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RESUMO 

 Esta monografia tem como objetivo apresentar um modelo de gerenciamento 

estratégico conhecido como Balanced Scorecard (BSC) que é um modelo de gestão 

que auxilia as organizações na montagem da estratégia com foco para alinhamento 

aos negócios. O Balanced Scorecard é mantida pelos doutores David P. Norton e 

Robert S. Kaplan, professores da universidade Americana de Harvard que foram 

também os seus criadores. Serão abordados alguns dos conceitos do Balanced 

Scorecard com a criação de um mapa estratégico e suas quatro perspectivas, 

começando pela perspectiva financeira, passando depois pela perspectiva dos 

clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. A monografia também 

tem o intuito de demonstrar algumas soluções em sistemas de informação que vem 

com este objetivo de proporcionar soluções voltadas para atender os conceitos do 

BSC e que auxiliem no monitoramento através de indicadores de desempenho. 

 

 Palavras-chave: Balanced Scorecard, Gestão Estratégica, Objetivos e Metas, 

Sistemas de Informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The objective of this monograph is to present a strategic management model 

known as Balanced Scorecard (BSC) which is a management model that helps 

organizations on the development of strategies focused on business alignment.  The 

Balanced Scorecard is sustained by the doctors David P. Norton and Robert S. 

Kaplan, professors at Harvard University and also the creators of the BSC. Some 

concepts of the Balanced Scorecard will be approached with the creation of a 

strategic map and its four perspectives, starting by the financial, going over to 

customers, internal business processes, and learning and growth. The monograph 

also seeks to demonstrate some solutions in information systems that have the 

objective to give solutions focused on supporting the BSC concepts and that help the 

monitoring through performance measurements. 

  

            Key-words: Balanced Scorecard, Strategic Management, Objectives and 

Goals, Information Systems. 
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1. INTRODUÇÃO 

 As empresas passaram por um caminho revolucionário, a competição da era 

industrial se transformou na competição da era da informação, o bom desempenho 

das organizações que era determinado pelo modo como se aproveitavam dos 

benefícios das economias de grande escala passou a ser regido pela era da 

informação. A tecnologia era importante, mas as empresas de sucesso eram sempre 

aquelas que uniam as novas tecnologias aos ativos físicos que possibilitavam a 

produção em grande escala eficiente de produtos padronizados. 

 Na era industrial, os sistemas de controle financeiro foram desenvolvidos em 

empresas com o objetivo de facilitar e controlar de forma eficiente de capital 

financeiro e patrimonial. Os indicadores financeiros poderiam tanto dirigir o capital 

interno de uma empresa para sua utilização mais produtiva quanto monitorar a 

eficiência com os quais os departamentos operacionais utilizavam os recursos 

financeiros e patrimoniais a fim de criar valor para os acionistas. 

 Uma nova realidade apareceu, o advento da era da informação nas últimas 

décadas conforme declaram KAPLAN e NORTON (1997, p. 3): 

Entretanto, o advento da era da informação nas últimas décadas do 

século XX tornou obsoletas muitas das premissas fundamentais da 

concorrência industrial. As empresas não conseguem mais obter 

vantagens competitivas sustentáveis apenas com a rápida alocação 

de novas tecnologias a ativos físicos, e com a excelência da gestão 

eficaz dos ativos e passivos financeiros. 

 Muitas empresas de serviços, principalmente dos serviços públicos, como 

comunicação, transporte e bancos, conviveram por muitas décadas com uma 

situação ambiente não-competitiva, quase não havia concorrência, os preços de 

seus serviços eram determinados como queriam. Os órgãos dos governos protegiam 

essas empresas contra a entrada de novos competidores potencialmente mais 

eficazes ou inovadores. Recentemente fomos testemunhas nas duas últimas 
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décadas de grandes iniciativas de desregulamentação destes setores e que geraram 

uma maior competitividade no mercado e beneficiando o público em geral com 

melhores serviços e fazendo com que as empresas da era industrial se adequassem 

aos novos padrões de exigência do mercado mundial. 

A situação da era da informação, tanto para as organizações do setor de 

produção quanto para os do setor de serviços, exigiram novas capacidades para 

garantir a sobrevivência neste mercado tão competitivo. 

 As empresas da era da informação serão eficientes investindo em seus ativos 

intelectuais. A especialização funcional deve ser integrada aos processos de 

negócios baseados no cliente. A produção em grande escala e os serviços e 

produtos padronizados devem ser trocados pela oferta de produtos e serviços 

inovadores, com alta qualidade e que possam ser individualizados de acordo com os 

segmentos. A melhoria contínua de produtos, serviços e processos darão origem à 

reciclagem dos funcionários, pelo uso de tecnologias de informações e de 

procedimentos empresariais estrategicamente alinhados. 

Ao passar dos tempos em que as organizações investem na aquisição dessas 

novas capacidades intelectuais, o lucro ou prejuízo não pode ser motivado ou 

monitorado em curto prazo pelo modelo tradicional da contabilidade financeira. Esse 

modelo financeiro, desenvolvido para organizações comerciais e corporações da era 

industrial, mede acontecimentos passados, mas não os investimentos futuros das 

organizações. Para auxiliar neste controle,  

O Balanced Scorecard complementa as medidas financeiras do 

desempenho passado com medidas dos vetores que impulsionam o 

desempenho futuro. Os objetivos e medidas do scorecard derivam da 

visão e estratégia da empresa. Os objetivos e medidas focalizam o 

desempenho organizacional sob quatro perspectivas: financeira, do 

cliente, dos processos internos e de aprendizado e crescimento. 

Essas quatro perspectivas foram a estrutura do Balanced Scorecard. 

(KAPLAN, Robert, S., NORTON, David P., 1997, p. 8) 

 Essas novas medidas de perspectivas do cliente, dos processos internos, e 

do aprendizado e crescimento dos colaboradores, nascem de um esforço consciente 

de tradução da estratégia organizacional em objetivos e medidas tangíveis. 
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 Para falar de sua finalidade o BSC (Balanced Scorecard) é mais do que um 

novo sistema de indicadores. As empresas inovadoras o utilizam como a estrutura 

organizacional básica de seus processos gerenciais. É perfeitamente possível criar 

um Balanced Scorescard inicial com objetivos relativamente restritos e obter 

consenso entre os responsáveis e focalizar estratégia e depois comunicá-la a todos 

da organização. O melhor passo do BSC, no entanto, é quando ocorre do sistema 

deixar de ser apenas um controle de medidas e se transforma e um sistema de 

gestão estratégica.  

Depois que o modelo do Balacend Scorecard é adotado, as empresas 

constatam que ele pode ser utilizado para deixar claro e conseguir consenso em 

relação à estratégia, passar a comunicar a estratégia a toda empresa, as metas 

departamentais e pessoais passam a ser unificadas com a estratégia organizacional, 

vincular os objetivos estratégicos com metas de longo prazo e orçamentos anuais, 

conseguir feedback das áreas para aprofundar o conhecimento da estratégia e 

melhorá-la. 

 O Balanced Scorescard preenche um abismo existente na maioria dos 

sistemas gerenciais, a cultura de sempre acompanhar os processos de forma 

sistemática para implementar e conseguir feedback sobre a estratégia. Os 

processos gerenciais criados a partir do BSC fortalecem que a empresa fique 

alinhada na implementação da estratégia de longo prazo. Daí por diante o BSC 

passa a ser a base para o gerenciamento das empresas na era da informação. 

  No passado o que era importante para as empresas era a quantidade da 

produção e lucro final apenas, e no conceito do Balanced Scorecard são 

introduzidas novas perspectivas que antes ficavam em segundo plano ou nem eram 

temas importantes. 

 Com o BSC isso vem a melhorar o relacionamento entre as áreas, todos 

tendo que cumprir as metas, mas sempre voltado para um todo, da melhoria da 

organização, dos colaboradores, da satisfação dos clientes e dos processos que os 

norteiam. 

 E não seria o suficiente conhecer apenas este novo modelo. Também 

conhecer as ferramentas de sistemas de informação que auxiliassem neste trabalho 
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complexo e árduo é muito importante, pois trazem para as empresas resultados 

finais satisfatórios. Neste sentido os sistemas de ERP (Enterprise Resource 

Planning) têm sido muito importantes. “Os sistemas de ERP vêm disponibilizando 

ferramentas de apoio à implementação dessa metodologia, fazendo com que cada 

vez mais empresas a adotem.” (HABERKORN, 2008, p. 152). 

 Os sistemas de ERP hoje já são muito utilizados na maioria das empresas, 

são poucas aquelas que mantêm sistemas legados, desenvolvidos internamente 

pela equipe de TI (Tecnologia da Informação), pelo menos no quesito de gestão 

empresarial e gerenciamento através de processos (produção, contas à pagar, 

pedidos de venda, administração de pessoal, etc.). O nível da abordagem dos 

sistemas pelos vendedores de ERP também subiu, deixou de se oferecer os 

produtos ao gerente de TI e subir ao nível dos executivos, o nível de diretoria de 

negócios e presidência passou a ser o foco, segundo HAYES, PISANO, UPTON e 

WHEELWRIGHT (2008, p. 198): 

Estes empreendedores-consultores não vendiam tecnologia para os 

CIOs (à maneira antiga), eles vendiam uma “visão estratégica” aos 

CEOs – que possuíam acesso a talões de cheque bem maiores e a 

capacidade de efetuar uma mudança muito mais ampla. Sem dúvida 

que uma mentalidade de “siga o líder” também desempenhou uma 

papel importante no crescimento do ERP. 

 Claro que o sistema por si só não irá solucionar todos os problemas das 

organizações, pois existem diversos fatores que influenciam no sucesso de uma 

implantação de um ERP, entre eles melhoria na execução dos processos, 

envolvimento e comprometimento das pessoas, apoio da alta direção, entre outros 

diversos fatores. Mas o ERP é reconhecidamente o sistema que possibilita em boa 

parte essa transformação organizacional e estratégica dentro das empresas e 

muitas dessas soluções já utilizam em seus módulos o conceito de indicadores de 

desempenho baseados no Balanced Scorecard. 

 Numa área bastante mutável como a Tecnologia da Informação é importante 

conhecer novas tendências e quais são os sistemas que estão sendo adotados 

pelas empresas nos últimos anos, isso faz com que fiquemos atualizados com 
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relação às novidades, mas não só modismos e sim conceitos que são 

revolucionários como é o caso do BSC. 

 O tema Balanced Scorecard foi dividido em quatro perspectivas, criando os 

Mapas Estratégicos: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e 

crescimento dos colaboradores. É possível notar que o BSC mede também o 

intangível, pois das quatro perspectivas apenas a financeira é baseada em 

indicadores mais tradicionais que já eram medidos como resultados financeiros. 

Cada uma das perspectivas é possível identificar os objetivos estratégicos, 

relacionando um conjunto de indicadores. Para cada um dos indicadores é definida 

uma meta, um responsável, um custo, um prazo, às vezes também é atrelada uma 

remuneração variável pelo seu cumprimento e também uma pena em caso não seja 

atingido os resultados esperados. 

 A primeira perspectiva que iremos abordar é financeira que mede alguns 

indicadores como crescimento da receita, lucratividade, desenvolvimento de novas 

fontes de receita, geração de caixa, redução dos custos, estoques mais enxutos, 

crescimento nas vendas e itens de alta margem, redução da inadimplência no 

contas a receber, etc. 

 A segunda perspectiva é a do cliente que mede, por exemplo, a pontualidade 

no atendimento, preços competitivos, índice de satisfação dos clientes, fidelidade em 

termos de retenção e recuperação de clientes, uso de garantia dos produtos, 

número de reclamações no SAC, etc. 

 A terceira perspectiva é com relação aos processos internos que medem a 

inovação de produtos, logística de entrega, tecnologia da informação, marketing, 

cumprimento dos prazos das áreas de apoio a operação, etc. 

A quarta e última perspectiva é de aprendizado e crescimento dos 

colaboradores onde esta perspectiva é formada pelo capital humano, capital da 

informação e capital organizacional. O capital humano está ligado ao 

desenvolvimento de competências e habilidades dos colaboradores. Na atração e 

retenção de talentos, nível de turnover dos funcionários. O capital da informação é o 

compartilhamento do conhecimento e o capital organizacional é o alinhamento dos 
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objetivos de todos os colaboradores na cultura orientada aos clientes, pois são eles 

que geram receita para a organização no final. 

 O último aspecto a ser abordado serão algumas soluções de mercado que 

utilizam o modelo do BSC em seus sistemas de informação, tanto soluções 

especificas e especializadas como as soluções embutidas nos ERP que são os 

sistemas empresariais que auxiliam na gestão operacional das organizações. 

 No momento atual das organizações é difícil imaginar que possa se realizar 

algum tipo de controle com eficiência sem a utilização de sistemas de informação, 

soluções que podem ser caseiras ou soluções que mercado. A grande vantagem de 

escolher alguma solução de mercado é que as empresas especializadas 

normalmente já passaram pelos mesmos desafios em outras empresas e podem 

trazer uma boa bagagem de experiência. 

 É importante deixar claro que um sistema de informação é simplesmente uma 

ferramenta que irá auxiliar na obtenção das informações e chegar aos resultados 

desejados, ela por si só não irá fazer tudo sozinho. A estratégia de uma organização 

para alcançar os resultados esperados depende muito das pessoas, para 

CONSENTINO, HABERKORN e SILVA (2001, p. 30) na obra Genoma Empresarial: 

O gene da decisão e da estratégia garante a uma empresa e a seus 

colaboradores a agilidade necessária para reduzir etapas, custos e 

operações. [...] A falta de decisão ou estratégia pode acarretar 

atrasos, quando a equipe trabalha em compasso de espera, ou 

retrabalhos de grande monta, quando ela continua a atividade 

mesmo sabendo que está errada. Em ambos os casos, isso significa 

perda de agilidade, de tempo e de recursos. 

 Esta monografia tem como objetivo apresentar um modelo de gerenciamento 

estratégico conhecido como Balanced Scorecard (BSC) que é um modelo de gestão 

que ajuda as empresas a traduzirem a estratégia em objetivos operacionais 

direcionando as pessoas a desempenharem melhor, proporcionando uma estrutura 

de medição eficiente. É mantida pelos doutores David P. Norton e Robert S. Kaplan, 

professores da universidade Americana de Harvard. A monografia também tem 

como objetivo demonstrar algumas soluções em sistemas de informação que vem 
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com este objetivo de proporcionar sistemas que auxiliem na medição e 

monitoramento através de indicadores de desempenho. 

Para este estudo foi utilizado uma metodologia com estudos exploratórios em 

que foi pesquisada uma ampla fonte de informações secundárias, principalmente 

com a utilização de artigos de revistas especializadas no assunto. Também foram 

consultados livros que abordam o assunto, pois os livros trazem uma informação 

mais conceitual e que é muito importante. Na pesquisa das soluções de sistemas de 

informação voltadas para o BSC e nos estudos de casos para exemplificar como os 

sistemas podem ser úteis, também foram realizadas consultas a internet nos sites 

das empresas que tem soluções em BSC. 

Para elaborar este trabalho, a monografia foi estruturada em 3 capítulos, no 

primeiro são abordados os conceitos que norteiam o Balanced Scorecard, como 

estratégia, missão, visão e outros conceitos que auxiliam na definição da estratégia 

de uma empresa, como a análise de SWOT (Strenght = força, Weakness = fraqueza, 

Opportunities = oportunidades e Threats = ameaças). 

No capítulo seguinte entramos a fundo no mundo do Balanced Scorecard 

apresentando todos os itens que fazem parte deste conceito, falando de mapa 

estratégico, de suas perspectivas (financeira, clientes, processos internos e de 

aprendizado e crescimento dos colaboradores), entrando no detalhe de cada uma 

delas, assim tentando elucidar ao máximo o assunto abordado nesta monografia. 

 Por último foi pesquisada soluções em Sistemas de Informação voltados para 

o BSC, encontramos desde empresas que tem soluções genéricas para diversos 

processos dentro das empresas, tradicionalmente focadas em ERP de mercado e 

que criaram módulo focado em BSC até empresas especializadas neste tipo de 

segmento de geração de informações e controle de indicadores. 
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2. CONCEITOS 

 Este capítulo apresenta os conceitos da formulação da estratégia nas 

organizações, que iniciam com a definição da estratégia, missão, visão, análise das 

cinco forças por Porter, análise de SWOT que servem de base para criação de um 

mapa estratégico e as quatro perspectivas do BSC.  

 

 

2.1. ESTRATÉGIA 

Primeiro passo para iniciar os trabalhos no BSC é definindo uma estratégia 

para a organização, pois é necessário saber qual será o objetivo principal, o norte 

para onde todos os esforços serão direcionados. 

Mas afinal o que é estratégia? O conceito de estratégia já vem de longa data 

e no passar dos anos foi se modificando para chegar ao conceito que existe hoje no 

mercado, segundo GHEMARWAT (2007, p. 16) que aborda um aspecto histórico do 

que é estratégia: 

“Estratégia” é um termo que remonta aos antigos gregos, que 

usavam a palavra strategos, da qual deriva, para designar o 

magistrado-chefe ou o comandante-chefe militar. Ao longo do tempo, 

refinamentos do conceito de estratégia continuaram a se centrar nos 

aspectos militares do termo. Na primeira metade do século XIX, a 

tentativa de síntese de Carl Von Clausewitz é um exemplo 

especialmente notável: escreve que, enquanto “a tática ... [envolve] o 

uso de forças armadas no confronto, a estratégia [é] a utilização de 

confrontos no tocante ao objetivo de guerra”. A adaptação da 

terminologia estratégica a um contexto comercial, entretanto, teve de 

esperar o cenário da Segunda Revolução Industrial, que iniciou na 

metade final do século XIX, mas realmente só deslanchou no século 

XX. 
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Mas voltando aos dias atuais a estratégia descreve como a empresa pretende 

criar valor para seus acionistas e clientes, deve tratar claramente da mobilização e 

alinhamento aos negócios. É bem possível considerar que dificilmente haverá duas 

empresas que tenham a mesma estratégia e pensem exatamente da mesma forma, 

umas definem suas estratégias em cima de planos financeiros, outras com base na 

melhoria de seus processos, ter a melhor e mais avançada tecnologia e algumas em 

ter os funcionários mais capacitados do mercado. 

Alguns autores referem a está fase como definição da direção estratégica que 

está totalmente relacionada às metas e os objetivos, define qual o objetivo da 

empresa existir e operar, isso vem de encontro com a definição da missão e visão 

da organização. “Direção estratégica está relacionada às metas e aos objetivos de 

longo prazo de uma organização; essa direção normalmente faz parte das 

declarações de missão e visão.” (HARRISON, 2005, p. 36). 

Para termos uma boa idéia do que são objetivos e metas foram pesquisados 

alguns autores e na obra de SERRA, TORRES e TORRES (2004, p.4) fica bem 

definido os conceitos: 

Objetivo: Representa os fins genéricos desejados, para os quais são 

orientados os esforços da organização. Os objetivos, portanto, 

relacionam-se com a busca do sucesso almejado. 

