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RESUMO 

o objetivo deste trabalho é demonstrar que os indicadores de desempenho das 

empresas não se limitam apenas aos dados financeiros. Satisfação dos clientes, participação 

no mercado, processos internos, aprendizado e conhecimento - variáveis como estas 

geralmente refletem a situação econômica e as perspectivas de desenvolvimento da empresa 

melhor do que o lucro dos relatórios financeiros. A dependência em relação ao departamento 

de contabilidade para antever o futuro da empresa deixa a organização muito ligada no 

passado. Os gerentes, em quantidade crescentes, estão reformulando os sistemas de 

mensuração de desempenho das empresas, para acompanhar critérios não-financeiros e 

reforçar novas estratégias competitivas. Nesse sentido, quatro dimensões são apresentadas 

como essenciais para avaliar o desempenho das unidades de negócios: financeira; do cliente; 

dos processos internos e; do aprendizado e crescimento. A partir dos objetivos estratégicos, as 

metas de resultados são estabelecidas, desencadeando a sistematização de um conjunto de 

medidas, indicadores e ações, que ultrapassam as fronteiras dos tradicionais sistemas de 

avaliação de desempenho concebidos puramente com base em indicadores financeiros. Depois 

de apresentar um rol de medidas que podem ser implementadas num sistema de avaliação de 

desempenho empresarial, com base nesse novo conceito, foi desenvolvida uma aplicação 

prática numa empresa industrial de médio porte, fabricante de embalagens plásticas, 

resultando num sistema para avaliar o desempenho da empresa, com foco em indicadores não

financeiros. Conclui-se com a aplicação do caso prático, que o sistema de mensuração com 

foco em indicadores não-financeiros revela-se ser mais abrangente e profundo, antecipando-se 

ao planejamento das ações necessárias ao alcance das metas estabelecidas, propiciando à 

organização maior competitividade global. 



Abstract 

The central variable of this dissertation is that only what can he measured can be managed. 

Applied almost universally in the studies of organizational dynamics, the challenge faced in 

the study is to depart from the traditional use of only financiaI indicator as means 01' 

evaluating the success or failure of industrial entities. In the present study some of the 

quantitative indicators (ROI, EBITDA, etc.) from a were approached from a qualitative 

viewpoint, as a support, so to speak, to the qualitative results used as constructs. As a 

consequence of the analysis, it was possible to establish a direct and more clearcut 

connection between management and strategic goals. Therefore It was possible to verify 

improvements in the management performance as follows: 

• Operational decisions became more objective 

• Improvement in the interface among the various departments of FIBRASA. 

• CIo ser integration between the management and operational leveIs. 

• Greater empowerment of the rank and file 

Today FIBRASA is profiting from the results of the study. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como pressuposto básico o aXIoma de que somente pode ser 

gerenciado o que é medido, ou conforme Kaplan e Norton (1997), "O que não é medido 

não é gerenciado". A capacitação, o conhecimento, a motivação e o nível de adesão das 

pessoas, a satisfação e o interesse dos clientes, a idoneidade e pontualidade dos 

fornecedores, a inovação e o desenvolvimento da tecnologia, a adequação dos processos 

produtivos e administrativos, a integração dos recursos internos e a adaptabilidade ao 

ambiente externo, as variáveis internas e externas que afetam a atividade empresarial e 

interferem diretamente na continuidade das organizações, além de todos os indicadores 

patrimoniais e de resultado econômico, devem ser tratados de forma a permitir a avaliação 

da performance do desempenho de seus gestores e da organização como um todo. 

Para isso, o processo de avaliação do desempenho organizacional deve ser 

construído a partir do desdobramento da visão nos objetivos estratégicos e indicadores de 

desempenho, conforme as variáveis selecionadas. Para cada variável deve ser verificado o 

objetivo a ela relacionado, sendo o ideal que para cada uma exista o objetivo estratégico e 

um indicador com meta vinculada. 

Tradicionalmente, os estudiosos têm se empenhado em aplicar os 

indicadores financeiros para avaliar o desempenho empresarial, garantindo um bom grau 

de eficiência nas análises da performance do comportamento dos negócios em relação a 

parâmetros estabelecidos para um determinado período, comparando com a concorrência, e 

em relação ao passado histórico. Desde os indicadores mais usuais e de fácil aplicação 

como o índice de evolução das vendas, por exemplo, até os de cálculos mais sofisticados 

como o ROI, o EBITDA, o EVA, todos os indicadores financeiros encontram na literatura 

especializada metodologia compreensível e clara para aplicação prática, além de que, os 



2 

dados podem ser extraídos dos registros contábeis e demonstrações financeiras das 

empresas. 

No entanto, na atual era da competição global, os indicadores financeiros 

não são mais suficientes para garantir a continuidade e muito menos o sucesso empresarial, 

pois o processo de gestão dos negócios deve contemplar aspectos internos e externos da 

organização, principalmente voltados para o fomento da competitividade, satisfação dos 

clientes, desenvolvimento de competências, inovações, aprendizado, além de promover a 

integração do processo de gestão com a missão e a visão empresarial. 

Por outro lado, os indicadores não-financeiros exigem um modelo de 

negócio bem definido, uma maior capacitação dos gestores para nomeação das medidas, 

para a aplicação da metodologia e, principalmente, para a tomada de decisão que 

geralmente exige um maior número de informações, além de intuição gerencial. 

A interpretação das variáveis não-financeiras é um grande obstáculo à sua 

utilização. Esse tipo de estrutura hoje existe em forma de perspectiva do conhecimento, 

com utilização de medidas de avaliação da competência dos funcionários, da estrutura 

interna e do relacionamento externo. 
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DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

ABC (Activity Based Costing) - é uma metodologia de custeio que procura reduzir as 

distorções provocadas pelos rateios arbitrários dos custos indiretos. Para utilizá-lo é 

necessário definir as atividades relevantes dentro de cada departamento e custeá-las 

(através dos direcionadores de recursos). Custeadas as atividades, relaciona-se o custo de 

cada uma dessas aos produtos. Esta metodologia exige um bom sistema de controle e 

registros, cujos dados devem ser apontados, registrados e acumulados eletronicamente 

numa lógica desenvolvida especificamente para a organização. Isto faz com que, se de um 

lado a metodologia fornece elementos importantes para a gestão do negócio, por outro lado 

ela exige investimentos e pessoal qualificado para operá-la. Por conta disso, deve-se, antes 

de tudo avaliar a relação "custo x benefício" do modelo antes de aplicá-lo. 

Aferição da satisfação do cliente - a empresa coleta regularmente informações dos 

clientes a fim de atribuir prioridades às necessidades deles e medir seu grau de satisfação; 

essas informações são usadas para identificar e eliminar problemas que impedem a 

satisfação total, e desenvolver produtos e/ou serviços que atendam suas necessidades e 

aspirações. 

Ambiente externo - conjunto de entidades que, direta ou indiretamente, impactam ou são 

impactados pela atuação da empresa. Esses impactos ocorrem tanto por um processo de 

troca de produtos/recursos, dinheiro, informações, tecnologia, quanto pela influência 

dessas entidades sobre variáveis políticas, sociais, econômicas, ecológicas, regulatórias, 

etc. 

Análise estratégica - etapa do planejamento em que se desenvolvem reflexões sobre os 

impactos e inter-relações das diversas variáveis que compõem os ambientes interno e 

externo à organização. A avaliação das oportunidades e ameaças com as forças e fraquezas 
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permite à organização se posicionar frente ao futuro, criando as bases para definição de 

objetivos estratégicos. 

Oportunidades Ameaças 

Forças Potencialidades de ação ofensiva Capacidade defensiva 

Fraquezas Debilidades Vulnerabilidade 

Centro de resultados - refere-se à divisão de uma organização como centro de 

acumulação de dados, com o objetivo de apurar custos, despesas e resultados. Os centros 

de resultados são divididos em: centro de custos - quando o objetivo é o de acumular 

somente dados de custos e despesas; centro de lucros - além dos custos e despesas, 

objetiva apurar também o lucro e; centro de investimento - além dos custos e despesas, 

considera também o custo do capital investido no negócio para apurar a agregação efetiva 

de resultado. 

Competência - aliar os conhecimentos técnicos, as habilidades e as características 

pessoais ao alinhamento da empresa. 

Competências essenciais - é uma habilidade ou tecnologia especial que cria um valor 

exclusivo para o cliente. As especializações de uma companhia estão em grande parte 

embutidas no conhecimento coletivo de seus funcionários e nos procedimentos 

organizacionais que formalizam a maneira como os funcionários interagem uns com os 

outros. 

Competitividade econômica - prática de preços de produtos e serviços pelas empresas em 

patamares baixos, propiciada pela racionalização dos custos, alta produtividade e baixas 

margens de rentabilidade. 
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Estratégia - escolha dos segmentos de mercado e clientes que as unidades de negócios 

pretendem servir, identificando os processos internos críticos nos quais a unidade deve 

atingir a excelência para concretizar suas propostas de valor aos clientes dos segmentos

alvo, e selecionando as capacidades individuais e organizacionais necessárias para atingir 

os objetivos internos, financeiros e dos clientes. Estratégias são caminhos alternativos 

escolhidos para se alcançar os objetivos. 

QUE FAZER ~ ~ OBJETIVOS 

COMO ALCANÇAR ~ ~ ESTRATÉGIAS 

Exemplos de estratégias: lançar novos produtos; diversificar a linha de produção; aumentar 

a oferta de produtos; treinar pessoas. 

Estratégias de crescimento - as estratégias de crescimento concentram recursos no 

aproveitamento de oportunidades para um crescimento rentável. Normalmente exigem 

maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, redistribuição de recursos, 

recrutamento e retenção de funcionários extraordinários, incentivos adicionais para 

inovação e maior tolerância ao risco. 

Gestão empresarial - atuação em nível interno da empresa que procura otimizar as 

relações recursos-operação-produtos/serviços, considerando as variáveis dos ambientes 

externo e interno que impactam as atividades da empresa, em seus aspectos operacionais, 

financeiros, econômicos e patrimoniais. 

Medidas essenciais - medidas genéricas de resultados, como lucratividade, participação de 

mercado, satisfação dos clientes, habilidades dos funcionários, que geralmente refletem as 

metas comuns das estratégias. 

Metodologia - refere-se ao sistema definido de acumulação de dados e a forma técnica de 

montagem e apresentação de relatório e informação dentro de uma organização. 



Missão - é o papel que a empresa pretende desempenhar no cenário social e das crenças e 

valores das pessoas que a dirigem, e contempla os seguintes pontos: valores fundamentais 

da entidade; produtos e serviços oferecidos. Mercado de atuação e clientela a ser atendida. 

Deve ser caracterizada de forma ampla, genérica e flexível, tendo em vista que a missão 

constitui-se em um objetivo permanente do sistema empresa. Enquanto a visão estabelece 

onde a organização quer chegar, a missão delimita sua atuação no espaço de negócio 

escolhido. A visão procura estabelecer uma perspectiva comum sobre o futuro, enquanto a 

missão implica na compreensão comum do papel da organização em face da realidade, 

expressando sua razão de existir. 

Negócio - atividade econômica em que a empresa atua. Exemplificando: o negócio da 

minha empresa é fabricação de embalagens plásticas termoformadas. 

Objetivos estratégicos - estado futuro (situação ou resultado) que se pretende atingir e se 

tem real possibilidade de fazê-lo. Os objetivos devem: ser coerentes com a missão da 

organização; ser claros, amplamente divulgados, entendidos e aceitos; ser realísticos, 

porém desafiantes, e estimuladores de ações concretas; ser priorizados e ter um sistema 

adequado de avaliação e controle do seu atingimento. 

Exemplos de objetivos: aumentar em 30% a carteira de clientes da empresa; obter vice

liderança no mercado de atuação; aumentar a receita operacional a uma taxa de 10% a.a. 

Planejamento estratégico - arte gerencial de posicionar os meios disponíveis de sua 

empresa visando manter ou melhorar posições relativas a potenciais favoráveis a futuras 

ações táticas. 

Processo de gestão - definição do gerenciamento realizado pelos diversos níveis da 

organização, através de análise de informações para avaliação de desempenho e tomada de 

decisão. 
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Produtividade - aumentar a produtividade é produzir cada vez mais e/ou melhor com 

cada vez menos. Pode-se, pois, representar a produtividade como o quociente entre o que a 

empresa produz - Olltput, e o que ela consome - inpuf. 

Reengenharia - envolve uma reformulação radical dos processos essenciais da empresa, a 

fim de conseguir melhorar a produtividade, o tempo de ciclo e a qualidade. 

Remuneração por desempenho - liga a remuneração diretamente a metas empresariais e 

objetivos administrativos específicos. Esses sistemas procuram aumentar a 

responsabilidade individual. 

Retenção do cliente - aumenta a receita da empresa prolongando a duração do seu 

relacionamento com o cliente. Permite descobrir as causas básicas de os clientes 

abandonarem a empresa, além de criar métodos para lidar com essas causas. 

Qualidade - um produto ou serviço possui qualidade quando ele atende perfeitamente, de 

forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo às necessidades do 

cliente. 

Segmento conjunto de atividades que constituem determinado estágio de um ciclo 

econômico, que vai desde a obtenção dos insumos necessários às atividades desse ciclo até 

o consumo final dos produtos e/ou serviços gerados. Por exemplo, a indústria 

automobilística constitui um ciclo econômico que agrega uma imensa variedade de 

recursos, que são oferecidos por diversas empresas às montadoras, as quais repassam seus 

produtos às concessionárias, e estas por sua vez, distribuem-nos até os consumidores 

finais. Cada uma dessas entidades atua em determinado estágio desse ciclo, ou seja, no 

segmento de autopeças, de montadoras, de concessionárias, etc. 

Segmentação da clientela - é uma divisão do mercado em pequenos grupos com 

características semelhantes, procurando assim atender as necessidades específicas de cada 



segmento. 

Sistemas - conjuntos de elementos inter-relacionados desenvolvendo uma função para 

atingir um ou mais objetivos ou propósitos. A empresa caracteriza-se como um sistema 

aberto e essencialmente dinâmico, isto é, como um conjunto de elementos 

interdependentes que interagem entre SI para a consecução de um fim comum, em 

constante interrelação com seu ambiente. 

Sistema de informações - Modelo de acumulação de dados, que definem quais, de que 

forma e quais os meios por onde os dados fluirão e, em conseqüência, como e de que 

forma os relatórios e informações serão gerados. 

Sobrevivência econômica - garantir a sobrevivência de uma empresa é cultivar uma 

equipe de pessoas que saiba implantar e operar um sistema, bem como de projetar um 

produto que conquiste a preferência do consumidor a um custo inferior ao seu concorrente. 

Unidades de negócios - são departamentos e unidades funcionais que possuam seus 

próprios produtos e clientes, canais de marketing e distribuição e instalações de produção, 

e que tenham uma estratégia bem definida. 

Vetores de desempenho - indicadores de tendências, geralmente específicos para uma 

determinada unidade de negócio, como tempos de ciclos e taxas de defeito de produtos. 

Visão - expressa o sonho da alta administração de como ela deseja sua empresa dentro de 

5 ou 10 anos. Uma visão deve ser de iniciativa da alta administração da empresa e 

formulada após uma análise do meio ambiente (mercado e concorrentes), observando os 

valores da empresa bem como ouvindo as pessoas. Ela deve ser difundida por toda a 

empresa para ganhar a compreensão e o apoio de todos. Uma visão deve ser estabelecida 

sobre os fins e não sobre os meios, e não deve se basear somente em números. Os números 

decorrem da visão. Portanto, sendo a visão uma meta, devem ser definidas estratégias para 
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realizar a visão. A visão inclui o cenário de atuação da organização. Inclui, ainda, intuição 

e imaginação. É semelhante a um sonho. No entanto, ao contrário do sonho, ela diz 

respeito à realidade. A visão estabelece o foco na direção rumo ao futuro. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

Existe um hábito de estudiosos de considerar a década de 70 como o ponto 

inicial da produção de conhecimentos nas áreas de organização e administração. 

Sinoticamente alguns exemplos, que contrariam tal enfoque, podem ser mostrados: 

DÉCADA DE 70 ORIGENS ANTECEDENTES 

Recursos humanos Fayol (1916), Frederick Taylor (1911), 
Lyndall Urwick (1943) 

Modelos organizacionais Fayol (idem), Taylor (idem), Luther Gulick 
(1937) 

Conceitos de organização, administração e Todos acima até a década de 50 
gestão 

Comportamento administrativo Herbert Simon (1947), Kurt Lewin (1930) 
(desconhecido) 

Cinesia organizacional (desconhecida) Michel Fradette eSteve Mechaud (2000) 

Inúmeras outras variáveis poderiam ser selecionadas e analisadas, 

mostrando o desconhecimento histórico, ou a tábula rasa, entre o começo do século vinte e 

o novo milênio. Na década de 80, por exemplo, empresas pagavam fortunas para realizar a 

"Reengenharia Organizacional", desconhecendo que nas décadas de 30-50 a Western 

Electric usava-a no contexto da racionalização do trabalho com o nome de "Engenharia de 

Valor", no âmbito da economia e eficiência. Aclamada na década de 90, o controle de 

qualidade foi introduzido por Taylor na prática da usina siderúrgica em que trabalhava. 

1.1 Contextualização 

Embora a discussão e a literatura corrente lide com e-comerce e indicadores 

financeiros de rentabilidade, cabe ressaltar que o segundo tema provoca o mundo teórico e 
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prático das organizações e da administração desde que o método das partidas dobradas foi 

introduzido na Contabilidade por Lucca Pacciolo há alguns séculos. 

