra, e todas elas à estratégia. A Figura 2 ilustra bem como se dá a dinâmica

do BSC.

rr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
:: E sclarecim en to I.,
:: e Trad u ção.,
., da Visão e da

Estratégia I·L J

rr!!!!!!!!!_!!!!!!!!!~ rr!!!!!!!!!_!!!!!!!!!,
., Feedback e:: Com u n icação.,.,
.,.,
:: A P re n d iz ad o I

:: Est raté g icos:·L J

(Tabela 2) O processo dinâmico do Balanced Scorecard.

rr!!!!!!!!!_!!!!!!!!!,
:: P lan ejarn ento I.,
:: e Estab elecim ento :
., I

:: de Metas :aL J

Como já foi dito, a visão e a estratégia formulada é ponto central de todo este

processo, devendo o gerenciamento da empresa girar em tomo dela. Para isso,

torna-se fundamental que todos tenham ciência e compreensão plena do que

se busca atingir no decorrer do trabalho. Assim, o primeiro grande desafio ao

BSC é (1) traduzir a visão e a estratégia da empresa numa linguagem que seja

do alcance de todos. Um dos meios utilizados para se fazer esta tradução e
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esclarecimento é a definição de objetivos a serem alcançados, sendo estes

objetivos capitaneados pelos de orientação econômica.

E aqui surge já uma primeira grande dificuldade. Se para o investidor e

acionista é fácil entender a estratégia a partir de objetivos econômicos, que é o

que lhe interessa, para os demais colaboradores numa organização isso pode

significar coisa nenhuma ou, até mesmo, motivo de forte discordância e

desmotivação. Primeiro porque muitos não estão preparados para entender as

exigências do mercado, a força e forma de atuação da concorrência, as

condições macroeconômicas nacionais e internacionais, entre outras, e

segundo, porque talvez as condições básicas pessoais estejam insatisfeitas

(salários, ambiente de trabalho, benefícios, ...).

Uma vez definido como traduzir a estratégia e a visão para uma linguagem e

base comum, tarefa esta que demonstra fragilidade e requer atenção,

sensibilidade e diplomacia, faz-se necessário estabelecer um processo de

(2)comunicação visando seu intento maior que é obter a compreensão,

adesão, participação e comprometimento do maior número de funcionários e

parceiros possível.

Por ser a estratégia o "guia de competição" de uma empresa no mercado, é

natural, e regra geral assim o é, que esta responsabilidade caiba ao alto

escalão da organização, estando muito distante portanto, da base operacional

cuja performance definirá o sucesso ou não da implementação estratégica.

Daí é natural também que todo o processo venha de cima para baixo e, por

mais que a participação na formulação estratégica aumente, este crescimento

será gradativo e também de cima para baixo. Isso em si não impede que se

estabeleça um caminho de sentido duplo. À medida que o processo vai se

amadurecendo e mais pessoas vão entendendo o processo e participando

ativamente, é natural que sugestões e críticas: apareçam para aperfeiçoar o

conjunto de metas vitais para o sucesso estratégico.
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Outros instrumentos gerenciais são importantes neste momento, principalmente

aqueles que exploram o trabalho em grupos e estimula a participação, mas

fundamentalmente, sistemas de remuneração variável quando vinculados ao

sucesso estratégico. Isso desperta o interesse das pessoas a ouvir o que se

está tentando comunicar, estimula a participar e a engajar todos num processo

cujo resultado pode beneficiar o conjunto, numa espécie de alinhamento de

interesses pessoais e corporativos.

Vale ressaltar aqui que mais uma vez o sucesso do BSC depende também de

outras ferramentas gerenciais e, que se estas não forem bem utilizadas, mesmo

que disponíveis, poderão comprometer o resultado final.

De certo modo, estes limites e "pré-requisitos" vão restringindo o uso do BSC à

empresas muito maduras, nas quais muitas ferramentas gerenciais estão

sendo utilizadas e funcionando perfeitamente. A questão do alinhamento de

interesses, embora bastante complicado, é uma possibilidade que o tempo

pode tratar de trazer com o amadurecimento de ambas as partes, mas isso

pressupõe disposição de abrir mão de certos paradigmas e dogmas. Como

exemplo, podemos citar as empresas japonesas que não costumam se apoiar

em programas de remuneração variável, mesmo em países onde isso é uma

demanda dos trabalhadores. Nestes casos então, deverão buscar outros

mecanismos que satisfaçam a base operacional, caso decidam usar uma

ferramenta como o BSC.

O terceiro passo é então o (3l planejamento e estabelecimento de metas

consideradas vitais para que a estratégia seja bem sucedida e os objetivos,

principalmente os econômicos, sejam alcançados. Lembrando as quatro

perspectivas citadas anteriormente, o estabelecimento destas metas pressupõe

uma cadeia de causa e efeito entre elas. Ou seja, para que os objetivos da

perspectiva financeira sejam alcançados é necessário estabelecer alguns

objetivos, e alcançá-los, na perspectiva do cliente, pois é de lá que se extrai a

receita de vendas, base de nosso resultado aeonôrnico - financeiro.
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Mas para que se possa ter sucesso junto aos nossos clientes e assim alcançar

os objetivos estabelecidos para esta perspectiva, que por sua vez são básicos

para os da perspectiva financeira, é necessário estabelecer metas no âmbito da

perspectiva de processos internos visando melhorar e explorar ao máximo

nossa cadeia de geração de valor para o cliente, sempre atento à questão

custo. Desta forma acredita-se poder atender as exigências dos clientes sem

comprometer a rentabilidade da operação.

Por fim, para que se possa potencializar a cadeia de geração de valor sem

comprometer a rentabilidade do negócio e assim alcançar os objetivos

estabelecidos na perspectiva dos processos internos, que por sua vez são

básicos para alcançar os objetivos da perspectiva do cliente, que por sua vez

são básicos para alcançar os objetivos da perspectiva financeira, se faz

necessário estabelecer metas sob a perspectiva de aprendizado e

crescimento, isto é, que visem a capacitação das pessoas para operarem

processos novos, com ferramentas novas, além de capacitá-Ias a identificar o

que pode estar saindo errado e aprender com a situação, gerando soluções

que serão testadas mais adiante num processo de feedback e aprendizado

contínuo.

Todas estas metas devem ser entendidas como metas de superação, algo que

verdadeiramente representem desafios, mas ao mesmo tempo viáveis,

exeqüíveis para que possam ser estimulantes e aceitas pelas equipes.

Podem ou não estar relacionadas a iniciativas estratégicas tais como

programas de redução de custo, qualidade, melhoria no processo de

comunicação, participação dos funcionários nas decisões e resultados, ouvir a

voz do cliente, entre outras.

Seja como for, estas metas precisam ter a elas destinadas recursos

orçamentários, de curto e longo prazo, para garantir que os investimentos e

gastos necessários para suas realizações sejam efetivados. O importante aqui
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é lembrar que a estratégia é que deve determinar que investimento e quanto de

recurso a cada um deles deverá ser destinado. Se não for assim, é grande a

chance de investimentos e gastos de longo prazo ficarem comprometidos por

falta de recursos ou por falta de tempo para maturar o investimento feito fora de

hora e isso comprometer o atingimento de algumas metas e objetivos. Ou seja,

todo cuidado é pouco para evitar que os problemas e desafios de curto prazo

desloquem a energia e concentração das atividades e resultados que deverão

ocorrer mais adiante.