Meta: É o nível ou a etapa de desempenho a que se aspira, e 

origina-se do objetivo. As metas devem ser quantificadas e ter prazos 

definidos. 

O próximo item que iremos abordar é a missão e a visão, a missão vem para 

esclarecer o motivo da existência da empresa, quais os seus objetivos para atender 

um determinado público ou servir a sociedade de algum tipo de produto ou serviço. 

Já a visão expressa qual o desejo de futuro da organização, diferentemente da 

missão que é o seu propósito de existência, a visão tem o olhar de longo prazo, o 

que ser no futuro e a missão vai mudando conforme o passar do tempo, assim que 

os objetivos da visão vão sendo realizados. Para KLUYVER e PEARCE II (2009, p. 

9): 
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Uma declaração de visão representa os objetivos de longo prazo da 

alta administração para a organização – uma descrição da posição 

competitiva que se deseja alcançar ao longo de certo período de 

tempo e de quais competências essenciais devem ser adquiridas 

para se chegar lá. Como tal, ela resume o foco estratégico amplo de 

uma empresa para seu futuro. Uma declaração de missão 

documenta o propósito da existência de uma empresa. Declarações 

de missão com freqüência contêm um código de conduta corporativa 

para orientar a gerência na implementação da missão. 

A estratégia pode alavancar para a organização os ativos intangíveis com a 

criação de valor indireta, por exemplo, itens como treinamento e tecnologia 

normalmente não geram receitas de forma direta, mas realizando investimentos em 

treinamento para que os funcionários realizem determinados processos com maior 

qualidade e investindo em tecnologia para que os sistemas aumentem a velocidade 

de processamento das informações, não irão gerar receita financeira diretamente. 

Porém podem com a melhoria da qualidade final para o cliente, gerar uma maior 

satisfação e retenção dos clientes, assim melhorando o resultado financeiro com um 

aumento nas vendas através da melhora destes itens. 

 

 

2.2. CINCO FORÇAS 

 Um conceito muito abordado nas estratégias organizacionais é de autoria de 

Michael Porter que em 1980 publicou um livro Competitive Strategy, que teve muito 

sucesso, quando lançou o modelo das “cinco forças” que tentava relacionar a 

lucratividade média dos participantes de um determinado setor a cinco forças 

competitivas.  

A primeira força é o grau de rivalidade que é a influencia em que o valor 

criado em um negócio poderá ser extinto através de sua concorrência direta, que 

pode ser medido pelo número e tamanho dos concorrentes, nível de concentração 

de empresas em determinado setor, quanto maior o número de concorrentes menor 

a rivalidade entre eles e o efeitos de algumas ações sobre os demais tem menor 



21 
 

 
 

influencia. Por outro quanto menor o número de concorrentes pode haver uma 

menor rivalidade se entenderem que a colaboração seria um fator importante para 

manter o setor como está, e um setor onde existe somente um concorrente 

dominante podem ocorrer um monopólio e este determinarem as regras do mercado 

e principalmente os preços. 

A segunda força é o risco de entrada que é análise de um determinado setor 

e sua concorrência e pelos potenciais novos entrantes no mercado, nível de 

lucratividade média do setor. Normalmente são analisadas as barreiras de entrada 

que podem ser alto ou baixo nível de investimentos financeiros, alto nível de 

investimento pode ser uma barreira que poucas empresas podem entrar por 

limitações econômicas e baixo nível de investimento facilitaria a entrada de muitos 

concorrentes, porém gerando um menor atrativo de lucratividade. Leis também 

podem ser barreiras como exigências legais que obrigam a ter determinadas 

características para poder abrir um negócio no setor, por exemplo, no setor de 

segurança privada existe a obrigatoriedade que os seus acionistas sejam brasileiros 

natos, não é permitida e presença de estrangeiros. 

A terceira força vem da ameaça dos substitutos onde a lucratividade do 

negócio pode ser ameaçada por produtos/serviços substitutos aos existentes, estes 

novos produtos/serviços podem atender as necessidades dos consumidores e fazer 

com que os produtos/serviços existentes sejam substituídos. As empresas devem 

ficar muito atentas esses substitutos e se prepararem para criar novos produtos que 

possam concorrer e se necessário até mudar o foco dos negócios. 

A quarta força é o poder do comprador que dependendo da forma como o 

setor está desenhado possibilita ao cliente definir as margens de lucro, a qualidade 

do produto dos seus fornecedores, caso este setor esteja muito concentrado em 

poucas empresas que dominem o mercado. Se em um determinado setor os 

produtores têm poucos clientes de grande potencial a oferecer, esses clientes 

podem exigir cada vez melhores produtos e com preço bastante reduzido, como 

esses fornecedores não tem muitas opções onde oferecer o produto acabam 

aceitando e tentando ganhar maior lucratividade no volume de vendas. 
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A quinta e última força é o poder do fornecedor que é a visão invertida da 

quarta força (poder do comprador), pois em um setor onde existem poucos 

fornecedores ou em alguns casos até um único fornecedor, é possível que todos os 

preços e regras do negócio sejam determinadas por este(s) fornecedor(es). Um 

exemplo muito claro no Brasil de hoje é o setor de petróleo que basicamente existe 

uma única empresa que tem o domínio do mercado nacional, observe a figura 1 que 

explica a estrutura das cinco forças para análise industrial. 

 

 Fornecedores 
Fontes do poder de negociação: 
Custos de mudança 
Diferenciação de insumos 
Concentração de insumos 
Concentração de fornecedores 
Presença de insumos substitutos 
Importância do volume para os fornecedores 
Impacto dos insumos sobre o custo ou a 
diferenciação 
Ameaça de integração 
Custo relativo ao total das compras no setor 

 

  
 

Novos investidores 
Barreiras à entrada: 
Economias de escala 
Identidade de marca 
Requisitos de capital 
Diferencial do produto 
Custos de mudança 
Acesso à distribuição 
Curva de aprendizagem 
exclusiva 
Acesso a insumos necessários 
Projeto de produto de baixo 
custo 
Política governamental 
Retaliação esperada 

 Concorrentes industriais 
Fatores que afetam a competição: 
Crescimento industrial 
Concentração e equilíbrio 
Custos fixos/valor agregado 
Excesso de capacidade 
Intermitente 
Diferença entre produtos 
Identidade de marca 
Custos de mudança 
Complexidade informacional 
Diversidade de concorrentes 
Apostas corporativas 
Barreiras à saida 

 Substitutos 
Riscos determinado por: 
Desempenho de preço 
relativo dos substitutos 
Custos de mudança 
Propensão do comprador 
para substituir 

  
 

 

Compradores 
Poder de negociação dos compradores: 
Concentração de compradores 
Volume de compradores 
Custos de mudança 
Informação dos compradores 
Lucros dos compradores 
Produtos substitutivos 
Capacidade de promoção 
Sensibilidade a preços 
Preço/volume de compras 
Diferenças entre produtos 
Identidade de marca 
Capacidade de integração reversa 
Impacto na qualidade e/ou no desempenho 
Incentivos aos que tomam decisões 

Figura 1: A estrutura de “cinco forças” para análise industrial 
Fonte: GHEMAWAT (2007) 
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As cinco forças mostram com muita clareza muitos dos fatores que podem 

influenciar em um determinado setor/negócio e quais as análises e cuidados devem 

ser realizados antes fazer investimentos. 

2.3. ANÁLISE DE SWOT 

 As empresas são como sistemas abertos que são afetados por diversos 

fatores externos que independem dela e que podem interferir no seu dia a dia, 

melhorando ou piorando o seu desempenho e funcionamento. Uma empresa em 

operação e que tenha definido a sua missão e visão deve estar sempre atenta ao 

seu macro e microambiente com freqüência, para sempre ter uma posição 

atualizada da sua situação no mercado. Além do ambiente externo, as empresas 

também precisam se preocupar com o ambiente interno da organização, todos os 

fatores que influenciam o andamento e o funcionamento da empresa. 

 A análise de SWOT é um instrumento que foi criado visando a análise destes 

dois ambientes (externo e interno) que é muito útil na organização do planejamento 

estratégico, através dela é possível realizar um relacionamento periódico entre os 

seus itens de análise que são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O nome 

SWOT vem das abreviações das suas palavras respectivas em inglês: 

 Strenght = força 

 Weakness = fraqueza 

 Opportunities = oportunidades 

 Threats = ameaças 

 

A análise do ambiente externo está ligada aos itens oportunidades e ameaças 

que tem haver com todo o macro e microambiente que estão ao redor da empresa, 

para KOTLER (2003, p. 98): 

Em geral, uma unidade de negócios tem que monitorar importantes 

forças marcoambientais (econômico-demográficas, tecnológicas, 

político-legais e socioculturais) e significativos agentes 
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microambientais (clientes, concorrentes, distribuidores, fornecedores) 

que afetam sua capacidade de obter lucros. A unidade de negócios 

deve estabelecer um sistema de inteligência de marketing para 

acompanhar tendências e mudanças importantes. A administração 

precisa identificar as oportunidades e ameaças associadas a cada 

tendência ou desenvolvimento. 

 Um concorrente que tem concorrido junto ao seu negócio durante anos e 

agora recebeu um aporte de capital estrangeiro e começa a fazer campanhas de 

marketing bem agressivo e com preços muito competitivos pode se tornar uma 

ameaça aos seus negócios é um exemplo de uma ameaça que está dentro 

microambiente. Se o governo lança uma lei que obriga, por exemplo, a adoção de 

coletes a prova de bala para todos os vigilantes a nível nacional, passa a ser uma 

oportunidade de negócio, abrir uma empresa que foque os esforços neste sentido. 

Claro que são diversos os aspectos que devem ser levados em consideração, mas 

não deixa de ser uma oportunidade que estaria classificada no macroambiente, pois 

é uma influência que depende uma lei federal. 

 Para o mesmo autor a classificação do ambiente interno é identificada pelos 

itens forças e fraquezas, em seu livro KOTLER (2003, p.100): 

Uma coisa é perceber oportunidades atraentes e outra é ter 

competência para ser bem-sucedido nessas oportunidades. Cada 

negócio precisa avaliar periodicamente suas forças e fraquezas 

internas. [...] A gerência – ou um consultor externo – analisa as 

competências de marketing, financeiras, de fabricação e 

organizacionais e classifica cada fator como uma grande força, uma 

força, uma característica neutra, uma fraqueza ou uma grande 

fraqueza. 

 Uma empresa que tem uma chance de entrar em um negócio de venda pela 

internet e que pode utilizar o seu nome já bem conhecido no mercado para chamar a 

atenção do público parece ser uma boa oportunidade, porém se é realizada uma 

análise e fica evidenciado que temos problemas em nosso setor de distribuição que 

tem atrasado entregas, e como o meio de comunicação da internet passa a ser um 

ponto fundamental de distribuição nacional ou até mundial dependendo do produto 

ou serviço oferecidos, o fator logístico passa a ser um dos pontos mais importantes 
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desta engrenagem. Então não basta ter a oportunidade, se temos fraquezas que 

devem ser melhoradas, ou através de melhoria de processos ou em novos 

investimentos, isso deve ser realizado antes de entrar nesta nova oportunidade. 

Outro fator importante observado neste exemplo é que uma das forças é nome forte 

que está empresa possui no mercado tradicional. 

 A figura 2 abaixo demonstra como é o relacionamento destes aspectos dentro 

da análise de SWOT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Relação entre os aspectos da análise SWOT e o ambiente 
Fonte: SERRA, TORRES e TORRES (2004) 

 

 Após ter realizado uma análise de SWOT na organização, é possível criar 

metas específicas para o planejamento estratégico, que é a formulação de metas, os 

executivos determinam metas para os objetivos traçados definindo as quantidades e 

prazos desejados, tornando esses objetivos mensuráveis isso facilita o 

planejamento, a implementação e o controle. 

 

Forças 

Proteção por patente 

Instalações modernas 

Vantagens de custo 

Recursos financeiros 

Oportunidades 

Novos mercados 

Alianças estratégicas 

Acesso a novas tecnologias 

Novos produtos e serviços 

Fraquezas 

Distribuição falha 

Altos custos de produção 

Gerenciamento inadequado 

Limitações financeiras 

Ameaças 

Regulação governamental 

Novos concorrentes 

Mudanças no gosto dos 

consumidores 

Problemas 

Vulnerabilidade 

Limitações 

Alavancagem 
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3. BALANCE SCORECARD 

Este capítulo apresenta os conceitos do Balanced Scorecard com a criação 

de um mapa estratégico e suas quatro perspectivas, começando pela perspectiva 

financeira, passando depois pela perspectiva dos clientes, processos internos e 

aprendizado e crescimento. No BSC existem medidas intangíveis, pois das quatro 

perspectivas apenas a financeira é baseada em indicadores mais tradicionais. Para 

ter uma idéia de como as empresas estão cada vez mais se preocupando com 

outros tipos de indicadores que não sejam somente os financeiros na revista VOCÊ 

S/A (2011, p.16): 

Já imaginou seu salário subindo ou descendo conforme o nível de 

satisfação dos clientes da sua empresa? Parece improvável, mas 

isso já acontece nas seis maiores companhias aéreas americanas. 

Um estudo do professor Dhinu Srinivasan, da universidade 

americana de Pittsburgh, mostra que, para melhorar o desempenho 

financeiro no longo prazo, essas empresas recompensam seus 

executivos não apenas pelo desempenho financeiro em curto prazo, 

mas também pelo aspecto não financeiro. Ou seja, a pontualidade, o 

número de bagagens extraviadas, o número de passageiros que 

deixam de voar por causa de venda de passagens acima da 

capacidade de cada vôo – o conhecido overbooking. No Brasil, é 

possível que as reclamações de clientes caíssem se as companhias 

locais adotassem o modelo. 

 

 

3.1. MAPA ESTRATÉGICO 

Depois de definidas a missão e a visão o próximo passo é iniciar a montagem 

de um mapa estratégico, dentro do conceito do BSC existe um modelo de quatro 

perspectivas para definição da estratégia que fornece as áreas de negócios uma 
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linguagem comum para definição das prioridades e criação de indicadores que 

devem ser vistos como medidas unificadas e relacionadas, isso independente de 

onde cada indicador esteja dentro de cada perspectiva, são indicadores numa 

relação de causa e efeito entre os objetivos, Para KLAPAN e NORTON (2004, p. 

58): 

O mapa estratégico fornece a representação visual para a integração 

dos objetivos da organização nas quatro perspectivas do Balanced 

Scorecard. Ilustra as relações de casa e efeito que conectam os 

resultados almejados na perspectiva do cliente e na perspectiva 

financeira ao desempenho notável nos processos internos críticos – 

gestão de operações, gestão de clientes, inovação e processos 

regulatórios e sociais. 

Observe na figura 3 o modelo de um mapa estratégico do BSC. 

 

Figura 3: O modelo do Balanced Scorecard 
Fonte: KAPLAN e NORTON (2004) 

 

O Balanced Scorecard é apenas uma etapa de um processo contínuo de 

criação de valor, a estratégia não é um processo gerencial isolado, existe um 
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processo contínuo lógico que exerce um movimento dentro de toda a organização, 

deste o mais alto nível até os funcionários do chão de fábrica. O inicio de tudo é na 

declaração de missão, depois vem os valores da empresa que dão os subsídios 

básicos que empresa utiliza para sua existência, a visão de futuro. O próximo passo 

é o desenvolvimento e manutenção da estratégia, montagem do mapa estratégico, 

definição das medidas que farão parte da mensuração de valor dentro do BSC, 

acompanhamento destes indicadores e avaliação contínua dos resultados obtidos, 

os ativos intangíveis atuam em conjunto e dificilmente criam valor isoladamente, e 

são totalmente relacionados aos ativos tangíveis que são os itens financeiros, esses 

ativos trabalham em conjunto e eles relacionados trazem o resultados esperado pela 

organização, veja abaixo figura 4 que ilustra de forma bem clara esta relação entre 

as fases. 

 

 

Figura 4: O Balanced Scorecard é uma etapa de um processo contínuo, que descreve o que 
é e como se cria valor 

Fonte: KAPLAN e NORTON (2004) 

 

 



29 
 

 
 

3.3. PERSPECTIVA FINANCEIRA 

 Para iniciar a construção de um Balanced Scorecard deve ser primordial para 

todas as unidades de negócios do grupo empresarial que vinculem seus objetivos 

financeiros à estratégia da empresa. Os objetivos financeiros são as metas para os 

objetivos das outras perspectivas do BSC, quando uma medida é definida, ela deve 

fazer parte de uma cadeia de relacionamento de causa e efeito que resultam com a 

melhora do desempenho financeiro da organização. O BSC começa pelos objetivos 

financeiros de longo prazo e depois são iniciadas ações que precisam ser 

executadas na seqüência das perspectivas financeiras, dos clientes, dos processos 

internos e do aprendizado e crescimento, assim serão produzidos os resultados 

financeiros esperados. 

 No Balanced Scorecard as metas a serem definidas para os objetivos 

financeiros podem variar muito dependendo da fase do ciclo de vida que uma 

empresa está passando. Nas obras pesquisadas diz que a estratégia empresarial 

pode existir várias estratégias diferentes desde o crescimento da participação no 

mercado até a consolidação.  

 Neste momento iremos destacar três fases iniciando pela fase crescimento, 

depois sustentação e por último a fase colheita. As organizações na fase 

crescimento estão nos estágios iniciais de seus ciclos de vida e tem produtos com 

potencial de crescimento e normalmente necessitam de investimentos com recursos 

consideráveis para construir novas instalações, investir em aumento das 

capacidades operacionais, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, 

propaganda e marketing, etc. As organizações na fase de crescimento podem adotar 

os objetivos financeiros como aumento da receita, expansão a novas regiões, 

atender novos públicos. 

 Na fase de sustentação, normalmente são estabelecidos objetivos financeiros 

relacionados à lucratividade, como receita operacional e margem contribuição, os 

objetivos consideram o capital investido sobre a receita gerada para avaliar o retorno 

sobre os investimentos, assim avaliando o desempenho de cada unidade de 

negócios. A fase sustentação consegue atrair investimentos, mas com prazos 
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menores que na fase crescimento para atender as metas de retorno e é necessário 

que essas empresas mantenham ou aumentem a participação de mercado. 

 Já na fase de colheita em seu ciclo de vida, as organizações desejam 

recuperar os investimentos realizados nas fases anteriores, normalmente não são 

realizados grandes investimentos somente o necessário para a manutenção do 

negócio como equipamentos e itens para atender o básico das operações, acaba 

não ocorrendo de investimentos em longo prazo e sim em curto prazo 

principalmente no fluxo de caixa e capital de giro, veja abaixo a tabela 1 que 

exemplifica um pouco mais os detalhes de cada fase do ciclo de vida: 

 

 

 Temas Estratégicos 

Aumento e Mix de Receita Redução de 

Custos/Aumento de 

Produtividade 

Utilização dos Ativos 

E
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a
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d
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e
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e
g

ó
c
io

s
 

C
re

s
c
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e
n

to
 Aumento da taxa de vendas por 

segmento 

Percentual de receita gerado por 

novos produtos, serviços e clientes. 

