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RESUMO 

 

 

ANÁLISE DE APLICAÇÕES DE BALANCED SCORECARD  

 

A presente monografia tem como objetivo descrever as vantagens e desvantagens do uso do 
Balanced Scorecard como ferramenta para o planejamento estratégico das organizações, cuja 
essência é integrar os ativos tangíveis e intangíveis de forma a permitir uma compreensão 
adequada dos principais procedimentos de gestão e conseqüentemente o respectivo 
realinhamento destes procedimentos. Para tanto buscou-se na pesquisa bibliográfica os 
principais conceitos segundo diversos autores combinados com a verificação da aplicação e 
escolha das adequadas estratégias adotadas com o emprego do Balanced Scorecard em 
empresas de renome com o intuito de demonstrar a eficiência e aplicabilidade desta 
ferramenta de gestão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cláudio de Almeida Fernandes 

 

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Estratégico; Estratégia Empresarial; Ativos Tangíveis; 

Ativos Intangíveis; Balanced Scorecard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. M.Sc Cláudio de Almeida Fernandes – UNIPAC.  
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INTRODUÇÃO 

 
  

 Na atualidade do mundo dos negócios, observa-se que as empresas estão diante de 

grandes desafios devido às mudanças nesse ambiente de constante e elevada dificuldade, o 

que tem exigido cada vez mais da gestão de tais organizações, e do planejamento estratégico 

para a consecução dos objetivos empresariais. 

 Diante de tal situação, a companhias tem apresentado dificuldades de adaptação a 

esses novos cenários – econômico, elevada e crescente competitividade, mudanças rápidas, 

surgimento de novas tecnologias, obsolescência crescente - e sua capacidade e eficiência de 

planejamento estratégico são efetivamente afetadas por tais mudanças, e assim sendo há a 

necessidade de se propor outros métodos, a partir de novos conceitos estratégicos para o 

devido realinhamento das atividades empresariais. 

 Dentro desse prisma o desenvolvimento e a implantação do planejamento estratégico 

tornam-se cada vez mais importante no processo de gestão empresarial, independentemente 

do porte da empresa. 

 Assim, o objetivo geral é demonstrar a importância do Balanced Scorecard e sua 

aplicabilidade como modelo de gestão no Planejamento Estratégico Empresarial, a fim de 

obter maior confiabilidade na composição de estratégias; e assim contribuir para a otimização 

do desempenho das organizações. 

 Os objetivos específicos são: apontar as vantagens e desvantagens de se administrar 

um negócio com a ferramenta de gestão Balanced Scorecard, apontar os benefícios tangíveis 

e intangíveis no emprego do modelo BSC, mensurar os fatores críticos de sucesso na 

implementação do BSC nas companhias estudadas. 

A justificativa deste presente projeto de monografia é reforçado pela importância do 

Planejamento Estratégico, e procura respostas para a pergunta-problema: a ferramenta do 

BSC efetivamente influencia de forma positiva ou negativa o processo de gestão das 

empresas. 

Assim, a partir do envolvimento com casos reais, e da interação da teoria com a prática 

mercadológica, observa-se  as diferenças existentes no relacionamento escola e empresa, e 

procura atestar a eficiência das técnicas e instrumentos adquiridos ao longo do curso de 

Administração da Faculdade de Ciências Sociais, Letras e Saúde de Uberlândia da 

Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC); tais como sua profundidade, atualização 

do conteúdo, coerência, diversidade adequada ou ausência de conhecimentos, etc. 
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 Com esse estudo, espera-se uma maior compreensão da realidade de mercado, e como 

se processa tal interação, e de resultado final objetiva-se uma formação mais sólida, e 

conseqüentemente melhorar o espírito empreendedor e a empregabilidade, através de uma 

preparação mais abrangente e aprofundada. 

 De modo geral participar do processo de geração de conhecimentos da faculdade de 

administração de empresas, de forma a enriquecer ainda mais a ciência administrativa. 

 Para embasar a análise das aplicações de Balanced Scorecard, faz-se uma revisão 

bibliográfica da evolução da gestão estratégica de negócios, com a descrição das principais 

ferramentas de gestão adotadas, desde o surgimento do planejamento estratégico até as mais 

usadas recentemente; após isso continua com a mensuração das estratégias emergentes 

baseadas no conhecimento, inovação e no tempo. 

 A seguir é realizado a discussão do modelo de gestão de negócios, com a posterior 

apresentação da ferramenta de gestão estratégica Balanced Scorecard. 

 Na parte de aplicações práticas é analisada casos de estudos em empresas de renome 

que fizeram e ainda fazem uso da ferramenta BSC em seu processo de gestão. 

 Posteriormente é feito uma discussão dos resultados tangíveis e intangíveis alcançados 

neste estudo da aplicabilidade da ferramenta de gestão BSC no realinhamento e condução das 

companhias, e com isso identificar os resultados positivos para as empresas que utilizam o 

planejamento estratégico, e finaliza com as considerações finais dessa monografia, na qual é 

elencada as contribuições do Balanced Scorecard para as companhias estudadas que fizeram 

uso do mesmo, e é salientado que tal modelo sozinho não é a salvação dos problemas de 

gestão, são necessários outras ferramentas que juntas auxilia as empresas a obterem êxito em 

seu ramo de negócios. 

 Em seguida é listada em referências bibliográficas as obras utilizadas na pesquisa e 

construção dessa monografia, e em anexos são apresentados outros casos diversos de apoio na 

realização do presente estudo. 