Para fechar o circuito, o quarto passo é voltado à revisão e análise de tudo que

vem sendo pensado, traduzido, comunicado, perseguido, num esforço de

(4)feedback e aprendizado estratégico, visando a obtenção de uma

segurança crítica quanto a tudo que foi estabelecido até então, como sendo os

caminhos e os passos certos para o sucesso do plano estratégico. Este esforço

é dos mais importantes no processo do BSC pois é através dele que se difunde

a informação e o conhecimento, vitais para dar robustez ao capital intelectual da

empresa, e por isso mesmo deve envolver sempre um número cada vez maior

de equipes e pessoas na busca de soluções para os problemas.

Cada etapa que compõe a dinâmica do BSC não é algo estático ou pontual,

onde uma vez completada parte-se para a próxima. Trata-se de um movimento

contínuo onde traduzir, esclarecer, comunicar, vincular as pessoas, estabelecer

metas e aprender com o processo exige a atenção, o foco, o comprometimento

e participação de todos e a todo momento. Não se pode esquecer que este é

um processo que se desenvolve na órbita da estratégia e esta, lembrando tudo

que foi discutido na Parte I deste trabalho, deve sofrer alterações sempre que o

ambiente assim demandar. Portanto, se a estratégia mudar, todo o processo do

BSC deve ser reiniciado, exigindo muita flexibilidade de todos para

compreender e se reposicionar frente às novas condições.
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PARTE 111

A EMPRESA

A empresa analisada é uma subsidiária de uma empresa transnacional de

origem japonesa e líder mundial em seu segmento, onde desenvolve -

industrializa - comercializa produtos de alta tecnologia voltados basicamente ao

mercado corporativo.

Com o intuito de manter a confidencialidade do nome da empresa em questão,

daqui por diante ela será identificada por "K".

Em termos mundiais, K está dividida em headquarters regionais, por continente,

estando a subsidiária brasileira vinculada à K das Américas, sediada em New

York, EUA.

A subsidiária brasileira concentra seus esforços unicamente na comercialização

dos produtos desenvolvidos e fabricados nas diversas outras unidades

espalhadas pelo mundo, principalmente no Japão e Estados Unidos,

fornecimento de peças e suprimentos para estes equipamentos, bem como a

oferta de contratos de serviço de assistência técnica corretiva e preventiva, não

cabendo a ela nenhuma atividade produtiva ou de pesquisa e desenvolvimento

tecnológico.
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o MERCADO

O mercado brasileiro é marcadamente dominado pelo maior concorrente em

nível mundial, respondendo aqui por 80% do mercado. A princípio este fato se

dá principalmente porque durante anos K Inc. não priorizou investimentos para

a subsidiária brasileira, nem mesmo para evitar que seu concorrente se isolasse

muito à frente dos demais. Apenas após a implantação do Plano Real é que o

mercado sul-americano, em especial o Brasil, passou a receber atenção

especial no planejamento estratégico da corporação.

O mercado de K pode ser dividido em três segmentos específicos, a saber:

1. Usuários corporativos: empresas que compram os produtos para uso

próprio;

2. Usuários profissionais: empresas que compram os produtos para oferecer

serviço a outras empresas e consumidores finais;

3. Revendedores: empresas que compram os produtos para revendê-los à

outros usuários corporativos e profissionais.

OS PRODUTOS

Os produtos comercializados por K no Brasil são voltados à automação de

escritório e, tecnologicamente falando, estão classificados em dois grupos:

analógicos e digitais. Os produtos de tecnologia digital, que vão aos poucos

ocupando espaço no mercado à medida que os produtos analógicos vão se

tornando velhos e obsoletos, exigem alto investimento inicial por parte do
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comprador mas oferecem custos menores, tanto para operação quanto para

manutenção, compondo uma solução melhor para os ambientes automatizados.

Mundialmente K comercializa seus produtos suportada por diversas linhas de

financiamento, mas no Brasil se utiliza principalmente de contratos de locação

para escoar seus produtos, contratos de assistência técnica para oferecer

serviços de mão de obra, estando o fornecimento de peças e suprimentos

incluídos em ambos.

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Dentro deste contexto podemos identificar alguns fatores críticos para o

sucesso de K:

• desenvolvimento contínuo de novos produtos com tecnologia digital;

• pronto fornecimento de peças e suprimentos;

• prestação de serviço de qualidade e com o menor "tempo de resposta" do

mercado.

Destes fatores críticos K controla bem os dois primeiros pois mantém em sua

matriz no Japão uma equipe voltada à pesquisa e desenvolvimento de novos

produtos, mantendo assim um processo contínuo de inovação tecnológica.

Além disso, em outras unidades espalhadas pelo mundo, responde diretamente

pela produção industrial, tanto de equipamentos como de peças e alguns

suprimentos, podendo assim zelar e responder pela qualidade dos produtos que

comercializa.

Porém, no que se refere à prestação de serviço, visando estar mais perto de

cada cliente para poder atendê-lo melhor e prontamente sempre que necessitar,
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o sucesso de K depende fundamentalmente da qualidade do atendimento que

as empresas que compõem sua rede de revendas, por ela mesma treinada e

credenciada, conseguem oferecer aos clientes nas respectivas áreas de

atuação.

Apesar de todo esforço aplicado no treinamento dos técnicos e de só liberar a

venda de determinados equipamentos para revendas que apresentem equipe

técnica capacitada a operá-los, o risco persiste à medida que...

• ... o preparo gerencial...

• ... a infra-estrutura, principalmente no que se refere a sistemas de controle e

informação...

• ... bem como o perfil e objetivos dos acionistas,

nem sempre estão alinhados com a necessidade e expectativa do cliente e da

própria K.

A REVENDA

Geralmente são pequenas empresas que surgem da iniciativa de profissionais

que sempre atuaram nas áreas técnica e comercial, freqüentemente vindo de

empresas concorrentes, que se aventuram como empresários.

Sem muito capital mas com o conhecimento do mercado e know-how técnico

para garantir o atendimento, tornam-se a opção mais rápida para avançar sobre

o mercado. No entanto, esta também é uma opção de risco pois, sem a

experiência gerencial nas áreas administrativa, financeira e planejamento, estas

empresas tornam-se muito vulneráveis a eventos derivados do crescimento
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acelerado da empresa e das instabilidades macroeconômicas nacionais e

internacionais.

Estas empresas nascem da esperança e expectativa de cada um dos seus

fundadores, construindo assim um caleidoscópio onde se pode ver os diferentes

interesses e sucessos que almejam, em cronogramas de realização igualmente

distintos. O alinhamento destes interesses e cronogramas é o maior desafio a

ser vencido por K para que possa assim alcançar seus objetivos e executar seu

planejamento estratégico no curto e longo prazo.

AS ESTRATÉGIAS

A política de distribuição adotada pela subsidiária brasileira está apoiada na

estruturação de uma rede nacional de revendas, composta por empresas de

micro, pequeno e médio porte, geralmente pertencentes a profissionais que

durante anos atuaram na área comercial ou técnica deste mercado.

Estas empresas são credenciadas para atuar, sem exclusividade de área, como

DISTRIBUIDORAS dos equipamentos, peças e suprimentos e capacitadas a

atender os clientes como PRESTADORAS de SERViÇO de manutenção e

assistência técnica.