Receita/Funcionário Investimento (percentual 

de vendas) 

P&D (percentual de 

vendas) 

S
u

s
te

n
ta

ç
ã
o

 

Fatia de clientes e contas-alvo 

Vendas cruzadas 

Percentual de receita gerado por 

novas aplicações 

Lucratividade por clientes e linhas de 

produtos 

Custos versus custos 

dos concorrentes 

Taxas de redução de 

custos 

Despesas indiretas 

(percentual de vendas) 

Índices de capital de giro 

(ciclo de caixa a caixa) 

ROCE por categoria-

chave de ativo 

Taxas de utilização dos 

ativos 

C
o

lh
e
it

a
 Lucratividade por clientes e linhas de 

produtos 

Percentual de clientes não-lucrativos 

Custos unitários (por 

unidade de produção, 

por transação) 

Retorno Rendimento 

(throughput) 

Tabela 1: Medição dos Temas Financeiros Estratégicos 
Fonte: KAPLAN e NORTON (1997) 

 

 Realizando uma observação é possível analisar que os objetivos financeiros 

para as empresas em cada uma dessas três fases são bastante distintas. Os 

objetivos financeiros na fase de crescimento dão foco no aumento das vendas em 
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novas regiões e para novos tipos de clientes, através de novos produtos e serviços. 

Na próxima fase de sustentação, os objetivos financeiros dão foco nas medidas 

financeiras, como retorno sobre os investimentos, receita operacional e margem de 

contribuição. Nos objetivos financeiros da fase de colheita o foco está no fluxo de 

caixa, os investimentos são de curto prazo, para geração de resultados rápidos, os 

executivos normalmente não esperam muito tempo. Os indicadores contáveis na 

fase colheita são menos importantes porque que os investimentos pesados foram 

realizados anteriormente, a meta é maximizar a geração de caixa no dia-a-dia da 

empresa. 

 Para a implementação do BSC é muito importante uma definição clara dos 

objetivos a serem traçados e a identificação do posicionamento da empresa em qual 

fase do ciclo de vida, para isso a comunicação entre a alta direção e a diretoria 

financeira deve ser intensa para determinar uma estratégia financeira clara para 

cada unidade de negócios, este posicionamento também pode ser alterado com o 

passar dos anos, mudanças de tecnologia, por exemplo, podem influenciar em 

novos redirecionamentos estratégicos. Para KAPLAN e NORTON (1997, p. 53): 

Mas ocasionalmente, uma empresa mesmo na fase de madura da 

colheita pode ser ver inesperadamente diante de um objetivo de 

crescimento. Uma súbita mudança de tecnologia, mercado ou 

legislação pode conferir um alto potencial de crescimento ao que 

antes era um produto ou serviço maduro e comoditizado. Essa 

transformação mudaria completamente os objetivos financeiros e de 

investimento para a unidade de negócios. É por isso que os objetivos 

financeiros de todas as unidades de negócios devem ser analisados 

periodicamente, pelo menos uma vez por ano, a fim de que a 

estratégia financeira da unidade seja reafirmada ou mudada. 

 A utilização BSC possibilita tornar os objetivos financeiros claros, e 

equacionar melhor para cada unidade de negócio e para qualquer tipo de 

organização em suas diferentes fases de seus ciclos de vida. O BSC trabalha com 

objetivos financeiros de longo prazo e não entram em conflito os objetivos 

tradicionais das unidades de negócios, pois são os mesmos indicadores que são 

medidos, mas existe o relacionamento destes indicadores financeiros com os 

demais sugeridos pelo BSC como o de processos. 
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 O BSC possibilita para os executivos escolherem os indicadores que a 

empresa irá utilizar para serem avaliados, decidirem pelos mais importantes. Os 

objetivos da perspectiva financeira serão direcionados ambiente externo (mercado, 

clientes, leis, fornecedores) e interno (funcionários, processos, estratégia).  

 No Balanced Scorecard os objetivos e metas das outras perspectivas 

deverão estar relacionados totalmente a um ou mais objetivos na perspectiva 

financeira, todos os itens a serem medidos tem que necessariamente ter relação 

com os objetivos financeiros, pois no final das contas a empresa precisa gerar lucro 

para ter continuidade e gerar retornos financeiros para os investidores. Se as 

necessidades financeiras não forem atingidas não adiantará as outras perspectivas 

serem atingidas sem conexão total com a financeira que a empresa não terá 

condições de continuar existindo. Para KLUYVER e PEARCE II (2009, p. 31): 

Medidas de desempenho financeiro sinalizam se a estratégia da 

empresa e sua implementação estão atingindo os objetivos 

empresariais, que se relacionam com lucratividade, crescimento e 

valor para o cliente. Medidas como fluxo de caixa, crescimento de 

vendas, receita operacional, participação de mercado, retorno sobre 

os ativos, retorno sobre o investimento, retorno sobre o patrimônio e 

preço das ações quantificam os efeitos financeiros de estratégias e 

vinculam-nas a outros elementos do Balanced Scorecard. Uma falha 

na conversão de uma melhoria no desempenho operacional, medido 

no Scoredcard, em uma melhoria no desempenho financeiro deveria 

forçar os executivos a repensar a estratégia da empresa. 

 Para o BSC deve existir uma correlação das medidas entre as perspectivas e 

fazer parte de uma cadeia de relações de causa e efeito que finaliza com objetivos 

financeiros, o BSC não é um sistema não relacionado com objetivos desconexos e 

deve partir dos objetivos financeiros de longo prazo, seguindo uma seqüência de 

ações e produzir o desempenho econômico desejado.  
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3.3.1. CRESCIMENTO E MIX DE RECEITA 

 Estes temas são sobre ao aumento da oferta de produtos e serviços, entrada 

em novas regiões, clientes e mercados, alteração mix de produtos como a do tipo de 

produtos oferecidos ao mercado, também a alteração da precificação.  

 Nas organizações é normal ter foco no aumento das receitas, intensificar o 

aumento das vendas e na fase de crescimento as empresas fazem um investimento 

maior na ampliação das linhas de produto já existentes e/ou no oferecimento de 

produtos novos ao mercado, principalmente na fase crescimento. Um objetivo 

comum é destinar os esforços no aumento do percentual de receita gerado por 

novos produtos lançados ou na modificação de um produto de linha que represente 

uma melhoria substancial das características normais, que realmente tragam um 

valor agregado, um diferencial com relação aos concorrentes. É preciso muita 

atenção na hora de determinar as melhorias adicionais a estes novos produtos, pois 

dependendo da mudança pode não promover uma melhoria percebida pelo cliente. 

Também é necessário observar que os novos produtos gerem margens brutas de 

lucro melhores que os produtos atuais, assim justificando todo o esforço e 

investimentos realizados. 

 Outra estratégia bem comum nas empresas é identificar uma representativa 

vantagem de custos algumas linhas de produtos e focar em bater os concorrentes 

oferecendo preços mais baixos, focando no público que é sensivelmente apegado a 

preços melhores. E para o público mais sensível a qualidade dos produtos e 

serviços focar na oferta com preços mais elevados, claro que isso vai depender 

muito do perfil da organização e qual futuro desejado.  

 O aumento de receita nas unidades de negócios maduras, provavelmente na 

fase de colheita, pode ser conseguido aumentando os preços dos produtos, e 

deixando de destinar esforços para clientes que a receita não esteja sendo coberta 

pelos custos. Isso pode ser identificado através da implementação de sistemas de 

custeio com base nas atividades que associam os custos, lucros, ativos, despesas, 

assim melhorando a desempenho como um todo. Se a empresa identificar que tem 

produtos especializados, de clientes com maior poder aquisitivo, os preços poderão 
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ser aumentados, sem que tenha maiores prejuízos com eventuais desistências de 

compras, desta forma é possível cobrir os custos de produtos que atualmente dão 

prejuízo. Para produtos e serviços de commodities, cuja precificação é bem simples, 

como venda por lotes, vale pensar em uma estratégia diferenciada de focar no 

volume de vendas, mesmo com preços mais baixos, mas que no montante total os 

custos sejam cobertos. 

 Nas empresas que estão situadas na fase de crescimento é muito difícil que o 

foco seja nos esforços de redução de custos, pois nesta fase a necessidade de 

investimentos para crescer é muito grande e tentativa de redução de custos podem 

conflitar com a necessidade de customizar novos produtos e serviços para novos 

mercados. Então o aumento de receitas deve ser o objetivo de produtividade na fase 

de crescimento, uma forma interessante é criar metas de receita por funcionários 

como forma de incentivar o desempenho para venda de produtos e serviços que 

ofereçam maior valor agregado e aumentar a qualificação de todos os recursos da 

organização, sejam eles em máquinas e equipamentos e humanos. 

 Muitos setores do mercado possuem estudos que avaliam o crescimento, 

participação do setor frente ao mercado em geral, é uma medida freqüentemente 

utilizada e possibilita os executivos avaliem se o aumento das vendas é decorrente a 

sua maior participação de mercado por uma maior competitividade ou apenas do 

aumento natural do mercado como um todo. Conseguir aumentar as receitas é fator 

muito importante, porém perder participação demonstra que os concorrentes 

cresceram mais e é um sinal de erros na estratégia adotada. 

 Quando os executivos visualizam que o mercado que a organização atua está 

saturado ou a empresa já chegou à liderança e não tem mais por onde crescer as 

receitas, é muito comum levar produtos e serviços a novos clientes, novos 

segmentos e regiões geográficas e esse seria o caminho para tentar aumentar a 

receita. 

 O desenvolvimento de novos produtos também pode ser um item crucial para 

várias empresas que tentam botar em prática a sinergia entre diferentes unidades 

estratégicas de negócios fazendo que elas se comuniquem no sentido de 

desenvolvimento de novos produtos e tecnologia que pode ser, por exemplo, a 
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venda de produtos integrados aos clientes com a participação de cada unidade de 

negócio no projeto, essa união entre as empresas pode aumentar as vendas globais 

e individuais de cada unidade, o objetivo poderá ser medido a através de 

ferramentas que se baseiam no modelo de gestão do Balanced Scorecard. 

  

3.3.2. REDUÇÃO DE CUSTOS E MELHORIA DE PRODUTIVIDADE 

 Estes temas são sobre os esforços e estratégias para baixar os custos sobre 

a produção, aperfeiçoar a utilização dos recursos de ativos fixos, direcionando os 

esforços não utilizados em sua plena capacidade para novas bases de produção, 

unificando unidades produtivas e fechando unidades não produtivas, também 

redução de custos administrativos, aumentando assim a competitividade.  

Na fase de sustentação, as organizações tentam conseguir níveis de custo 

competitivos para assim melhorar as margens operacionais. Existe também a 

necessidade de acompanhar as despesas indiretas que é um fator crucial para o 

aumento da produtividade. Outro objetivo é a redução de custos é diminuir o custo 

unitário da execução do trabalho ou da produção que são atividades de vários 

departamentos da empresa que é um sistema de custeio baseado em atividades e 

em processos. “As empresas que buscam liderança de custo querem se tornar os 

fornecedores com custo mais baixo de um produto ou serviço.” (HARRISON, 2005, 

p. 131). 

 São muitos os itens de uma organização que podem ser reduzidos, ou 

melhor, controlados como os custos administrativos, de operação, financeiros e de 

vendas, esses esforços podem ser medidos monitorando o valor total dessas 

despesas ou seu percentual em relação a receita bruta. Em uma análise se forem 

observadas que uma empresa tem suas despesas excessivamente altas e os 

benefícios gerados para os clientes não estão sendo tão perceptíveis, é possível o 

estabelecimento de metas de redução das despesas administrativas, logística, 

marketing e vendas. Mas é neste momento que o BSC pode ser muito importante, 

informações de objetivos de redução custos e despesas podem ser cruzados com 

outras informações de a capacidade e qualidade no atendimento aos clientes, assim 
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é possível equilibrar as decisões para não haja queda na qualidade percebida pelos 

clientes e também pelas áreas internas. 

 A redução de custos puramente simples não é justificativa palpável para a sua 

realização, pois o ideal é que as empresas monitorem os resultados obtidos e que 

não se limitem a reduzir, mas melhorar a eficácia, mais vendas, melhor qualidade 

final dos produtos e serviços, processos mais otimizados e velozes, essas medidas 

de produtividade fazem com que a organização analise o trabalho realizado e tente 

qualificar os resultados, isso pode ser feito através de melhorias tecnologias, 

qualificação de pessoal e processos. 

 As empresas devem definir o foco da estratégia para o seu negócio, 

intensificar na redução de custos e ganhar no volume de vendas ou se diferenciar 

pela qualidade percebida pelo cliente e conseguir margens melhores, veja abaixo a 

figura 5 que realiza a ligação dessas opções estratégicas: 

 Vantagem estratégica 
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 Singularidade percebida pelo cliente Posição de baixo custo 

Alvo amplo 1 – Liderança de Custo 2 – Diferenciação 

Alvo estreito 3a – Foco em Custo 3b – Foco em dferenciação 

Figura 5: Estratégias Genéricas de Porter 
Fonte: CAVALCANTI (2001) 

 

 A definição do alvo estratégico ajuda a empresa definir os objetivos, assim 

dando foco no segmento a ser explorado, também auxiliando na escolha de alguns 

indicadores para o BSC. 
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3.3.3. CICLO DE CAIXA 

 Um dos fatores imprescindíveis em uma empresa é o seu poder de 

recebimento das receitas para ter um bom capital de giro, com o contas a receber, e 

poder honrar o pagamento aos seus funcionários e fornecedores, com o contas a 

pagar, manter os estoques para poder produzir é um importante item de capital para 

a maioria das empresas dos setores de produção e comércio. Segundo definição, 

Uma das medidas da eficiência do gerenciamento do capital de giro é 

o ciclo de caixa, calculado como a soma do custo dos dias de vendas 

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

de compras no contas a pagar. 

(KAPLAN, Robert, S., NORTON, David P., 1997, p. 8) 

 

 Uma empresa precisa ter eficiência na gestão do capital de giro, pois, o ciclo 

de caixa representa o prazo para que os pagamentos efetuados aos fornecedores 

sejam transformados em recebimentos de receitas. Há casos em que existe a 

operação em ciclos de caixa negativos, pagando os fornecedores depois de receber 

dos clientes, assim negociando condições especiais com os fornecedores para 

poder ter um ciclo saudável, apesar das empresas trabalharem com ciclos de caixa 

com estas características, o ideal é reduzir este tipo de modelo para ter uma 

eficiência melhor no gerenciamento do capital de giro. 

 

3.4. PERSPECTIVA DOS CLIENTES 

 No passado as empresas concentravam os seus esforços na 

produção e focado nos produtos o cliente não era foco das preocupações, porém 

com passar dos tempos às empresas começaram a perceber que o cliente era o 

principal ativo de uma empresa, sem clientes não existe a receita. Com isso as 

declarações de missão e visão passaram a dar maior destaque aos clientes. Então, 

para obter um desempenho financeiro desejado, todos da organização precisam 

criar e oferecer produtos e serviços valorizados pelos clientes. Para KLUYVER e 

PEARCE II (2009, p. 30): 
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Medidas baseadas no cliente são importantes, mas devem ser 

traduzidas naquilo que a empresa precisa internamente para atender 

às expectativas dos clientes. Uma vez que essas medidas estejam 

traduzidas em objetivos operacionais, tais como duração de ciclo de 

produção, qualidade do produto, produtividade e custo, os gerentes 

devem se concentrar nos processos internos de negócios que 

possibilitem à empresa atender às necessidades de seus clientes. 

 Na perspectiva dos clientes do Balanced Scorecard, e necessário definir 

suas declarações de missão e visão em objetivos com foco total no mercado e nos 

clientes, é preciso identificar os segmentos de mercado e potencial de clientes. 

Com isso, a estratégia é dirigida a esses segmentos específicos para o 

desenvolvimento de objetivos e medidas na perspectiva dos clientes. Esses 

segmentos são as fontes do sucesso para gerar as receitas financeiras tão 

desejadas, a perspectiva dos clientes permite equalizar as medidas aos resultados 

relacionadas aos clientes, como satisfação, retenção e lucratividade com 

segmentos específicos de clientes.  

 

3.4.1. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 Na definição da estratégia com relação a segmentação de clientes a 

organização pode realizar uma pesquisa de mercado para definir quais segmentos 

seguir, e com esses dados definir algumas dimensões a serem analisadas como 

preço, qualidade, funcionalidade, relacionamento e pós-venda. O Balanced 

Scorecard, deve identificar os objetivos que tem relação com clientes em cada um 

desses segmentos e dimensões. 

 É necessário também identificar e direcionar esforços em seus segmentos 

de mercado, a empresa deve acompanhar os objetivos e indicadores, normalmente 

seleciona-se dois conjuntos de medidas para a perspectiva dos clientes, 

primeiramente o grupo de medidas essenciais que são mais comuns de mercado 

como índice de satisfação, participação de mercado, captação de clientes, 

lucratividade e retenção de clientes. O segundo conjunto são os diferenciadores 

com medidas que contém os vetores de desempenho para aumentar ainda mais 
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as medidas, devem ser aprimoradas para grupos específicos de clientes com os 

quais a empresa deseja aumentar a lucratividade. 

 

3.4.2. PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 

 Conhecer o seu cliente e o mercado em que atua é de suma importância e 

para definir a sua participação de mercado é necessário ter informações, tanto do 

seu desempenho quanto ao tamanho do mercado que pode ser atingido. Para ter 

esses dados podem-se buscar associações comerciais, sindicatos patronais e 

laborais e as estatísticas do governo. Com esses números é possível saber em 

qual mercado estamos e qual o nossa participação, qual a classe social 

estamos mais atingindo, isso demonstra como o Balanced Scorecard pode ser 

utilizado para motivar e monitorar a estratégia.  

 Em um segundo passo as empresas podem definir também a sua participação 

por conta total de negócios, normalmente esta medida é com base nas transações que 

poderiam ser afetadas pelo volume total de negócios em um determinado período. A 

medição pode ser feita com base em diversas medidas como por cliente, por 

segmento, por volume de negócios, etc. Por cliente seria definir foco naqueles mais 

rentáveis e trazem mais retorno a instituição, ou por segmento onde uma empresa 

pode focar os esforços de vendas em um público que tem mais facilidade de 

comprar os seus produtos. 

 

3.4.3. RETENÇÃO DE CLIENTES 

 O ideal sempre é reter os clientes atuais da empresa, isso demonstra que a 

empresa consegue identificar de imediato qualquer tipo de problema que possa 

ocorrer e que a maioria dos clientes está satisfeita com os produtos ou serviços 

prestados, que estão satisfeitos com a qualidade entre outros atributos. Além disso 

muitas empresas medem a fidelidade desses clientes e que podem fazer 

campanhas para aumentar ainda mais as vendas com eles, já que são clientes 

satisfeitos, podem fazer com que a receita aumente ainda mais. 
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As empresas reconhecem que é muito menos dispendioso reter 

clientes do que continuamente conquistar novos clientes para 

substituir os desertores. Os clientes leais valorizam a qualidade e os 

serviços dos produtos da empresa e quase sempre estão dispostos a 

pagar preços um pouco mais altos pelo valor fornecido. Além disso, 

como é menos provável que busquem alternativas, forçam aumentos 

significativos nos descontos oferecidos pelos concorrentes para atrair 

a atenção de clientes potenciais. 