A literatura formal iniciada por Taylor e Fayol lidou com os problemas 

pragmáticos de conhecer e gerir as organizações no contexto do pragmatismo, enquanto 

que os autores que se seguiram, trataram das questões sócio-organizacionais. 

1.2 O Taylorismo: Fundamentos da Racionalidade Organizacional 

Duas são as contribuições teórico-práticas de Frederick W. Taylor: a) a 

maximização do potencial dos Recursos Humanos e, b) a criação da organização matricial, 

a qual implicava no uso padronizado de tarefas, equipamentos, ferramentas e estilos de 

gestão. 

Antes da publicação de seu livro Scientific Management, o Taylorismo já 

havia começado a aculturar-se nos ambientes que lidavam com eficiência e resultados 

econômicos nos processos das atividades industriais. 

Essa preocupação nascera em 1903 quando Taylor num congresso de 

engenharia afirmou que a administração pública em particular deveria estabelecer padrões 

conhecidos e medidas de trabalho para cada homem realizar em um dia. Em 1910 o cartel 

das estradas de ferro solicitou ao governo norte-americano a majoração de suas tarifas a 

título de fazer face ao aumento de salários solicitados por seus empregados. 

Segundo Silva (1960: 15), nessa ocasião o famoso advogado Louis Brandeis 

tomando conceitos Tayloristas transmitiu com rigor à opinião pública o seguinte: 

Demonstraremos que esses princípios, aplicáveis a todas as 

empresas, aplicáveis praticamente a todos os setores delas, podem 

determinar uma economia estimada sem exagero em um milhüo de 

dólares diários na administraçüo das Estradas de F erro do país. 
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Em 1911 Taylor, já rico e influente, concorreu, em 1911, para a fundação da 

Sociedade para Promover a Ciência da Administração. 

Além de engenhoso organizador, Taylor abriu caminho para Henry Ford 

produzir seus carros em linha de montagem. Ademais, foi Taylor que de maneira sábia 

disse que o mundo só evoluiria quando usasse o modelo de sistemas. Incorporando essas 

idéias em seu livro Introdução aos Princípios de Administração Científica, deixou 

desenhada a idéia de desenvolvimento auto-sustentável, e chegou a empolgar Joseph 

Stalin, que em seu livro determinou, de acordo com Silva (1960:33): 

o Taylorismo é uma escola. O estudo da Teoria e Prática desta 

escola produz um tipo e5.pecial de servidor do Partido e do Estado, 

uma categoria especial de estilo no serviço público. Quais são as 

características desse estilo? Quais as suas pecllliaridades'! Silo 

duas: a) zelo revolucionário, impirado pelo espírito russo; b) 

praticabilidade no tratamento das coisas, impirada pelo e,'pírito 

americano .. , 

1.3 Fayolismo: Funcionalidade da Organização 

Henry Fayol era um engenheiro industrial francês, que trabalhava na 

indústria carbonífera e siderúrgica. Fiel ao espírito descartiano, Fayol organizava o seu 

trabalho a partir da lógica da visão e do pragmatismo. 

Em 1918, escreveu seu livro Teoria Administrativa, também referida como 

Administração Experimental. 

A Fayol devem-se os conceitos estruturantes da administração, direção geral 

e comando. 

Identificando nas organizações seis funções, inclusive a gestão dos recursos 
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humanos, Fayol deu à administração as seguintes responsabilidades: 

1. velar para que o plano de ação seja maduramente elaborado e 

eficientemente executado; 

2. vigilar para que o organismo social e o orgamsmo material se 

mantenham em relação lógica como propósito, os recursos e as 

necessidades da empresa; 

3. estabelecer direção única, competente e vigorosa; 

4. harmonizar as ações, coordenar os esforços; 

5. formalizar decisões claras, nítidas e precisas; 

6. seguir uma boa política de recrutamento; cada serviço deve ter à sua 

frente um homem competente e ativo, e cada funcionário deve estar 

no lugar que possa prestar os melhores serviços; 

7. definir nitidamente as atribuições; 

8. encorajar o gosto das iniciativas e das responsabilidades; 

9. remunerar eqüitativamente e habilmente os serviços recebidos; 

10. impor sanções contra as faltas e os erros; 

11. fazer observar a disciplina; 

12. velar para que os interesses particulares sejam subordinados aos 

interesses da empresa; 

13. prestar particular atenção à unidade de comando; 

14. supervisionar a ordem material e social; 

15. submeter tudo a controle; 

16. combater os abusos de regulamentação, de formalismo burocrático, 

etc. 
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Começam a surgir com os autores analisados os elementos de avaliação não 

financeira das organizações, principalmente através do planejamento, com sua doutrina, 

objetivos, meios, comando e resultados. 

1.4 Luther Gulick: Componentes da Administração 

Conforme Silva (1960:51-52), Gulick, provavelmente, inspirado na listagem 

de Fayol, preparou sua própria texonomia, sob o anagrama POSDCORB. Esse anagrama é 

assim explicado: 

P - Planejamento ( planning ). 

O - Organização ( organizing ). 

S - Staffing ( administração de recursos humanos ). 

D - Directing ( coordenação, direção ). 

CO - Coordinating ( coordenação ). 

R - Reporting ( informações, relatórios ). 

B - Budgeting ( orçamentação ). 

Cada uma dessas variáveis, desde que operacionalizada, serviria para avaliar 

os resultados de desempenho organizacional. 

1.5 Herbert Simon: O Comportamento das Organizações 

Herbert Simon é um engenheiro que passou pelos campos da mensuração de 

eficiência, comportamento humano, economia e inteligência artificial, tendo ganho um 

Prêmio Nobel de Economia com seu modelo de processo decisório. 

Em 1935, no auge do encantamento dos norte-americanos com o movimento 

de economia e eficiência, Simon formulou um modelo empírico para avaliar a eficiência 
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das despesas públicas dos municípios. 

Na administração, Simon viria a ser conhecido com a publicação, em 1947, 

de seu livro Comportamento Administrativo, em que demole os conceitos de 

departamentalização, então em inabalável uso por diversos autores, mostrando que não 

sendo ciência a administração não podia ter princípios. 

Entretanto, sua contribuição básica foi mostrar que os indivíduos vivem em 

permanente estado de dúvida inconsciente sobre as escolhas que fariam em seus cargos. 

Mostrou que o cerne das organizações era o processo decisório e que este era "introjetado" 

pela gestão, nos empregados, inibindo seu juízo crítico de escolha. 

No processo decisório, Simon concebeu uma contabilidade psico-social e 

econômica que possuía alicientes e contribuições que esses dão à organização. Quando 

duas colunas se eqüivalem o indivíduo coopera, quando se desequilibram comportam-se 

inadequadamente a organização e o empregado. 

Falando sobre o equilíbrio das organizações, Simon (1979: 16) relacionou as 

razões por que o indivíduo aceita as influências do ambiente organizacional. 

A fim de compreender de que maneira o comportamento do 

indivíduo torna-se parte do sistema global de comportamento 

da organização, é necessário estudar a relação entre sua 

motivação pessoal e os objetivos que orientam a atividade da 

organização. 

Considerando o contexto desse comportamento, Simon introduziu a variável 

ambiental que o empregado procurava monitorar as vantagens exteriores sempre que se 

sentia em desvantagens. 
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1.6 Chester Barnard: Os Conceitos de Autoridade e Ambiente 

Sua obra seminal para muitos autores, especialmente Simon, denomina-se as 

Funções do Executivo, publicada na década de 30, foi a primeira obra a tratar dos 

conceitos modernos de gestão e liderança. 

A grande contribuição de Barnard foi tratar a organização como um sistema 

que podia "aprender" com o ambiente. Essa capacidade ou incapacidade decorria da 

eficiência ou ineficiência da autoridade, já que funcionava em uma arena onde uma zona 

cinzenta só podia ser acionada com manipulações comportamentais. 

Barnard também esboçou o modelo de cultura organizacional e criticou a 

incapacidade das civilizações e das organizações formais de dominarem as mudanças 

tecnológicas. De acordo com Garbor (2001 :89), em pleno alvoroço da ocorrência de uma 

guerra mundial (lI) Barnard lamentava: 

... a inabilidade da civilização e das organizações formais para 

dar conta da mudança tecnológica, Donhan, em palestra para os 

estudantes de Harward em 1926, culpava diretamente a 

comunidade científica. A ciência desembocava no mundo das 

forças revolucionárias e poderosas que eram o começo e que 

agora e sempre estarão fora do controle do grupo científico 

1.7 Henry Mintzberg: Nova Taxonomia de Organizações 

A grande contribuição de Mintzberg foi amalgamar a organização com o 

ambiente. 

De acordo com seu modelo, uma organização é formada de CInCO partes, 

como mostra o gráfico a seguir: 
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Cúpula Estratégica 

Assessoria de 
Tecnoestrutura 

Linha Intermediária 
apoio 

Núcleo Operacional 

Figura 1: esquema formal da organização, segundo Mintzberg. 

Ao discutir a dinâmica do modelo Mintzberg (1995) mostra modelos 

adicionais que podem mudar o comportamento das organizações. 

1.8 Fradehe e Michaud (2001): Cinesia Organizacional 

A corrente dos autores sistêmicos sofre grande alteração com o conceito 

cinesia introduzido nos seus modelos formais. 

Segundo a cinética proposta pelos autores a organização é: 

auto adaptável 

auto renovadora 

de ação instantânea 

Tais comportamentos organizacionais foram marcados por diversos autores, 

acabando todos em paliativos com a designação de "organizações que aprendem" e outras 

panacéias. 

Na concepção dos autores a cinética é um processo complexo que afeta 

partes da organização, afeta a troca de energia e enseja grande movimento de um sistema 

com outros ambientes. 
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Conclusões 

É vasta a literatura a ser consultada. Entretanto, há muita repetição na 

discussão de indicadores não quantitativos para avaliar as organizações. Face a isso, foram 

selecionados os autores considerados seminais na visão dinâmica das empresas como 

sistemas empresariais. 
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2. APRESENTAÇÃO 

2.1 A importância de medir o desempenho 

Indicadores são essenciais ao planejamento e controle dos processos das 

organizações. São essenciais ao planejamento porque possibilitam o estabelecimento de 

metas quantificadas e o seu desdobramento na organização, e essenciais ao controle porque 

os resultados apresentados através dos indicadores são fundamentais para a análise crítica 

do desempenho da organização, para as tomadas de decisões, e para o replanejamento. 

O que uma empresa define como indicador é o que ela pretende obter como 

resultado; as decisões que se seguem afetam de maneira significativa o comportamento dos 

gerentes e dos empregados. Medidas tradicionais utilizadas no mundo dos negócios, como 

retorno sobre o investimento e produtividade, todas focadas em controle e originadas em 

função financeira tradicional, podem dar algum sinal relacionado à performance atual e ao 

crescimento pontual da empresa, mas não explicitam esforços e resultados como 

melhorias, inovações e investimentos voltados para o desenvolvimento organizacional. 

Os modelos tradicionais financeiros serviram bem à era industrial, mas já 

não são apropriados para direcionar e avaliar a competência que as empresas da era do 

conhecimento devem dominar. Traduzindo a visão e a estratégia em um sistema que 

efetivamente comunica a intenção estratégica, e direcionando o desempenho para os 

objetivos estabelecidos, o modelo a ser apresentado parte de uma mesma premissa: há uma 

necessidade premente de aplicação de medidas de desempenho não só baseadas no 

controle, mas também focadas na visão e na estratégia. 

Em função da evolução das condições de competição no mercado mundial, 

assistimos nas últimas décadas ao desenvolvimento de novos modelos de gestão 
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empresarial, cUjas características estão relacionadas com a crescente necessidade de 

informações que possibilitem o atendimento às expectativas dos clientes e à melhoria dos 

processos produtivos. 

Coutinho (1995:211) em seu estudo da competitividade da indústria 

brasileira, elenca as seguintes mudanças no cenário das indústrias brasileiras: 

Diminuição: 

• custos correntes 

• custos do produto 

• prazos de entrega 

• perdas de insumos 

• down time 

• estoques intermediários 

Aumento: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

qualificação da mão-de-obra 

treinamento 

qualidade do produto 

nivel tecnológico do produto 

adequação do fornecedor à novas especificaçôes 

capacitação de produção 

flexibilização do processo 

disponibilidade de informações 

Medir é importante: "O que não é medido não é gerenciado". O sistema de 

indicadores influi decisivamente no comportamento das pessoas dentro e fora da empresa. 

Se quiserem sobreviver e prosperar na era do conhecimento e da informação, as empresas 

devem utilizar sistemas de gestão e medição de desempenho derivados de suas estratégias 

e capacidades. 

BIBLIOTECA MARIO H::r:::rQU=: SIMor~SEf.4 
FUNDACAo G':.TüLIO VARGAS 
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2.2 Medidas financeiras 

Praticamente toda organização mensura seus resultados com base em 

indicadores financeiros. Desde o início da era da industrialização os indicadores 

financeiros têm sido o principal alvo dos pesquisadores e gestores empresariais. As mais 

variadas metodologias vem sendo criadas e reinventadas com o objetivo de oferecer 

indicadores para os gestores empresariais avaliarem suas performances e, os acionistas 

acompanharem a valorização de seus investimentos. 

Do mais simples indicador, como a evolução quantitativa do volume de 

vendas, até os mais sofisticados, como por exemplo o EVA - economic value added, que 

mostra para os gestores e acionistas quanto de valor o negócio empresarial está agregando 

ao investimento, podendo ser apurado por negócio, atividade, produto, serviço e até por 

posto de trabalho, o que sem dúvida é uma excelente ferramenta para se obter o melhor 

resultado em uma unidade de negócio; a medida de retorno sobre o investimento - o ROI, 

ou até mesmo o indicador universal que demonstra a geração operacional de caixa, o 

EBITDA - earn before interest, taxes, depreciation and amortizatioll, em que é medido 

qual a capacidade do negócio de gerar recursos para novos investimentos e remuneração 

dos ativos, todos são indicadores de cunho financeiro que mensuram com muita eficiência 

o desempenho pontual, ou seja o que está acontecendo na organização. 

A questão é: o que está sendo feito, mesmo que da forma mais eficiente 

possível, é o melhor para a organização? Existe garantia de crescimento? Os seus clientes, 

colaboradores, parceiros, acionistas e a comunidade estão satisfeitos com o desempenho da 

empresa? 

Shank & Govindarajan (1997: 175), fazem o seguinte comentário sobre a 

utilização exclusiva das medidas financeiras para o processo de gestão empresarial: 
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Os relatórios convencionais do desempenho financeiro de 

uma empresa, tanto internos (relatórios de orçamento ou 

variação) quanto externos ( demonstração de resultados ou 

relatórios de fluxo de caixa) são muito parecidos com o 

placar em um jogo de beisebol. O placar infórma a um 

jogador se ele está ganhando ou perdendo o joxo, mas diz

lhe pouco se ele está jogando bem ou mal dentro das rexras 

do beisebol. Se ele tentar joxar beisebol olhando o placar, 

não terá êxito no jogo. 

2.3 Medidas não-financeiras 

Nos últimos anos os executivos de uma gama de empresas vêm repensando 

como mensurar o desempenho de suas empresas. Eles perceberam que as novas estratégias 

e a nova realidade competitiva exigem novos sistemas de mensuração. Agora, estão 

profundamente envolvidos na definição e no desenvolvimento desses sistemas para as 

respectivas empresas. 

No ponto central da revolução situa-se uma decisão radical: deixar de 

considerar os números financeiros a base para a mensuração do desempenho e tratá-los 

como apenas um entre uma gama mais ampla de indicadores. Todavia, o monitoramento 

dos indicadores não-financeiros é uma coisa. Mas atribuir-lhes status com a mesma 

dimensão dos tradicionais indicadores financeiros é algo diferente. 

Fatores como satisfação do cliente, participação no mercado, recursos 

humanos, estão compondo os principais indicadores de desempenho empresarial. A 

mudança está ocorrendo em função de que o sistema até então em uso, com forte 
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orientação financeira, não vem contemplando estratégia empresarial que se concentra nos 

serviços aos clientes. Se no passado o lucro por ação encabeçava a lista dos indicadores, 

agora a satisfação do cliente vem em primeiro lugar. O lucro por ação passa a ser uma 

conseqüência da performance dos indicadores não-financeiros. 

A satisfação está desempenhando atualmente o mesmo papel da qualidade 

na década de 1980. À medida que a competição se torna cada vez mais acirrada, as 

estratégias que até então se concentravam na qualidade estão evoluindo naturalmente para 

estratégias baseadas em serviços aos clientes. A atenção quanto à satisfação do cliente, que 

reflete a qualidade dos serviços aos clientes, é o passo lógico no rumo do desenvolvimento 

de indicadores estratégicos. As empresas continuarão a mensurar a qualidade por meio de 

critérios internos (como índices de defeitos) que supostamente se relacionem com a 

satisfação dos clientes. Mas também começarão a avaliar seu desempenho por meio da 

coleta de dados diretamente junto aos clientes, para o desenvolvimento de indicadores mais 

diretos, como índices de retenção de clientes, participação no mercado e percepção do 

valor dos bens e serviços. 

É muito comum as empresas utilizarem o orçamento como ferramenta 

mestra de gestão operacional, envolvendo todas as pessoas na sua elaboração e execução, 

mas se o nível de satisfação de seus clientes estiverem em queda, pouco servirá toda a 

eficiência utilizada para execução do orçamento se a linha do faturamento começar a cair 

por conta de perda de mercado para o concorrente. 