Desta forma é possível expandir rapidamente a área de atuação e por um custo

muito mais barato porque não há o que investir em infra-estrutura e formação

de equipes. Além disso, o fato de poder haver várias revendas em uma mesma

macro região, o que já não seria viável - em termos de custo - fazer o mesmo

através de uma rede de filiais, permite oferecer atendimento rápido aos

chamados técnicos e consultas demandadas pelos clientes.
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É importante lembrar que o mercado atendido é o mercado corporativo,

portanto um mercado que depende dos produtos e serviços para fazer fluir suas

atividades internas com maior agilidade, não fazendo sentido deixar os

equipamentos parados a espera de técnicos, peças ou suprimentos. Isto se

torna ainda mais relevante se o cliente for um daqueles que nós classificamos

anteriormente como sendo "usuários profissionais", pois aí então estes utilizam

os equipamentos para gerar receita e, portanto, cada minuto parado significa

perda de receita.

Uma outra vantagem não menos importante derivada desta estratégia de

revendas é o fato de o cliente poder contar sempre com mais de uma

alternativa onde encontrar os produtos e serviços oferecidos por K, podendo

escolher aquele que oferecer as melhores condições de preço, pagamento e

qualidade de atendimento.

A estratégia em si defende que o tamanho de cada revenda e o livre mercado

entre elas vai beneficiar o cliente e, por conseqüência, a própria K em relação

aos seus concorrentes pois:

• por se tratar de empresas de pequeno / médio porte, as revendas oferecem

maior agilidade na tomada de decisão para atender o mercado (menos

burocracia e contato direto com a instância decisôra, por exemplo), coisa

que é mais difícil encontrar em grandes corporações. Assim, as decisões

são tomadas no local, muitas vezes na sede do cliente, não havendo

necessidade de consultar e/ou esperar autorização da matriz que está

muitas vezes numa capital de outro Estado;

• da mesma maneira, elas podem também se adaptar ou refletir melhor as

características de cada micro região, sem ter que necessariamente

transmitir e convencer as diferentes instâncias decisórias de uma grande

corporação quanto à estas necessidades específicas;
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• a oferta de preços finais dos produtos vai depender muito mais da qualidade

de gestão de cada revenda, estando aquela que possui: a) melhor trânsito

na esfera corporativa - privada ou pública; b) uma equipe técnica melhor

preparada para enfrentar os problemas que surgem em campo; c) uma

melhor gestão financeira, apta a crescer mesmo oferecendo preços mais

competitivos, pois esta estratégia comercial agressiva é compensada por

uma margem de contribuição maior, derivada da maior eficácia na gestão

dos recursos;

• as pessoas que estarão à frente de cada revenda, que devemos nos

lembrar, eqüivalem aqui à uma unidade de negócio da corporação, deverão

ser necessariamente empreendedores se pretendem alcançar o sucesso a

que se propõem quando investem seus recursos, materiais e humanos,

numa atividade de negócio próprio, neste caso representando a marca K. Já

vimos, na Parte I deste trabalho, o quão importante é contar com

profissionais empreendedores, principalmente pela habilidade de visualizar

mudanças no ambiente e daí, novas oportunidades para os negócios.

Sabemos também a dificuldade que é para uma corporação recrutar e reter

profissionais com perfil empreendedor, o que faz deste um ponto forte da

estratégia.

Mas esta estratégia também enfrenta problemas que exigem da corporação

muito cuidado, principalmente na escolha de cada empreendedor candidato a

revenda K, pois um erro na condução deste processo de seleção e capacitação

técnica pode comprometer de modo irremediável o nome e marca da

corporação. Vejamos alguns destes problemas:

• a falta de uma boa estrutura tecnológica e sistemas de informação, típica de

uma pequena empresa, pode resultar numa série de problemas de

atendimento ao cliente à medida que a revenda aumenta sua participação

no mercado. Estes problemas podem'ser:
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• falta de alguns e excesso de outros itens de estoque;

• demora no atendimento de clientes;

• erro no dimensionamento de contratos, levando a operar com

resultados negativos em função da sub-estimação dos custos ou até

mesmo perdendo concorrências em função de preços

superestimados;

• a falta de capacitação e sistemas para a gestão financeira também é um

outro sério problema que pode vir a afetar a corporação à medida que a

disfunção financeira da revenda leva à inadimplência e compromete a

capacidade de geração de novos negócios naquela região, além de, como

subproduto disso, vir a comprometer a continuidade das condições

necessárias para manter um atendimento de qualidade como, por exemplo,

a retenção dos melhores funcionários (técnicos, vendedores e

administrativos). A inadimplência afeta diretamente o capital de giro da

corporação, comprometendo recursos que estariam sendo destinados a

aplicações mais produtivas e rentáveis. A exposição a maior risco também

inibe a aprovação de novos negócios, que normalmente exigem prazos

alongados de pagamento, podendo dificultar a recuperação financeira da

revenda mas, ainda mais importante, podendo significar a perda de fatias,

que não custam pouco a conquistar, do mercado para a concorrência.

• A ausência de atividades de planejamento aliada à diversidade de

interesses e expectativas de cada um dos sócios existentes no conjunto de

revendas pode levar a graves problemas de coordenação, ritmo e direção

dos negócios, quando comparados com os interesses estratégicos da

corporação. A princípio são os interesses dos acionistas da corporação que

balizam a estratégia que deverá ser viabilizada e seguida pelas demais

partes do sistema. Não havendo sintonia quanto à coordenação, ritmo e

direção a ser tomada, o que fatalmente ocorrerá é uma seqüência de
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decisões e atos desconexos que transmitirá ao mercado uma mensagem

extremamente negativa para a imagem da corporação.

Em síntese, podemos dizer que se por um lado a estratégia de atuar através de

uma rede ampla de revendas confere maior agilidade e flexibilidade frente às

demandas do mercado, podendo-se chegar quase que à customização do

atendimento sem onerar tanto o custo final, por outro sujeita a corporação aos

riscos e problemas oriundos dos limites tecnológicos, de gestão e de estratégia

típicos da pequena / média empresa.

CRIAÇÃO DO BSC

No esforço de alavancar as virtudes e superar os obstáculos, alguns dos quais

comentados acima, que uma estratégia de operar através de uma rede de

parceiros traz em seu bojo, avaliaremos aqui se e como o BSC pode auxiliar K

na implantação de sua estratégia visando conquistar maior participação de

mercado no Brasil.

O modelo de BSC aqui estudado é em si apenas um dos muito que poderiam

surgir do exercício de tentar tornar conhecido, compreensível, aceito e

viabilizado o planejamento estratégico de uma organização no contexto em

questão.

Para este trabalho de avaliação de quão útil pode ser o BSC neste contexto, foi

elaborado um modelo de BSC corporativo que K poderia adotar para

implementar seu planejamento estratégico. A partir deste BSC corporativo

poder-se-á estudar as conseqüências de K não pensar e agir corporativamente,

isolando-se como uma unidade de negócios a mais e parte da transnacional K.
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Também poder-se-á ver como os BSC auxilia o enfrentamento dos limites

impostos pelas fragilidades típicas de pequenas empresas.

o PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O primeiro passo é ter claro qual é a estratégia que a subsidiária brasileira K

pretende seguir para atender os interesses da corporação K. Mais uma vez é

muito importante lembrar que cada unidade de uma grande corporação assume

papéis diferentes em função do ponto de vista que se olha, ou seja, como

demonstrado no diagrama abaixo, uma SBU ora é vista como uma unidade do

sistema e outra é vista como uma corporação frente às suas próprias unidades.

Assim, K é parte de um plano estratégico corporativo do ponto de vista da

matriz continental (no caso, USA), tendo que contribuir positivamente com isso,

fato este que exige a definição de seu próprio plano estratégico.