(KAPLAN, Robert, S., NORTON, David P., 2004, p. 119) 

 Criar diferenciais competitivos também é uma forma de conseguir reter os 

clientes, esses diferenciais irão criar uma barreira de saída, fazendo com que o 

cliente pense muito antes de trocar por outro fornecedor, para CUSUMANO e 

MARKIDES (2002, p. 78): 

Uma dessas oportunidades seria a ampliação das características 

inerentes ao produto, oferecendo suporte adicional que o torne mais 

acessível e atraente, dificultando, assim, a troca de produto pelo 

cliente e, portanto, prendendo-o. As garantias que a empresa possui, 

e que complementam o produto principal, podem ser eficazes para 

se atingir esse objetivo. 

3.4.4. SATISFAÇÃO DE CLIENTES 

 Um dos indicadores mais comuns dentro do Balanced Scorecard é o de 

satisfação dos clientes que dão uma boa noção de como está o desempenho da 

empresa frente aos clientes, este indicador irá refletir em fidelidade, retenção e 

lucratividade. Quando os clientes percebem uma qualidade agregada ao 

produto/serviço e o seu grau de satisfação está alto a chance de haver uma 

repetição das compras é grande e isso deve ser levado em consideração, basta 

pensar o contrário, se um cliente está insatisfeito dificilmente ele volta a comprar 

daquela empresa. Muitas empresas realizam sistematicamente pesquisas de 

satisfação dos clientes conforme relatam os autores abaixo: 

 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. Em geral, três 

técnicas podem ser empregadas: pesquisas de opinião por 
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correspondência, entrevistas por telefone e entrevistas pessoais. A 

faixa de custos varia conforme a técnica, assim como as taxas de 

resposta e de utilidade das informações. As pesquisas de satisfação 

dos clientes constituem-se numa das áreas mais ativas para as 

empresas de pesquisa de mercado, com um faturamento anual na 

ordem de US$ 200 milhões e um crescimento anual de 25% nos 

Estados Unidos. Esse serviço especializado pode mobilizar 

profissionais de psicologia, pesquisa de mercado, estatística e 

técnicos em entrevistas, além de um considerável contingente de 

pessoal e recursos de informática para fornecer indicadores 

bastante completos dos níveis de satisfação dos clientes. 

(KAPLAN, Robert, S., NORTON, David P., 1997, p. 75) 

 

3.4.5. LUCRATIVIDADE DE CLIENTES 

 Conforme vimos o item anterior de satisfação dos clientes é muito 

importante medir esse item, pois um cliente satisfeito tem a chance de voltar e 

indicar novos clientes, porém para a empresa sobreviver não basta somente o 

cliente satisfeito, mas os clientes precisam gerar lucratividade ao negócio, as 

empresas terão que medir o volume de negócios com seus clientes. Um indicador 

financeiro como a lucratividade, serve para evitar que as empresas fiquem somente 

voltadas na satisfação e quem deixem de controlar todos os custos envolvidos 

para manter um cliente satisfeito, segundo HARRISON (2005, p. 82): 

Índices de lucratividade são uma medida comum de sucesso 

financeiro geral. Eles atuam como um barômetro para a 

gerência em relação ao desempenho das estratégias e podem 

também alertar contra tendências de queda e para 

conseqüentes necessidades de mudanças mais drásticas.  

 Em alguns momentos se necessário à empresa pode se ver na 

necessidade até de recusar serviços não irão trazer o retorno financeiro desejado 

e se sinta na necessidade de cobrar um preço mais alto ou uma redução na 

qualidade para que gere a lucratividade esperada.  
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 É possível também ocorrer em alguns casos como os clientes recém-

conquistados que tiveram despesas altas para conversão em cliente, como 

despesas comerciais e de marketing, mas que devem ser acompanhados pelo 

BSC ao longo do tempo para ver se os números vão melhorando e aumentando a 

lucratividade. Agora os clientes que já estão na base a muito tempo e ainda não 

estão gerando a lucratividade desejada ou estão até dando prejuízo, devem ser 

renegociados para que este número seja melhorado, caso contrario os mesmo 

devem deixar a carteira de clientes, a sobrevivência da organização depende da 

sua saúde financeira. 

 

3.4.6. IMAGEM E REPUTAÇÃO 

 Imagem e reputação são aqueles itens que são intangíveis, mas que são de 

uma importância muito grande para a empresa, os clientes quando identificam que 

uma determinada marca os atrai isso tem um valor imenso para empresa em 

termos de valorização, é o reconhecimento de todos os esforços dedicados por 

toda organização. Normalmente é através da publicidade, propaganda e qualidade 

dos produtos que as empresas conseguem atrair a fidelidade dos clientes, 

também quando uma empresa tenta reforçar a imagem de qualidade e seriedade 

que as diferenciam dos concorrentes. 

 As empresas que intensificam os esforços na imagem e reputação definem 

seu cliente ideal e assim influenciam o comportamento de compra dos clientes 

através da imagem relacionada aos seus produtos. 

 

3.4.7. TEMPO, QUALIDADE E PREÇO 

 Na perspectiva dos clientes do Balanced Scorecard existem vetores de 

medidas representativas que podem ser utilizados, são eles de tempo, qualidade 

e preço. Iniciando pelo tempo é possível identificar que este item tornou-se uma 

importante arma competitiva, quando uma empresa consegue evoluir para ter 

uma capacidade de atendimento com rapidez e confiabilidade para muitos clientes 

é sempre fundamental e até ponto de desempate nas concorrências. As medidas 
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baseadas no tempo indicam a necessidade das organizações em cumprir e 

reduzir sempre que possível os prazos, assim levando a atender e superar às 

expectativas dos clientes. 

 Dentro deste vetor nem tudo é velocidade, existe também a confiabilidade 

dos prazos que é muito importante para indústrias que operam sem estoques JIT 

(just-in-time). As empresas nesta filosofia querem que as entregas sejam feitas no 

tempo certo para iniciar as produções, não havendo a necessidade de ter grandes 

estoques como era no passado. Imagine um atraso nesta filosofia poderia paralisar 

a produção de uma fábrica, a pontualidade de entrega deve estar totalmente 

delineada com a expectativa dos clientes.  

 Outro vetor importante e a qualidade que deixou de ser uma vantagem para 

tornar-se uma necessidade básica para ser competitivo, oferecer produtos e 

serviços sem defeitos ou falhas é essencial para se ter um bom desempenho frente 

aos clientes. Porém, dependendo do mercado ou segmento que a empresa atua a 

alta qualidade pode oferecer diferencial por falta de concorrentes a altura.  

 A qualidade pode estar relacionada ao desempenho ao longo do tempo, 

não somente a entrega ou qualidade dos produtos ou serviços prestados, mas 

também ao pós-venda, como suporte técnico e pesquisa de satisfação. O suporte 

técnico em alguns segmentos é fundamental, pois muito da qualidade percebida 

pelo cliente está neste serviço prestado, por exemplo, o pós-venda de uma 

montadora de automóvel, um cliente pode ficar muito satisfeito ou mesmo muito 

desapontado dependendo do atendimento realizado por uma concessionária. A 

pesquisa de satisfação serve para analisar se todas as expectativas que o cliente 

tinha sobre o produto foram atendidas. 

 Mesmo com os vetores de tempo e qualidade, os clientes estarão sempre 

preocupados com o vetor preço, nos segmentos onde o processo de compra é por 

concorrência ou licitações, o fator preço é fundamental para se decidir o vencedor, 

é claro que existe uma análise se a empresa vencedora tem realmente condições 

de fornecer os produtos ou serviços, mas um preço muito alto já iria descartar 

alguns concorrentes e sobrarem somente os com preços menores. 
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 Em termos de precificação podemos ter uma determinada característica 

que uma empresa trabalha com custos baixos de aquisição onde ela consegue 

trabalhar com preços baixos, mas somente em vendas de grande volume, pois 

tem um alto custo de produção. Nestes casos é necessário ver se todos os fatores 

estão sendo atendidos como qualidade e prazo, caso alguns deles não seja é 

possível que os custos reais acabem sendo maiores, devido a desperdícios e 

atrasos nas entregas aos clientes. E por outro lado uma empresa que tem um 

custo mais alto de aquisição, mas entrega produtos com maior qualidade, dentro 

dos prazos estabelecidos, pode ser mais vantajoso devido a menores perdas e 

atender o cliente dentro do prazo estabelecido, assim aumentando a satisfação 

dos clientes.  

 

 

3.5. PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS DA EMPRESA 

 Depois das perspectivas financeiras e dos clientes vem à perspectiva a 

perspectiva dos processos internos da empresa, onde são identificados os 

processos mais importantes definidos pela alta direção para atender os clientes e 

acionistas, para KAPLAN e NORTON (1997, p. 97): 

Os sistemas de medida de desempenho da maioria das empresas 

focalizam a melhoria dos processos operacionais existentes. Para 

o Balanced Scorecard, recomendamos que os executivos definam 

uma cadeia de valor completa dos processos internos que tenha 

início com o processo de inovação -- identificação das 

necessidades atuais e futuras dos clientes e desenvolvimento de 

novas soluções para essas necessidades —, prossiga com os 

processos de operações — entrega dos produtos e prestação dos 

serviços aos clientes existentes — e termine com o serviço pós-

venda — oferta de serviços pós-venda que complementem o valor 

proporcionado aos clientes pelos produtos ou serviços de uma 

empresa. 
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 Normalmente a medição de desempenho é focada no controle dos processos 

existentes, já no BSC a medição é bem mais ampla visando os números atuais e 

futuros e reforçam a idéia de medir o desempenho dos processos de negócios de 

forma integrada entre todos os departamentos, como compras, estoque, produção, 

controle de qualidade, tecnologia da informação, tudo deve ser integrado, 

nenhuma ação dentro da organização pode ser desconexa com o restante. Não 

adianta fazer um grande projeto que o resultado final não reflita na melhora da 

organização como um todo, serão esforços despendidos sem que possam gerar 

realmente um ganho final aos acionistas e clientes. Isso representa uma melhoria 

significativa em relação aos sistemas de medição de desempenho tradicionais. 

 No Balanced Scorecard os objetivos e medidas para a perspectiva dos 

processos internos vem para atender as expectativas dos acionistas e clientes. Em 

uma seqüência de cima para baixo, onde a empresa deverá buscar a excelência no 

desenvolvimento dos seus trabalhos. 

 

3.5.1. A CADEIA DE VALORES DOS PROCESSOS INTERNOS 

 Dentro da perspectiva de processos internos existe uma cadeia de valor 

genérica que pode ser um modelo para as empresas implantarem dentro da 

organização, essa cadeia conta com os valores inovação, operações e serviço pós-

venda. Mas é totalmente possível que cada empresa cria a sua própria cadeia de 

valor. 

 

3.5.1.1. INOVAÇÃO 

 O processo de inovação cuida de pesquisar as necessidades dos clientes em 

termos de novos produtos ou serviços e depois eles são desenvolvidos para atender 

essa demanda de mercado. No Balanced Scorecard o processo inovação tem uma 

importância muito alta onde o ciclo de inovação sobre o ciclo operacional se torna 

imprescindível, principalmente em seguimentos de alta tecnologia agregada como 

as áreas de tecnologia de informação, farmacêutico, eletro-eletrônicos, entre 
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outros. Esta influência sobre operações vem desde a sua concepção, pois na fase 

de inovação já são definidos os custos envolvidos na produção. 

 No processo de inovação as empresas identificam novos mercados e as suas 

necessidades emergenciais, após isso com essas informações o próximo passo é 

entrar na fase de projeto e desenvolvimento dos novos produtos e serviços e 

somente depois entra o processo de operações para a produção. No passado as 

empresas não davam muita atenção à medida inovação e voltavam a maiores 

esforços para os processos produtivos e o sucesso da organização ficava muito 

ligado à eficiência nos processos fabris e operacionais, mas isso mudou muito, pois 

muitas empresas conseguem vantagens competitivas consideráveis investindo em 

pesquisa e desenvolvimento. Segue abaixo uma definição de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) segundo HARRISON (2005, p. 231): 

Pesquisa e desenvolvimento (P&D) é uma atividade primária 

interna para desenvolvimento de novos produtos e novas 

tecnologias. Algumas firmas buscam atingir a diferenciação através 

da inovação, o que normalmente exige investimentos agressivos 

em pesquisa e desenvolvimento. Inovação de produto, inovações 

de processos e vantagens de qualidade sempre andam lado a 

lado. 

 O processo de inovação da importância destacada ao processo de pesquisa 

e desenvolvimento, que passam a identificar as características dos segmentos que 

a empresa atua ou deseja atender e projeta e desenvolve produtos e serviços que 

satisfaçam a esses segmentos. 

 

3.5.1.2. OPERAÇÕES 

A próxima fase da cadeia de valor interna é o processo de operações, é 

onde os produtos e serviços são produzidos e entregues aos clientes, este processo 

tem sido o mais relevante durante muitos e muitos anos e os indicadores de 

desempenho sempre foram tratados com muita preocupação e atenção das 

organizações. Este processo começa com o recebimento do pedido de venda de 

um cliente e finaliza com a entrega do produto ou a prestação do serviço, 
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normalmente são repetitivas, são monitorados por medidas financeiras, através 

orçamentos anuais.  

Mas com o passar dos anos foi possível notar que o foco excessivo em 

medidas financeiras como eficiência na produção, custos, melhores preços 

geraram medidas totalmente desconexas do todo. Cada departamento realiza da 

melhor forma que achava a sua parte, mas os demais departamentos não 

acompanhavam e a ação ficava isolada não resultando na melhoria total e os 

resultados financeiros não eram alcançados. É importante seguir os conceitos do 

Balanced Scorecard, pois são dadas prioridades a outras medidas e não só as 

financeiras, fazendo que todos os esforços internos estejam voltados ao mesmo 

objetivo final, estrategicamente definido. 

Mas obviamente os processos operacionais continuam sendo e são muito 

importantes, e devem ser utilizados para identificar as medidas de tempo, qualidade 

e custo que possibilite oferecer produtos e serviços de qualidade.  

 

3.5.1.2.1 MEDIDAS DE TEMPO 

Os clientes quase sempre dão muito valor aos prazos de entrega dos 

produtos ou serviços, desde o momento do pedido de venda até o momento da 

efetiva entrega ou prestação do serviço, cumprir os tempos nada mais é que fazer o 

que foi prometido e isso é o que os clientes esperam de seus fornecedores.  

As empresas industriais procuram garantir a qualidade dos processos de 

produção, com eficiência, minimizando os defeitos, capacidade produtiva para 

atender a demanda. Algumas empresas necessitam de produzir em grande escala 

e vem a ser necessário manter grandes estoques de matérias-primas, assim a 

indústria poderá ter a capacidade necessária para atender qualquer venda 

realizada, porém este tipo de estratégia pode gerar altos custos estocagem, com 

espaço físico, maior quantidade de pessoal para controle e ainda existir o risco das 

vendas não serem realizadas dentro do previsto e ficar com “dinheiro” parado em 

estoque. Existe um processo de produção conhecido como just-in-time que 
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melhora a eficiência e diminui os custos, veja na figura 6 o funcionamento deste 

processo: 

                                                                         Tempo de Processamento 

Eficácia do Ciclo de Produção (ECP) = ______________________ 

                                                                         Tempo de Throughput 

Esse quociente é menos de 1 porque: 

Tempo de 

Throughput 
= 

Tempo 

Processamento 
+ 

Tempo de 

Inspeção 
+ 

Tempo de 

Movimentação 
+ 

Tempo de 

Espera / 

Estocagem 
 

Figura 6: Processo Produção Just-in-Time 
Fonte: KAPLAN e NORTON (1997) 

 

Para KAPLAN e NORTON (1997, p. 124) a definição do processo de Just-In-

Time pode ser conceituada da seguinte forma: 

Para muitas operações, o tempo de processamento, o tempo em 

que o produto está, de fato, sendo trabalhado (fabricado ou 

montado) eqüivale a menos de 5% do tempo de tbroughput; ou seja, 

enquanto o tempo total de throughput pode ser de seis semanas (30 

dias úteis), talvez de um a dois dias de tempo real de 

processamento sejam suficientes. Durante o tempo restante, a peça 

ou o produto está sendo inspecionado, movimentado pela fábrica 

ou está simplesmente na espera: em estoque, no chão-de-fábrica 

ou um pouco antes ou um pouco depois de uma operação de 

processamento, até que seja programada a operação seguinte, a 

máquina preparada e a peça colocada no lugar correto. Em um 

processo de fluxo de produção JIT ideal, o tempo de throughput 

para uma peça é exatamente igual ao seu tempo de processamento. 

Nessa situação ideal, o quociente ECP é igual a 1, uma meta que, 

como o zero defeito, talvez nunca seja alcançada, mas vale ser 

buscada. 

Conforme o indicador ECP se aproxima de 1 melhor para a organização que 

vê o seu tempo de processamento ser melhorado e a sua capacidade de 

atendimento aos clientes se aperfeiçoar. Apesar do Just-In-Time ter nascido nos 

processos produtivos ele também pode ser aplicado nos processos de prestação 
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de serviços, por exemplo reduzir o tempo de atendimento das filas de um 

supermercado pode fazer com que muitos clientes fiquem satisfeitos e sempre ter 

um atendimento com rapidez, e analisando de forma inversa, a empresa pode 

perder muitos clientes caso as filas fiquem quase sempre cheias com longos 

minutos de espera, podendo até gerar insatisfação total do cliente e o mesmo não 

querer mais voltar a freqüentar o estabelecimento. 

 

3.5.1.2.2. MEDIDAS DE QUALIDADE 

Algo muito comum no mundo empresarial são os programas de qualidade 

total, um boa parte das organizações atualmente tem certificados de qualidade nos 

seus processos, assim trazendo uma maior confiabilidade por parte dos clientes 

nos produtos finais que são entregues ao mercado. Para controlar estes processos 

são criados indicadores da qualidade que são medidas de desempenho de cada 

processo inteiramente ligado ao negócio da organização, alguns indicadores que 

podemos citar são desperdício no processo de produção, perdas por ineficiência no 

controle de logística, devoluções de produtos dos clientes, índice de satisfação dos 

clientes, número de reclamações no serviço de atendimento ao cliente, entre 

outros. 