Também da mesma forma, mesmo que a empresa tenha um eficiente 

sistema de custo e avaliação de desempenho como o ABC - Activity Based Costing, 

provavelmente ela seria muito eficiente naquilo que faz, mas não existe garantia de sucesso 

se ela não estiver mensurando e estimulando o aprendizado e o crescimento de seus 
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recursos humanos, para garantir que ela tenha o melhor sistema operado por pessoas com 

conhecimento crescente. 

Kaplan & Norton (1997) desenvolveram um conjunto de indicadores para 

avaliação de desempenho empresarial sob as dimensões: financeira, dos clientes, dos 

processos internos, e de aprendizado e crescimento, intitulado de balanced scorecard, 

como sendo um novo instrumento de gestão empresarial, adequado à nova era de 

competitividade mundial e gestão pelo conhecimento. De acordo com Kaplan & Norton 

(1997:2), o balanced scorecard traduz a missão e a estratégia das empresas num conjunto 

abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de medição e 

gestão estratégica. 

2.4 As medidas financeiras devem ser abandonadas? 

Alguns críticos são partidários de que as medidas financeiras sejam 

totalmente abandonadas como instrumento de medição de desempenho das unidades de 

negócios. Eles argumentam que no ambiente atual de concorrência global, apoiado na 

tecnologia e voltado para o cliente, as medidas financeiras deixaram de ser boas diretrizes 

para o sucesso. Insistem, ainda, na necessidade de que os executivos se preocupem em 

melhorar a satisfação dos clientes, a qualidade, os ciclos, as habilidades e a inovação dos 

funcionários. De acordo com essa teoria, se as empresas promoverem melhorias 

fundamentais em suas operações, a parte financeira estará bem cuidada naturalmente. 

Atkinson (1997:649), questionando a abordagem do indicador financeiro de 

retorno sobre o investimento, assim escreveu: 

Apesar de sua relativa popularidade, muitas pessoas criticam 

o uso do retorno sobre o investimento como um dos meios de 
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controle financeiro. Alguns críticos são contrários ao uso 

exclusivo de qualquer medida financeira, como sendo muito 

estreita para um controle eficiente. Eles discutem que li 

abordagem mais efetiva para controlar é monitorar e avaliar 

o fator crítico de sucesso da empresa, como qualidade, 

serviço, habilidades e conhecimento dos funcionários. 

Demonstrativos financeiros periódicos e medidas financeiras devem 

continuar desempenhando o papel essencial de lembrar aos executivos que melhorias na 

qualidade, nos tempos de resposta, na produtividade e novos produtos são meios, não o fim 

em si. Essas melhorias só beneficiarão a empresa se puderem ser traduzidas em mais 

vendas, menos despesas operacionais ou maior utilização dos ativos. 

Para Kaplan & Norton (1997), as empresas que experimentam grandes 

melhorias de desempenho operacional devem encontrar meios para aumentar as vendas aos 

clientes existentes, comercializar novos produtos com atrativos mercadológicos e 

comercializar os produtos e serviços da empresa para clientes e segmentos de mercado 

totalmente novos. Esses novos segmentos, antes inacessíveis à empresa, podem vir a ser 

valiosos clientes agora que a empresa se tornou capaz de oferecer menores custos, 

desempenho superior e melhor qualidade, pontualidade na entrega e serviço aos clientes. 

Todo sistema de gestão e indicadores de desempenho, para ser completo, 

deve especificar de que maneira as melhorias nas operações, no atendimento aos clientes e 

em novos produtos e serviços, a maior capacitação e motivação dos funcionários se 

relacionam com um melhor desempenho financeiro, através de maiores volumes de 

vendas, maiores margens operacionais, rapidez no giro do ativo e redução dos custos 

operacionais. 
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3. MEDIDAS DE DESEMPENHO EMPRESARIAL 

o desempenho de uma organização pode ser medido em termos de 

resultados financeiros, desempenho de processos, perspectiva do cliente e desenvolvimento 

visando o futuro. O sistema de medição de desempenho pode ser entendido de forma 

sistêmica, como uma rede de causa e efeito. 

Kaplan e Norton (1997:8), explicando sua nova metodologia de medição, o 

Balanced Scorecard - BSC, afirma: 

Os executivos podem agora avaliar até que ponto suas 

unidades de negócio 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 a melhorar o desempenho futuro. 

Kaplan e Norton sugerem um balanced scorecard que complemente a 

dimensão financeira com três focos não-financeiros: clientes, processos internos e 

inovação/melhorias. 

O balanced scorecard complementa as mensuração financeira das empresas 

com a avaliação sobre os clientes, identifica os processos internos que devem ser 

aprimorados e analisa as possibilidades de aprendizado e crescimento, assim como os 

investimentos e recursos humanos, sistemas e capacitação que poderão mudar 

substancialmente todas as atividades. 

As demonstrações financeiras não cobrem todas as áreas da empresa tais 

como satisfação de clientes, moral dos funcionários e desenvolvimento de novos produtos -

e esses resultados terão uma maior influência a longo prazo no desempenho financeiro da 
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organização. Considerando que um sistema de demonstrações financeiras não pode lidar 

com os fatos e informações relativos às perspectivas mais qualitativas, o desafio real é 

definir e estabelecer um sistema que capture e apresente as informações necessárias para 

gerenciar efetivamente a organização. 

Ir além de eloqüentes declarações sobre o quanto os empregados, clientes e 

acionistas são importantes requer mais do que somente resultados ou demonstrações 

financeiras. O desafio consiste em implementar um sistema de avaliação de desempenho 

que funcione eliminando desperdício e aumentando valores futuros. 

De acordo com Sveiby (1998), a diferença entre o valor de mercado de uma 

empresa e seu valor contábil líquido oficial são os seus ativos intangíveis. Na maioria das 

empresas, o valor dos ativos intangíveis é superior ao valor de ativos tangíveis. 

Conforme Sveiby (1998:21), a parte invisível do balanço patrimonial 

consiste em três grupos de ativos intangíveis: competência do funcionário, ou a capacidade 

dos empregados de agir em diversas situações; estrutura interna, que inclui patentes, 

conceitos, modelos e sistemas administrativos e de computadores, ou seja, a organização; e 

estruturas externas, relações com clientes e fornecedores e a imagem da organização. 

Segundo Sveiby (1998), a maioria das empresas avalia pelo menos alguns 

de seus ativos intangíveis e utiliza indicadores não-financeiros principalmente para avaliar 

a eficiência operacional. As empresas do setor de produção, por exemplo, avaliam a sua 

produção em toneladas por hora, os hospitais e hotéis avaliam a ocupação de leitos, as 

escolas avaliam as notas médias dos alunos, as universidades avaliam o número de teses de 

doutorado por ano e assim por diante. A eficiência operacional - a eficiência da estrutura 

interna - é avaliada pelo menos desde o nascimento da organização industrial. Os outros 

ativos intangíveis começaram a ser avaliados muito mais recentemente: as estruturas 



externas, assim como as relações com os clientes, são avaliadas em forma de níveis de 

satisfação, enquanto a avaliação da competência é feita sob a forma de satisfação e 

retenção de funcionários. Mas, até agora, nenhuma das duas é monitorada com 

regularidade pela maioria das empresas. 

A dificuldade não está em criar medidas intangíveis, mas, aparentemente, 

em interpretar os resultados. Quando utilizadas de forma sistemática, as pesquisas de 

opinião com clientes fornecem muitos dados que os gerentes têm dificuldade para 

correlacionar às mudanças ocorridas no desempenho profissional. 

Portanto, de acordo com Kaplan e Norton (1997), um bom sistema de 

mensuração de desempenho empresarial deve interrelacionar a visão e estratégia aos 

objetivos e metas organizacionais. 

t 
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Figura 2: esquema de um sistema de mensuração de resultados empresariais. 

o elemento fundamental para a explicitação de objetivos e medidas, deflui 

da visão e da estratégia, e se divide em quatro dimensões: financeira; do cliente; dos 

processos internos e; do aprendizado e crescimento. Em cada dimensão destaca-se medidas 
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genéricas que podem ser aplicadas na maioria das empresas, como: 

Dimensão 

Financeira 

Do cliente 

Medidas genéricas 

Valor econômico agregado - EVA, Retorno sobre o 

investimento - ROI e EBITDA 

Satisfação, retenção e desenvolvimento de cliente, 

participação no mercado e lucratividade dos clientes 

Processos internos Inovação, operações e serviços pós-venda 

Aprendizado e crescimento Capacidade e satisfação dos funcionários, e sistema de 

informação. 

3.1 Dimensão Financeira 

Os indicadores de desempenho financeiro mostram se a implementação e a 

execução da estratégia da empresa estão contribuindo para a melhoria dos resultados. As 

metas financeiras típicas se relacionam com a rentabilidade, o crescimento e o valor para 

os acionistas. As empresas geralmente estabelecem bases simples para suas metas 

financeiras: sobreviver, vencer e prosperar. Normalmente a sobrevivência é mensurada 

pelo fluxo de caixa; o sucesso pelo crescimento das vendas e pelo lucro; e a prosperidade 

pelo retorno sobre o patrimônio liquido. 

Se formos alinhar esses três indicadores padrões às atuais inovações de 

nomenclaturas financeiras poderíamos adotar as seguintes medidas financeiras básicas: 

1. EBITDA (earn before interest, taxes, depreciatioll and 

amortization): mensura a geração operacional de caixa antes de deduzir os 

juros sobre financiamentos de ativos fixos, os impostos incidentes sobre o 

lucro, a depreciação e a amortização; 
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2. ROI (return on illvestment): mede quanto que o lucro está gerando 

de retorno sobre o investimento feito na empresa. Este indicador é muito 

criticado por desistimular o investimento, pois quanto maior a relação 

lucro/capital investido, maior será o resultado para o ROI; 

3. EVA (ecollomic value added): como o retorno sobre o investimento, 

o valor econômico adicionado avalia a receita relativa ao nível de 

investimento requerido para ganhar aquela receita. Mais especificamente, 

avalia uma linha de produtos financeiramente desejável usando seu lucro 

residual. Ou em termos mais simples, mede o dinheiro que sobra do lucro 

após a remuneração do capital empregado no negócio. 

Esses são os principais indicadores básicos de cunho financeiro utilizados 

pelas empresas atualmente para avaliarem economicamente seus negócios. 

AO,Çt\q;ocYÀLQRAO·NeoQC10 
. ·'~:~.J;VA' 
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Figura 3: Organograma básico da mensuração de resultados financeiros. 

Segundo Kaplan & Norton (1997:53) existem três temas financeiros que 

norteiam a estratégia empresarial: 

• 

• 

• 

Crescimento e mix de receita; 

Redução de custos / melhoria de produtividade; 

Utilização dos ativos / estratégia de investimentos. 

o crescimento e mix de receita referem-se à ampliação da oferta de produtos 

e serviços, conquista de novos clientes e mercados, alteração no mix buscando produtos 

com maior valor agregado, e aumento de preços dos produtos e serviços. 

Os objetivos de redução de custos e melhoria de produtividade, referem-se à 

iniciativa de baixar os custos de produção diretos e indiretos, e melhorar a produtividade 

através da obtenção de maior eficiência produtiva. 

Na utilização de ativos, os executivos tentam reduzir os níveis de estoques 

para racionalizar o capital de giro da empresa e buscam uma maior utilização da 

capacidade instalada via planejamento do mix dos produtos constantes na carteira de 

pedido e clientes, podendo até desenvolver novos mercados/produtos para melhor utilizar 

sua capacidade instalada. 
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3.1.1 Crescimento e mix de receita 

A medida geralmente mais empregada para o aumento da receita é o 

percentual de aumento de vendas e participação de mercado por regiões, mercado e 

clientes. 

o crescimento da receita com base no lançamento de novos produtos é uma 

medida utilizada para as empresas em fase de crescimento de suas linhas de produtos atuais 

ou novos. Uma medida comum para esse objetivo é o percentual da receita gerado por 

novos produtos e serviços lançados dentro de um determinado período. A extensão desse 

período deverá ser dimensionada considerando o período de vida do produto. 

O desenvolvimento de produtos inteiramente novos pode ser muito oneroso 

e demorado, principalmente em determinado setores, como farmacêutico e químico

agrícola, que exigem longos ciclos de desenvolvimento. Isso exige um estudo mais 

aprofundado que ateste a eficiência do novo produto sob pena do investimento gerar 

prejuízos elevados. 

Vender produtos já existentes em novos mercados e clientes, também seria 

um caminho desejável para o crescimento das vendas. As medidas como percentuais de 

receita gerados por novos clientes, segmentos de mercados e regiões geográficas, são 

indicadores que avaliam o desempenho dessas ações de aumento de receita. 

Alterar o mix de produtos e serviços também pode ser uma maneIra de 

aumentar a receita. Por exemplo uma empresa poderia constatar através de um bom 

sistema de medição de margem por produto/serviço como o ABe - activity-based costing, 

que determinados produtos ou segmentos são mais rentáveis em sua linha de produção, 

talvez até por características próprias do processo interno ou por localização geográfica, e 



33 

mudar seu mix elevando a proporção desses produtos, obtendo com isto um aumento final 

na receita. 

Por fim, o aumento da receita pode ser conseguido via aumento de preços de 

produtos e serviços. Isso talvez possa ser utilizado pelas empresas para produtos em fase 

de maturação e em nichos de mercados. Lógico que em produtos que se tenha similar no 

mercado, com capacidade instalada, esta medida provavelmente não logrará êxito. 

3.1.2 Redução de custo / melhoria de produtividade 

A busca por aumento de produtividade via aumento de volume com a 

expansão das vendas, poderá provocar o aumento dos custos totais, portanto não é 

aconselhável utilizar medidas do tipo custo total por funcionário em um período em que a 

empresa está em fase de aumento do volume através de desenvolvimento de novos 

produtos e mercados. Nesses casos, a medida da receita por funcionários, ou ainda melhor, 

a margem operacional por funcionário poderá representar melhor o atingimento das metas 

estabelecidas. 

Nas empresas que se encontram em fase de crescimento moderado, situação 

em que normalmente estão a maior parte das unidades de negócios, alcançar níveis de 

custos competitivos, melhorar as margens operacionais e monitorar os níveis de despesas 

indiretas e de apoio poderão ser fatores que contribuem para aumentar a produtividade e as 

taxas de retorno sobre o investimento. 

Atualmente as empresas tendem a buscar a redução de custos via otimização 

de seu relacionamento e serviços com os clientes. Por exemplo, os clientes de um banco 

varejista podem operar pessoalmente com caixas das agências, através de caixas 

eletrônicos, e por via eletrônica através de telefone e computador. No setor manufatureiro, 
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algumas empresas estão buscando a interligação eletrônica com seus fornecedores e 

clientes credenciados para programarem seus suprimentos e entregas, utilizando a 

transmissão eletrônica de dados, o EDI - eletronic data interchange. O custo de uma 

transação por EDI tende a ser muito menor do que o de uma transação de compra 

tradicional processada manualmente, nas duas pontas. 

Também, muitas empresas hoje estão tentando ativamente reduzir suas 

despesas gerais, administrativas e de vendas. O sucesso desses esforços pode ser medido 

acompanhando o valor absoluto dessas despesas ou seu percentual em relação aos custos 

totais ou à receita. Contudo deve-se considerar a particularidade de cada empresa e unidade 

de negócio, levando-se em conta o crescimento da receita via desenvolvimento de 

produtos/clientes/mercados, e contrabalançar com outras medidas que possam estar sendo 

executadas como de melhoria de atendimento de clientes, reformulação do sistema de 

informação e de ajustamento da capacitação dos funcionários. 
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3.1.3 Utilização de ativos / estratégia de investimentos 

o capital de giro, principalmente o estoque, o contas a receber e o contas a 

pagar, é um importante elemento de investimento de capital, representando um foco de 

custos financeiros elevados. Uma das medidas de eficiência do gerenciamento do capital 

de giro é o ciclo de caixa, calculado como a soma dos custos dos dias de vendas em 

estoque, dos dias de vendas no contas a receber, menos os dias de compras nas contas a 

pagar. 

Comprada 
matérias~príma.s ou mercadóJ"1as 
dos forneeeqorês .. 

.. ·yenqadO$ 
:pl'Odutósou 

mércáGorias aos ...•.. 
cUéntes 

. ... 

Estoques diários Contas a receber .. ""'" 

.... .. .... .... ... .... 
Contas a pagar Ciclo de caixa 

Figura 4: Demonstração gráfica do ciclo de caixa. 

.. 

... 

Aàcebimentos 
dos clientes 

o ciclo de caixa (figura 3) representa quantos dias a empresa banca para 

receber o seu processo produtivo, ou seja o tempo em que ela leva para receber "de volta" 

o valor gasto com o pagamento de suas compras de materiais e mercadorias. 

Empresas que administram bem seus estoques, mantendo-os em níveis 

mínimos, e adquire suas matérias-primas ou mercadorias com prazos razoáveis, e vende à 

vista ou com prazos curtos, como os supermercados, podem obter ciclo financeiro 

favorável, ou seja, recebem as vendas antes de pagar as compras. 
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Naturalmente para se atingir as metas dos indicadores financeiros básicos, a 

empresa pode estabelecer outras medidas mais objetivas, como por exemplo, o aumento 

das vendas e a redução de custos e despesas operacionais. A partir daí ganham dimensão as 

medidas não-financeiras, que irão nortear o alcance das medidas financeiras. 

3.2 Dimensão dos Clientes e Mercados 

A missão de muitas empresas hoje se concentra no cliente. "Ser a número 

um no fornecimento de valor aos clientes" é uma declaração de missão típica. Assim, o 

desempenho da empresa sob o ponto de vista do cliente tornou-se prioridade para a alta 

administração. O balanced escorecard exige que os gerentes traduzam a declaração de 

missão ampla sobre os serviços aos clientes em indicadores específicos que reflitam os 

fatores efetivamente importantes para os clientes. 