Mas na hora de definir seu plano estratégico local, deve considerar que o

sucesso dele está atrelado ao resultado de cada SBU subordinada a ela,

portanto, deve elaborar um planejamento também com características

co rpo rativas.

Isto significa dizer que estrategicamente as revendas estão para K como K está

para a unidade americana e, esta última para a matriz japonesa. Se assim não

pensar e agir, então os planos de K tenderão a ser bem sucedidos apenas

naqueles pontos que dependem única e exclusivamente das ações internas de

K, fracassando em tudo que depender dos resultados de suas revendas.
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Seguindo por este caminho, K deverá desenvolver um plano estratégico

corporativo, compatível com os resultados que precisa alcançar como parte que

é do plano corporativo da unidade americana, que oriente o estabelecimento de

objetivos, metas, ações e resultados específicos e em sintonia com a

necessidade e característica de cada unidade local, incluindo a si própria.

Se assim conseguir, fatalmente cada unidade local contribuirá a seu modo para

o sucesso do plano estratégico, e esses efeitos se estenderão por todo o

sistema corporativo.

Sendo assim, a contribuição da subsidiária brasileira K para com o plano

corporativo da matriz americana pode ser refletida numa estratégia corporativa

envolvendo todo o conjunto de revendas, conforme abaixo:
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ESTRATÉGIA CORPORATIVA de K

AUMENTAR CONTíNUA E GRADA TlVAMENTE O PARQUE INSTALADO NO

SEGMENTO CORPORA TIVO, OFERECENDO PRODUTOS E SERViÇOS DE

QUALIDADE, A PREÇOS QUE GARANTAM UMA RENTABILDADE

CONFORTÁVEL, VISANDO CRIAR UMA BASE SÓLIDA DE RECEITA

Ao definir uma estratégia como acima descrito, os desafios começam a surgir à

frente de K. Vejamos:

1. Quantas de suas revendas concordam com a estratégia desenhada como

sendo a melhor forma de enfrentar a concorrência e assim garantir a

continuidade de seus negócios?

2. Quantas terão seus interesses atendidos por ela?

3. Por que crescer "gradativamente" e não agressivamente?

4. Por que segmentar no mercado "corporativo" e desprezar os profissionais

liberais, pessoa física, etc.

5. Por que se preocupar tanto com a "qualidade" de nossos produtos e

serviços se nossos concorrentes cresceram e se mantém no mercado

fornecendo "qualquer coisa"?

6. Por que vender a preços que garantam uma "rentabilidade confortável"

enquanto nossos concorrentes se lançam a qualquer custo para garantir e

ampliar suas participações no mercado, visando talvez a obtenção de lucro

no longo prazo?

Ao tomar ciência destas questões fica claro que não basta definir e divulgar

uma estratégia para que o sucesso dos negócios esteja mais próximo. Se o

BSC é uma boa ferramenta para traduzir esta estratégia em um conjunto de
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objetivos, indicadores, metas e ações, por outro lado isso não garante que

todos concordem e se comprometam com a direção e ritmo tomados.

Uma das dificuldades para essa coesão que se espera em torno da estratégia é

a forma como ela é elaborada. Na Parte I deste trabalho vimos como é

importante envolver muitas pessoas e equipes na elaboração do planejamento

estratégico, mas também vimos que esta é uma orientação que sempre vem de

cima para baixo. Quando estamos nos referindo a uma unidade de negócio

única, independente, este fato até pode não ter tanta relevância pois fica mais

fácil alinhar os interesses das pessoas que estão diretamente envolvidas no

processo.

Mas no caso em questão estamos falando de decisões que foram tomadas

distantes da realidade local (Japão, Estados Unidos), que foram influenciadas

por fatores muitas vezes sem qualquer relação com os problemas locais (ação

da concorrência em mercados mais significativos do que o Brasil), entre outras.

Assim, falar em agregar pessoas em torno da elaboração da estratégia não faz

sentido porque elas certamente caminharão para uma direção talvez oposta à

que se entende necessária para o sucesso das estratégias corporativas de

níveis superiores.

Portanto, para se seguir adiante é imperioso que uma profunda discussão se

faça entre K e suas revendas buscando aparar arestas, encontrar argumentos

que mostrem os resultados de determinada estratégia no longo prazo e

identificar quem efetivamente se alinhará com o plano estratégico a ser

implementado.

Um canal que pressuponha feedback nos dois sentidos, de cima para baixo e

vice-versa, também é fundamental para sensibilizar a alta direção estratégica

quanto à necessidade de permitir espaço para que as especificidades locais

possam ser atendidas sem ferir mortalmente o plano estratégico corporativo.
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Aqui fica clara também a importância do processo de seleção das revendas, da

definição do que deve ser este conjunto em termos de quantidade e qualidade,

aqui entendida como o perfil dos acionistas, estilo de gestão, estrutura

financeira, visão de negócio, etc., realçando aos olhos a necessidade de fazê-lo

sempre em termos de longo prazo. Sem isso, o sucesso da aplicação de um

BSC neste contexto parece bastante comprometido.

É bem verdade que os problemas relacionados acima são esperados se a

estratégia em si é divulgada como uma imposição ao conjunto, esperando que

com isso todos se mobilizem em busca de resultados que atendam os objetivos

estratégicos estabelecidos. Uma das finalidades a que se propõe o BSC é

exatamente evitar esta situação conflituosa que impede a implementação da

estratégia, principalmente se o que se busca representa mudanças radicais.

Como dito por R. KAPLAN e D. NORTON (1997, p.305), "o processo de

desenvolvimento do 8alanced Scorecard dá à organização, normalmente pela

primeira vez, uma clara visão do futuro e do caminho para chegar lá".

Pelas palavras acima vale reforçar que muito do sucesso do BSC está atrelado

ao ''futuro'', ou seja, como cada parte o vê e pensa chegar até ele. O BSC em si

certamente não é suficiente para alinhar os interesses de todos quanto à esta

questão mas mostra ser, como veremos adiante, uma ferramenta importante

neste processo de esclarecimento estratégico que se faz necessário para

alcançar o consenso gerencial.

Mas uma vez superado este primeiro obstáculo, podemos continuar o

desenvolvimento do nosso modelo de BSC para K.

Como já vimos na Parte 11 deste trabalho, o BSC se apoia em 4 perspectivas

para traduzir a estratégia em objetivos e ações. Desta forma, a estratégia

corporativa deve também seguir este modelo, definindo então, temas

estratégicos corporativos buscando traduzir, sob a ótica de cada perspectiva,

como pode a estratégia ser bem implementada em cada local. Estes temas
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estratégicos são amplos exatamente para permitir que cada SBU identifique a

melhor maneira de alcançar seus resultados e que atendam a estratégia

corporativa.

No caso em questão definimos os temas estratégicos como abaixo:

TEMAS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS

FINANCEIRO

AUMENTAR BASE SÓLIDA DE RECEITA

PRESERVAR RENTABILIDADE DOS NEGÓCIOS

CLIENTE

AUMENTAR PARTICIPAÇÃO NO MERCADO

CONQUISTAR A FIDELIDADE DO CLIENTE

PROCESSOS INTERNOS

MIX DE PRODUTOS E SERViÇOS TECNOLÓGICA E QUALITATIVAMENTE

.ADEQUADOS À DEMANDA DO MERCADO

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

RETENÇÃO DOS MELHORES QUADROS

ACESSO A INFORMAÇÕES

FEEDBACK
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A apresentação dos temas estratégicos corporativos concomitantemente com a

estratégia corporativa ajuda muito a dissipar parte dos problemas advindos da

formulação estratégica desenvolvida pela alta direção pois permite, a cada SBU

integrante da corporação, refletir sobre como pode ela contribuir com os

interesses globais do conjunto sem agredir seus interesses particulares.