 

3.5.1.2.3. MEDIDAS DO CUSTO DOS PROCESSOS 

Geralmente as empresas utilizam o controle dos processos de negócios 

através do controle de centros de custos, para medirem o quanto está sendo 

gasto para manter determinados processos em operação. Com isso é possível 

medir a ineficiência de alguns processos que estão gerando maiores 

desperdícios, por exemplo, se numa indústria o controle sobre a produção seja 

em vários tipos de produtos, cada produto especifico deve ter o seu controle de 

custo, pois com uma maior identificação dos seus custos de produção é possível 

verificar se um produto tem um custo maior que o outro e se existe ineficiência 

produtiva em algum setor específico. Nestes casos é possível identificar a 
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possibilidade de redução de mão-obra, transferência para outra linha de produção 

que esteja precisando ou a contração de novas pessoas. 

 

3.5.1.3. PÓS-VENDA 

O estágio final da cadeia de valor é o processo de serviços pós-venda onde 

as empresas oferecem serviço após a entrega do produto ou a prestação do 

serviço. Este serviço normalmente vem trazer um valor agregado ao produto ou 

serviço da organização, quando o cliente percebe que mesmo após a compra do 

seu produto, ele continua tendo uma boa assistência é grande as chances de 

fidelização. Dentro do serviço pós-venda estão garantia, reparo de defeitos, 

devoluções, manutenção preventiva e manutenção periódica que pode 

surpreender favoravelmente os clientes. 

Nos serviços de pós-venda no tocante a qualidade as empresas também 

podem avaliar o desempenho utilizando processos dos mesmos parâmetros de 

tempo, qualidade e custo. Realizando a medição desde a solicitação do cliente até 

a resolução final do problema, medidas como rapidez de resposta, o custo dos 

recursos utilizados, nível de atendimento solicitações dos clientes, serviço eficiente 

de disponibilidade de produtos de reposição. 

 

 

3.6. PERSPECTIVA DE APRENDIZADO E CRESCIMENTO 

Na perspectiva de aprendizado e crescimento no Balanced Scorecard são 

criados objetivos que dão ênfase no aprendizado e o crescimento organizacional e 

oferecem o alicerce para conseguir alcançar os objetivos das demais perspectivas 

(financeira, clientes e processos internos). Nesta perspectiva existe a 

preocupação de se investir no futuro, como pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos, novos equipamentos, colaboradores, sistemas e procedimentos. Tudo 

isso para alcançar os objetivos financeiros que é o foco final das empresas, 

obterem um resultado financeiro e normalmente de longo prazo, pois estes 
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investimentos começam a dar retorno depois de algum tempo. São três categorias 

que são abordadas no Balanced Scorecard como as principais para a perspectiva 

de aprendizado e crescimento:  

 Capacidades dos funcionários 

 Capacidades dos sistemas de informação 

 Alinhamento organizacional. 

 

3.6.1. CAPACIDADES DOS FUNCIONÁRIOS 

Houve mudanças substanciais no tipo de mão de obra utilizada da era 

industrial para a era da informação, antes a mão de obra realizava mais trabalhos 

que exigiam esforço físico e na era da informação passaram a ser mais mentais. 

Isso se deu com a maior utilização de recursos tecnológicos em todos os setores 

da ecomonia, na indústria com a maior utilização de máquinas e automatização de 

processos produtivos e no comércio e serviços com tecnologias mais inteligentes 

como recursos disponíveis na internet sem a necessidade de ir até o local para 

conseguir o produto ou serviço desejado. 

No BSC isso fica mais evidente que deve se dar uma importância muito grande aos 

funcionários que executam um trabalho cada vez mais qualificado, para crescer e 

melhorar o desempenho financeiro é necessário melhorar os processos, a resposta 

aos clientes, melhorias contínuas, reciclagens dos clientes e treinamento, para 

HARRISON (2005, p. 85): 

As pessoas que formam uma organização são como o sangue da 

empresa – seu ativo único e mais valioso. A maioria dos outros 

fatores da produção – como propriedades, maquinário e até 

conhecimento especial – podem ser duplicados ao longo do 

tempo, mas cada pessoa é totalmente única. 

Um objetivo que é muito importante dentro do BSC na perspectiva de 

crescimento e aprendizado é a satisfação dos funcionários onde reconhecidamente 

são hoje aspectos considerados altamente importantes na grande maioria das 
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organizações. Com funcionários satisfeitos e com moral elevado normalmente é 

evidenciado a melhora no desempenho geral na produtividade e os clientes 

ganham com essa motivação com o resultado final de melhor qualidade 

percebida. O contrário também pode ser muito bem percebido pelos clientes 

com funcionários mais desmotivados a qualidade do atendimento pode cair 

substancialmente, também na produção é percebível a queda na qualidade 

com um maior número de produtos com erros e reprocessamento, gerando 

prejuízos financeiros e refletindo em um preço mais alto ao consumidor final ou 

menos rentabilidade aos acionistas. 

A retenção de funcionários também é um item que deve ter uma atenção 

especial dentro desta perspectiva, o objetivo é reter aqueles funcionários que tem 

gerado ou podem gerar um maior resultado final a organização e nos quais a 

empresa tem interesse a longo prazo. Neste caso a empresa também está 

investindo nos funcionários mais capacitados para que não representem uma 

perda do capital intelectual da empresa ou que não reforcem os concorrentes 

com pessoal qualificado e informações estratégicas.  

Outro objetivo da perspectiva de aprendizado e crescimento é a 

produtividade dos funcionários que mede o resultado entre a produção dos 

funcionários e a quantidade de funcionários utilizados no geral. A forma mais 

comum de realizar essa medição é a receita por funcionário, que é o volume de 

produção gerado por funcionário.  

 

3.6.2. CAPACIDADES DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Nos últimos anos é notadamente percebido que a informação é crucial para a 

sobrevivência das empresas num mundo tão concorrido, qualquer informação 

estratégica que pode fazer com que as empresas obtenham vantagens competitivas 

frente aos concorrentes é de extremo valor. Os executivos necessitam ter 

informações rápidas e integras dos seus negócios para tomar decisões em tempo 

hábil para melhorar o desempenho financeiro, aumentar as receitas, diminuir os 

custos, melhorar os processos internos, lançar novos produtos e inovadores. Não só 

os grandes executivos precisam de informações, por exemplo, funcionários que 
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trabalham em contato direto com os clientes como as empresas de telemarketing 

necessitam de informações no ato do contato direto, isso facilita com que o operador 

tenha todos os dados necessários para auxiliar o cliente eu seus pedidos ou 

reclamações, como dados de pendências de entrega, inadimplência, preferências de 

compra, etc. e podem auxiliar o cliente a decidir sobre a melhor escolha a ser 

efetuada, não esquecendo sempre visar o melhor resultado para a empresa.  

 No setor produtivo a informação é de suma importância, pois o controle da 

produção deve estar sendo atualizados em tempo real para que o setor de 

compras saiba quando deve programar as aquisições de matéria-prima, para um 

melhor controle dos estoques e não falta material durante o processo produtivo. 

Os números das vendas também fazem com que o setor produtivo dite o ritmo da 

produção, mais vendas, mais produção e menos vendas, diminuição do ritmo 

produtivo. 

Resumindo não é possível uma empresa ser totalmente eficiente sem 

ter um bom sistema de informação em mãos, sem informação não é possível 

saber se a empresa está indo bem ou mal com relação aos seus produtos, 

vendas, custos, etc. tudo está ligado a informações em tempo hábil para 

tomada de decisões e quanto maior o nível do profissional envolvido maior o 

risco da decisão a ser tomada. 

 

3.6.3. ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL 

Além de funcionários altamente capacitados e com informações disponíveis 

para tomada de decisão, é necessário ter funcionários motivados e com iniciativas 

para querer melhorar os resultados da organização, o conceito de empowerment 

tem tudo haver com este item de motivação que é em linhas gerais fazer com que as 

pessoas participem mais das decisões da empresa, realizar uma descentralização 

da tomada de decisão, incentivar a participação, desenvolvimento de talentos dentro 

da organização, proporcionar a liderança das pessoas, tudo isso através de 

treinamentos, palestras, divulgação de informações, definição de objetivos e metas. 

Entre alguns desses objetivos estão entregas com atraso, o número de devoluções, 
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o número de quebras de produtos durante a produção, absenteísmo (número de 

faltas de funcionários dentro de um determinado período), etc. 

 A questão alinhamento no BSC diz respeito na análise se os objetivos e 

metas dos departamentos e as individuais estão em linha com os objetivos principais 

da organização, criar objetivos que afetem somente uma melhora individual ou do 

departamento, mas não que não irá influenciar positivamente no resultado global da 

organização não devem ocorrer. Tudo isso para que todos os esforços dos 

funcionários estejam focados em objetivos que irão gerar os resultados desejados 

pelos executivos e acionistas. 

Criar sistemas de recompensas para os funcionários e equipes que 

cumprirem ou superarem as metas é muito comum no mundo corporativo e é até 

incentivado, pois com esses incentivos as chances de obter sucesso nestes 

sistemas é mais provável, a participação nos resultados distribui recompensas a 

todos os membros da equipe quando é alcançada uma meta comum. Claro que se 

deve ter muito cuidado de criar metas que sejam realmente desafiadoras e não 

somente criar um programa que todos alcancem de forma fácil, somente para dizer 

que tem um programa de incentivo ou para beneficiar os funcionários, recursos 

financeiros e de pessoal são envolvidos nessas iniciativas e falhas geram 

frustração e resultados pífios podem fazer com que os executivos deixem de fazer 

grandes investimentos em funcionários e sistemas sem os resultados esperados. 

A vinculação de funcionários, sistemas de informação e alinhamento 

organizacional aos seus objetivos estratégicos nas empresas baseados na forma de 

medição do Balanced Scorecard, é o núcleo das medidas para a perspectiva de 

aprendizado e crescimento e permite que as medidas da perspectiva de aprendizado 

e crescimento sejam associadas nas outras três perspectivas do BSC. 

 

3.7. INTEGRANDO AS MEDIDAS DO BSC 

 Para que as empresas possam implementar um sistema de mensuração 

com base nos conceitos do Balanced Scorecard é necessário que exista uma 

integração total entre as quatro perspectivas citadas até o momento (financeira, 



55 
 

 
 

dos clientes, dos processos internos, e de aprendizado e crescimento), quando  

se consegue realizar transformação da estratégia em sistemas de mensuração é 

possível fazer com que a empresa transmita os objetivos e metas a todos os 

envolvidos e alinhar investimentos e ações.  

 É muito importante que o BSC tenha a visão de futuro da organização, que de 

foco nos esforços de mudança, traduzir a estratégia em medidas e para que tudo 

isso seja possível existem alguns fatores imprescindíveis: 

 Relações de causa e efeito; 

 Vetores de desempenho; 

 Integração com Fatores financeiros. 

 

3.7.1. RELAÇÕES DE CAUSA E EFEITO 

 Causa e efeito dentro da estratégia pode ser definido como se algo é 

realizado com sucesso então os resultados serão alcançados. O sistema de 

medição deve realizar a relação entre os objetivos em todas as perspectivas, 

identificando e deixar clara a relação de causa e efeito entre as medidas 

desempenho, todas as medidas devem ter uma cadeia de relação entre todas as 

medidas desde a perspectiva de aprendizado e crescimento até as medidas 

financeiras. 

 

3.7.2. VETORES DE DESEMPENHO 

O Balanced Scorecard utiliza dois tipos de medidas para montar a 

estratégia da organização, o primeiro é o lagging indicators (indicadores de 

ocorrências) que são medidas genéricas de resultados, por exemplo, satisfação 

dos clientes, retenção de clientes, lucratividade, entre outros. O segundo é o 

leading indicators (indicadores de tendências) que são as medidas específicas 

de cada unidade de negócio, por exemplo, processos internos, segmentação de 

clientes, treinamentos de melhoria continua. Para obter sucesso na escolha das 

medidas é necessária uma mescla de medidas de resultados e vetores de 
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desempenho, sem esta integração das medidas pode haver uma perda da 

sintonia e os resultados da estratégia não serem alcançados com planejado, 

pois os esforços não estarão unificados. 

 

3.7.3. INTEGRAÇÃO COM FATORES FINANCEIROS 

 Para que as empresas consigam atingir os resultados financeiros esperados 

é necessário que todos os esforços estejam relacionados, desde os programas de 

treinamento de pessoal até os índices de lucratividade, devem ter uma relação 

entre eles, os objetivos de cada área devem ser direcionados para gerarem os 

resultados que irão melhorar os índices financeiros ao final de todo o ciclo da 

melhoria. Por exemplo, um programa de melhoria na eficiência no atendimento 

que irá reduzir a quantidade de funcionários para o atendimento, através de 

investimentos em sistemas e capacitação, haverá um investimento inicial, mas que 

se justificarão com o final do projeto com a diminuição dos gastos com salários, 

encargos, benefícios, etc. 

 Também existem os programas de qualidade dentro das organizações que 

pregam a melhoria continua dos processos, mas que em muitos casos não tem o 

foco no resultado final da melhoria dos indicadores financeiros, isso também deve 

ser mudado para que todos os esforços de melhoria dos processos tenham como 

objetivo final a melhoria dos fatores financeiros, todo programa de melhoria deve 

se justificar com retorno sobre o investimento. 

 

 

3.7.4. ROTEIRO DE PLANEJAMENTO DO BSC 

 O planejamento de um Balanced Scorecard precisa levar em consideração 

atividades iniciais básicas para a sua elaboração como a formação da equipe, 

preparação do trabalho, fundamentos do planejamento estratégico, envolvimento 

da alta administração, análise dos ambientes internos e externos, definição dos 

objetivos e metas, entre outras atividades. Segue abaixo na figura 7 a 

exemplificação este fluxo de planejamento: 
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Figura 7: Sugestão de fluxo de planejamento estratégico integrado ao BSC. 
Fonte: SERRA, TORRES e TORRES (2004) 

 

 Etapa 1: formação da equipe e envolvimento da alta administração. Composta 

pelos principais executivos da organização, definição de um responsável, 

envolvimento das pessoas-chave dos processos; 

 Etapa 2: preparação do trabalho. Agendamento de reuniões iniciais de 

trabalho do planejamento estratégico, montagem do cronograma, etapas e 

prazos; 

 Etapa 3: análise do ambiente externo e elaboração de cenários. Analisar o 

ambiente externo com o máximo de informações possíveis de situações 

econômicas, políticas, sociais, entre outras e sua influencia na organização. 

Criação de cenários para avaliar e discutir as possíveis situações que podem 

ocorrer; 
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 Etapa 4: análise setorial e fatores de sucesso. Levantar o máximo de 

informações sobre o setor que a empresa atua, utilizar a análise das 5 forças 

de Porter e discutir os efeitos na organização; 

 Etapa 5: elaboração ou reavaliação da visão e da missão. Definição e 

reavaliação da visão e missão se necessário para adequar ao momento atual; 

 Etapa 6: análise SWOT aplicada à avaliação do ambiente interno. Aplicar a 

análise de SWOT na organização; 

 Etapa 7: determinação de objetivos e metas. Definir os objetivos estratégicos 

conforme as perspectivas do BSC; 

 Etapa 8: escolha e elaboração de indicadores. Definir os indicadores para 

cada perspectiva do BSC, com descrição detalhada, definição quantificada e 

relacionamento entre os indicadores; 

 Etapa 9: elaboração de uma plano de implementação. Criar um plano de 

implementação do BSC com a definição das equipes, líderes de cada 

departamento, passar para execução e controle no dia-a-dia. Sempre 

realizando as melhorias continuas no sistema implementado quando 

necessário. 
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4. SOLUÇÕES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO VOLTADAS PARA O BSC 

 Neste capítulo é abordado sobre algumas soluções de mercado que vem com 

o propósito de auxiliar na implantação e controle dos indicadores e metas com base 

no modelo do Balanced Scorecard, como abordamos até o momento nesta 

monografia o mais importante não é com o que iremos realizar o controle, mas sim 

como será realizado este controle, os aspectos conceituais devem estar muito claros 

para quem deseja utilizar o modelo BSC em sua empresa. Não basta comprar 

algumas licenças de software, instalar no servidor e pedir a um analista sair 

treinando as pessoas a utilizar o sistema. O mais importante é que tudo comece lá 

de cima, do topo da pirâmide organizacional, que a alta direção e acionistas estejam 

totalmente engajados na implantação deste novo conceito de gestão estratégica. 

Conforme já comentado no capítulo anterior primeiramente iremos iniciar 

definindo uma estratégia para a organização, para sabermos qual será o objetivo 

principal para onde todos os esforços serão direcionados, descrever como a 

empresa pretende criar valor para seus acionistas e clientes.  

Depois irei definir a missão que vem para esclarecer o motivo da existência 

da empresa e a visão que expressa qual o desejo de futuro da organização que tem 

o olhar de longo prazo. 

Definidas a missão e a visão o próximo passo é a montagem de um mapa 

estratégico com as quatro perspectivas do BSC e criação de indicadores e metas 

que deverão ser utilizadas como medidas relacionadas entre si, numa relação de 

causa e efeito entre os objetivos. No Balanced Scorecard a estratégia não é um 

processo gerencial isolado, existe um processo contínuo e lógico que exerce um 

movimento dentro de toda a organização, o acompanhamento destes indicadores e 

avaliação contínua dos resultados obtidos, também são medidos os itens intangíveis 

que são analisados em conjunto e dificilmente criam valor isoladamente e são 

relacionados aos itens tangíveis (financeiros) que já são os itens tradicionais da 

contabilidade, veja abaixo na figura 8 o modelo de mapa estratégico: 
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Figura 8: Mapa estratégico 
Fonte: HABERKORN (2009) 

 

 Este modelo é apresentado na obra de Ernesto Haberkorn cofundador da 

empresa Totvs (pronuncia-se tótus), uma das maiores empresas do mundo de 

sistemas de gestão empresarial, entre as diversas soluções em sistemas de 

informação desenvolvidos por eles estão ERP, CRM (Customer Relationship 

Management), BI (Business Intelligence) e também o Balanced Scorecard, que 

iremos abordar com mais detalhes na seqüência. 

 Para enriquecer mais este trabalho de monografia observe no anexo A sobre 

um caso real que foi aplicado por em uma empresa através de um parceiro Microsoft 

no Brasil, estes tipos de casos ajudam a exemplificar como a tecnologia pode 
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auxiliar na implantação de projetos de BSC nas organizações. Neste estudo de caso 

é possível observar que utilizando ferramentas de um fornecedor como a Microsoft 

que nem é especialista em BSC é possível criar dashboards que auxiliaram e muito 

a empresa na busca de informações estratégicas para o seu negócio. 

 Para termos uma idéia melhor de como implantar um projeto de BSC com 

sucesso no anexo B conseguimos encontrar o depoimento de seis gestores que 

realizaram a implantação do Balanced Scorecard em suas organizações. 

 

4.1. PROTHEUS DA TOTVS 

 Antes de começar a descrever o sistema desenvolvido para atender as 

necessidades do Balanced Scorecard, vamos conhecer um pouco da história desta 

empresa do início aos dias atuais. 