O interesse no cliente tende a enquadrar-se em quatro categorias: prazo, 

qualidade, desempenho e serviços, e custo. O lead time (prazo de processamento) mede o 

prazo necessário para que a empresa atenda às necessidades dos clientes. Para os produtos 

existentes, o lead time se estende do recebimento do pedido ao fornecimento do produtos 

ou serviço aos clientes. Para os novos produtos, o lead time representa o time to market, ou 

o prazo para o lançamento de um novo produto, desde a fase de definição do produto ao 

início da entrega do produto aos clientes. A qualidade intrínseca mede o nível dos defeitos 

nos produtos recebidos, conforme a percepção e a mensuração dos clientes. A qualidade 

também reflete a pontualidade na entrega, ou seja, a exatidão na previsão dos prazos de 

entrega. 

Para implantar um sistema de avaliação, as empresas podem definir metas 

de prazo, de qualidade e de desempenho e serviços para depois converter essas metas em 
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indicadores específicos. Por exemplo, os executivos de uma empresa podem definir metas 

gerais de desempenho sob a perspectiva dos clientes: acelerar o lançamento de produtos no 

mercado; melhorar o time to market dos clientes; transformar-se no fornecedor preferido 

dos clientes por meio de parcerias; e desenvolver produtos inovadores, feitos sob medida 

para atender às necessidades dos clientes. 

Esses objetivos gerais podem ser traduzidos em metas específicas, com 

indicadores apropriados para cada uma das metas. 

Para avaliar o cumprimento de cada meta, a empresa pode fazer pesquisa, 

que geralmente envolvem os próprios clientes. 

A dependência em relação aos clientes para a definição de alguns 

indicadores de desempenho força a empresa a encarar seu desempenho através dos olhos 

dos clientes. Comumente algumas empresas contratam terceiros para a execução de 

levantamentos anônimos entre os clientes. As práticas de benchmarking são outras técnicas 

usadas pelas empresas para comparar seu desempenho com as melhores práticas dos 

concorrentes. Uma forma de desenvolver programa de benchmarking é o de comparação 

do tipo "o melhor da raça". A empresa procura num setor o melhor sistema de distribuição; 

em outro, o processo de folha de pagamento mais econômico, e assim por diante, até 

formar um composto das melhoras práticas, que serve de base para a definição de suas 

próprias metas de desempenho. 

Sobre a utilização do benchmarking, Fisher (1996:25) apresentou lista 

incluindo os seguintes processos internos: 

• 

• 

• 

satisfação do cliente 

redução do tempo de preparo de máquinas 

rapidez do serviço 



• 

• 

• 

• 

inovação 

entrega no prazo 

uniformidade do produto 

política de preços 

3X 

Além dos indicadores de prazo, de qualidade, e de desempenho e serviço, as 

empresas podem aguçar a sensibilidade quanto ao custo dos produtos. Mas os clientes 

vêem o preço como apenas um dos componentes do custo das transações com os 

fornecedores. Outros custos induzidos pelos fornecedores abrangem emissão de pedido, 

programação dos recebimentos e pagamentos de materiais; recebimento e inspeção, 

manuseio e estocagem, geração de sucata, retrabalho e obsolescência; e a necessidade de 

reformulação da programação em conseqüência de entregas erradas. Veja-se que boa parte 

destes custos depende muito da eficiência do fornecedor, pois estão relacionados com 

prazos e qualidade, que podem melhorar ainda mais com sistema de informações 

integrando a logística interna do fornecedor com a necessidade do cliente. Um excelente 

fornecedor pode cobrar preço unitário mais alto do que o dos concorrentes, mas ainda 

assim proporcionar um custo total inferior, por ser capaz de entregar produtos sem 

defeitos, nas quantidades certas, no prazo previsto, diretamente no processo de produção 

do cliente, e ainda ter condições de minimizar, mediante o intercâmbio eletrônico de dados 

e outros recursos, os transtornos administrativos decorrentes das atividades de formulação 

do pedido, faturamento e pagamento dos materiais. 

De acordo com Kaplan e Norton (1997), o grupo de medidas essenciais de 

resultados dos clientes é comum a todos os tipos de empresa e inclui indicadores de: 

• 

• 

Satisfação de clientes 

Retenção de clientes 
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• Captação de clientes 

• Participação no mercado 

• Lucratividade de clientes 

Quadro 1: medidas essenciais de resultado dos clientes 

Satisfação dos clientes Mede o nível de satisfação dos clientes de acordo com 

critérios específicos de desempenho dentro da proposta de 

valor. 

Retenção de clientes Controla, em termos absolutos ou relativos, a intensidade 

com que uma unidade de negócios retém ou mantém 

relacionamentos contínuos com seus clientes. 

Captação de clientes Mede, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com 

que uma unidade de negócios atrai ou conquista novos 

clientes ou negócios. 

Participação de mercado Reflete a proporção de negócios num determinado mercado 

(em termos de clientes, valores de consumo ou volume 

vendido) 

Lucratividade dos clientes Mede o lucro líquido de cliente ou segmento, depois de 

deduzidas as despesas específicas necessárias para sustentar 

esses clientes 

Figura 5: demonstrando a inter-relação das medidas essenciais para o cliente. 



Para se poder aproveitar mais as informações dos indicadores, as medidas 

devem ser customizadas por grupos de clientes mais significativos para a unidade de 

negócio. 

3.2.1 Satisfação dos clientes 
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Indicadores de satisfação de clientes fornecem feedback sobre o 

desempenho da empresa. A importância da satisfação do cliente não deve ser subestimada. 

Não é comum o cliente avaliar seus fornecedores espontaneamente, por isso 

as empresas não podem contar com a proatividade do feedback de desempenho por parte 

de todos os seus clientes-alvos. 

Conforme Kaplan e Norton (1997), na maioria das vezes o cliente contata 

seu fornecedor para reclamar do serviço ou produto. Esta informação é insuficiente para 

que a empresa possa avaliar seus clientes, pois a comunicação acontece pelo motivo da 

insatisfação do cliente, ou seja, a empresa toma conhecimento apenas do cliente insatisfeito 

que reclamou. É recomendável uma posição mais abrangente da imagem que os clientes 

têm da empresa, de forma dinâmica. 

Para implementar um sistema de avaliação da satisfação do cliente, a 

empresa pode realizar sistematicamente pesquisas de satisfação dos clientes. A elaboração 

de pesquisas de opinião pode parecer simples, mas a obtenção de respostas válidas de um 

alto percentual de clientes normalmente exige conhecimento especializado. 

As medidas para avaliar a satisfação dos clientes podem ser obtidas, em 

geral, através de três técnicas: pesquisas de opinião por correspondência, entrevistas por 

telefone e entrevistas pessoais. 



Medidas para avaliar a satisfação de clientes: 

• 

• 

percentual de clientes satisfeitos com o atendimento; 

razão entre número de queixas e de vendas realizadas. 

3.2.2 Retenção de clientes 
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Para manter ou aumentar a participação de mercado em segmentos 

específicos, é importante, primeiro, assegurar a retenção dos clientes atuais nesses 

segmentos. Os estudos sobre a cadeia de lucros vêm demonstrando a importância da 

retenção de clientes. Pode ser mais importante reter do que conquistar o cliente. Empresas 

que conseguem identificar prontamente todos os seus clientes, ou seja, aquelas que contém 

a carteira de clientes - por exemplo, empresas do setor industrial, distribuidoras e empresas 

atacadistas, jornais e editoras de revistas, empresas prestadoras de serviços de informática 

on fine, bancos, administradoras de cartões de crédito e prestadores de serviços de telefonia 

interurbana - estão em ótima posição para medir a retenção de clientes a cada período. 

Além de manter seus clientes, muitas empresas medem a fidelidade desses clientes pelo 

percentual de crescimento dos negócios realizados com eles. 

Medidas para avaliar a retenção de clientes: 

• 

• 

taxa de variação de número de clientes; 

percentual de clientes que retornam. 

3.2.3 Captação de clientes 

Em geral, as empresas que procuram ampliar mercados têm como objetivo 

aumentar a base de clientes em segmentos-alvo. O indicador de captação de clientes 
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acompanha, em termos absolutos, ou relativos, a velocidade com que uma unidade de 

negócios atrai ou conquista novos clientes nesses segmentos. Empresas dos setores de 

cartões de crédito, assinatura de revistas, serviços de telefonia celular, televisão a cabo e 

atividades bancárias e outros serviços financeiros angariam clientes através de amplas e 

quase sempre dispendiosas iniciativas de marketing. Essas empresas podem medir o custo 

de captação por cliente, e a relação entre a receita gerada pelos novos clientes e volume de 

contatos de venda, ou por valor financeiro gasto na captação. 

Medidas para avaliar a captação de clientes: 

• 

• 

taxa de novos clientes em relação ao número de consulta; 

taxa de clientes novos em relação a situação anterior. 

3.2.4 Participação de mercado 

Medir o mercado pode ser um processo simples, desde que os clientes e o 

segmento de mercado seja conhecido. Os grupos setoriais, as associações comerciais e 

industriais, as estatísticas do governo e outras fontes públicas geralmente oferecem 

estimativas do tamanho total do mercado. 

Kotler (1999:145) assim define o mercado: 

A demanda total do mercado de um produto ou serviço é o 

volume total a ser adquirido por um determinado grupo de 

clientes em uma determinada área geográfica, durante um 

determinado período, em um determinado ambiente de 

marketing, sob um determinado nível de mix de esforço de 

marketing praticado pelas empresas do setor. 
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Depois de selecionar segmentos específicos de clientes ou mercados, as 

empresas podem adotar ainda uma segunda medida de participação de mercado: a 

participação na conta total de negócios desses clientes. A medida geral da participação de 

mercado baseada nas transações com essas empresas poderia ser afetada pelo volume total 

de negócios demandado por elas em um determinado período. Ou seja, a fatia de negócios 

com esses clientes-alvo poderia diminuir se estivessem demandando menos serviços de 

todos os fornecedores. As empresas podem medir cliente por cliente (se for um número 

pequeno, como no caso de venda de indústria para indústria ou distribuidora), ou segmento 

por segmento (quando se trabalha com mercado de consumo de massa, como os casos de 

venda de bens de consumo não duráveis), ou volume de negócios recebidos dos segmentos 

de clientes e mercados. 

Além disso, é interessante pesquisar a participação no mercado por 

concorrente. Esta pesquisa exige maior dedicação e empenho, pois os números geralmente 

não são encontrados com facilidade. Uma maneira de se conseguir é através de pesquisa 

junto aos clientes. 

Medidas para avaliar a participação de mercado: 

• Percentual de participação no mercado; 

• Percentual de participação dos concorrentes no mercado . 

3.2.5 Lucratividade dos clientes 

O sucesso das quatro primeiras medidas essenciais de satisfação, retenção e 

captação de cliente, e participação no mercado, embora sem dúvida dêem uma excelente 

perspectiva de aumento das receitas, por si só não garantem que a empresa tenha clientes 

lucrativos. Por exemplo, uma das maneiras de ter clientes satisfeitos é vender produtos e 
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serviços a preços muito abaixo dos concorrentes. Portanto, além da satisfação dos clientes, 

as empresas precisam mensurar o volume de negócios realizados com seus clientes e 

também a lucratividade desses negócios. O sistema de custeio baseado em atividades ( 

ABC) possibilita a empresa mensurar a rentabilidade por produto, cliente, e por segmento 

de mercado, mantendo a unidade de negócio informada sobre relacionamentos não

lucrativos, possibilitando identificar os processos-chaves que necessitam de ações de 

reengenharia ou redesenho objetivando o atingimento da rentabilidade pretendida. 

3.3 Dimensão dos Processos Internos 

Os indicadores voltados para os clientes são importantes, mas devem ser 

convertidos em atividades internas da empresa para atender às expectativas dos clientes. 

Afinal, o desempenho excelente do ponto de vista do cliente decorre de processos, decisões 

e ações em todo o âmbito da organização. Os gerentes podem concentrar-se nessas 

operações internas críticas que os capacitam a satisfazer às necessidades dos clientes. 

Os indicadores internos do sistema de avaliação podem refletir os processos 

organizacionais que exercem o maior impacto sobre a satisfação do cliente - fatores que, 

por exemplo, afetam a duração dos ciclos, a qualidade, a habilidade dos empregados e a 

produtividade. As empresas também podem empenhar-se em identificar e mensurar suas 

competências essenciais, as tecnologias críticas necessárias a assegurar a liderança de 

mercado contínua. Além disso, é importante que definam os processos e competências em 

que serão excelentes e especifiquem os respectivos indicadores. 

Para o cumprimento de metas de duração dos ciclos, qualidade, 

produtividade e custos, os gerentes precisam desenvolver indicadores sensíveis às ações de 

empregados. Como boa parte da ação ocorre nos níveis de departamento e de estação de 
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trabalho, também devem decompor cada um desse fatores em tarefas locais. Assim, os 

indicadores conectam a avaliação da aI ta administração sobre os principais processos e 

competências internas às ações individuais que afetam os objetivos gerais da empresa. Esse 

vínculo assegura que os empregados situados na base da organização disponham de metas 

claras para as ações, decisões e atividades de melhoria que contribuirão para a missão geral 

da empresa. 

Os sistemas de informação desempenham um papel de importância 

inestimável no desmembramento dos indicadores sintéticos pela gerência. Quando surge 

algum problema no sistema de avaliação, os gerentes dispõem de meios para analisar o 

sistema de informação em busca da causa do problema. Por exemplo, se o indicador geral 

referente à pontualidade na entrega se mostrar deficiente, o gerente que utiliza um bom 

sistema de informação terá condição de analisar e rapidamente apurar onde estão 

ocorrendo os atrasos que influenciaram no não atingimento da meta estabelecida quanto à 

pontualidade da entrega. 

A derivação de objetivos e medidas para a perspectiva dos processos 

internos é uma das maIS importantes características do sistema de mensuração de 

indicadores não-financeiros. Os sistemas tradicionais de medição de desempenho visam o 

controle e melhoria dos centros de responsabilidade e departamentos existentes. As 

limitações da dependência exclusiva nas medidas financeiras e nos relatórios mensais de 

variação para controlar as operações departamentais, já foram exauridas com a utilização 

de ferramentas consagradas como o orçamento e custo-padrão. De acordo com Kaplan e 

Norton (1997), felizmente, a maioria das empresas estruturadas não se limita mais a 

utilizar a análise de variação dos resultados financeiros como método básico de avaliação e 

controle. Elas estão complementando as medidas financeiras com medidas de qualidade, 
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produção, produtividade e ciclo. Esses sistemas de medição de desempenho mais 

abrangentes são um avanço claro ante à dependência exclusiva nos relatórios mensais de 

variação, mas eles ainda se baseiam na tentativa de melhorar o desempenho de 

departamentos individuais, e não processos de negócios integrados. Assim sendo, as 

tendências mais recentes reforçam a importância de medir o desempenho dos processos de 

negócios, como atendimento de pedidos, compras, planejamento e controle de produção, 

que atravessam vários departamentos organizacionais. 

As empresas utilizam processos específicos com o objetivo de criar valor 

para os clientes e produzir resultados financeiros. Entretanto, Kaplan (1997: 10 1) com seu 

balanced scorecard, considerou três processos principais que geralmente norteiam os 

modelos empresariais: 

• Inovação; 

• Operações; 

• Serviço pós-venda. 

No processo de inovação, a unidade de negócios verifica as necessidades 

emergentes dos clientes e depois desenvolve os produtos e serviços para satisfazer a 

demanda. Nos processos de operações, que é o estágio seguinte da cadeia de valor interna, 

é quando os produtos são fabricados e oferecidos aos clientes. 

Identificar 
as 
necessidades 
dos 
clientes .. · 

Processo de 
inovação 

Processo de 
operações 

Proc. serviços 
Pós-venda 

satisfazer 
as 
necessidades 
dos 
clientes 

Figura 6: da perspectiva dos processos internos, segundo Kaplan e Norton (1997) 
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o terceiro estágio da cadeia de valor é o serviço ao cliente após a venda ou 

entrega do produto ou serviço. O grau de importância desse estágio está relacionado com a 

característica dos produtos de cada empresa. As empresas que vendem equipamentos com 

sistemas sofisticados, devem oferecer maiores serviços pós venda, pois certamente este é 

um aspecto crítico para a venda do produto. 

3.3.1 Processo de inovação 

Conforme Kaplan e Norton (1997), no atual mundo globalizado, os produtos 

apresentam tempo de vida cada vez menores. Com isto, os processos de pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços vêm ganhando espaço nos processos 

internos das empresas. Para muitas empresas, eficácia, eficiência e oportunidade em 

processos de inovação constituem fatores mais importantes até do que a excelência nos 

processos operacionais rotineiros que centralizam as atenções da literatura sobre a cadeia 

de valor. A importância relativa do ciclo de inovação sobre o ciclo operacional torna-se 

especialmente clara em empresas com longos ciclos de projeto e desenvolvimento, como 

nos setores farmacêutico, de produtos químicos agrícolas, de software e equipamentos 

eletrônicos de alta tecnologia. 

Podemos considerar o processo de inovação como uma fase alongada da 

criação de valor, onde as empresas primeiro identificam e desenvolvem novos mercados, 

novos clientes e as necessidades emergentes e latentes dos clientes atuais. Depois, 

mantendo-se nessa onda de criação de valor e crescimento, as empresas projetam e 

desenvolvem novos produtos e serviços que lhes permitem atingir os novos mercados e 

clientes e satisfazer à necessidades recém-identificadas dos mesmos. Os processos de 
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operações, por outro lado, representam uma fase mais curta de criação de valores, onde as 

empresas oferecem os produtos e serviços já existentes em sua cadeia de valor. 

a processo de inovação inicia-se com a pesquisa de mercado para 

identificar o tamanho do mercado, as preferências dos clientes e as questões relacionadas a 

preço de cada produto ou serviço. Nessa fase de pesquisa, deve-se procurar respostas para 

duas perguntas fundamentais: 

• Que tipos de benefícios os clientes perceberão nos novos produtos? 