Normalmente, empresas com o perfil similar ao das que estamos estudando

neste trabalho, as revendas, como bem lembra R. KAPLAN e D. NORTON

(1997, p.310) são gerenciadas por profissionais com "nenhuma experiência na

formulação de suas próprias estratégias e no gerenciamento do processo

através dos quais essas estratégias seriam implementadas".

É fundamental que no decorrer do processo, ao longo dos anos, de elaboração

e implementação do BSC, se consiga desenvolver estas novas habilidades

entre os dirigentes das SBU's, no caso aqui, as revendas. Anteriormente

destacamos a vantagem de poder contar com empreendedores à frente do

processo de comercialização e distribuição de produtos de uma empresa, no

caso K, fato este que ganha ainda mais importância se alavancado pelo

desenvolvimento de habilidades de gestão do negócio em termos de longo

prazo.

R. KAPLAN e D. NORTON (1997, p.312) reforçam isso quando dizem que à

medida que a SBU cresce, a escala de negócio muda radicalmente exigindo

assim que o dirigente dela seja mais estrategista e menos comerciante.

A seguir exploramos como cada tema estratégico poderia ser trabalhado pelas

revendas de K.

,
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FINANCEIRO

AUMENTAR BASE SÓLIDA DE RECEITA

PRESERVAR RENTABILIDADE DOS NEGÓCIOS

Considerando que cada região apresenta características absolutamente

distintas uma das outras, podemos aceitar que uma revenda localizada num

mercado fortemente industrializado se organize para atender os temas

estratégicos financeiros, principalmente o de "aumentar a base sólida de

receita", oferecendo os produtos K, principalmente os de grande volume, na

forma de contratos de locação para 24, 36 ou até mesmo 48 meses. Desta

forma criaria um fluxo estável de receita que lhe permitiria planejar melhor sua

estrutura e crescimento futuro.

Por outro lado, uma SBU sitiada numa região marcada pela forte concentração

de atividades comerciais e prestação de serviços, onde a presença de

profissionais liberais, autônomos e pequenas empresas é a regra, o consumo

de produtos de baixo volume é grande e, normalmente, estes são escoados não

pela linha de locação mas sim pela venda definitiva, muitas vezes financiada

em algumas parcelas. Desta forma o fluxo de receita já não pode ser

considerado tão estável quanto no cenário anterior, pois está sujeito a uma

infinidade de circunstâncias nos campos macro e microeconômico (renda local,

taxas de juros e cambial, nível de emprego, etc.). Uma pequena receita de

assistência técnica poderia ser agregada ao negócio para cada unidade

vendida. Daí que "preservar a rentabilidade do negócio" pode ser o melhor

caminho a percorrer por esta SBU para contribuir para o sucesso do plano

estratégico, estruturando uma forte e competente operação comercial.

Nas duas hipóteses acima encontramos uma forma de alinhar os interesses

individuais em prol do interesse corporativo ..Haveria certamente a possibilidade

de alguma SBU não concordar com nenhum dos temas estratégicos da

perspectiva financeira, defendendo, por exemplo, que para se manter ou
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crescer no mercado seria necessário enfrentar a concorrência sacrificando a

rentabilidade, no curto prazo, vendendo com margens muito estreitas, visando

ganhar externaiidade no mercado para, no futuro, colher frutos.

Esta é uma estratégia verdadeiramente perigosa, que exige muito cuidado e

capital na sua condução. Antes de mais nada, cabe avaliar se esta é uma

estratégia válida para este tipo de mercado. Diante disso, não cabe ao BSC a

responsabilidade de definir qual estratégia é a melhor, mas tão somente, e uma

vez definida, facilitar seu entendimento, a identificação do que é preciso fazer

para ser bem sucedido na sua implementação e avaliar os resultados obtidos e

as chances de sucesso nos resultados futuros.

Neste momento é que a importância de quem coordena o processo BSC se faz

visível pois serão as reuniões freqüentes entre as partes que poderão

evidenciar todas estas divergências, limites, interesses e resultados no longo

prazo.

o que espera sim do BSC é que através dele cada parte possa perceber bem o

esforço que cada um deve fazer para que cada objetivo seja alcançado, de

modo que este sinal seja comparado com a realidade de cada um a fim de

revelar a viabilidade do plano. Nenhum plano é tão errado quanto aquele que

não se pode executar.
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CLIENTE

AUMENTAR PARTICIPAÇÃO NO MERCADO

CONQUISTAR A FIDELIDADE DO CLIENTE

Da mesma forma, ao analisar os temas estratégicos da perspectiva do cliente

vemos que para aquela revenda, que atua fortemente com locação de produtos

de médio e alto volume, alcançar seus objetivos financeiros poderá ser

necessário aumentar a quantidade de clientes de sua carteira pois, digamos

assim, seus clientes atuais são muito fiéis em função da boa qualidade dos

produtos e serviços de pós venda oferecidos.

Nesta mesma situação, uma outra revenda poderia entender que seria melhor

partir para programas de qualidade visando melhorar o nível dos serviços

oferecidos, visto que a insatisfação crescente de seus clientes tem causado

muita instabilidade no fluxo de receita em função de freqüentes cancelamentos

de contratos.

Assim segue para aquele que opera forte em operações de venda, que

identifica que sua dificuldade em preservar a rentabilidade dos negócios está na

falta de fidelidade do cliente, sendo que toda vez que o cliente necessita do

produto ele parte para uma cotação agressiva de mercado, não valorizando os

serviços de pós-venda, garantias e infra-estrutura de atendimento. Portanto,

sua ação dentro da perspectiva do cliente para garantir seus objetivos

financeiros deve estar atrelada à necessidade de conquistar a fidelidade do

cliente, talvez "servicificando" o produto e assim poder anunciar e cobrar algo a

mais pelo valor agregado.

Outra situação possível para esta mesma revenda, ou outra nas mesmas

condições, é perceber que o mercado potencial para os produtos K é bem maior

do que ela tem conseguido alcançar, visto que seus clientes possuem também

produtos da concorrência ou, ainda, não exploram todo o potencial que os
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produtos K podem oferecer dentro do conjunto de atividades que o cliente

exerce. Neste caso, para garantir o sucesso de seus objetivos financeiros esta

SBU deverá desenvolver ações que a leve a conseguir vender mais para os

mesmos clientes.

Novamente fica fácil perceber quão flexível deve ser o BSC corporativo para

que possa acomodar todas as particularidades que permeiam sua rede de

"unidades de negócio". Desta forma os diferentes interesses vão se alinhando à

medida que percebem onde podem chegar no curto e longo prazo.

Se paramos aqui mais uma vez para imaginarmos situações de conflito de

interesses onde possamos testar a validade do BSC, vemos que a discussão

migrará novamente para a definição da estratégia corporativa e como ela foi

desenvolvida. Talvez possamos nos deparar com uma SBU que não queira

crescer mais pois não tem interesse em investir no negócio, ficando tão

somente na extração de parte dos resultados obtidos. Neste caso, o problema

não seria relativo ao BSC ou até mesmo da estratégia; caberia aqui selecionar

melhor os que devem compor o conjunto de SBU. De qualquer modo o BSC

ajuda a identificar situações como essa à medida que vai se traduzindo a

estratégia, estabelecendo objetivos e ações. Certamente, sem um instrumento

como esse, as chances de uma SBU não comprometida com a estratégia

corporativa permanecer no conjunto seriam grandes visto que dificilmente um

resultado corporativo negativo ou subdimensionado seriam imputados a ela,

pois não haveria meios para quantificar e responsabilizar.