 A Totvs é uma empresa multinacional de software brasileira, com sede em 

São Paulo Capital, possui diversas marcas entre elas Microsiga, Datasul, RM, 

Logocenter, entre outras. Atua em mais de 23 países, possui mais de 24 mil clientes 

e 9 mil funcionários, segue abaixo tabela 2 com a cronologia da história da Totvs: 

ANO EVENTO 

1969 Ernesto Haberkorn funda a SIGA - Sistemas Integrados de Gerência 
Automática - Ltda. 

1983 Ernesto Haberkorn e Laércio Cosentino criam a Microsiga Software S.A. 

1989 A Microsiga Software S.A iniciou seu sistema de franquias. 

1996 Foi a primeira empresa brasileira de software a obter a certificação ISO 
9001. 

1997 Abriu sua primeira Unidade no Exterior, a Microsiga Argentina. 

1998 Iniciou o desenvolvimento de verticais. 

1999 Fez o lançamento da linguagem ADVPL (Advanced Protheus Language) e 
expandiu sua participação internacional com a entrada do sócio 
estrangeiro Advent International Corporation. 

2001 Obteve certificação de todas as franquias nas normas ISO 9002. 

2003 Adquiriu ativos da empresa mexicana Sipros e abriu a Unidade 
internacional chamada de Microsiga México. 

2004 Fez a aplicação do modelo corporativo de cobrança. 

2005 Adquiriu a empresa Logocenter, recomprou a participação da Advent, 
admitiu a BNDESPAR como sócia, obteve certificação nível 2 do CMMI 
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(Capability Maturity Model Integration) e constitui a TOTVS-BMI 
(consultoria). 

2006 Fez a abertura de capital na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), 
no Novo Mercado com nível mais alto de Governança Corporativa. 
Adquiriu a RM Sistemas S.A. 

2007 Adquiriu o capital da TOTVS-BMI e das empresas Midbyte e BCS. Joint 
Venture com a Quality na TQTVD (produção de middleware para TV 
Digital) e criou a EuroTOTVS em Portugal. 

2008 Unificou os canais e criou o sistema de franquias TOTVS. Fez fusão com a 
Datasul S.A., lançou a plataforma de negócios via web TOTVS UP que faz 
demonstrações, vendas e implementações remotas. 

Tabela 2: Cronologia da Totvs 
Fonte: WIKIPEDIA (2011) 

 

 Agora voltaremos às atenções ao módulo SIGABSC que foi desenvolvido 

para atender as necessidades de realizar os controles dos indicadores conforme o 

conceito criado pelos autores Kaplan e Norton.  

A solução da Totvs segue todos os conceitos criados pelos doutores 

americanos, iniciando pelas quatro perspectivas (financeiras, clientes, processos 

internos e aprendizado e conhecimento dos colaboradores) para HABERKORN 

(2009, p. 50): 

Kaplan e Norton criaram quatro perspectivas, que definem o 

ambiente de uma empresa. Para cada perspectiva são estabelecidos 

objetivos. Para cada objetivo são estabelecidas metas, que precisam 

ser controladas e medidas. Para medir cada meta são definidos 

indicadores, com prazos de execução e alvos que mostram a sua 

posição.  

O SIGABSC fornece suporte aos processos para implantação e a gestão da 

metodologia do Balanced Scorecard, onde existe uma representação lógica de todos 

os seus elementos, fornecendo uma plataforma sólida para a execução do plano 

estratégico.  

O sistema possui centrais de análise que permitem verificar o desempenho 

dos indicadores em relação às metas definidas, realizar a documentação de todos 

os passos e criação de planos de ação a serem executados. Existe também uma 

ferramenta para o mapa estratégico com gráfico onde os objetivos estratégicos são 

ligados por relações de causa e efeito entre todas as perspectivas, conforme 
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demonstrado anteriormente na figura 8. O SIGABSC está preparado para todas as 

necessidades de um projeto de Balanced Scorecard, com as seguintes 

características: 

 Definição de temas estratégicos; 

 Visão estratégica em quatro perspectivas; 

 Identificação de objetivos e metas; 

 Relacionar os objetivos em relações de causa e efeito. 

Agora será abordado algumas das entidades existentes no sistema SIGABSC 

para montagem do Balanced Scorecard e que são a base da metodologia e da 

ferramenta. A tabela 3 abaixo demonstra como é a relação entre as entidades do 

sistema e está estruturada de forma hierárquica iniciando pela organização. 

Organização Gerenciamento da matriz e das filiais possibilitando a criação de 

planejamentos estratégicos diferentes. 

 

Exemplo: Rede XYZ de Automação Ltda. 

Responsáveis Pessoas que serão responsáveis pelas diversas tarefas a serem 

executadas. 

 

Exemplo: Gerente Geral 

Grupo de 

Pessoas 

Entidade para facilitar o agrupamento de pessoas, assim o 

gerenciamento das responsabilidades fica mais dinâmico. 

 

Exemplo: Vendedores 

Estratégia Neste momento que são cadastradas as estratégias do 

planejamento estratégico, lembrando que sempre estarão abaixo da 

estratégia as perspectivas conforme definidos nos conceitos do 

BSC. 

 

Exemplo: Planejamento estratégico anual – 2011 

Perspectivas É neste momento que são cadastradas as quatro perspectivas do 
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BSC: financeira, do cliente, dos processos internos e de 

aprendizado e crescimento. O sistema possibilita o cadastramento 

de mais perspectivas, mas é muito raro isso ocorrer e se necessário 

é realizada uma análise muito profunda para se criar uma nova 

perspectiva, normalmente por especialistas no Balanced Scorecard. 

Objetivos Entidade destinada ao cadastramento de todos objetivos a serem 

alcançados. 

 

Exemplo: Aumento de receita em novos mercados. 

Indicadores Nesta entidade é cadastrada a descrição do indicador, unidade de 

medida, periodicidade da medição, responsável, etc. 

 

Exemplo: % Produtos entregues dentro do prazo. 

Metas Nesta entidade é cadastrada a descrição da meta, periodicidade da 

medição, responsável e o valor a ser definido como meta a ser 

alcançada. 

 

Exemplo: Faturamento em R$ 1.000.000,00. 

Alvos Entidade onde são definidos os valores para cada faixa de cor: 

vermelha, amarela, verde e azul. Essa definição segue um padrão 

de faixas da seguinte forma: 

o Azul 

Zona em que a meta ultrapassou o esperado. 

o Verde 

Zona em que a meta atingiu o esperado. 

o Amarela 

Zona em que as metas estão abaixo do esperado. 

o Vermelha 

Zona em que as metas estão longe do esperado. 

o  

o Exemplo:  

o Azul – R$ 1.200.000,00 
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o Verde – R$ 1.000.000,00 

o Amarela – R$ 800.000,00 

o Vermelha – R$ 600.000,00 

Iniciativas Quando são definidos os objetivos é possível acompanhar o 

andamento e gerar iniciativas ou planos de ações para que os 

objetivos sejam alcançados. 

 

Exemplo: Cobrar aumento das vendas no e-commerce. 

Tarefas Cada iniciativa pode ter várias tarefas associadas, as tarefas são 

relacionadas para por em prática cada plano de ação. 

Exemplo: Anunciar os nossos produtos em portais de notícias. 

Retorno Cada iniciativa pode ter vários retornos associados. 

 

Exemplo: Problemas no sistema de controle de estoque, erros nos 

cálculo do inventário. 

Documentos 

Associados 

Anexar vários tipos de documentos ao sistema (Word, Excel, PDF, 

etc.). 

 

Exemplo: Contratos, relatórios de vendas, controles de entrega de 

materiais, etc. 

Reuniões Agendamento de reuniões com todos os dados necessários, como 

data, horário, local e responsável. 

Tabela 3: Estrutura Hierárquica do Sistema SIGABSC 
Fonte: MICROSIGA (2010) 

 

 Após a configuração das entidades do sistema e conforme forem sendo 

realizadas as manutenções de acordo com o que for ocorrendo durante o tempo, 

será possível realizar o acompanhamento através de ferramentas de consultas e 

relatórios. 

 Existem alguns relatórios que são importantes para o acompanhamento de 

todos os itens do BSC, entre eles os relatórios de estratégia, iniciativas e tarefas, 

objetivos e indicadores, plano de ação e evolução de indicadores. Também está 

disponível a criação de gráficos que sempre são bem mais simples para 
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entendimento e que servem como base para tomada decisão, focando nos itens de 

maior importância. 

 Agora duas ferramentas realmente muito focadas no modelo BSC é a geração 

do Mapa Estratégico dentro do sistema e também da Central Estratégica 

(Dashboard). Na ferramenta do mapa estratégico é possível verificar a relação de 

causa e efeito existente entre os objetivos, deixando bem claro os seus 

relacionamentos, veja abaixo figura 9 com um modelo: 

 

Figura 9: Modelo Mapa Estratégico SIGABSC 
Fonte: MICROSIGA (2010) 

 

 A Central Estratégica é um painel de controle onde podem ser acompanhados 

todos os indicadores de desempenho dos objetivos da organização dentro da 

estratégia traçada. O painel é bem simples e facilita o seu entendimento, deixando 

bem claro quais são os indicadores que estão dentro do esperado ou aqueles que 

ainda precisam ser melhorados. 
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 Também existe um recurso de Drill-Down que é uma funcionalidade do 

sistema para entrar no detalhamento do objetivo, assim é possível analisar com mais 

precisão algum item específico. Ambas as ferramentas possuem este recurso de 

visualizar o detalhamento do objetivo (Mapa Estratégico e Central Estratégica). 

Essas ferramentas visuais de consulta são muito úteis para uma rápida 

interpretação e acompanhamento dos objetivos de cada estratégia, veja abaixo 

figura 10 com o modelo da Central Estratégica e figura 11 com modelo do Drill-Down 

de objetivo: 

 

Figura 10: Modelo Central Estratégica do SIGABSC 
Fonte: MICROSIGA (2010) 
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Figura 11: Modelo Drill-Down de Objetivo do SIGABSC 
Fonte: MICROSIGA (2010) 

 

 Segundo levantamento da Totvs as melhores práticas indicam a utilização de 

cerca de 5 indicadores por perspectiva e 8 indicadores na perspectiva de processos 

internos, veja tabela 4 abaixo que ilustra melhor este pensamento. 

Financeira 5 indicadores (22%) 

Cliente 5 indicadores (22%) 

Processos Internos 8 indicadores (34%) 

Crescimento Aprendizado 5 indicadores (22%) 

Tabela 4: Melhores Práticas sobre Indicadores do BSC 
Fonte: PEREIRA (2010) 

 

 Mas quais indicadores uma empresa pode utilizar para montar o seu BSC? O 

mais importante é escolher indicadores que tenham objetivos que traduzam o desejo 

da empresa para atender a missão e visão, os indicadores devem ser numéricos e 

quantificáveis, deve existir uma relação de causa e efeito entre os indicadores, 

aceitável pelas pessoas da organização, uma vez que as mesmas participam da sua 

definição, motivador para direcionar os indivíduos para o comprometimento por 

quem irá desenvolver as ações para que seja alcançado. Veremos agora na tabela 5 

alguns exemplos de indicadores propostos pela Totvs em seu manual de 

treinamento do Balanced Scorecard. 
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Indicadores Financeiros 

Crescimento das Receitas 

Receita e Market Shared 

Receitas de Novos Clientes 

Receita de Novos Produtos e Serviços 

Produtividade 

Custo Unitário X Concorrência 

Despesas por Unidade Produzida 

% de Redução do Custo por Unidade Produzida 

Utilização de Ativos 

Vendas/Ativo 

Giro do Estoque 

Retorno Sobre o Ativo 

Retorno Sobre o Capital 
 

Indicadores de Clientes 

Retenção de Clientes 
Retenção de Clientes 

Número de Visitas a Clientes Existentes 

Aquisição de Clientes 

Número de Novos Clientes 

Relação de Vendas / Propostas 

Custo de Aquisição de Clientes 

Tamanho Médio do Pedido 

Canais 

% de Receita Direta sobre Indireta 

Receita do Canal 

Satisfação do Canal (pesquisa) 

Qualidade do Produto 

Solicitações de Garantia 

Número de Reclamações por Defeito 

Prêmios de Excelência 

Serviço 

% de Entrega no Prazo 

Satisfação com o Serviço 

Velocidade do Serviço 

Imagem 
Feedback do Cliente 

Valor dos Intangíveis 

Relacionamento 

Retenção do Cliente (%) 

Razão da Repetição de Compra 

Feedback do Cliente 
 

Indicadores Processos Internos 

Produção 

Custo ABC 

Número de Defeitos 

Tempo de Processo 

% de Capacidade Utilizada 

Inovação 

% de Novas Idéias Viáveis 

Tempo de ir ao Mercado 

Tempo para o Break-Even 

Entrega 
% de Entrega no Prazo 

% de Entrega Total 

Vendas 

Número Valor de Interessados 

Razão de Conversão 

Receita por Vendedor 

Número de Novos Clientes 
 

Indicadores Aprendizado e Crescimento 

Cultura 
Pesquisa de Clima 

% Funcionários com Objetivos Pessoais Alinhados 

Competências 

Investimentos com Treinamentos 

Rotatividade de Pessoal (Turnover) 

% de Competências não Cobertas 

TI 

Investimento 

Tempo de Disponibilidade 

Satisfação dos Usuários 

Inovação 

Número de Sugestões Recebidas 

Razão de Novos Produtos Lançados 

Número Ações Inovadoras 

Tabela 5: Exemplos de Indicadores do BSC 
Fonte: PEREIRA (2010) 
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4.2. MICROSTRATEGY 

 A MicroStrategy é uma empresa fundada em 1989 em Wilmington nos 

Estados Unidos por Michael J. Saylor e é focada em desenvolvimento de sistemas 

voltados para atender as mais diversas empresas em vários segmentos, e sua 

especialidade é em tecnologia de Business Intelligence, fornecendo relatórios, 

análises e monitoração de dados armazenados em grandes bases de dados para 

auxiliar nas melhores decisões para o negócio das empresas. MicroStrategy é líder 

mundial em tecnologia de Business Intelligence e que também tem em sua 

plataforma de sistemas e soluções metodologias para a implantação e monitoração 

de soluções de BSC. 

 Para termos uma boa idéia do que a MicroStrategy pode fazer pelas 

organizações segue abaixo tabela 6 com algumas das suas soluções: 

Solução Descrição 

MicroStrategy Intelligence 

Server 

Um servidor analítico de capacidade industrial 

otimizado para pesquisas empresariais, reporting, e 

análise OLAP. 

MicroStrategy Report 

Services 

 

É o motor empresarial de reporting que fornece todo 

o leque de formatos de relatórios, incluindo 

scorecards e dashboards, relatórios financeiros, 

faturas de clientes e registros, e relatórios 

operacionais altamente detalhados.  

MicroStrategy OLAP 

Services 

 

Permite aos utilizadores MicroStrategy Web, Office, e 

Desktop fazer análises OLAP intuitivas com os 

Intelligent Cubes. 

MicroStrategy Data Mining 

Services 

Um componente totalmente integrado que oferece 

modelos preditivos de data mining a todos os 

utilizadores.  

MicroStrategy Web Ambiente interativo para análise e reporting através 

de um cliente Web totalmente HTML. 

MicroStrategy Desktop Desenvolvimento integrado, administração, e 

ambiente empresarial de business intelligence no 

http://www.microstrategy.pt/Software/Products/Intelligence_Server/
http://www.microstrategy.pt/Software/Products/Intelligence_Server/
http://www.microstrategy.pt/Software/Products/Service_Modules/Report_Services/index.asp
http://www.microstrategy.pt/Software/Products/Service_Modules/Report_Services/index.asp
http://www.microstrategy.pt/Software/Products/Service_Modules/OLAP_Services/index.asp
http://www.microstrategy.pt/Software/Products/Service_Modules/OLAP_Services/index.asp
http://www.microstrategy.pt/Software/Products/Service_Modules/DataMining_Services/index.asp
http://www.microstrategy.pt/Software/Products/Service_Modules/DataMining_Services/index.asp
http://www.microstrategy.pt/Software/Products/User_Interfaces/Web/index.asp
http://www.microstrategy.pt/Software/Products/User_Interfaces/Desktop/index.asp
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desktop pessoal. 

MicroStrategy Office 

 

Fornece todo o poder e sofisticação da força 

industrial do business intelligence da plataforma 

MicroStrategy à suite de produtividade Microsoft 

Office. 

MicroStrategy Mobile 

 

Uma interface imperativa para a monitorização, 

reporting, e análise para dispositivos móveis como o 

iPhone, iPad e BlackBerry. 

MicroStrategy Architect Uma ferramenta de desenvolvimento rápido que 

mapeia a estrutura física do data warehouse tal como 

um modelo de negócio lógico.  

MicroStrategy Object 

Manager 

Gere aplicações de business intelligence entre 

desenvolvimento, teste, e sistemas produtivos. 

MicroStrategy Enterprise 

Manager 

Uma ferramenta de monitorização que oferece 

informação e recursos úteis sobre o ambiente de 

business intelligence. 

Tabela 6: Mais informações sobre as soluções e software da MicroStrategy 
Fonte: MICROSTRATEGY4 (2011) 

 

 Durante esta monografia nós passamos os conceitos do BSC e como isso 

pode influenciar o dia-a-dia das organizações, mas como a MicroStrategy vê o BSC, 

qual o conceito adotado para as suas soluções, segue abaixo qual a visão deles 

sobre o assunto: 

Um Balanced Scorecard fornece a executivos e gestores um método 

de relatório e análise de indicadores de desempenho chave para 

determinar se as actividades operacionais se encontram alinhadas 

com a estratégia e visão geral da empresa. A metodologia Balanced 

Scorecard é uma técnica de gestão para estruturar esses scorecards 

e que apresenta dados financeiros, de processos internos, de 

clientes e de aprendizagem/crescimento. Um Scorecard fornece uma 

forma de os utilizadores empresariais acompanharem e melhorarem 

o desempenho empresarial ao apresentar indicadores de 

http://www.microstrategy.pt/Software/Products/User_Interfaces/Office/index.asp
http://www.microstrategy.pt/mobile/
http://www.microstrategy.pt/Software/Products/Dev_Tools/Architect/index.asp
http://www.microstrategy.pt/Software/Products/Dev_Tools/ObjectManager/index.asp
http://www.microstrategy.pt/Software/Products/Dev_Tools/ObjectManager/index.asp
http://www.microstrategy.pt/Software/Products/Dev_Tools/EnterpriseManager/index.asp
http://www.microstrategy.pt/Software/Products/Dev_Tools/EnterpriseManager/index.asp
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desempenho chave (KPIs) — ou métricas estratégicas — com 

resultados actuais, target e históricos num registo visual. 

 (MICROSTRATEGY5, 2011) 

 

 A solução MicroStrategy Report Services fornece relatórios que fornecem 

recursos poderosos de scorecarding possibilitando gerenciar painéis de controle de 

fácil utilização, controlar indicadores essenciais para tomada de decisão dentro das 

organizações. Indicadores esses que fornecem informações de forma visual que são 

bem mais fáceis de obter uma leitura de como estão os principais itens de negócios. 

No formato visual é muito mais fácil dos executivos observarem os itens que 

merecem maior atenção é que podem trazer mais prejuízo ou mais lucro, assim 

melhorando os resultados financeiros ao final. 