• Como poderemos, com a inovação, oferecer esses benefícios antes 

dos concorrentes? 

As informações sobre mercados e clientes poderão utilizadas como subsídio 

para os processos de projeto e desenvolvimento de produtos/serviços propriamente ditos. 

Historicamente, as empresas dedicam pouca atenção à criação de medidas 

de desempenho para processos de projetos e desenvolvimento de produtos. Hoje porém, 

muitas empresas conseguem vantagens competitivas com base num fluxo contínuo de 

produtos e serviços inovadores, de modo que o processo de P&D passou a ser um elemento 

mais importante da cadeia de valor. O sucesso desse processo deve ser motivado e avaliado 

de acordo com objetivos e medidas específicos. 

A inovação de produtos e serviços tem se tornado uma constante na atual 

era globalizada, e a sobrevivência das empresas depende de sua capacidade de suprir essa 

necessidade de mercado. Campos (1992:97), nestes termos escreveu que 

Acontece que a necessidade das pessoas mudam 

continuamente e os concorrentes estão sempre se 

desenvolvendo e melhorando. Ninguém pode parar e e.,;pcrar. 

Diante deste quadro, para que a empresa possa sobreviver é 
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necessário desenvolver novos produtos ou servIços 

(melhores, mais baratos, mais seguros, de entrega mais 

rápida, de manutenção mais fácil etc. que os concorrentes). 

Medidas para avaliar o processo de inovação: 

• percentual de vendas gerado por novos produtos; 

• lançamento de novos produtos versus novos produtos lançados pelos 

concorrentes; 

• tempo de desenvolvimento de novos produtos/serviços. 

É claro que além dessas medidas a empresa deverá utilizar indicadores 

financeiros para avaliar o desempenho do desenvolvimento dos novos produtos, assim 

como utiliza para calcular a margem de cada produto que compõe sua cadeia de valor. O 

custo e a rentabilidade por produto/serviço, por cliente, por segmento, por unidade de 

negócio, são informações obrigatórias para todo gestor organizacional. 

3.3.2 Processo de operações 

Nos processos de operações, que é o segundo estágio da cadeia de valor 

interna, os produtos e serviços são criados e oferecidos aos clientes. Esse tem sido 

historicamente o foco dos sistemas de medição de desempenho da maioria das empresas. 

O processo de operação representa a fase mais imediata da criação de valor 

nas empresas. Ele tem início com o recebimento do pedido de um cliente e termina com a 

entrega do produto ou a prestação do serviço. Esse processo enfatiza a entrega eficiente, 

regular e pontual dos produtos e serviços existentes aos clientes atuais. 
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Slack (1996:318), descrevendo sobre os objetivos da gestão da cadeia de 

suprimentos, mais especificamente na satisfação dos clientes "O cliente final é o único que 

tem a moeda "real" em toda a cadeia de suprimentos. Quando o cliente decide realizar uma 

compra, ele dispara uma ação ou ações ao longo de toda uma cadeia." 

As operações tendem a ser repetitivas, facilitando que técnicas de 

administração científica sejam diretamente aplicadas para controlar e melhorar o 

recebimento, e o processamento dos pedidos dos clientes e os processos de suprimentos, 

produção e entrega. Tradicionalmente, esses processos eram monitorados e controlados por 

medidas financeiras, como custos-padrão, orçamentos e variações. Com o tempo, o foco 

excessivo em medidas financeiras específicas como eficiência da mão-de-obra. do 

maquinário e custo dos insumos, deram origem a outras ações disfuncionais como a 

ocupação da mão-de-obra, acúmulo de estoques não relacionados a pedidos de clientes, e 

substituição de fornecedores em busca de condições melhores. 

A influência recente da gestão pela qualidade total e da competição baseada 

no tempo praticada pelas principais industrias japonesas levaram muitas empresas a 

complementarem suas medidas tradicionais de custo e finanças com medidas de qualidade 

e do tempo de ciclo. Alguns aspectos dessas medidas provavelmente serão incluídos como 

medidas fundamentais de desempenho na perspectiva dos processos internos de qualquer 

empresa. 

Medidas para avaliar o processo de operações: 

• 

• 

• 

• 

desempenho dos fornecedores; 

giro dos estoques; 

ciclo de atendimento ao cliente; 

índice de perdas de processo; 
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• 

• 

índice de produtos não conformes 

número de reclamações de clientes; 

percentual de entrega no prazo. 
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De uma maneira geral as empresas podem adotar dois critérios para atender 

os pedidos dos clientes com o menor tempo possível: o primeiro é manter estoques altos 

dos produtos que usualmente os adquirem, o que exige altos custos financeiros de 

manutenção de capital de giro nos estoques; o segundo é garantir a qualidade dos processos 

de fabricação e processamento dos pedidos, com eficiência, confiabilidade, sem defeitos e 

com ciclos curtos capazes de atender rapidamente aos pedidos dos clientes. Como a 

maioria das empresas está tentando abandonar a primeira forma de atender pedidos 

(produzir grandes lotes para serem estocadas e utilizados em caso de necessidade) e 

adotando a segunda (produzir pequenos pedidos just-in-time), a redução dos ciclos ou do 

throughput dos processos internos passa a ser um objetivo crítico. O throughput pode ser 

medido de várias formas. O início do ciclo pode corresponder ao instante em que: 

1. O pedido do cliente é recebido; 

2. O pedido do cliente é programado; 

3. As matérias primas são pedidas para atender o pedido do cliente; 

4. As matérias primas são recebidas; 

5. A produção do pedido é iniciada. 

De forma semelhante, o final do ciclo ocorre quando: 

1. A produção do pedido é concluída; 

2. O pedido está estocado em forma de bens acabados; 

3. O pedido é despachado; 

4. O pedido é recebido pelo cliente. 
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A definição mais ampla de um ciclo de atendimento de pedido, seria o 

espaço de tempo entre o momento em que o cliente faz o pedido e o momento em que ele 

recebe o produto/serviço. 

Kaplan & Norton (1997:124) sugerem um quociente para mensurar a 

eficácia dos tempos de ciclo, qual seja a Eficácia do Ciclo de Produção - ECP. 

ECP(Eficácia do Ciclo de Produção) = Tempo de Processamento / Tempo de Throughput 

Esse coeficiente é menor de 1 porque: 

Tempo de Throughput = Tempo de processamento + Tempo de Inspeção + Tempo de 

Movimentação + Tempo de Estocagem 

A teoria existente por trás do quociente de eficácia do ciclo de produção (ECP) é 

de que todo o tempo, além do tempo de processamento - tempo utilizado para inspeção, 

retrabalho de itens defeituosos, movimentação de itens de um processo a outro e espera de 

itens para serem processados na fase seguinte, além do tempo de estocagem -, é 

desperdiçado ou não agrega valor nenhum. 

3.3.3 Processo de serviço pós-venda 

A fase final da cadeia de valor interna é o serviço pós-venda. O serviço pós

venda inclui garantia e conserto, correção de defeitos e devoluções, e processamento dos 

recebimentos. As empresas sabem que qualquer problema que ocorra após a venda poderá 

resultar em atraso no recebimento, o que implica em custos financeiros adicionais. Isso 

sem falar na questão da imagem do produto e da empresa perante o cliente. 
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As empresas que tentam atender às expectativas dos seus clientes-alvo no 

tocante a serviços de pós-venda de qualidade superior poderiam avaliar seu desempenho 

aplicando a esses processos alguns dos mesmos parâmetros de tempo, qualidade e custo 

descritos para os processos operacionais. Portanto, os tempos de ciclos - desde a 

solicitação do cliente até a resolução final do problema - mediriam a rapidez de resposta 

aos defeitos. O nível de atendimento imediato poderia medir o percentual de solicitações 

dos clientes atendidas com uma única visita de serviço, sem exigir várias visitas para 

resolver o problema. 

Outro aspecto do serviço pós-venda é o processo de faturamento e 

recebimento. Empresas com grandes volumes de vendas por cartão de crédito ou sistema 

de crédito próprio certamente necessitarão aplicar medidas de custo qualidade e tempo de 

ciclo dos processos de faturamento, cobrança e solução de problemas relacionados. 

Também, em empresas que lidam com produtos químicos perigosos ou 

ecologicamente sensíveis poderão adotar medidas críticas de desempenho associadas à 

garantia da segurança dos dejetos e subprodutos de processos subsequentes. 

Medidas para avaliar o processo de serviço pós-venda: 

• tempo do ciclo de solução de problemas dos clientes; 

• prazo médio de recebimentos das vendas. 

3.4 Dimensão de Aprendizado e Conhecimento 

De acordo com Kaplan e Norton (1997), os indicadores voltados para os 

clientes e para os processos organizacionais internos identificam os parâmetros que a 

empresa considera mais importantes para o sucesso competitivo. Mas as metas para o 

sucesso se encontram em constante mutação. A competição global intensa exige que todas 
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as empresas efetuem melhorias contínuas nos produtos e processos existentes e sejam 

capazes de introduzir produtos completamente novos por meio da ampliação de seus 

recursos. 

A capacidade da organização de inovar, melhorar e aprender, relaciona-se 

diretamente com o valor da empresa. Ou seja, apenas mediante a capacidade de lançar 

novos produtos, criar mais valor para os clientes e melhorar continuamente a eficiência 

operacional, a empresa será capaz de ingressar em novos mercados e de aumentar suas 

receitas e margens. Em suma, crescer e assim aumentar o valor para os acionistas. 

Os indicadores de inovação se concentram na capacidade da empresa 

desenvolver e lançar com rapidez produtos, ou seja, aqueles que, segundo as expectativas, 

constituirão a maior parte das vendas futuras. O indicador de melhoria de processos se 

concentra na fabricação dos novos produtos; a meta é alcançar a regularidade na fabricação 

de novos produtos ao invés de apenas melhorar a fabricação de produtos existentes. 

Os objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento oferecem a infra

estrutura que possibilita o alcance dos objetivos estabelecidos pelas outras perspectivas -

clientes, mercados e processos. 

Os executivos empresarIais observam que, quando avaliados 

exclusivamente em relação ao desempenho financeiro a curto prazo, quase sempre 

encontram dificuldades para sustentar investimentos no aumento da capacidade de seu 

pessoal, sistemas e processos organizacionais. Normalmente tais sistemas são tratados 

como despesas do exercício pela contabilidade financeira, de modo que a redução desses 

investimentos é uma maneira simples de produzir ganhos incrementais a curto prazo. 

Kaplan & Norton, com seu balanced scorecard (1997:132) revelaram três 

categorias principais para a dimensão de aprendizado e crescimento: 
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1. Capacidade dos funcionários; 

2. Capacidade dos sistemas de informação; 

3. Motivação, empowerment e alinhamento. 

3.4.1 Capacidade dos funcionários 

Certamente uma das maiores mudanças ocorridas no pensamento gerencial 

das últimas duas décadas foi a transformação do papel das pessoas dentro das 

organizações. Na realidade, esse fato é o que melhor exemplifica a passagem da era 

industrial para a era da informação e conhecimento. O próprio surgimento de gigantescas 

corporações que utilizam o conhecimento e a tecnologia como cadeia de valor, é o melhor 

exemplo dessa transformação. Na era industrial os engenheiros gerentes definiam 

detalhadamente as rotinas e tarefas repetitivas, com base nos tempos e movimentos. Os 

trabalhadores eram contratados para realizar trabalhos braçais, não para pensar. 

Atualmente, a maior parte desses trabalhos de rotina foi automatizado: 

processos produtivos automatizados e sistemas de informações integrados. Além disso a 

própria dinâmica do cliente diminuiu a inércia do processo de fabricação. Fazer o mesmo 

trabalho repetidamente, com o mesmo nível de eficiência, não garante o sucesso 

organizacional. As empresas se vêem obrigadas a mudar continuamente apenas para 

manter a atual posição econômica. E, ainda mais se quiserem crescer, não basta obedecer 

os procedimentos padronizados estabelecidos pelas elites organizacionais. As idéias que 

permitem melhorar os processos e o desempenho para os clientes, cada vez mais exigem o 

engajamento dos funcionários de toda a organização, que estão envolvidos diretamente 

com os processos e em contato com os clientes. 
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Drucker (1997:339), em sua obra Fator Humano e Desempenho, destaca que 

na medida em que a automação industrial avança, os postos de trabalho são reduzidos e 

ganham maior complexidade, exigindo pessoas mais hábeis e capacitadas, aproveitando o 

potencial de cada um, conforme sua especialidade e multifuncionalidade. 

No trabalho intelectual, a designação de pessoal deve 

-
feita a partir dos aspectos positivos de cada um. ~'lsto 

significa atenção constante à colocação dos trabl _hadores 

intelectuais aonde aquilo que eles são capazes d azer possa 

gerar resultados e prestar uma contribuição. 

Para alcançar essa mudança, as organizações ex)' m reciclagem dos 

funcionários, para que suas mentes e capacidades criativas sejam 0bilizadas para atender 

os objetivos organizacionais. 

Indicadores Essenciais 

Vetores 

Retenção dos 
funcionários 

Competência dos 
funcionários Tecnologia 

Produtividade 
dos funcionários 

Clima 
organizacional 

Figura 7: da estrutura do aprendizado e crescimento, por Kaplan e Norton (1997). 
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Kaplan & Norton (1997:134), sugerem três medidas essenciais para os 

funcionários (figura 6): 

• satisfação dos funcionários; 

• retenção dos funcionários; 

• produtividade dos funcionários. 

Nesse conjunto, o objetivo de satisfação dos funcionários geralmente e 

considerado o vetor das outras duas medidas: a retenção e a produtividade. 

3.4.1.1 Medição do nível de satisfação dos funcionários 

O ânimo do funcionário e a satisfação com o emprego são aspectos muito 

importantes pela maioria das empresas. Funcionários satisfeitos são uma pré-condição para 

a empresa atingir seus objetivos básicos de produtividade, eficiência e solução dos 

problemas operacionais. Certamente o funcionário insatisfeito dificilmente propiciará 

satisfação ao cliente. 

Coutinho (1995:223) chegou à seguinte conclusão sobre o estudo da 

competitividade da industria brasileira 

A participação efetiva na busca dos objetivos competitivos da 

empresa e a atuação consciente em direção ao aprendizado 

contínuo só podem ser exigidas de um trabalhador que tenha 

alcançado graus razoáveis de satL~fação material em termos 

de sua relação com o trabalho. 
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Motta (1997:190), explicando o estudo das causas de satisfação e 

insatisfação no trabalho, com base nas pesquisas de Frederick Herzberg, entre os 

engenheiros de Pittsburgh, assim concluiu: 

Um desses conjuntos é constituído por fatores motivacionais, 

relacionados com a tarefa propriamente dita e que são 

responsáveis pela sati~fação no trabalho. Entre estes fatores, 

parecem ser mais relevantes aqueles relacionados com a 

concretização da tarefa, reconhecimento, responsabilidade, 

desenvolvimento e característicw; especificas do trabalho. () 

outro conjunto é de fatores chamados higiênicos, que estão 

mais relacionados com a ambiência do trabalho e a 

insati~:fação. Dentre estes fatores foram considerados mais 

relevantes o status, as relaçôes interpessoais com 

superVlsores, colegas e subordinados, a política 

organizacional, a segurança e os salários 

Determinadas atividades em que o funcionário interage diretamente com o 

cliente, como o comércio, e algumas atividades de serviços de atendimento, o nível de 

satisfação dos funcionários é fundamental para a satisfação do cliente. 

Chiavenato (1999:260) descrevendo sobre a remuneração por competência 

faz a seguinte colocação: 

Na verdade, a remuneração por competência é uma maneira 

sutil de remunerar de acordo com a contribuição pessoal de 

cada funcionário à organização e incentivar a participação e 
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envolvimento das pessoas na condução dos negócios da 

empresa. Como diz Claus Mal/er: "coloque seu pessoal em 

primeiro lugar e ele fará () mesmo com o cliente" . 

Conforme Kaplan e Norton (1997), as empresas costumam medir o nível de 

satisfação dos funcionários através de pesquisas anuais, ou pesquisas contínuas, nas quais 

um percentual de funcionários escolhidos aleatoriamente é entrevistado a cada mês. Os 

elementos de uma pesquisa de satisfação dos funcionários pode mudar de uma empresa 

para outra, considerando sua cultura organizacional, mas basicamente podendo incluir, 

conforme Kaplan & Norton (1997:136): 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

envolvimento nas decisões; 

reconhecimento pela realização de um bom trabalho; 

acesso a informações necessárias para o bom desempenho da função; 

incentivo constante ao uso de criatividade e iniciativa; 

qualidade do apoio administrativo; 

satisfação geral com a empresa. 

Os funcionários devem classificar suas opiniões numa escala de 1 a 3 ou de 

1 a 5, sendo o mínimo "Insatisfeito" e o máximo "Muito Satisfeito". 

3.4.1.2 Medição do nível de retenção de funcionários 

A retenção de funcionários mensura a manutenção do conhecimento 

humano na empresa. Para que as organizações tenham longevidade é imprescindível que 

elas tenham um razoável nível de retenção dos seus funcionários, pois as constantes 

mudanças das pessoas dificultam a perenidade da empresa, tornando-a insegura e sem 
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identidade cultural. No entanto, é importante que a empresa defina meta de rotatividade de 

funcionários, talvez até por área, pois um elevado nível de estabilidade poderá trazer 

comodidade, como também a mudança de funcionário renova o conhecimento da empresa. 