Um outro conflito possível poderia surgir do questionamento do ritmo deste

crescimento desejado. A estratégia é clara quando diz que o crescimento

desejado deve ser alcançado gradativamente, ou seja, acelerar o crescimento

pode não ser desejável em função do capital de giro requerido para financiar as

operações, o risco de vender para clientes não merecedores de crédito, o risco

de perder qualidade no atendimento técnico em função da presença de muitos

técnicos ainda não experientes, etc ..
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De todo modo, esta é uma situação ainda contornável caso se constate um bom

nível capitalização financeira, técnica e que se mantenham os objetivos

financeiros.

Um terceiro foco de divergência está na segmentação do mercado ao definir

como alvo apenas o mercado corporativo, definido como sendo composto

pelas médias e grandes empresas, com enormes ressalvas ao setor

governamental. Obviamente que um mercado como o de Brasília está

contemplado nos planos de qualquer empresa exigindo, portanto, mais

flexibilização no planejamento estratégico.

Essas infindáveis combinações de interesses, ponto a ponto, nos remete ao

quadro abaixo que representa uma tentativa de identificar as combinações

possíveis de interesses convergentes e divergentes à estratégia anunciada.
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Condições Estratégicas Segmento
Corporativo C 1
Não Corporativc NC O Ritmo
Gradual G 1
Acelerado AC O Receita
Contratos CT 1
Vendas V O Preço
Baixo B O
Confortável M 1
Excelente A 2

Resultado Pontos Estratégia
5 C G CT A
4 C G CT M
3 C G CT B
4 C G V A
3 C G V M

rejeitável 2 C G V B
4 C AC CT A
3 C AC CT M

rejeitável 2 C AC CT B
3 C AC V A

rejeitável 2 C AC V M
rejeitável 1 C AC V B

4 NC G CT A
3 NC G CT M

rejeitável 2 NC G CT B
3 NC G V A

rejeitável 2 NC G V M
rejeitável 1 NC G V B

3 NC AC CT A
rejeitável 2 NC AC CT M
rejeitável 1 NC AC CT B
rejeitável 2 NC AC V A
rejeitável 1 NC AC V M
rejeitável O NC AC V B

12 24 Frequência

o quadro extrai 4 elementos importantes da estratégia anunciada - a

segmentação de mercado, o ritmo de crescimento, a estabilidade do fluxo de

receita e o nível de preço - e procura identificar, através das combinações

possíveis entre elas, outras formações estratégicas admissíveis no seu modelo

inicial.
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Considerando que K define a segmentação de mercado e o ritmo de

crescimento como sendo as colunas mestras de sua estratégia, a única

combinação admissível para K, caso uma revenda decida por contrariar estes

princípios, é aquela que decide vender contratos a preços excelentes de

mercado. Ou seja, caso uma revenda queira trabalhar um mercado diferente do

corporativo e ainda assim crescer aceleradamente, isso só seria admissível se

ela conseguisse atuar no mercado vendendo contratos locação a preços

verdadeiramente excelentes, de tal modo a compensar o risco assumido por tal

conduta. Na prática, num mercado extremamente competitivo, isso se torna

quase impossível de tal sorte que, se oportunidades aparecerem, deverão ser

aproveitadas.

No caso do modelo apresentado, esta alternativa de composição estratégica

radical acumula 3 pontos, estabelecendo assim o perfil mínimo que uma

combinação deveria assumir para ser considerada compatível com a estratégia

corporativa de K.

Desta forma, de 24 combinações possíveis dos elementos que compõem a

estratégia de K, excluindo a própria, encontramos mais 11 que poderiam gerar

novas estratégias no nível das SBU's. Este modelo é obviamente uma

simplificação da realidade visando mostrar que a flexibilização das partes

permite acomodar os diferentes interesses, alinhando-os na direção da

estratégia corporativa e que o BSC chama a atenção para esta possibilidade e

abre caminho para o entendimento à medida que vai explodindo a lógica que

encerra a estratégia da corporação.

Disso podemos concluir pelo menos duas coisas:

1) Uma estratégia corporativa bem elaborada deve presumir suficiente

flexibilidade para admitir outras estratégias derivadas da combinação dos seus

principais elementos de ação;
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2) O BSC é uma excelente ferramenta para ajudar a entender que outras

estratégias, no nível das SBU's e que respeitem os elementos principais, são

perfeitamente admissíveis, sendo isto uma condição fundamental para se

conseguir o alinhamento de diferentes interesses.

De fato, todos querem ganhar e acreditam ter a melhor receita para isso,

principalmente quando estamos lidando com empreendedores. O problema está

em fazer com que as partes percebam que são partes do todo corporativo e que

suas realidades locais e interesses não podem prevalecer sobre a realidade e

interesses da corporação. Na outra mão, a corporação deve ter a devida

sensibilidade de elaborar um plano estratégico que contemple boa parte, se

não todas, destas divergências entre realidades e interesses.

Como bem mostra KAPLAN e NORTON:

[...] as estratégias para as organizações da era da informação não podem

ser tão lineares e rígidas[ ...] A estratégia planejada, embora elaborada com

as melhores das intenções e com as melhores informações disponíveis,

talvez não seja a mais adequada ou válida para as condições atuais. (R.

KAPLAN e D. NORTON, 1997, p.262)

Dando continuidade à nossa análise dos temas estratégicos, podemos dizer

que as perspectivas financeira e do cliente são decisivas na problemática do

alinhamento de interesses pois, enquanto a perspectiva financeira revela de

cada um o que se quer obter como resultado no curso das operações, a

perspectiva do cliente revela aquele que cada um acredita ser a melhor receita

do como chegar lá.

À medida que avançamos na análise das demais perspectivas vamos

percebendo que as questões vão ficando cada vez mais específicas, restando,

de um modo geral, poucas chances da haver conflito de interesses. Não se

trata aqui de esmaecer a importância da análise das perspectiva dos processos
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internos e da aprendizagem e crescimento quando se fala do BSC e do

planejamento estratégico.

Muito ao contrário, é durante esta etapa que muitas das decisões assumidas

nas anteriores vão se mostrar viáveis ou não. Se não houver infra-estrutura

operacional, logística ou de informações; se não houver competência na área

de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços; se não houver

eficácia operacional; se não houver uma equipe bem preparada e motivada;

enfim, se não houver capital para sustentar todas as decisões assumidas

anteriormente, de que terão valido as discussões anteriores?

Parece obvio que as decisões da perspectiva financeira e do cliente devem

considerar a capacidade e potencial de cada unidade. O que se está tentando

dizer aqui é que à medida que vamos avançando na análise, ela vai se

individualizando e resumindo-se a fatos concretos, a realidade de cada SBU,

distanciando-se do campo abstrato dos interesses e reduzindo os pontos de

conflito.

Talvez este momento seja o da união de esforços, onde uma frase assim: "uma

vez tendo chegado ao consenso quanto aos nossos objetivos financeiros e de

clientes ... ", simbolizando o primeiro ciclo, pudesse ser complementada por: "... é

hora de juntos centrarmos esforços na aquisição das condições necessárias

para alcançá-los, compartilhando recursos financeiros, materiais e intelectuais".