 Para visualizar estes indicadores e metas o sistema da MicroStrategy trabalha 

com Dashboard (Painel de Controle) para facilitam em muito a visualização das 

informações, vamos logo abaixo ver algumas figuras que exemplificam algumas 

visões dos Dashboards: 

 

Figura 12: Produtividade Semanal Por Produto 
Fonte: MICROSTRATEGY3 (2011) 

http://www.microstrategy.com/DashboardGallery/Dashboards/customers/pinnacle13week
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Figura 13: Painel Volume de compra 
Fonte: MICROSTRATEGY3 (2011) 

 

 

Figura 14: Análises dos Clientes 
Fonte: MICROSTRATEGY3 (2011) 

http://www.microstrategy.com/DashboardGallery/Dashboards/customers/bmo
http://www.microstrategy.com/DashboardGallery/Dashboards/customers/coderecustomer
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Figura 15: Painel de Desempenho Mensal 
Fonte: MICROSTRATEGY3 (2011) 

 

 

Figura 16: Desempenho de entrega de correio 
Fonte: MICROSTRATEGY3 (2011) 

 
 

http://www.microstrategy.com/DashboardGallery/dashboards/customers/editora1/
http://www.microstrategy.com/DashboardGallery/dashboards/customers/hp-postoffice/
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Figura 17: Relatórios para smartphones 
Fonte: BUSINESS INTELLIGENCE REVIEW (AGO-SET-OUT 2008) 

 

 Para todos estes painéis é possível realizar o drill-down da informação 

chegando ao detalhe das informações, deixando assim mais rica a consulta e 

análise dos dados. Os dashboards aqui apresentados são apenas alguns dos 

modelos que o sistema possui, o sistema possibilita muitas outras opções de 

visualizações. 

 As organizações podem ainda utilizar outros recursos dentro do sistema para 

melhorar ainda mais a produtividade dos usuários, como apresentar rapidamente os 

resultados em forma de gráficos, relacionamento individual de cada KPI com os 

objetivos corporativos, distribuição de dashboards por e-mail, distribuição de 

relatórios com base em alertas programados no sistema, acesso em qualquer ponto 

e local através da internet, desktop ou celular. 

 Na solução MicroStrategy o BSC e o BI trabalham em conjunto, um trabalha 

integrado ao outro, e auxiliam muito as organizações na tomada de decisão, o BSC 

permite medir o desempenho financeiro, conhecer melhor os clientes, mapear e 

melhorar os processos internos e desenvolver políticas para melhorar o 

desempenho de todos os colaboradores nas organizações. No conceito do BSC não 

existe a obrigatoriedade de utilização de alguma ferramenta especifica para a sua 

implantação e controle, mas imagine nos dias atuais fazer algum tipo de controle de 

forma manual? Seria praticamente inviável, ou mesmo fazer um controle a partir de 

uma planilha de cálculo já seria mais palpável, mas mesmo assim dos desafios já 
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seriam enormes, ter um sistema totalmente integrado e com processos altamente 

definidos auxilia e muito neste processo de sucesso e ter uma ferramenta de BI que 

auxilie neste contexto é muito recomendável, na revista BUSINESS INTELLIGENCE 

REVIEW um conceito de como ambas os modelos podem trabalhar em conjunto, 

BSC e BI: 

Com o BSC os gestores desenvolverão, por meio de um mapa 

estratégico, tudo o que está vinculado aos fatores críticos para o 

sucesso posterior, enquanto o BI permitirá o acesso, de forma fácil, 

às informações sobre tudo o que está relacionado à estratégia ... O 

principal objetivo do BSC é criar uma cultura de pensamento 

estratégico, fazer com que a instituição execute iniciativas baseadas 

em uma visão de futuro. 

 (BUSINESS INTELLIGENCE REVIEW, JUL-AGO-SET 2009) 

 Veja abaixo na figura 18 um modelo de mapa estratégico implantado no 

sistema da MicroStrategy: 

 

Figura 18: Mapa Estratégico MicroStrategy 
Fonte: BUSINESS INTELLIGENCE REVIEW (JUL-AGO-SET 2009) 

 



77 
 

 
 

 

 Na filosofia da MicroStrategy um fator muito importante é com relação aos 

recursos humanos utilizados em seus projetos e eles destacam muito a capacitação 

profissional que os seus profissionais devem ter para implantar uma solução de BI e 

BSC nas organizações. 

 Quando estamos falando de BI e BSC são assuntos relacionados ao negócio 

da organização que está implantando a solução, então os profissionais envolvidos 

preferencialmente devem ter uma formação que tenha muita aderência ao negócio 

ou experiência na área, e isso auxilia muito na implantação e manutenção dos 

sistemas, então para quem vem da área de negócios tem maior facilidade na 

trabalhar neste segmento. Mas não é só de negócios que um projeto deste porte 

necessita, também há espaço para os técnicos, e nessa área é muito importante ter 

conhecimentos muito profundos de banco de dados, já que são necessários muitos 

recursos de banco de dados para manipular uma massa de dados tão grande, como 

normalmente são exigidos neste tipo de projeto. 

 É importante então destacar que este mercado está crescendo muito e irá 

necessitar de muitos profissionais, já em 2008 em sua revista trimestral (MAI-JUN-

JUL 2008) na BUSINESS INTELLIGENCE REVIEW a MicroStrategy traça um perfil 

do profissional para atuar nesta área. 

A verdade é que nesse segmento existem dos públicos distintos ... O 

público com perfil técnico, que implanta a ferramenta e, por isso, 

precisa ter conhecimentos técnicos específicos; e o analítico, que 

usa a solução. Para este segundo, conhecimentos amplos sobre a 

empresa e o mercado são atributos mais importantes do que o 

domínio tecnológico. O ideal é que esse individuo tenha perfil de um 

analista de negócios ... Creio que em alguns anos o mercado de BI 

será suprido por profissionais híbridos, experientes e pós-graduados 

na área, que dominarão tanto tecnologia quanto a visão de negócios. 

 (BUSINESS INTELLIGENCE REVIEW, MAI-JUN-JUL 2008) 

 

 O profissional deste segmento de Business Intelligence que também 

incorpora os profissionais para implantar o Balanced Scorecard deve ter um perfil 
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que concilie um bom conhecimento técnico de Tecnologia da Informação e também 

ser flexível o suficiente para conhecer bem a área de negócios, claro que em tudo na 

vida deve ter um equilíbrio e alguns terão mais facilidades na área técnica e outros 

na área de negócios, mas aí um bom gestor saberá tirar o melhor de cada 

profissional. 

 Para exemplificar como a solução MicroStrategy pode auxiliar as empresas no 

final da monografia observe o anexo C que descreve um estudo de caso do sistema 

implantado no CIEE do Rio Grande do Sul. 

 

4.3. SOFTWARE EXPERT 

 Empresa fundada em 1995 com o intuito de gerar soluções para os negócios 

dos clientes e provendo soluções inovadoras em software para que atinjam a 

excelência em gestão empresarial. A SoftExpert tem presença mundial em vários 

países inclusive no Brasil oferecendo diversas soluções em software para o mercado 

corporativo e entre essas soluções está o SE Performance que tem a finalidade de 

realizar o gerenciamento do desempenho da organização de forma prática e eficaz, 

segue abaixo a missão e visão da SoftExpert: 

 Missão: Elevar a competitividade e sustentabilidade das 

organizações, através de soluções inovadoras em software para 

excelência e conformidade empresarial. 

 Visão: Ser reconhecida mundialmente como líder em soluções 

para excelência e conformidade empresarial. 

(SOFTEXPERT3, 2011) 

 

 Segue abaixo tabela 7 com um breve histórico da empresa SoftExpert para 

termos uma visão geral de como foi o crescimento da empresa durante todos estes 

anos. 

ANO EVENTO 

1995 Desenvolvimento da primeira solução SE Document para gestão de 
documentos eletrônicos. 
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1996 Criação da solução SE Action para gestão de não conformidades, ações 
preventidas/corretivas e melhorias contínuas. 

1998 a 

2000 

Ofereceu várias soluções para o segmento do mercado de Qualidade e 
lançou a marca ISOSYSTEM para atender às necessidades específicas 
das organizações. 

2001 a 

2004 

Incorporou novas soluções e colocando-se entre as empresas com o maior 
número de soluções de qualidade do mercado. 

2005 Introduziu dois novos produtos ao mercado de sistemas da qualidade: SE 
Business Intelligence e SE HACCP. A terceira geração da solução SE foi 
criada no mesmo ano. A criação do pacote SE Corporate resultou em um 
novo SSL (Service Support Level) de conceito de prestação de serviço 
para proporcionar uma perfeita harmonia entre nossas soluções e serviços 
de TI . 

2006 A SoftExpert introduziu as seguintes soluções: Gestão da Performance 
Corporativa [CPM], Gestão da Qualidade Empresarial [EQM], Gestão de 
Governança, Riscos e Regulamentos [GRC], Gestão de Processos de 
Negócio [BPM], Gestão de Projetos e Portfolios [PPM], Gestão de Riscos 
Corporativos [ERM], Gestão do Capital Humano [HCM], Gestão do 
Conteúdo Empresarial [ECM] e Gestão do Meio-Ambiente, Saúde e 
Segurança [EHSM]. 

2007 A empresa introduziu novas soluções no mercado: Gestão do Ciclo de 
Vida do Produto [PLM], Gestão dos Ativos Empresariais [EAM] e Gestão 
de Serviços de TI [ITSM]. 

2008 Desenvolveu o SE Suite, uma nova plataforma de módulos que funcionam 
totalmente na web e são nativamente integrados. 

Tabela 7: Histórico SoftExpert 
Fonte: SOFTEXPERT3 (2011) 

 

 O SE Suite tem como características ser 100% web, em ambiente 

multiusuário, possibilita anexar diversos formatos de arquivos como Word, Excel, 

PDF, entre outros. Tem integração com os sistemas ERP e diversos banco de dados 

do mercado, compatibilidade com diversos servidores de rede como Windows, Unix, 

Linux, etc. Como o SE Suite trabalha no formato de hospedagem oferece uma 

redução nos custos de administração, pois não necessita um alto custo de host 

interno nas dependências do cliente, preocupações com segurança e backup. 

 Vamos agora entrar mais a fundo no módulo que é o foco desta monografia 

que é o que faz a gestão do BSC dentro das organizações, o SE Performance é o 

módulo que cuida da gestão do desempenho da organização, através do 

planejamento da estratégia, da implementação das iniciativas, do monitoramento e 

correção das inconsistências encontradas. 
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 No decorrer desta monografia vimos os conceitos que foram criados pelos 

doutores Kaplan e Norton e no sistema SE Performance podemos encontrar as 

bases do conceito do BSC nele, como a criação dos indicadores com base nas 

perspectivas de aprendizado, processos internos, clientes e financeiros, isso 

demonstra que a empresa SoftExpert seguiu as orientações dos conceitos do BSC 

para desenvolver a solução, veremos abaixo uma descrição de como o software 

pode auxiliar na gestão dos indicadores de desempenho e melhorar a gestão das 

organizações. 

SoftExpert CPM Suite - Gestão Performance Corporativa - pode 

ajudá-lo a definir a estratégia e medir o desempenho de acordo 

com suas metas, monitorar a sua evolução, e garantir a 

comunicação através de toda a organização. Administradores 

podem criar indicadores, diagramas de processo ou scorecards 

uma única vez e usá-los por toda a organização para garantir que 

todos estão trabalhando sob as mesmas definições e as mesmas 

metas. 

SoftExpert CPM Suite possibilita o uso de mapas estratégicos, 

análises gráficas e diagramas para entender a relação de causa-e-

efeito de seus processos chave e indicadores. Ele lhe oferece uma 

ferramenta especializada para resolver problemas no desempenho 

organizacional, designando as ações à equipe responsável. 

(SOFTEXPERT2, 2011) 

 

 Quando observamos as funcionalidades do sistema e vemos que ele atende 

as diversas necessidades das empresas para a implantação de gestão da 

estratégia, para entendermos melhor quais são as funcionalidades do sistema 

segue abaixo tabela 8 que descreve um pouco de como o sistema pode ser 

importante. 

Solução Descrição 

Strategy Planning Desenvolve a estratégia corporativa com o auxílio de 

ferramentas de análise como matriz SWOT e matriz 

de decisão. Utiliza templates para a construção de 
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scorecards padronizados. 

Strategy Mapping Contém uma ferramenta gráfica para desenhar o 

mapa estratégico de uma maneira simples e 

monitorar o desempenho através do mapa. 

Risk Management Facilita a identificação e a análise de riscos provendo 

certa garantia no alcance dos objetivos. 

Measuring Performance Cria indicadores usando dados de qualquer fonte, 

incluindo sistemas de ERP e CRM, planilhas 

eletrônicas, dados de sistemas legados, fórmulas e 

entrada de dados manual. 

CAPA Management Completa automatização do tratamento dos desvios 

do desempenho, não-conformidades e ações 

corretivas/preventivas utilizando métodos 

mundialmente consagrados: PDCA para solução de 

problemas. 

Scorecard Monitoring Contém um ambiente único para monitorar o 

desempenho dos scorecards e o seu desdobramento, 

visualizando os dados históricos, anexos, 

comentários, gráficos e muito mais. 

Business Activity Monitoring Possibilita aos gerentes configurar alertas de desvios 

críticos para qualquer usuário, provendo dashboards 

com informações em tempo real para rápida 

visualização da situação corrente. 

Performance Dashboard Fornece uma poderosa ferramenta que possibilita aos 

gestores selecionar indicadores ou elementos 

estratégicos para um acompanhamento em tempo 

real com diferentes opções de visualização. 

Business Intelligence Disponibiliza relatórios por áreas de negócio e auxilia 

os usuários a identificarem os pontos críticos da 

organização. A ferramenta de BI fornece recursos de 

drill down e "slice and dice" sobre os dados para 

visualização de várias perspectivas baseado na 
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tecnologia OLAP. 

Tabela 8: As principais funcionalidades do SoftExpert CPM Suite 
Fonte: SOFTEXPERT2 (2011) 

 

 O SoftExpert oferece flexibilidade na automatização das tarefas de 

gerenciamento das informações para tomada de decisão e pode auxiliar na definição 

da estratégia e medição do desempenho de acordo com as metas através de painéis 

de controle totalmente intuitivos e com recursos de drill down para chegar ao detalhe 

das informações, dando maior embasamento a tomada de decisão. 
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5. CONCLUSÃO 

 Durante todo o trabalho de criação desta monografia foi possível observar os 

conceitos que estão em torno do assunto Balanced Scorecard e fica muito claro que 

não se trata apenas de uma metodologia que tem um passo a passo para pegar e 

implantar em uma organização. Na verdade trata-se de um modelo de 

gerenciamento estratégico que auxilia as organizações a traduzirem a estratégica da 

empresa em objetivos a serem alcançados por todos. 

 No passado as empresas da era industrial os objetivos eram focados em 

indicadores financeiros tradicionais e pouco se preocupavam com outros itens 

poderiam melhorar ainda mais os resultados financeiros, itens que seriam 

amplamente abordados por Kaplan e Norton que desenvolveram este modelo de 

gestão que veio a melhorar em muito a administração e obtenção dos resultados de 

sucesso para as empresas. A partir deste novo modelo as empresas passaram a 

adotar não apenas uma perspectiva, mas pelo menos quatro perspectivas, além da 

financeira, o acompanhamento de itens como clientes, processos e aprendizado dos 

colaboradores passaram a ser importantes e melhor observados pelos gestores. 

 No BSC o modelo de gestão se baseia num todo, observando e gerenciando 

todos os itens que são vitais, iniciando-se pela definição de uma estratégia que 

serve para definir como a empresa irá criar valor aos seus clientes e acionistas 

totalmente alinhado aos negócios, definir a missão, a razão de sua existência e 

também a definição da visão que é a sua idéia de futuro, para onde a empresa irá 

caminhar. O Balanced Scorecard também passa como fundamental a definição dos 

objetivos e metas para que as áreas de negócios possam mirar em um alvo a ser 

alcançado ou até superado, isso tudo podendo ser representado no mapa 

estratégico, como uma ferramenta visual que irá facilitar o processo de criação de 

valor. 

 Não podemos esquecer que todos os itens devem ser relacionados entre si, 

quando se cria um objetivo, ele deve ter uma relação com as suas metas e as 
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perspectivas, uma relação de causa e efeito, pois não tem sentido criar objetivos 

que, por exemplo, beneficie somente um setor da organização e prejudique outro ou 

que seja irrelevante para a organização como um todo. 

 Agora fica muito claro que o BSC não deve ser interpretado como um sistema 

de controle de indicadores, mas sim muito mais do que isso, um modelo de gestão 

estratégica que deve auxiliar a empresa para direcionar todos os esforços dentro da 

organização na criação de valor em todas as suas perspectivas e obviamente no 

final de tudo a perspectiva financeira deve ser amplamente atendida, pois não 

adianta ter uma empresa altamente voltada para qualidade e atender os seus 

clientes se ela não gerar resultados positivos aos seus acionistas, pois passa a ser 

uma empresa deficitária e que irá sucumbir ao final. As organizações devem ser um 

organismo que gere valor a todos, tanto funcionários, clientes, fornecedores e 

acionistas. 

 Na monografia em sua segunda parte nós abordamos a questão de sistemas 

de informação que podem auxiliar na implantação e gestão do BSC dentro das 

empresas, nós iniciamos falando da solução da Totvs que tem a sua origem no 

desenvolvimento de sistema ERP que é focado na administração de empresas. Foi 

possível observar que com o decorrer dos anos eles foram iniciando o 

desenvolvimento para atender alguns módulos específicos como contas à pagar, 

produção, estoque, etc. e depois foram implantando novas funcionalidades como 

CRM e BI, e também não deixaram de lado o BSC, e nem por isso de não serem 

especialistas em BSC deixaram de criar uma ferramenta muito interessante e que 

segue perfeitamente os conceitos criados por Kaplan e Norton. Uma vantagem que 

eles possuem é de ter já a base de dados totalmente integrados, o banco de 

produção ao banco de consultas gerenciais que geram dados aos painéis do BSC. 

 A segunda solução analisada que foi a MicroStrategy já tem um perfil 

diferente da Totvs, a MicroStrategy é uma empresa que nasceu focada em geração 

de informações para decisão, empresa especializada em sistemas de BI, do qual o 

conceito é geração de consultas multidimensionais onde dependendo da forma que 

são realizadas as consultas é possível observar uma visão diferente da informação e 

também partir de uma consulta macro para o detalhamento das informações, isso 

sendo muito breve nesta explanação. Nesta solução da MicroStrategy um item fica 
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muito claro, a riqueza de tipos de painéis é muito grande e as formas de se obter as 

informações também, desde a simples consulta em um desktop (computador de 

mesa), mas também em outros tipos de dispositivos móveis como celulares, 

smartphones e tablets. A experiência da MicroStrategy em geração de relatórios de 

BI parece que foi um fator positivo para criar painéis para o BSC e como nós vimos 

durante o trabalho, os dois trabalham muito bem em conjunto. 