Cada empresa deve buscar através de avaliação interna e utilizando o benchmarkin~ definir 

sua meta de retenção. 

A retenção de funcionários costuma ser medida pelo percentual de 

rotatividade. 

3.4.1.3 Medição do nível de produtividade dos funcionários 

A produtividade dos funcionários mede o resultado do conjunto de ações 

representada pela elevação do nível de habilidade e do moral dos funcionários, pela 

inovação, pela melhoria dos processos internos e pelos clientes satisfeitos. 

Existem várias maneiras de mensurar a produtividade dos funcionários. A 

medida mais simples é a receita por funcionário. Dependendo do tipo de atividade pode ser 

utilizado também o volume por funcionário. 

No entanto esses dois medidores são viáveis desde que a empresa não 

modifique sua estrutura. Por exemplo, caso a empresa venha a praticar a terceirização o 

índice de volume ou receita por funcionários sofrerá um impacto muito grande, que não 

representará necessariamente uma melhoria nas mesmas proporções. 

Por isso, é importante que os gerentes avaliem a melhor forma de mensurar 

este indicador. Se, por exemplo, a empresa tem um bom sistema de informação, e os 

empregados estão bem informados sobre a determinação da margem operacional, um 

excelente indicador seria a margem operacional por funcionário, pois neste indicador 
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estaria computada a receita e todos os custos operacionais, sendo irrelevante a terceirização 

ou não de parte da mão-de-obra. 

Reciclagem da força de trabalho 

Dentro do processo de melhoria contínua e constantes mudanças, os 

funcionários podem assumir responsabilidades novas para que a empresa alcance seus 

objetivos nas perspectivas dos clientes e dos processos internos. Nestes casos mesmo que 

os funcionários estejam motivados e informados não é o suficiente, será necessário então 

implementar um sistema de reciclagem dos funcionários. 

Dependendo da demanda pode-se reciclar os funcionários em duas 

dimensões: o nível de reciclagem exigido e o percentual da força de trabalho que necessita 

ser reciclada. Quando o grau de reciclagem dos funcionários é baixo, o treinamento e a 

educação normais serão suficientes para manter os níveis de capacitação atuais. Nesse 

caso, a reciclagem terá prioridade suficiente para merecer um lugar no sistema de 

mensuração organizacional. 

3.4.2 Capacidades dos sistemas de informação 

A motivação e as habilidades dos funcionários podem ser necessárias para o 

alcance das metas de superação nas perspectivas dos clientes e dos processos internos. Mas 

para que os funcionários possam desempenhar eficazmente no atual ambiente competitivo, 

eles precisam de informações pontuais - sobre os clientes, os processos internos e as 

conseqüências financeiras de suas ações e decisões. 

Os funcionários da linha de frente preCIsam ter disponíveis informações 

eficientes sobre o relacionamento de cada cliente com a empresa, para que ele possa tomar 

ações preventivas para antever a necessidade do cliente. 
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Além disso, cada funcionário necessita de um feedback imediato de seus 

processos para que se demande alguma ação de melhoria, e esta seja tomada com maior 

rapidez possível. Excelentes serviços de informações são fundamentais para que os 

funcionários melhorem os processos, seja continuamente, através de iniciativas de 

programas de qualidade, seja descontinuamente, através de redesenho ou de reengenharia 

de processos. Algumas empresas adotam um indicador de cobertura de informações 

estratégicas, como medição de desempenho dos sistemas de informações. 

Catelli (1999:61) define o sistema de informação como o elemento 

integrador das estratégias às ações, destacando que 

A integração dos sistemas de informaçôes ao processo de 

gestão determina a eficácia dos mecanismos de alltocontrole 

e feedback, os quais COllstituem requisitos para que o sistema 

empresa mantenha-se no rumo dos resultados desejados. 

3.4.3 Motivação, empowerment e alinhamento 

Kaplan e Norton (1997), dizem que mesmo funcionários habilitados, que 

dispõem de excelente acesso às informações, não contribuirão para o sucesso 

organizacional se não forem motivados a agir no melhor interesse da empresa, ou se não 

tiverem liberdade para decidir ou agir. Quando muito, eles serão eficazes no processo 

operacional. Por isso, o terceiro vetor do objetivos do aprendizado e crescimento focaliza o 

clima organizacional para a motivação e a iniciativa dos funcionários. 

Motta (1997:135), sobre o aprendizado contínuo nas organizações, escreve: 

Toda empresa possui um grande estoque de conhecimentos, 

além de uma imensa capacidade de reciclá-los e de aplicá-
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los. Cabe à empresa simplesmente abrir canazs de 

comunicação, criando um ambiente onde existam: illcentivos 

para as pessoas experimentarem, correrem riscos e 

tolerarem erros: participação para as pessoas manifestarem 

a sua criatividade; e meios para todos aprenderem de suas 

próprias experiências. 

Uma das medidas mais utilizadas para avaliar o nível motivacional dos 

funcionários é o número de sugestões por funcionários. Essa medida registra a participação 

contínua dos funcionários na melhoria do desempenho empresarial. 

As sugestões de melhoria contínua dos funcionários não se restringem à 

redução de custos e despesas. Podem promover melhorias de processos internos, produtos 

e atendimento aos clientes. 

As melhorias podem ser promovidas tanto por funcionário individualmente, 

como por grupos horizontais ou verticais. Por exemplo um grupo de funcionário de uma 

área de produção pode sugerir uma mudança no processo interno com vistas a reduzir o 

ciclo de atendimento do cliente. Da mesma forma um grupo de gerentes de diferentes áreas 

podem sugerir mudança na forma de se relacionarem com seus subordinados. 

3.4.3.1 Alinhamento 

Os vetores de desempenho para o alinhamento individual e organizacional 

estão voltados para determinar se as metas dos departamentos ou indivíduos estão 

alinhados com os objetivos da empresa. 
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A medida de alinhamento organizacional pode ser obtida pelo percentual de 

unidades de negócios que conseguem concluir com sucesso esse processo de alinhamento. 

O sucesso do alinhamento individual ou organizacional está relacionado 

com o grau motivacional e o nível de utilização da informação. 

3.4.3.2 Equipes de processos 

Muitas empresas hoje reconhecem que a realização de metas ousadas para 

clientes e acionistas requerem processos internos arrojados. Os executivos dessas empresas 

acham que somente com esforço e conhecimento não conseguem realizar determinadas 

metas que exigem algo a mais do que isto. Para isso, algumas dessas empresas estão 

formando equipes para executar processos de negócios importantes - desenvolvimento de 

produtos, serviços aos clientes e operações internas. Essas empresas querem que os 

objetivos e medidas motivem e monitorem o sucesso da criação e da performance das 

eqUIpes. 

3.5 Quantidades de Medidas Necessárias 

Kaplan & Norton (1997:169), consideram que cada uma das quatro 

perspectivas do Balanced Scorecard pode exigir de quatro a sete medidas distintas. As 

empresas freqüentemente possuem sistemas de mensuração com até 25 indicadores. 

Essa quantidade de indicadores, que em princípio pode parecer elevada, na 

verdade não é, considerando que as medidas não são independentes, e sim interligadas o 

que facilita a absorção pelos gestores das unidades de negócio. 
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Quando o sistema de mensuração é entendido como uma derivação da 

estratégia, o número de indicadores passa a ser irrelevante, pois as diversas medidas ficam 

interligadas numa cadeia de causa e efeito que descreve a estratégia da unidade de 

negócios. 

Na prática as empresas devem possuir centenas de medidas que são capazes 

de monitorar para garantir o funcionamento esperado e advertir para a necessidade de 

medidas corretivas. Mas essas medidas não são os vetores do sucesso competitivo. Esse 

grande número de medidas captam os fatores de rotina necessários que permitem a 

operação de uma empresa e devem ser monitoradas de forma diagnóstica, onde os desvios 

das expectativas sejam logo notados; na realidade, trata-se de gerenciamento por exceção, 

onde os gestores ficam encarregados de corrigir os problemas dos processos de sua 

responsabilidade, para manter o processo no curso normal. 

As medidas de resultado e dos vetores de desempenho no sistema de 

avaliação, por outro lado, devem ser objeto de intensas e extensas interações entre os altos 

executivos e os gerentes de nível médio, à medida que eles avaliam as estratégias com base 

em novas informações sobre os concorrentes, os clientes, os mercados, as tecnologias e os 

fornecedores. 



66 

4. INTEGRAÇÃO DAS MEDIDAS ÀS ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS 

Competitividade, a palavra de ordem nos dias atuais, requer não apenas a 

definição e execução da estratégia empresarial, mas que ambas sejam processadas de tal 

forma que assegurem a eficácia da organização. Para isso, o processo de gestão precisa 

estar consubstanciado com sistemas de avaliação de desempenho da operacionalização da 

estratégia da empresa, ou seja, deve haver monitoramento e reavaliação das operações 

diárias da empresa, a fim de garantir sincronismo entre o planejamento e a execução da 

estratégia. 

Um sistema de avaliação de desempenho somente pode ser um sucesso caso 

os líderes da empresa estejam comprometidos a direcionar a iniciativa por toda a 

organização. 

Comunicação clara por parte da alta gerência ajudará no convencimento de 

todos os que pensam que a iniciativa não terá sucesso. A gerência deve ilustrar como isso 

fará da avaliação de desempenho um instrumento integrador para o atingimento das metas 

estabelecidas. 

A maioria das estruturas atuais proposta para avaliação de desempenho 

empresarial compartilha o entendimento básico de que o sucesso no mercado global de 

trabalho hoje requer medição de todos os aspectos críticos da avaliação. Mais importante, 

esses métodos também enfatizam a necessidade da associação das medidas à estratégia da 

corporação - e ainda para fornecer aos empregados uma visão equilibrada do que é 

importante ( e o que não é importante) em seus gerenciamentos e práticas de trabalho. 

Os sistemas de avaliação de desempenho são bem sucedidos quando eles 

fornecem fatos relevantes e informações sobre o desempenho atual, bem como quais os 

pontos críticos que demandam ações por melhoria imediata ou em um futuro próximo. 
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Essa é a oportunidade de dar vida à visão da empresa. A tradução da visão 

permite vincular as estratégias às ações do dia-a-dia e a estruturação do sistema de 

gerenciamento deve mostrar às pessoas como estão seus desempenhos - e direcioná-las 

para as atividades que irão eliminar desperdícios ou acrescentar valor à forma com a qual 

eles operam. Para cada valor essencial ou orientação estratégica, assegure de que foram 

identificadas as medidas críticas que melhor vão indicar o sucesso ou insucesso. 

A importância de cada perspectiva no desenvolvimento do modelo de 

avaliação empresarial deverá considerar não somente a visão que se busca, como também o 

negócio e o contexto em que se encontra inserido. Por exemplo, a perspectiva de 

aprendizado, inovação e crescimento tende a demandar um peso maior para uma indústria 

cujo negócio é informática. Para uma industria de cimento, nem tanto. No primeiro 

negócio, além dos reduzidos ciclos de desenvolvimento e lançamento de novos produtos e 

serviços no mercado, há também a questão de que os competidores têm se utilizado do 

processo de descontinuidade tecnológica como fator de vantagem competitiva. No segundo 

negócio, nem tanto. 

O desdobramento de cada cenário deverá começar com o estabelecimento de 

vínculos claros e inquestionáveis da perspectiva com as orientações estratégicas. A 

perspectiva, com a sua importância atribuída na forma de peso, deverá agora ser 

desdobrada nos objetivos cujo atingimento representará como conseqüência o atingimento 

dos níveis de desempenho colocados para a mesma. 

Segundo Beuren (1998:77), "deve haver monitoramento e reavaliação das 

operações diárias da empresa, a fim de garantir sincronismo entre a definição e a execução 

da estratégia." 
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Para concluir a perspectiva, aos objetivos também devem ser atribuídos 

pesos. Esse exercício de atribuição de pesos é importante e imprescindível para a correta 

mensuração da eficácia das estratégias. Em seguida devem ser definidos os indicadores 

estratégicos para a mensuração do processo rumo ao atingimento dos objetivos 

estratégicos. 

Cada objetivo deverá estar vinculado de forma inequivocada às estratégias. 

Os indicadores de nível operacional deverão também estar vinculados aos processos-chave 

dos negócios, de forma que permita a execução do processo rastreabilidade com finalidade 

de gerenciar o desempenho do indicador. 

O sistema de avaliação de desempenho empresarial deve ser organizado de 

forma que possam ser incluídas medidas de todas as áreas, departamentos e divisões que 

são relevantes para uma visão operacional do negócio. Deve ser iniciado com uma 

modelagem de desempenho geral da empresa. É muito mais importante obter uma visão do 

que os seus clientes, empregados, investidores e o público pensam a respeito do seu 

desempenho através dos departamentos internos, do que trabalhar em detalhes apenas uma 

área em particular. 

A postura correta é selecionar os indicadores que melhor expressem o 

progresso ligados aos objetivos empresariais e conduzam o desempenho a padrões de 

excelência. 

O objetivo de qualquer sistema de mensuração deve ser o de motivar todos 

os executivos e funcionários a implementar com sucesso a estratégia da sua empresa. As 

empresas que conseguem traduzir a estratégia em sistemas de mensuração têm muito mais 

probabilidades de executar sua estratégia porque conseguem transmitir objetivos e metas. 

Essa comunicação concentra a atenção de executivos e funcionários nos vetores críticos, 
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permitindo-lhes alinhar investimentos, iniciativas e ações à realização de metas 

estratégicas. Portanto, um sistema de mensuração de desempenho bem sucedido é aquele 

que transmite a estratégia através de um conjunto integrado de medidas financeiras e não

financeiras. 

Kaplan & Norton (1997:155), apresenta três princípios que permitem a 

integração das medidas de desempenho de uma empresa à sua estratégia: 

1. Relações de causa e efeito; 

2. Vetores de desempenho; 

3. Relação com os fatores financeiros. 

4.1 Relações de causa e efeito da integração estratégica 

Estratégia é um conjunto de hipótese sobre causas e efeitos. O sistema de 

medição deve tornar explícitas as relações (hipóteses) entre os objetivos (e as medidas) nas 

várias perspectivas, para que elas possam ser gerenciadas e validadas. A cadeia de causa e 

efeito deve permear todas as perspectivas de um sistema de avaliação. Por exemplo, a 

geração operacional de caixa pode ser uma medida de perspectiva financeira do sistema de 

mensuração de desempenho. O vetor dessa medida poderia ser a repetição e a ampliação 

das vendas aos clientes existentes, que exigiria um alto grau de lealdade entre esses 

clientes. Portanto, a lealdade dos clientes deverá estar inclusa no sistema de mensuração 

(perspectiva dos clientes), porque existe a expectativa de que este medidor tenha forte 

influência para o alcance da meta estabelecida para a geração operacional de caixa. Mas 

como a empresa conquistará a lealdade dos clientes? A análise das preferências dos 

clientes pode revelar que a entrega pontual de pedidos é altamente valorizada, com o que 

nomeia a perspectiva dos processos internos, como crítico para o atingimento da meta. 
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Em seguida, podemos perguntar em que processos internos a empresa deve 

alcançar a excelência para se destacar na pontualidade das entregas. Para melhorar a 

pontualidade, a empresa pode precisar reduzir os ciclos dos processos operacionais e 

aumentar significativamente a qualidade dos processos internos. Mas como será possível 

melhorar a qualidade e reduzir os ciclos dos processos internos? Treinando e melhorando a 

capacitação dos funcionários operacionais - um objetivo que seria candidato para a 

perspectiva de aprendizado e crescimento. Assim percebemos como toda uma cadeia de 

relações de causa e efeito pode ser criada, a partir de uma meta estratégica. 

Como por exemplo podemos fazer a seguinte hipótese: se intensificarmos o 

treinamento dos funcionários em produtos, eles adquirirão, então, mais conhecimentos 

sobre a gama de produtos que podem vender; se os funcionários passarem a conhecer 

melhor os produtos, a eficácia de suas vendas, então, aumentará. Se a eficácia das vendas 

aumentar, as margens médias dos produtos que eles vendem, então, também aumentarão. 

Portanto, um sistema de medição bem elaborado deverá contar a história da 

estratégia 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. Toda medida selecionada deve ser um elemento integrante da cadeia de 

relações de causa e efeito que comunica o significado da estratégia da unidade de negócios 

à organização. 

4.2 Vetores de desempenho 

Um bom sistema de medição deve também conter uma combinação de 

medidas de resultado e vetores de desempenho. As medidas de resultado sem os vetores de 

desempenho não comunicam a maneira como os resultados são alcançados, além de não 
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oferecerem uma indicação clara de que a estratégia esteja sendo implementada com 

sucesso ou não. Por outro lado, os vetores de desempenho - como os tempos de ciclo e a 

porcentagem de unidades defeituosas em peças por milhão, por exemplo - sem as medidas 

de resultado podem permitir que a unidade de negócios alcance melhorias operacionais a 

curto prazo, mas não revelarão se essas melhorias representam a expansão de negócios 

com clientes existentes e novos e, consequentemente, um melhor desempenho financeiro. 

Um bom sistema de medição deve conter uma combinação adequada de resultados 

(indicadores de fato) e vetores de desempenho (indicadores de tendências) da estratégia da 

unidade de negócios. 