Por assim acreditar, não há necessidade de avançarmos na análise dos temas

estratégicos relativos às perspectivas dos processos internos e aprendizado e

crescimento.
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OBJETIVOS, INDICADORES, METAS E AÇÕES

Tendo sido apresentada e discutida a estratégia corporativa e seus temas

estratégicos da subsidiária brasileira K, seguimos com o desenvolvimento do

BSC mostrando agora a definição dos objetivos, indicadores, metas e ações

que caberiam à própria K, enquanto uma SBU também. Muito da estrutura de

seu BSC vai representar o que seria o BSC de algumas revendas, pela

similaridade dos negócios e operações. Entretanto, o BSC de K deve

contemplar alguns objetivos de caráter corporativo visto que a ela cabe a

organização e desenvolvimento da rede de revendas.

FINANCEIRA
au m en tar receitas

reduzir custos
melhorar uso de ativos

APRENDIZAGEM
capacitar equipes

com prom issar equipes
ouvir a voz do cliente

CLIENTE
aumentar participação mercado

serviços de qualidade
satisfação das revendas

PROCESSOS INTERNOS
m ix p rod u tos/serviços ad eq uados

capacitação gerencial
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A figura acima revela a estrutura do BSC de K com suas 4 perspectivas e

podemos ver na perspectiva do cliente um objetivo que é estritamente de

caráter corporativo: conquistar a satisfação das revendas. Um objetivo como

esse revela a preocupação da corporação em manter sua rede de revendas

sempre satisfeita em atuar como parceiro de K, condição fundamental para que

a corporação ganhe e mantenha o nível de confiança necessário para alinhar os

interesses de todos na sua estratégia de longo prazo e, com isso, aumente as

chances de alcançar seus objetivos financeiros também de longo prazo.

Ainda seguindo esta linha de raciocínio, encontramos mais um objetivo de

caráter corporativo na perspectiva dos processo internos, quando K coloca

como um dos objetivos a capacitação gerencial das revendas, entendendo ser

crucial para o sucesso das iniciativas de planejamento poder contar com um

grupo de empreendedores capazes de refletir sobre os negócios não só do

ponto de vista comercial e/ou técnico, como também do ponto de vista de

gestão - no curto, médio e longo prazo.

Por fim, na perspectiva da aprendizagem e crescimento, aparece um objetivo

que é buscar sempre ouvir a voz do cliente, não se limitando às revendas mas

buscando alcançar a voz do usuário final de seus produtos e serviços. Assim

fazendo poderá a corporação ajustar a sintonia fina e fazer refletir em suas

atividades de planejamento - e revisões do mesmo - os problemas que afligem

o conjunto das revendas, além de poder desenvolver produtos e serviços

adequados ao mercado.

Estando todas estas preocupações de cunho corporativo expressas no BSC de

K, o conjunto de funcionários de K poderão ter a devida noção de quão

abrangente e importante são suas ações. Aqui talvez possamos entender com

clareza um dos pontos fortes do BSC que é evidenciar a importância da relação

de causa e efeito no momento de definir os objetivos, seus indicadores, metas e

ações. Quando não se pode contar com uma ferramenta como o BSC, aumenta

o risco desta relação de causa e efeito se perder, levando à definição de
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objetivos, indicadores, metas e ações que em nada contribuem com os

objetivos financeiros da empresa, sejam eles de curto ou longo prazo. Muitas

vezes sequer se consegue descobrir em tempo que se está indo por um

caminho errado, não tendo assim a chance de corrigir o rumo dos negócio em

tempo de evitar um catástrofe.

A figura abaixo evidencia uma idéia de como se dá esta relação de causa e

efeito entre perspectivas, objetivos e estratégia.
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ESTRATÉGIA: aumentar contínua e gradativamente o parque instalado no segmento
corporativo, oferecendo produtos e serviços adequados e de qualidade, a preços que

garantam uma rentabilidade confortável, visando criar uma base sólida de receita.
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Da tabela acima destacamos um ponto importante que é a questão da utilização

dos ativos. Estamos falando de capital de giro, estoque, ativo imobilizado, entre

outros, que são na maioria das vezes focos de divergências entre uma empresa

e sua rede de distribuição. São reclamações de toda ordem, tais como a falta

de itens no estoque, falta de recursos para propaganda e marketing, prazos de

financiamento das vendas muito curto, e até mesmo a intolerância e cobrança

de juros na inadimplência.

Quase sempre são discussões nascidas da falta de visão de alguns

empreendedores que não conseguem ver o impacto que a utilização errada dos

ativos representa para uma empresa. Por isso mesmo, muitas vezes

aprofundam um problema de déficit de caixa pois buscam solucioná-lo

aumentando vendas quando se têm ciclo financeiro desfavorável, ou seja,

recebe do cliente somente depois de ter pago o fornecedor.

Da maneira como é elaborado o BSC este tópico pode e deve ser claramente

identificado no planejamento estratégico, trazendo com ele todas as demais

conseqüências da cadeia de causa e efeito. Ao fazer isso aumenta muito a

chance de uma divergência quanto ao plano estratégico ser dissipada na

origem, evitando desgastes desnecessários. Refletir quanto custa manter um

estoque muito alto pode aglutinar pessoas em torno do problema que é

encontrar uma solução que resolva o problema do cliente sem causar outro

para a empresa. Da mesma forma, entender o ciclo financeiro de uma operação

comercial, isto é, o impacto em termos de capital de giro e caixa, pode fazer

mudar de idéia um empresário até então decidido a ir ao mercado com preços e

condições de financiamento agressivos.

Percebe-se então que desde que anunciamos uma provável estratégia

corporativa para K e nela visualizamos uma série de possíveis divergências

com seus parceiros comerciais, à medida que avançamos na compreensão da

lógica do BSC - temas estratégicos, perspectivas, definição de objetivos e suas
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relações de causa e efeito - vão ficando mais nítida as oportunidades de

solução das divergências e alinhamento dos interesses.

Se avançamos um pouco mais na análise da estrutura do BSC chegaremos

aos indicadores de resultado e de desempenho, que assumem um papel de

extrema importância para o sucesso do BSC. De nada adianta um BSC

inicialmente bem elaborado nas suas premissas se não contemplar meios de

indicar aos condutores do processo se os resultados obtidos estão confirmando

a exatidão das premissas e, mais importante ainda, se o caminho correto

continua sendo o mesmo.

Num ambiente de extremas incertezas não é permissível imaginar uma

estratégia que não demande revisões periódicas e são nesses momentos que

os indicadores de desempenho podem colaborar muito para indicar as

correções de rota necessárias. A escolha de indicadores corretos pode até

mesmo colaborar para o alinhamento de interesses. Veja o quadro abaixo:

OBJETIVOS INDICADOR DE INDICADOR DE
FINANCEIROS RESULTADO DESEMPENHO

Aumentar a receita Faturamento total % receita de contratos
Tempo de resposta

Aumentar produtividade Qtde. máquinas / Tempo de
técnica técnico permanência no

cliente
% $ atrasos / carteira

Melhorar utilização dos Valor inadimplência de créditos a receber
ativos

Do quadro acima podemos imaginar que uma revenda que tenha insistido numa

daquelas 12 estratégias alternativas identificadas anteriormente, com vendas

aceleradas e/ou mercado não corporativo, possa, a partir de um certo momento,

começar a registrar resultados tais como abaixo:
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1. Aumento do faturamento total gerado pelo crescimento das vendas

diretas;

2. Diminuição da participação de receitas geradas por contratos de locação

no total de receitas da empresa;

3. Aumento da quantidade máquinas por técnico;

4. Aumento do tempo de resposta aos chamados técnicos de clientes;

5. Aumento do tempo de permanência nas visitas técnicas;

6. Crescimento do valor de créditos em atraso;

7. Crescimento do percentual de créditos em atraso dentro da carteira total

de créditos a receber.