 A SoftExpert que foi a terceira empresa analisada vem de uma cultura de 

desenvolvimento de sistemas para a área de qualidade, que também tem tudo a ver 

com o BSC, pois na área da qualidade busca-se a qualidade total, visa atender da 

melhor forma dos clientes, melhorar os processos internos, relacionamento com 

fornecedores, muito dos assuntos que abordamos durante a monografia. Esta 

solução também demonstra ter uma aderência muito forte com o Balanced 

Scorecard. 

 Por último os estudos de casos anexos que foram implantados em algumas 

empresas e no geral é possível finalizar que todas as organizações de uma forma ou 

de outra sentem a necessidade de ter um modelo de gestão como o BSC, pois é 

muito importante medir para saber se todos os objetivos estão sendo alcançados, 

sem um monitoramento não dá para saber que estamos indo bem ou mal, se 

poderíamos ir melhor ou se já estamos no máximo da excelência. Ter informações 

em tempo hábil para tomada de decisão pode ser a razão da sobrevivência de uma 

empresa, quantas vezes já vimos noticiais de empresas que não estavam 

preparadas para eventos que ocorreram, tanto internos como externos, e passaram 

por dificuldades e até chegaram a fechar as portas. 

 Em um resumo foi possível ver que o mercado está preparado com ótimas 

soluções para a implantação e gerenciamento do BSC, fornecedores com 

experiências diversas que dependendo da necessidade de cada organização pode 

ter uma aderência maior para um fornecedor, os sistemas demonstraram que podem 

muito auxiliar nesta gestão e que os conceitos do BSC foram muito bem absorvidos 

e aplicados. 

 Todas as perspectivas que foram abordadas neste trabalho tentam cobrir as 

possibilidades de melhorias para uma empresa em sua gestão, mas pouco foi 
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abordado com relação à sustentabilidade, como uma organização pode produzir os 

seus produtos, realizar a sua prestação de serviço, agredindo o mínimo possível o 

meio ambiente, garantindo um futuro para todos. Este é um assunto muito discutido 

nos dias atuais e quem sabe isso não viria a ser uma nova perspectiva a ser 

abordada e incluída nas literaturas e nas futuras implantações de BSC. 
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Anexo A: Painel de Indicadores Estratégicos – BSC, fonte: KM2 (2004) 

A Situação: Atuando no mercado brasileiro desde 1914, a Armco é uma 

empresa especializada na manufatura do aço, adquirindo a matéria-prima de 

grandes usinas e beneficiando-a para a comercialização com as indústrias, sendo o 

segmento automobilístico um de seus maiores clientes. 

Para melhorar as práticas de gestão decidiu investir em um sistema de 

Balanced Scorecard (BSC), um conjunto de ferramentas que visa medir o 

desempenho não apenas da área financeira, mas de processos e estruturas 

organizacionais. Em 2004 a Armco optou por desenvolver uma solução “caseira”. No 

entanto, o sistema, que se apoiava em planilhas Excel para o acompanhamento dos 

indicadores (KPI) apresentou problemas na atualização de dados e a empresa 

percebeu que contratar um parceiro especializado na implementação de 

metodologias de BSC/BI seria a solução mais adequada. O objetivo era automatizar 

o acompanhamento dos indicadores, até então um processo manual, e criar um 

portal, de onde estes seriam analisados, com o suporte de uma solução de BI. 

A Solução: De acordo com a metodologia Microsoft Solutions Framework – 

MSF o projeto foi dividido em cinco etapas: visão, planejamento, desenvolvimento, 

estabilização e colocação em uso. A K2M Soluções, parceiro Gold da Microsoft nas 

competências IW, ISV e BI, coube o planejamento e desenvolvimento da infra-

estrutura de TI, da implementação da solução de Portal com o WSS, do data 

warehouse e dos cubos OLAP. O projeto contou também com os serviços de 

Consultoria da Setting, empresa especialista nas práticas de gestão com 

metodologia BSC. O projeto envolveu a construção de um Portal com o Microsoft 

Windows SharePoint Services, para publicar os indicadores, como volume de 

vendas, despesas em Marketing, etc.. A integração entre essas ferramentas com o 

banco de dados Microsoft SQL Server Analysis Services, do banco de dados SQL 

Server Standard Edition, possibilitou automatizar a criação e o gerenciamento de 

scorecards interativos, aumentar a visibilidade, em tempo real, das tendências do 

negócio, a velocidade e a qualidade do processo decisório. Segundo Walter 

Fazzolari, gerente de TI da Armco, a tecnologia Microsoft é extremamente rica e não 

é totalmente explorada pelos usuários. 
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Os dados obtidos a partir dos sistemas legados (Datasul) passaram a 

alimentar os Cubos OLAP e expor os resultados em um painel de indicadores na 

intranet. Com o uso do Microsoft Visio foi possível construir novas telas de mapas de 

estratégia que podem ser atualizadas hoje pelos usuários. 

Como última etapa do projeto, a Setting treinou duas pessoas de 

Planejamento e Controle para uso do sistema. A K2M realizou um treinamento para 

dois profissionais da área de TI da Armco para dar suporte ao data warehouse. A 

solução envolveu ainda a transferência de tecnologia para a Armco nas áreas de BI 

e de gestão de Portal com tecnologia Microsoft, capacitando-os para a 

implementação das extensões necessárias à solução completa. 

Os Benefícios: A implantação de um portal de BSC, apoiado em uma solução 

de BI, garantiu o alinhamento da gestão com a estratégia, permitindo o planejamento 

e o relatório do desempenho dos indicadores que descrevem e monitoram essa 

estratégia e melhoria do processo decisório. 

Produtos envolvidos: Microsoft Office Business Scorecard Accelerator , SQL 

Server 2000 (Analysis Services, DTS), Windows SharePoint Services, Visio. 

Serviços envolvidos: Preparação da infra-estrutura, Projeto da Arquitetura da 

Solução, Customização do Portal WSS, Treinamento em DTS e WSS. 
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Anexo B: Como implantar BSC? Fonte OSSAMU (2008) 

Os indicadores financeiros por si só não são suficientes para atestar a saúde 

dos negócios. Cientes disso, os americanos Robert Kaplan e David Norton criaram, 

nos anos 90, o método de avaliação de desempenho empresarial Balanced 

Scorecard (BSC). Uma vez definida a estratégia corporativa, o BSC a traduz em 

objetivos, indicadores, metas e planos de ação, constituindo a base de um processo 

de monitoramento e gerenciamento. Conheça a experiência de seis CIOs que 

adotaram o BSC: Augusto Cruz (Multibrás), Carlos Duílio Rocha Braga (Ultragaz), 

Eliane Maria Aere (Ticket), Fábio Faria (Votorantim Industrial), Jorge Luís Moukarzel 

(Siemens) e Oswaldo Mamoru Nakano (Cesp). 

"O projeto de implantação do Balanced Scorecard na Multibrás começou em 

2004. O principal motivador foi a necessidade de um sistema de métricas, com 

indicadores capazes de apresentar uma visão mais ampla e precisa da gestão. 

Como somos usuários do ERP da SAP, avaliamos diversos cases para entender os 

desafios que nos aguardavam para definir o modelo de BSC. Durante essa fase, 

identificamos as métricas necessárias, pois a empresa já tinha as diretrizes 

corporativas. Mas enfrentamos desafios para a adequação à realidade das unidades 

no Brasil, que, diferentemente da matriz, nos Estados Unidos, são menores e 

multifuncionais. Enquanto lá as divisões entre as áreas são bem claras, por aqui é 

comum departamentos estarem subordinados a uma mesma gerência. Se 

tivéssemos de recomeçar, buscaríamos insistir ainda mais na simplicidade, pois 

quanto mais níveis de medição, mais complexo e burocratizado o gerenciamento e a 

manutenção." 

Augusto Cruz / Gerente-geral de TI da Multibrás 

 

"Entre 1997 e 2002, a Ultragaz obteve resultados crescentes e a nossa visão, 

de tornar a empresa padrão nacional em GLP, já tinha sido atingida. Para crescer 

ainda mais, nos restava o desafio de alcançar o padrão mundial. Assim, em 2003, 

adotamos o Balanced Scorecard, com a assessoria da Symnetics. Optamos pelo 

desenvolvimento de uma solução interna, embora nosso ERP seja Oracle, que 

oferece uma ferramenta de BSC, mas usá-la demandaria um bom investimento. 
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Entramos em contato com empresas que já haviam adotado o BSC para entender os 

desafios enfrentados. Outra empresa do grupo, a Oxiteno, também estava 

implantando a ferramenta e trocamos muitas informações. Uma equipe 

multidisciplinar foi montada. Isso é fundamental para ter uma visão ampla e mais 

objetividade. Foram convocados os líderes de cada área para definir os indicadores. 

Essa foi uma etapa crítica, pois cada um queria impor a sua visão. O primeiro mapa 

tinha 96 indicadores, um número exagerado e difícil de gerenciar. Após um trabalho 

de depuração, chegamos a 38 indicadores." 

Carlos Rocha Braga / Gerente de planejamento e gestão da Ultragaz 

 

"O processo de implementação do BSC na Ticket teve início em 2002, logo 

após a revisão da estratégia organizacional, pois havia a necessidade de ter uma 

visão mais ampla da gestão. Depois de uma concorrência com oito empresas, 

optamos pela solução da SAS. Vimos, então, que primeiro é preciso ter uma base de 

dados sólida para poder extrair as informações. Quanto mais automatizadas 

estiverem as tarefas de input dos dados, melhor. Foram realizados diversos 

workshops para a definição do painel da empresa. Para cada indicador estabelecido, 

definiu-se um líder. A segunda etapa foi definir os painéis das áreas e estabelecer as 

unidades de medidas, o que permite acompanhar de perto o desempenho de cada 

equipe . A comunicação é fundamental para os usuários verem os benefícios. Na TI, 

montamos um mapa estratégico com quatro perspectivas e 13 indicadores de 

desempenho: para proteger o ativo (seis indicadores), prover a operação (três 

indicadores), prover tecnologia (dois indicadores) e criar valor (dois indicadores). O 

BSC é um modelo de gestão e deve ter total apoio do board." 

Eliane Maria Aere / CIO Ticket Serviços 

 

"O BSC foi implantado há cerca de dois anos em uma das empresas do 

Grupo Votorantim, a Votorantim Celulose e Papel (VCP), utilizando uma solução da 

SAP. No restante da corporação ainda estamos concluindo a implementação do 

ERP SAP. É importante ter processos consistentes e uma base de dados integrada 
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e confiável, do contrário o BSC se torna inútil. Com essa experiência numa empresa 

do grupo, o processo de implementação em outras unidades se tornará mais 

simples, permitindo melhorias e foco na simplicidade e na eficiência. Entre os pontos 

críticos da implementação de BSC, estão o entendimento e o dimensionamento dos 

indicadores, para que possam traduzir com precisão a performance de toda a 

corporação. Outro fator crucial é que as pessoas entendam a importância e o correto 

uso da solução, identificando oportunidades nos negócios/processos e capturando 

vantagens com maior agilidade e assertividade." 

Fábio Faria / Diretor corporativo de TI da Votorantim Industrial 

 

"Há cerca de quatro anos, implantamos o Balanced Scorecard, que trouxe 

uma visão mais ampla, tirando o foco exclusivamente da questão financeira e 

forçando a considerar as outras perspectivas, como o mercado, os processos e as 

pessoas, com métricas concretas. Optamos pelo módulo de BSC da SAP, que é a 

plataforma de ERP que usamos, e a implementação ocorreu de forma tranqüila. O 

maior desafio foi o gerenciamento de mudança, um trabalho que englobou desde a 

realização de treinamentos sobre como usar o sistema e visualizar os indicadores 

até o comprometimento da organização em explorar as potencialidades do BSC. 

Agora, ao estabelecer metas e planos de ação, os usuários conseguem ter uma 

visão mais ampla, acompanhando indicadores baseados em métricas e mapas 

estratégicos, com bandeiras sinalizadoras nas cores vermelho, amarelo e verde. 

Estamos preparando o sistema para que seja alimentado automaticamente com 

dados que estão disponíveis no ERP, principalmente aqueles de natureza financeira. 

Isso evitará o trabalho de colocar manualmente as informações, agilizando o 

processo." 

Jorge Luís Moukarzel / CIO da Siemens 

 

"Começamos a discutir o uso de um sistema de Balanced Scorecard em 

2000, pela necessidade de aprimorar a metodologia de planejamento e gestão. O 

mercado oferece várias soluções, mas optamos por um fornecedor pequeno, 



96 
 

 
 

chamado Binara Informática, de Santa Catarina, que reunia duas características 

interessantes: código aberto e experiência na Companhia de Transmissão de 

Energia Elétrica Paulista. O BS3 está em operação desde 2001, alimentado por um 

sistema de gestão desenvolvido internamente, que roda em Unix com banco de 

dados Adabas/Natural. Nas diversas áreas da empresa, há coordenadores do 

sistema, que fazem o input dos dados, para a visualização da gerência. São cerca 

de 160 usuários do BS3 no total, incluindo os de usinas do interior em Paraibuna, 

Ilha Solteira, Três Irmãos, Primavera, Jaguari e Jupiá. Como a determinação de usar 

uma solução de BSC veio diretamente da presidência da companhia, que 

acompanhou de perto o projeto, não houve resistências internas e a implementação 

foi tranqüila." 

Oswaldo Mamoru Nakano / Gerente da divisão de sistemas e processamento 

de dados da Cesp 
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Anexo C: Solução integrada de BSC e BI MicroStrategy permite ao CIEE-RS 

acompanhamento de resultados em tempo real, fonte: MICROSTRATEGY2 

(2011) 

Com a implementação da metodologia de Balanced Scoredcard associada a 

uma solução de business intelligence, instituição gaúcha consegue difundir para 

todos os níveis gerenciais indicadores que norteiam a estratégia da empresa.  

Visão estratégica das informações, agilidade e eficiência na comunicação, 

além de definição de metas mais apuradas e melhores práticas de gestão. Estes 

foram os benefícios alcançados pelo CIEE - RS, instituição filantrópica não-

governamental, de direito privado e auto-sustentável, com a implementação de uma 

solução de BI da MicroStrategy, principal fornecedora mundial de soluções de 

Business Intelligence. A plataforma dá suporte à aplicação de Balanced Scorecard 

(BSC) da instituição e abrange a área de produção, onde estão concentradas 

informações a respeito de clientes, número de contratos ativos, cadastro de 

estudantes, informações sobre acompanhamento de vagas, recrutamento, etc. Com 

sede em Porto Alegre, 16 Unidades Operacionais e mais de 100 postos de 

atendimento na Região Metropolitana e interior do Estado, o CIEE-RS presta 

serviços a empresas, escolas, estudantes e comunidade em geral, captando 

oportunidades junto às empresas e administrando programas de estágio, incluindo o 

acompanhamento e a formalização da situação do estudante. 

Segundo Newton Sérgio Piantá Correa, Controller do CIEE-RS, antes da 

implementação do BI, embora a instituição possuísse uma base de dados primários, 

não era possível ter uma visão única dos dados, ou seja, as informações não fluíam 

por não estarem consolidadas em um local e por não permitirem o cruzamento entre 

si. “O BI, aliado ao mapa estratégico criado pelo nosso BSC, possibilitou a definição 

de indicadores, que podem ser replicados a todas as unidades. É viável agora saber 

o andamento da organização horizontal e verticalmente, no que diz respeito à 

comunidade em geral, área financeira, processos e mercado. Desde a alta 

administração até os funcionários, todos compartilham o mesmo pensamento 

estratégico e têm uma visão consolidada do que é primordial para a tomada de 

decisões. A solução MicroStrategy também forneceu condições técnicas, 

parametrizando, analisando e compartilhando as informações, para a criação das 
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metas. Com isto, foi possível definir uma linha de atuação ideal, que todos devem 

seguir”, ressalta Correa. 

Outro ponto chave da solução MicroStrategy, além do ganho com a qualidade 

da informação, foi a agilidade do acesso aos relatórios e informações. O BI, de 

acordo com Nadia Scapin Bertini, supervisora de Tecnologia da Informação do 

CIEE-RS, permitiu um posicionamento diário dos resultados, antes contabilizados 

manualmente em planilhas de excel mês a mês. Alguns cruzamentos demoravam de 

dois a três dias para ficarem prontos, o que ocasionava muitas vezes a perda de 

prazo. Hoje, os usuários têm acesso on line ao que aconteceu no dia anterior. 

Ao todo são 21 usuários, sendo cinco alocados na sede e os outros em cada 

uma das Unidades Operacionais. Todos acompanham os indicadores da entidade 

com controle de acesso, ou seja, cada um dos gestores e a diretoria enxergam os 

números da empresa como um todo, enquanto cada supervisor vê apenas os 

resultados de sua região. São analisadas informações sobre dados de produção, 

bem como indicadores de desempenho da empresa, como financeiros (resultado 

bruto, líquido, rentabilidade, despesas de operação), de mercado (contratos ativos, 

valor de BAES pagas, market share), entre outros. ”Com o projeto de BSC inserido 

na solução de BI da MicroStrategy foi possível difundir para todos os níveis da 

organização os indicadores que norteiam a estratégia da empresa, por meio de 

painéis consolidados que possibilitam a visualização das informações em formato 

amigável. Outro ponto importante é que, por meio de filtros de segurança, vários 

usuários podem enxergar os mesmos painéis, porém apenas com os dados que lhe 

interessam diretamente”, detalha Nadia.  

Em relação à escolha da plataforma, a supervisora de tecnologia explica que 

foi necessário um longo processo de análise, inclusive por meio de protótipos, e 

também de uma completa consultoria. O CIEE-RS optou em agosto de 2005 pela 

solução MicroStrategy , por meio de seu distribuidor e parceiro local, a DBC 

Company. “Além de agregar ao nosso BSC e atender todos os requisitos exigidos 

pelo planejamento estratégico elaborado, a MicroStrategy era uma das poucas 

empresas a possuir um parceiro local, evitando alguns custos que teríamos se o 

fornecedor da tecnologia estivesse em outro estado. A DBC já atende 12 outros 
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clientes MicroStrategy no RS, o que favorece também a questão de formação de 

profissionais”, exemplifica.  

Jerônimo Lima, consultor de planejamento estratégico da Mettodo – Reflexão 

Estratégica, empresa responsável por todo o desenvolvimento e acompanhamento 

do mapa estratégico, treinamento e definição da forma como o CIEE-RS deveria 

utilizar o BI juntamente com o BSC, também reafirma os resultados positivos com a 

MicroStrategy. “Buscávamos uma solução que desse suporte ao que estávamos 

planejando, pois os dados antes compilados em planilhas excel não eram 100% 

confiáveis. O interessante é que os gestores assimilaram a cultura, tendo como base 

principalmente a solução da MicroStrategy, e estão tirando proveito total da agilidade 

e do tráfego de informações confiáveis proporcionados por ela”, finaliza. 

 