Todo sistema de mensuração de desempenho utiliza determinadas medidas 

genéricas. Em geral, são medidas essenciais de resultados, que refletem as metas comuns 

de muitas estratégias, bem como estruturas semelhantes entre setores e empresas. Essas 

medidas genéricas de resultados tendem a ser indicadores de ocorrências, como 

participação no mercado, satisfação dos clientes, retenção dos clientes e habilidades dos 

funcionários. Os vetores de desempenho são indicadores de tendências, geralmente são 

específicos para um determinada unidade de negócios, como por exemplo número de 

lançamento de novos produtos, a quantidade de reclamações de clientes por segmento de 

vendas e a taxa de reciclagem de funcionários. 

4.3 Relação com fatores financeiros 

Com o aumento dos programas de mudança atualmente em curso na maioria 

das empresas, é comum a preocupação com metas pontuais como qualidade, satisfação dos 

clientes, inovação e motivação dos funcionários. Embora essas medidas possam levar a um 

melhor desempenho da unidade de negócios, isso dificilmente ocorrerá se forem 
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consideradas um fim em si mesmas. É preciso associar melhorias operacionais a resultados 

econômicos. 

A concentração somente em programas como a gestão da qualidade total, 

redução do tempo de ciclo, reengenharia e motivação de funcionários, sem vincular a 

medidas que afetam diretamente os clientes e geram desempenho financeiro futuro, o 

resultado inevitável é que essas empresas acabem desiludidas com a falta de recompensas 

tangíveis de seus programas de mudanças. 
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5. HIPÓTESE: Um caso de uma empresa: FIBRASA 

A FIBRASA é uma empresa de estrutura familiar, de médio porte, com sede 

no estado do Espírito Santo, no município de Serra, localizada no Centro Industrial de 

Vitória, na região da grande Vitória, que tem como objeto social a industrialização de 

embalagens plásticas. 

A unidade industrial do ES foi fundada em 1972, com uma planta de 

fabricação de tecidos e sacos de ráfia, para embalagens de grãos, fertilizantes e produtos 

frigoríficos. 

Em 1990 essa unidade instalou uma nova planta industrial, no mesmo local, 

redirecionando sua produção para a linha de embalagens plásticas rígidas termoformadas, 

para a fabricação de potes e copos, para atender as indústrias alimentícias de margarinas, 

manteiga, doces, iogurtes e copos para água mineral. 

Em 1996 a empresa implantou uma segunda unidade com localização em 

Abreu e Lima, no estado de Pernambuco, na região da grande Recife, para fabricação da 

mesma linha de produtos de embalagens plásticas rígidas termoformadas, com o objetivo 

de melhor atender o mercado da região Nordeste. 

Atualmente a Empresa está operando as duas unidades industriais, uma no 

ES e outra em PE, sendo a primeira com o objetivo de atender o mercado da região Sudeste 

e a segunda para atender o mercado da região Nordeste. 

As duas unidades industriais possuem certificado de qualidade ISO série 

9000, garantindo qualidade padronizada em seus produtos. 

A unidade localizada no ES - FIBRASA SUDESTE - continua fabricando a 

linha de produtos termoformados, e a unidade localizada em PE - FIBRASA NORDESTE 

- além da linha de produtos termoformados, implantou no final do ano passado uma 
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segunda linha industrial para fabricação de produtos rígidos injetados, para produção de 

baldes, destinados principalmente a embalagens de produtos químicos, basicamente para 

atender as indústrias de tintas. 

Quadro 2: Segmentação de negócios da FIBRASA 

Empresa / Mercado Unidade de Segmento de mercado 

Localização Negócio 

Fibrasa Região Produtos • Embalagens para margarina 

Sudeste - ES Sudeste T ermoformados 
• Embalagens para manteiga 

• Embalagens para doces 

• Embalagens para iogurtes 

• Embalagens para água 

mineral 

Fibrasa Região Produtos • Embalagens para margarina; 

Nordeste - PE Nordeste T ermoformados 
• Embalagens para manteiga 

• Embalagens para doces 

• Embalagens para iogurtes 

• Embalagens para água 

mineral 

Produtos • Embalagens para tintas 

Injetados 
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Os concorrentes estão localizados basicamente nas regiões Sudeste e Sul, 

principalmente no Estado de São Paulo. Os três principais concorrentes são: a Dixie Toga e 

a Polyvac, ambas localizadas em São Paulo; e a Brasholanda, localizada no Paraná. 

A FIBRASA NORDESTE (FIB-NE) possui um diferencial competitivo que 

é a localização geográfica, considerando que praticamente toda sua produção é destinada 

àquela região, e que o frete da região Sudeste para o Nordeste custa 5% do preço de venda. 

No entanto, se por um lado a FIB-NE tem uma "proteção" do 

distanciamento geográfico que dificulta a entrada de outros concorrentes na região 

Nordeste, por outro lado ela encontra dificuldade para colocar os produtos nas regiões 

Sudeste e Sul, pelo mesmo motivo de custo de frete de distribuição, o que é um fator 

inibidor de seu crescimento vertical. 

Por conta disso, ela buscou uma expansão horizontal, ou seja, diversificou 

sua linha de produtos, criando sua segunda unidade de negócios num novo segmento de 

mercado, a linha de produtos injetados, que entrou em operação no início de 2001. 

Já a FIBRASA SUDESTE (FIB-SD) está localizada geograficamente mais 

próxima dos grandes centros consumidores, o que vem permitindo um crescimento vertical 

de sua linha, apesar de encontrar um nível de concorrência mais acentuado, até pela 

melhor localização destes. 

O setor de plásticos faturou no mercado brasileiro em 2000 US$ 9 bilhões, e 

vem apresentando uma evolução anual acima do crescimento do PIB nacional. 

A atividade de embalagens plásticas tem apresentado um crescimento médio 

anual de 6%, com expectativa de aumento para 8% nos próximos anos, garantindo uma boa 

condição de crescimento para as empresas do setor. 
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o quadro a seguir, referente a evolução do volume de vendas nos últimos 

três anos, demonstra bem a situação de crescimento das duas empresas: a FIB-ES aproveita 

melhor sua localização geográfica mais próxima dos grandes mercados consumidores; 

enquanto que a FIB-NE, vem encontrando dificuldade de expandir suas vendas em função 

da limitação do mercado em que atua. 

Quadro 3: Crescimento das vendas em volume fisico (evolução sobre o ano anterior) 

EMPRESA 1998 1999 2000 

Fibrasa Sudeste 37,5% 11,1% 10,7% 

Fibrasa Nordeste 9,9% 1,0% 3,1% 

A alta administração da empresa utiliza a geração operacional de caixa - o 

EBITDA como indicador macro para o estabelecimento de meta de resultado da empresa. 

Nos últimos três anos a empresa apresentou os índices de EBITDA conforme quadro a 

seguir, demonstrados em percentuais sobre a receita. 

Quadro 4: Geração operacional de caixa - EBITDA (percentual sobre a receita) 

EMPRESA 1998 1999 2000 

Fibrasa Sudeste 9,0% 11,4% 9,0% 

Fibrasa Nordeste 15,3% 9,2% 10,9% 
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A alta administração da empresa estabeleceu como meta para os próximos 

três anos, um crescimento nas vendas equivalente ao dobro da taxa de crescimento 

nacional do consumo de embalagens plásticas, e uma geração operacional de caixa -

EBITDA de 15% sobre a receita de vendas. 

Quadro 5: Metas estabelecidas pela alta administração para os próximos três anos 

INDICADOR 2001 2002 2003 

Crescimento das vendas (*) 14,0% 15,0% 16,0% 

EBITDA 15,0% 15,0% 15,0% 

(*) Taxa flutuante de acordo com o crescimento do consumo nacional de embalagens 

o empresa desenvolve seu planejamento de curto prazo com base no 

orçamento operacional, para períodos anuais. 

Para o ano de 2001, os executivos da empresa reuniram-se e definiram que, 

para alcançar esses ambiciosos objetivos planejados pela alta administração, os executivos 

devem estabelecer metas de superação para seus processos de atendimento aos clientes, 

processos internos, objetivos de aprendizado e crescimento. 

Com base no sistema de informações contábeis, os analistas desenvolveram 

um estudo e concluíram que, para alcançar as metas estabelecidas pela alta administração 

para o EBITDA de 15%, além do crescimento das vendas nos percentuais já definidos, seria 

preciso melhorar outros indicadores de resultado, pois o aumento da margem de 

contribuição em função do crescimento das vendas, por si só, não seria suficiente para 

alcançar a meta da geração operacional de caixa. 
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Os quadros 6 e 7 demonstram, sinteticamente, a situação atual e futura, 

considerando, na situação futura, somente o crescimento das vendas em 14%, projetada 

para o ano de 2001. 

Quadro 6: Demonstrativo sintético do EBITDA: Unidade de negócios FIB-ES 

ITEM REALIZADO PREVISTO 

EM 2000 PARA 2001 

Receita de vendas (líquida de impostos) 100,0 114,0 

Despesas variáveis de vendas 10,0 11,4 

Custos variáveis de produção 50,0 57,0 

Margem de contribuição 40,0 45,6 

Custos fixos de produção 20,0 20,0 

Despesas operacionais fixas 6,0 6,0 

Desp. Financeiras: com capital de giro, Cpmf e bancárias 5,0 5,7 

EBITOA 9,0 14,6 

EBITOA, em percentual 9,0% 12,2% 

Com isso, além da meta de crescimento das vendas em 14%, as duas unidades 

terão de trabalhar os seus processos internos na redução de custos e despesas e/ou no 

aumento de produtividade. 
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Quadro 7: Demonstrativo sintético do EBITDA: Unidade de negócios FIB-NE 

ITEM REALIZADO PREVISTO 

EM 2000 PARA 2001 

Receita de vendas (líquida de impostos) 100,0 114,0 

Despesas variáveis de vendas 8,0 9,1 

Custos variáveis de produção 52,0 59,3 

Margem de contribuição 40,0 45,6 

Custos fixos de produção 19,0 19,0 

Despesas operacionais fixas 5,1 6,0 

Desp. Financeiras: com capital de giro, Cpmf e bancárias 5,0 5,7 

EBITOA 10,9 14,9 

EBITOA, em percentual 10,9% 13,0% 

Com isso, além da meta de crescimento das vendas em 14%, as duas 

unidades terão de trabalhar os seus processos internos na redução de custos e despesas e/ou 

no aumento de produtividade. Isso, que aparentemente não parece significar um grande 

esforço, na FIB-ES 2,8 pontos percentuais, e na FIB-NE 2,0 pontos percentuais, se 

considerarmos que o crescimento das vendas irá exigir ações internas para aumentar a 

satisfação dos clientes, além de desenvolvimento de novos clientes, mercados e produtos, 

esse desafio aumenta muito. 
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Com base nos demonstrativos apresentados pelos analistas, os gerentes 

reuniram-se para avaliar as medidas adicionais ao crescimento das vendas. O gerente 

financeiro fez a seguinte explanação sobre as perspectivas de redução de custos e despesas: 

Acho difícil pensarmos em reduzir as de~pesas operacionais, 

o máximo que dá para fazer é manter os números de 2000. 

Veja que, embora o crescimento programado para as vendas 

não interfere diretamente das despesas operacionais, () 

pessoal vai ser mais exigido para provávei,..,' açôes de 

satisfação ao cliente que deverá envolver o sistema de 

informação e a logística interna das' unidades. Com relação 

aos juros gastos com capital de giro, acho que poderemos 

reduzir alguma coisa. Para isso precisamos estabelecer 

metas para redução do ciclo de caixa, que particularmente 

acho que está elevado. 

o ciclo financeiro das duas unidades são equivalentes, até porque a empresa 

trabalha o financeiro de forma centralizada, procurando adotar a mesma política para as 

duas unidades, como forma de padronização de procedimentos e otimização dos processos 

administrativos. 

O ciclo financeiro está assim composto: 

• 

• 

• 

• 

• 

Prazo de pagamento das compras: 35 dias; 

Prazo de espera dos estoques de matérias-primas: 15 dias; 

Prazo de espera dos estoques de produtos em elaboração: 20 dias; 

Prazo de espera dos estoques de produtos acabados: 10 dias; 

Prazo médio de recebimento das vendas: 30 dias. 
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Ciclo de caixa: -35+ 15+20+ 10+30 = 40 dias. 

Ou seja, a empresa está demorando 40 dias para receber de volta os valores 

pagos para atender seus clientes. 

E, para suprir esse capital de giro pelo período de 40 dias, a empresa está 

captando no mercado financeiro a um custo médio de 2,5% ao mês, o que eqüivale a um 

custo financeiro mensal de 3,33%. 

. Compr~4e,;.· 
matér~$.prífrfªS'" 
.;~ 1JlerCad9,!'Íi~ 
dos for~dijt(l.lS,+.; 

Espera dos estoques (15 +20+ 1 O) = 45 dias Recebto das vendas = 30 dias 

Pagto das compras = 35 dias Ciclo de caixa = 40 dias 

Recebimentos 
dos cliente~ 

Figura 8: Demonstração gráfica do comportamento do ciclo de caixa atual da empresa. 

Pelos cálculos, cada dia de redução do ciclo de CaIxa, a empresa pode 

reduzir os custos financeiros com capital de giro em 0,083%. 

Retomando a palavra, o gerente financeiro fez a seguinte análise: 

Para reduzirmos o ciclo financeiro podermos adotar as 

seguintes medidas: 

1. Aumento dos prazos de pagamento aos fornecedores; 

2. Reduzir o nível dos estoques de matérias-primas; 



3. Reduzir os estoques de espera de produtos /la fúhrica 

e na expedição; 

4. Reduzir o prazo de recebimento das vendas. 

O assunto foi avaliado pelos demais gerentes e ficaram definidas as 

seguintes ações e ponderações: 

a) Aumentar o prazo de pagamento das compras de 35 para 38 dias, 

com o desenvolvimento de fornecedores alternativos; 

b) Reduzir o nível de estoques de matérias-primas de 15 para 12 dias, 

através da implantação de um sistema de entrega parcelada pelos 

fornecedores; 

c) Reduzir os estoques de espera de produtos na fábrica de 20 dias para 

18 dias, com a implantação de um sistema de monitoramento diário 

dos níveis de estoques; 

d) Reduzir os estoques de espera de produtos na expedição de 10 dias 

para 8 dias, com a aplicação da sistematização de entrega mais 

rápida dos produtos aos clientes, visando atender inclusive a 

necessidade de satisfação do cliente; 

e) Diminuir o atraso médio no recebimento dos títulos, reduzindo o 

índice de inadimplência dos clientes em 02 dias, através da 

maximização do encaminhamento de cobranças dos clientes com 

histórico de atrasos para o Banco do Brasil, que tem se revelado 

eficiente na cobrança de duplicatas. 



Com essas ações, o ciclo de CaIxa da empresa apresentaria a seguinte 

situação: 

Quadro 8: Redução do ciclo de caixa em dias 

ITEM SITUAÇAO PROJEÇAO VARIAÇAO 

EM 2000 P/2001 ESPERADA 

Prazo de pagamento das compras 35 dias 38 dias 3 dias 

Tempo de estocagem de matéria-prima 15 dias 12 dias 3 dias 

Tempo de espera de produtos na fábrica 20 dias 18 dias 2 dias 

Tempo de espera de produtos na 10 dias 8 dias 2 dias 

expedição 

Liquidez dos clientes 2 dias 

TOTAL 12 dias 

Com essa redução de 12 dias no ciclo de caixa, espera-se diminuição dos 

custos de capital de giro, que em 2000 foi equivalente a 3,33%, para 2,33% em 2001. 

\ Vendados 
;:p!;cÓd,~tq~ ~ ",. 

'rn~tc~dorla~ aos 
<::;~}8Ii_~te~ . 

. dos estoques(12 + 18+8) = 38 dias Recebto das vendas = 28 dias 

Pagto das compras = 38 dias Ciclo de caixa = 28 dias 

:Pj~o, Recebimentos 
dos clientes 

Figura 9: Demonstração gráfica do ciclo de caixa esperado para 2001. 
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Por sua vez, o gerente industrial fez a seguinte manifestação: 

Pensar em reduzir custos fixos de produção é impossivel, 

pois já vamos ter de exixir mais da estrutura para dar conta 

do aumento que está sendo programado para as vendas, isso 

sem falar na pressão de aumento de salários e beneficios que 

o pessoal tem feito, entendo que manter os custos fixos nos 

patamares de 2000, já é um grande desafio. 

O que podemos avaliar é a possibilidade de redução das 

perdas de processo, que estão majorando os custos variúveis, 

o que para isso será preciso uma melhor qualiflcaçüo dos 

nossos operadores. 

As duas unidades apresentaram os mesmos índices de perdas de produtos no 

processo industrial em 2000, assim distribuídos: 

• 

• 

• 

Perda de varreduras e borras no processo de extrusão: 0,75%; 

Perda de produto por sujidade na termoformagem: 0,25%; 

Perda de produto por não-conformidade na impressão: 3,50%. 

A perda mais representativa em termos de custos é a não-conformidade de 

produtos impressos, pois a perda é verificada após o produto passar por todo o processo de 

fabricação, e receber os custos de todos esses processos. 

Por conta disso, decidiu-se concentrar os esforços nesse item de perda, 

estabelecendo uma redução de um ponto percentual nas perdas de produtos por não

conformidade. 

Além disso, o gerente da FIB-SD fez a seguinte colocação: 
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No final do ano de 2000 conseglllmos aprovar em teste 

industrial um produto de linha para embalagem de material 

de limpeza, no qual poderemos adicionar na matéria-prima 

até um terço de material reaproveitado do processo, mesmo 

depois de impresso, confirmado o volume de vendas mensais 

desse produto, podermos aproveitar pelo menos um ponto 

percentual da perda de produtos não-conformes da unidade 

FIB-SD. 