Uma análise rápida deste cenário, se considerado apenas os indicadores de

resultado 1 e 3, poderia nos levar a concluir que a estratégia adotada foi a

correta e está gerando os resultados esperados: aumento de receita e

produtividade técnica.

Porém, os indicadores de desempenho 2, 4, 5 e 7 apontam para problemas

graves mais a frente. Eles indicam que a desatenção para as receitas oriundas

de novos contratos de locação em favor da receita gerada nas vendas de

produtos está dando uma falsa impressão de melhor produtividade técnica pois

fez crescer a relação máquinas / técnicos. No entanto, a falta de manutenção

periódica faz crescer a quantidade de chamados para resolver os problemas e

estes, por sua vez, são mais graves, tomando mais tempo cada vez que um

técnico é chamado para resolve-lo. Agravando este ponto, o tempo de resposta

ao chamado do cliente cresce pois diminui o número de técnicos disponíveis, e

isto tende a gerar insatisfação nos clientes. Por estarem insatisfeitos com o

atendimento recebido tendem estes clientes a retardar o pagamento dos

compromissos até que o problemas estejam bem resolvidos. Podem até mesmo
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decidir pela devolução dos produtos reduzindo assim o volume de créditos a

receber.

Feita uma avaliação mais rigorosa dos indicadores poderia este empresário

repensar sua decisão estratégica reconhecendo que o melhor caminho talvez

fosse mesmo ter se alinhado aos demais e à estratégia corporativa de K.

Este é apenas mais um exemplo de como o BSC, quando bem elaborado, e

assim como qualquer ferramenta deve ser, pode de fato colaborar, ao longo do

tempo, na difícil tarefa de alinhar interesses em torno de uma estratégia

corporativa.
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CONCLUSÃO

o contexto escolhido para estudar a aplicação do BSC é rico em situações

propícias para o conflito de interesses e, como agravante, pressupõe conflito

não entre duas partes mas sim entre dezenas, podendo chegar a centenas de

agentes.

o desafio maior é analisar como o BSC se comporta frente a uma situação de

conflito de interesses onde as partes não guardam uma relação de poder ao

estilo de patrão versus funcionário, mas sim uma relação de empresa versus

empresa, na qual o interesse maior, se é igual - lucrar - quase sempre diverge

na definição de como e quando alcançá-lo.

Como explorado na Parte I deste trabalho, uma das causas de tão freqüentes

desencontros de interesses pode ser a insegurança causada pela instabilidade

e radicais mudanças que marcam o mundo na era da informação. Cada um

busca se defender com os recursos que julga ser o mais eficaz no combate aos

perigos que visualiza e assim a unidade se perde em meio à tantas visões e

estratégias diferentes.

Neste sentido, uma estratégia corporativa deve ser definida e para ela um BSC

para traduzi-Ia e implementá-Ia na rede de parceiros e colaboradores de K,

enfrentando assim sua missão de alinhar os potenciais distintos interesses

presentes no contexto.

Na realidade o que interessa avaliar é se a estrutura e lógica do BSC abre

oportunidade para que a corporação as explore adequadamente para

demonstrar, de maneira democrática e participativa, o benefício de todo o

conjunto no médio e longo prazo, a insensatez de algumas posições que

estimulam o conflito, a inviabilidade de certas decisões, e as conseqüências -

até o momento e tendências - de cada decisão.
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o entendimento final é de que o BSC cumpre seu objetivo como uma

.ferramenta poderosa e flexível que, se bem manipulada, auxilia a compreensão

correta da estratégia, a seleção de objetivos e indicadores sintonizados com a

estratégia, a identificação das forças que precisam ser exploradas e dos limites

que precisam ser superados. Assim, contribui para a difícil tarefa de alinhar

interesses.

Entretanto, seu desenvolvimento, implementação e resultados demandam

tempo e persistência na formação de uma equipe habilidosa no trato com as

diferenças, no conhecimento do negócio e na sensibilidade para perceber as

barreiras e as mudanças que impactam o mercado no longo prazo.

Como bem demonstrado na Figura 11-1por R. KAPLAN e D. NORTON (1997,

p.201), é imperioso que a Estratégia e a Visão definidas para a empresa sejam

factíveis e traduzíveis em ação, do mesmo modo que as metas daí derivadas

sejam vinculadas à departamentos, equipes· e indivíduos. Também há que

cuidar para que a estratégia esteja vinculada à existência e alocação de

recursos. Finalmente, que se mantenha um acompanhamento constante do

processo, fazendo circular informações importantes tanto de cima para baixo

como no sentido inverso, cuidando para que a atenção seja direcionada para

questões estratégicas.

Isso nos leva a definir como cruciais 3 momentos do processo de

desenvolvimento e implementação do BSC: a definição dos participantes, a

formulação estratégica e a capacitação da organização.

Definir os participantes envolve desde escolher aquele que R. KAPLAN e D.

NORTON (1997, p.300) chama de "arquiteto", até mesmo escolher quem deve

participar do processo, no caso estudado, selecionar os empreendedores e

suas empresas que comporão a rede de revendas de K. O papel do "arquiteto"

é crucial e deve assumir a liderança na formação de uma equipe habilidosa e

da implementação do BSC. Como dito por R. KAPLAN e D. NORTON:
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[...] deve ser capaz de educar a equipe executiva e orientar a tradução da

estratégia em objetivos e indicadores específicos de maneira não

ameaçadora e de forma a não desencadear reações defensivas. (R.

KAPLAN e D. NORTON, 1997, p.300)

Sobre a formulação estratégica devemos nos remeter a Parte I deste trabalho

onde exploramos bastante a importância de rever os paradigmas do

planejamento estratégico, abrindo espaço e oportunidade para capacitar e

envolver cada vez mais pessoas nas diversas atividades de elaboração daquele

que será o centro do BSC e que exigirá o comprometimento de todos durante

sua execução. A mobilização da organização é crucial para o atingimento dos

objetivos propostos.

Por fim, tudo depende dos recursos que a organização dispõe e desenvolve

para sua aplicação. São os recursos materiais, financeiros mas também os

humanos, sendo estes últimos muitas vezes mais limitantes do que os recursos

materiais e financeiros.

Está nos recursos humanos, de todo o sistema corporativo, portanto incluindo

as SBU's, a capacidade de aprender com o erros e a perceber a necessidade

de mudanças de rota e velocidade. São eles que poderão utilizar de maneira

apropriada a infra-estrutura de informação e produção para exercitar a troca de

experiências, exercitado as rotinas de feedback nos dois sentidos e com

intensidade, buscando acelerar o processo de formação e aperfeiçoamento das

equipes. São eles também que deverão adequar a estratégia e seus objetivos à

capacidade real e potencial expressa nos orçamentos do sistema corporativo,

tornando viável a execução do BSC. São eles - acionistas, dirigentes, parceiros

e funcionários - ao final, que deverão ser devidamente recompensados pelos

resultados conclusivos de todo o esforço estratégico.
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