Como o gerente comercial informou que a venda do produto para 

embalagem de material de limpeza já estava no orçamento de vendas para o ano de 2001, a 

posição das perdas de produtos no processo industrial ficou assim: 

Quadro 9: Perdas de produtos no processo industrial: FIB-SD 

ITEM SITUAÇÃO PROJEÇÃO VARIAÇÃO 

EM 2000 P/2001 ESPERADA 

Perdas de varreduras e borras 0,75% 0,75% O 

Perdas por sujidade 0,25% 0,25% O 

Perda por não-conformidade 3,50% 1,50% 2,0% 
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Quadro 10: Perdas de produtos no processo industrial: FIB-NE 

ITEM SITUAÇÃO PROJEÇÃO VARIAÇÃO 

EM 2000 P/2001 ESPERADA 

Perdas de varreduras e borras 0,75% 0,75% O 

Perdas por sujidade 0,25% 0,25% O 

Perda por não-conformidade 3,50% 2,50% 1,0% 

Os gerentes relataram também, que o ideal é que as metas relacionadas aos 

clientes derivem da satisfação ou superação das expectativas do cliente. As preferências 

dos clientes atuais e potenciais devem ser examinadas à procura de expectativas de um 

desempenho excepcional. O benchmarking pode ser usado para incorporar as melhores 

práticas encontradas no mercado e verificar se as metas internas estão adequadas ao 

desempenho esperado da unidade de negócio, com base do estabelecimento das metas 

estratégicas. 

Com base no relacionamento com os clientes e conhecimento do mercado, o 

executivo de vendas da empresa apresentou a seguinte situação: 

O mercado está muito competitivo, aumentar os preços dos 

produtos não é possível, se quisermos crescer temos que 

adicionar qualidade e serviços aos nossos produtos para 

encantar os clientes de forma que eles percebam que nós 

somos os seus melhores fornecedores, e assim criarmos 

condições para aumentarmos o volume de nossos pedidos 
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com os atuais clientes, além de possibilitar a captação de 

novos clientes/mercados. 

Essa expansão do nosso atual mercado, nos mesmos 

segmentos, é possível de ser alcançada em nossa unidade 

F/BRASA SUDESTE, na linha de embalagens 

termoformadas, onde nossa participação atual no mercado é 

de 10%. 

Se aumentarmos nossa participação em 7%, ou seJa 

aumentar nosso market share em 10%, mais o crescimento de 

consumo esperado para o ano, que é de 7%, deveremos 

alcançar o crescimento das vendas de 14% estabelecido pela 

alta administração como meta para o ano de 2001. 

Já em nossa unidade de Nordeste, não vejo possibilidade de 

crescimento de vendas de 14% nos mesmos segmentos de 

embalagens termoformadas, considerando que praticamente 

dominamos o mercado regional. 

Por conta disso, teremos que apostar na nova planta 

industrial de embalagens injetadas, e expandir nossas vendas 

em cima de novos segmentos de mercado, para adicionarmos 

o volume necessário e, juntamente com o crescimento no 

consumo dos clientes do segmento termoformados, para o 

que devemos implementar medidas de retenção de clientes, 

poderemos atingir o crescimento esperado de 14% no volume 

global das vendas. 



Com base nisso, os executivos da empresa definiram as seguintes metas de 

vendas para o alcance dos objetivos estratégicos: 

ITEM 

Aumento de 

Unidade Sudeste: 

1. Aumentar as vendas dos atuais clientes do segmento de embalagens 

termoformados em 10%, computando o aumento do consumo dos 

clientes esperado para o ano de 7%, e o aumento no fornecimento via 

incremento de participação no mercado em mais 3%; 

2. Captar novos clientes no mesmo segmento, para incrementar um 

aumento no volume equivalente a 4% das vendas atuais. 

Unidade Nordeste: 

3. Aumentar as vendas dos atuais clientes do segmento de embalagens 

termoformados em 7%, em função do aumento do consumo dos 

clientes, esperado para o ano; 

4. Captar novos clientes para a linha de embalagens injetadas, para 

incrementar um aumento no volume equivalente a 7% das vendas 

atuais. 

Quadro 11: Metas estratégicas de vendas 

FIB-SD FIB-NE 

consumo dos atuais clientes nos 7% 7% 

mesmos segmentos 

Aumento do market share, nos mesmos 3% O 

segmentos, nos atuais clientes 
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Aumento do market share, nos mesmos 4% O 

segmentos, em novos clientes 

Desenvolvimento de novo segmento de O 7% 

mercado 

TOTAL 14% 14% 

Com base nessas metas, os executivos das unidades definiram as seguintes 

medidas essenciais, para serem alcançadas em 2001: 

1. Satisfação dos clientes; 

2. Retenção dos clientes; 

3. Captação de clientes e mercado; 

4. Desenvolvimento de produtos; 

5. Participação no mercado; 

Para o atingimento dessas metas essenciais, o área comercial da empresa 

estabeleceu a necessidade de se desenvolver as seguintes ações internas nas unidades: 

• 

• 

• 

• 

Reduzir o prazo de atendimento dos pedidos; 

Implementar um sistema de programação de entrega de acordo com 

a característica de cada cliente; 

Disponibilizar meio de comunicação eletrônica entre o cliente e a 

área comercial para facilitar o relato de possíveis insatisfações; 

Estabelecer um sistema de visitas técnicas mensais aos clientes para 

orientação e soluções de possíveis problemas com a utilização dos 

produtos nas linhas de produção, além de perceber possíveis 

insatisfação; 
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• Pesquisar novos clientes e mercados; 

• Reduzir o prazo de lançamento de novos produtos . 

Para monitorar o alcance das medidas essenciais dos clientes, foi definido os 

seguintes indicadores de ocorrências: 

1. Pesquisa de opinião para verificar o nível de satisfação dos clientes; 

2. Índice de cotação de compra dos clientes junto a outros fornecedores 

concorrentes, para verificar o nível de fidelidade; 

3. Índice de penetração de nossos produtos no mercado, para verificar 

nível de aceitabilidade; 

4. Horas aplicadas na captação de novos clientes; 

5. Ciclo de desenvolvimento de produtos; 

6. Profundidade do relacionamento com os clientes. 

INDICADORES DE OCORRÊNCIA INDICADORES DE TENDÊNCIA 

Satisfação dos clientes Pesquisa de opinião 

Retenção de clientes Fidelidade dos clientes 

Captação de novos clientes e Aceitabilidade dos produtos 
mercado 

Horas aplicadas com novos clientes 

Desenvolvimento de produtos Ciclo de desenvolvimento de produtos 

Participação no mercado Conhecimento da marca 

Em seguida, os gerentes concordaram que para atingir as metas estratégicas 

relacionadas à produtividade e aos clientes, será necessário investir em recursos humanos: 

melhorar a qualificação e elevar o nível motivacional dos funcionários, além de adequar o 

alinhamento organizacional. 
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Em função do pioneirismo na atividade em que atua nos Estados onde estão 

localizadas as unidades industriais, ou seja, ES e PE, o conhecimento técnico da mão-de

obra de produção é "importado" de outros Estados da Região Sudeste e Sul, mais 

especificamente de São Paulo e Paraná, onde estão localizadas as empresas com tradição 

na fabricação de embalagens plásticas termoformadas e injetadas. 

Por conta disso, a empresa vem adotando como forma de obtenção do 

conhecimento, a contratação de profissionais com experiência tecnológica e de mercado 

que trabalham, ou já trabalharam nessas empresas tradicionais. 

Ocorre que, apesar do conhecimento que esses profissionais possuem, a 

falta de um programa de treinamento que vise o repasse dessa capacitação profissional 

para os demais funcionários tem dificultado a obtenção da qualificação técnica adequada 

para as unidades de negócio. 

Com isso, os funcionários oriundos da próprio região onde estão localizadas 

as unidades industriais, ou seja, ES e PE, ficam desistimulados, pois não percebem o 

desenvolvimento de carreira profissional da empresa, o que contribui muito para o elevado 

nível de turn aver existentes nas duas unidades, em função da insatisfação com a falta de 

perspectiva futura. 

Com base msso, e diante do desafio da necessidade de melhoria na 

produtividade e de propiciar maior satisfação ao cliente, através da otimização do processo 

interno e da relação com o cliente, os gerentes concordaram em implantar um programa de 

treinamento com o objetivo de difundir o conhecimento tecnológico e de operação dos 

processos internos de tal forma que se incorpore em toda a organização o nível de 

capacitação das melhores empresas concorrentes. 
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Além disso, para melhorar o empowerment dos funcionários, os gerentes 

definiram as seguintes ações (figura 8): 

• Implantar o programa de treinamento e reciclagem para todos os 

funcionários; 

• Divulgar os objetivos estratégicos e as medidas que deverão ser 

adotadas, envolvendo os funcionários nas ações; 

• Implementar plano de remuneração baseado em atingimento e 

superação das metas estabelecidas. 

Por conta disso, os gerentes concluíram que para garantir o alcance dos 

desafios estabelecidos nas metas estratégicas, duas unidades industrias necessitam 

implementar as ações acima relacionadas, e monitorando através de indicadores como 

demonstra a figura abaixo: 

Indicadores Essenciais 

Retenção dos 
funcionários 

Indicadores de ocorrência 

~~ :<;,í;.; *i~'~~'~i1Ú\:: 'X~'~ 
,i:j,. ~ltadOs 

Competência dos 
funcionários 

Conhecimento 
tecnológico 

Adequação da 
remuneração 

Produtividade 
dos funcionários 

Alinhamento 
com estratégia 

Figura 10: Estrutura de inovação e crescimento na Fibrasa 
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Concluíram finalmente os gerentes, que para completar as medidas de 

garantia de alcance das metas estratégicas, é necessário um sistema de informação que 

processe todos os dados coletados nas unidades de negócio e os transforme em 

informações pontuais e adequadas para a avaliação do desempenho com base nas medidas 

e indicadores estabelecidos. 

Também deve, o sistema de informação, funcionar como elemento 

integrador de dados entre as unidades industrias e os seus fornecedores e clientes, com o 

objetivo de: 

• Otimizar a logística de atendimento dos pedidos dos clientes; 

• Oferecer dados da necessidade de estoques de matérias-primas para 

os fornecedores; 

• Facilitar a comunicação entre o cliente e a área comercial, para 

registrar toda manifestação de necessidade e insatisfação do cliente. 

Com base nas definições dos objetivos e indicadores estratégicos, a 

administração definiu o esquema básico de mensuração de desempenho da empresa. 

Quadro 12: Esquema básico do sistema de mensuração de desempenho 

Indicadores Estratégicos 

Objetivos Estratégicos Resultados Essenciais Vetores de Desempenho 

(Ocorrências) (Tendência) 

Financeiros 

Atender as expectativas ROI - Retorno sobre o Alcance das metas 
dos acionistas investimento estabelecidas 

Melhorar a geração de EBITDA - Geração de Desvios de orçamento 
caixa caixa (real x orçado) 

Ciclo de caixa Níveis dos estoques 
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Aumentar as vendas igual Crescimento dos custos e Atingimento das metas de 
a duas vezes o aumento despesas vendas 
do consumo de 
embalagens Crescimento da receita 

Relativos aos Clientes 

Superar as expectativas Satisfação e retenção dos Reclamações de clientes 
de satisfação dos clientes clientes 

Variação de número de 
clientes 

Melhorar a imagem da Captação de clientes ou Crescimento de novos 
marca no mercado negócios clientes 

Aumentar o market share Participação no mercado Participação dos 
concorrentes no mercado 

Relativos aos Processos 
Internos 

Criar produtos inovadores Novos produtos lançados Tempo de 
para o mercado no mercado desenvolvimento de 

novos produtos 

Melhorar a produtividade Ciclo de atendimento de Ciclo de atendimento de 
pedido do cliente pedido pelo concorrente 

Relativo ao Aprendizado 
e Conhecimento 

Desenvolver habilidades Produtividade dos Atingimento de metas 
estratégicas funcionários diárias 

Alinhar metas pessoais Satisfação dos Rotatividade dos 
funcionários funcionários 

Alinhamento dos Nível de sugestão dos 
funcionários funcionários 

Fornecer informações Receita por funcionário Nível de utilização de 
estratégicas informações 
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6. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A empresa funciona com um sistema aberto: recebe informações do 

ambiente externo; processa internamente essas informações com interferência de fatores 

externos e; satisfaz as necessidades do ambiente externo com base nas informações 

recebidas. 

Esquema básico do sistema empresa pode ser assim demonstrado: 

Inputs ----------------.~IOutputs 

: 
InsUmos' . 

., .. ,' 

MãO;;d~obta ..... 
• 

." SatisfaÇãO de 
t----~~.i.>. . necessidades: 

" produtos/serviços 

feedback 

Figura 11: Esquema básico do sistema empresa 

Avaliar o desempenho da empresa somente considerando indicadores 

financeiros, sem levar em conta os fatores externos referente aos sentimentos dos clientes 

em relação a organização, e sem adotar medidas de desempenho não-financeiros como as 

próprias expectativas dos clientes, os processos internos e o nível de aprendizado e 

crescimento, não garante o alcance dos objetivos estratégicos, frustrando os anseios dos 

acionistas e colaboradores da organização. 

o processo de implantação do sistema de mensuração de desempenho na 

FIBRASA, focado principalmente nos indicadores não-financeiros, reorganizou o modelo 
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de gestão empresarial, tornou-a mais integrada internamente e competitiva externamente. 

A implantação de indicadores qualitativos com enfoques não financeiros e a expansão 

destes, conforme demonstrado no quadro 11, permite aos gestores maior condição de 

atuação no processo de administração dos negócios empresariais. 

Quadro 13: Número de indicadores de desempenho 

Indicadores Estratégicos Anteriores 

1. Retorno ao acionista 

1. EBITDA 

2. Crescimento das vendas 

3. Produtividade 

4. Crescimento dos custos e despesas 

5. Ciclo de caixa 

Indicadores Estratégicos Atuais 

1 . ROI - Retorno ao acionista 

2. EBITDA 

3. Crescimento das vendas 

4. Produtividade 

5. Crescimento dos custos e despesas 

6. Ciclo de caixa 

7. Market share 

8. Satisfação dos clientes 

9. Retenção dos clientes 

10. Tempo de desenvolvimento de 
novos produtos 

11. Ciclo de atendimento ao cliente 

12. Capacitação dos funcionários 

13. Empowerment dos funcionários 

14. Alinhamento dos funcionários 

15. Receita por funionário 
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Os objetivos estratégicos estabelecidos pela alta administração demandaram 

estudos e reflexões aos gerentes, que fizeram com que o processo de definição de metas 

gerenciais ganhasse outra dimensão, envolvendo a equipe no estabelecimento de medidas 

departamentais. 

Os problemas que naturalmente aconteceriam no decorrer no ano, em 

função da busca pelos objetivos estratégicos, puderam ser visualizados e as ações 

planejadas com antecedência, estabelecendo-se medidas essenciais e vetores para 

acompanhamento do desempenho em cada dimensão. 

Projetos como o de treinamento para melhorar a capacitação dos 

funcionários, agora ganharam fundamentação econômica na relação custos versus 

benefício, pois ficou claro que para aumentar a produtividade e para reduzir o tempo de 

entrega dos produtos, é preciso aumentar a competência dos funcionários. 

A relação causa e efeito relaciona todas as medidas adotadas aos objetivos 

estratégicos, de tal forma que as ações derivadas do sistema ganham dimensão integrada ao 

processo de gestão da administração empresarial. 

Com isso, a energia organizacional: os recursos humanos, tecnológicos e 

financeiros, são focados para alcançar os objetivos estratégicos, propiciando à empresa 

maior competitividade mercadológica. 

Com a implantação do sistema de mensuração de desempenho focado em 

medidas não financeiras, além da maior segurança no alcance das metas estratégicas, pode

se perceber melhorias no processo de gestão da empresa, como: 

• Objetividade nas decisões operacionais; 

• Melhor interface entre os departamentos; 

• Aumento da integração do nível gerencial com o operacional; 



• Melhoria do empowerment dos funcionários; 

Um sistema de avaliação de desempenho abrangente que contemple 

medidas sob todas as perspectivas da organização, monitorado por sistema de informação 

construído sob medida, mantendo os gestores informados das ocorrências através da 

definição de vetores, dimensionados com base nas medidas essenciais estabelecidas nos 

objetivos estratégicos, permitirá que as unidades de negócios atingim as metas traçadas 

pela alta administração. 

Além disso, o processo de implantação das medidas não-financeiras força os 

gestores a refletirem sobre o desempenho futuro das unidades de negócio, transformando o 

sistema numa poderosa ferramenta para o exercício do planejamento para a melhoria dos 

resultados empresariais, inclusive com o envolvimento de todos os funcionários, o que 

melhora o nível de empowerment das pessoas. 

Isso permitiu a empresa estabelecer metas de resultados mais desafiadoras 

para os gestores das unidades de negócios, conforme resumido no quadro 12, com 

indicação do indicador financeiro EBITDA. 

Quadro 14: Evolução do EBITDA 

INDICADADOR DE INDICE MÉDIO DOS ANOS INDICE ESPERADO PARA 

DESEMPENHO ANTERIORES 2001 COM A 

ESTRATÉGICO IMPLANTAÇÃO DO SAE* 

EBITDA 10,0% 15,0% 

(*) Sistema de Avaliação Empresarial 
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Isso, transforma o modelo de gestão baseado no sistema de mensuração de 

desempenho com enfoque em indicadores não-financeiros, numa poderosa ferramenta 

gerencial de superação das metas estratégicas, arremessando a empresa para o crescimento, 

prosperação e sucesso organizacional. 
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