 A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica com a coleta de dados secundários 

através de livros, artigos, revistas e internet, utilizadas no atendimento dos objetivos desse 

projeto de monografia, com vistas a estabelecer relações, identificar fatores para solucionar a 

deficiência de gestão definida anteriormente.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 Nesse capítulo iniciaremos com a descrição da evolução histórica da gestão estratégica 

para possibilitar um maior entendimento da necessidade do planejamento estratégico nas 

organizações, através da pesquisa bibliográfica em diversas obras de renomados autores sobre 

o tema. 

 

 

2.1 A EVOLUÇÃO HISTORICA DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS 

 

 

 Nesse tópico será realizado um relato breve dos modelos de planejamento estratégico 

de acordo com a ordem cronológica de surgimento de tais ferramentas. 

 

 

 

2.1.1 Análise SWOT 

 

 

A formalização do planejamento estratégico ocorreu a partir da década de 60, com a 

introdução por Igor Ansoff (1993), do modelo conhecido como Planejamento Estratégico 

Clássico. É caracterizado por um modelo linear e rígido, sendo a primeira ferramenta de 

análise das inter--relações internas e externas para as empresas. Na década de 60 e 70 a 

análise SWOT, cuja essência é identificar externamente, as ameaças e oportunidades, e 

internamente, forças e fraquezas das organizações, ganha relevância segundo Mintzberg 

(2000) e tais modelos criaram a escola de gestão que impunha um formalismo e linearidade ao 

planejamento estratégico cujo exemplo clássico foi sua aplicabilidade na empresa General 

Eletric. (CAVALCANTY, 2001, p. 17). 
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2.1.2 Matriz BCG 

 

 

 A Matriz Boston Consulting Group (BCG), também criada na década de 70 tornou-se 

uma ferramenta de análise de portifólio ou mix de produtos, que para Mintzberg (2000) a 

partir de Unidades Estratégicas de Negócios (UENs) estabelecidas em mercados, com 

diferentes taxas de crescimento, e que tinham diferentes participações relativas, seria possível 

definir escolhas estratégicas que aumentassem o retorno sobre a carteira de investimentos de 

uma holding, ou seja, quais as UENs receberiam ou perderiam recursos financeiros, ou quais 

teoricamente eram mais promissoras ou deficitárias na geração de lucros. 

Tal modelo caracteriza-se por sua rigidez na criação, implantação e implementação do 

planejamento estratégico, e por isso provocou a perda da sinergia interna e externa das 

organizações, o que dificulta o processo de geração e gestão de estratégias. Com isso o 

Planejamento Estratégico tornou-se a exceção e não a regra. (WILSON apud 

CAVALCANTY, 2001, p. 19). 

 

 

2.1.3 Escala de Posicionamento de Michael Porter 

 

 

 Na década de 80 ocorreu o surgimento do modelo de análise da indústria e de suas 

estratégias genéricas. Tal modelo diz que diferentes mercados industriais, podem ter sua 

rentabilidade estimada e comparada, e que dentro de um mesmo setor a rentabilidade da 

empresa pode ser comparada à média do próprio setor. Isso seria possível pela análise de 

cinco fatores externos: 

 

a) poder de negociação de fornecedores; 

b) poder de negociação de compradores; 

c) nível de concorrência das empresas; 

d) ameaça de novos entrantes ; 

e) ameaça de produtos substitutos. 

 

Além dessas análises, Porter propôs três estratégias genéricas que poderiam melhorar 

o desempenho das organizações: 
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a) liderança no custo total; 

b) diferenciação; 

c) enfoque -foco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1. As cinco forças que determinam a atratividade estrutural dos segmentos 

 
FONTE: Adaptado de Kotler (2000, p. 240) 
 
 

 
 

Esta ferramenta de gestão para Porter (1991), foi a primeira em contraposição a análise 

de forças internas e externas. Apesar desse modelo ter evoluído principalmente quanto a 

variável de medição de rentabilidade do setor de atuação, o mesmo foi importante para a 

época, mas assim adotado, fica deficitário quando se abandona a análise ambiental das 

organizações. 

 

 

2.1.4 Competências Essências de Prahalad e Hamel 

 

 

O modelo de competências essências, fatores de sucesso nos negócios, caracteriza-se 

pela: singularidade, defesa quanto a possibilidade de implantação pelos concorrentes e uma 
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capacidade de melhoria contínua, definidos por C. K. Prahalad e Gary Hamel em 1997. 

(PRAHALAD, 1999). 

Segundo Oliveira Jr. (2001, p. 123), “essa abordagem propõe que os recursos internos 

à empresa sejam os principais determinantes de sua competitividade”. A análise interna tem 

por finalidade, a identificação dos recursos tangíveis e intangíveis, e das capacidades ou 

habilidades da organização de tais recursos para obtenção dos resultados desejados, estando 

assim, apta ao conhecimento de suas competências essenciais. 

As escolas de posicionamento de Porter e competências essenciais, ou visão baseada 

em recursos de Prahalad ; para Hamel apud Fleury (2003) são convergentes, apenas com 

distinção básicas entre as orientações, no que se refere à relação de tomada de decisões 

estratégicas:externo para interno versus interno para externo respectivamente. 

A dependência de vantagem competitiva em relação ao tempo tem se tornado cada vez 

mais evidente. Segundo Hitt apud Melo et al: 

 
 
 

...as vantagens competitivas estão cada vez mais difíceis de serem sustentadas 
por um período razoável [...] as empresas devem buscar desenvolver 
vantagens competitivas que sejam sustentáveis por um tempo maior do que 
outras. Isso seria possível através da implementação e uma estratégia que 
gere valor, baseadas em recursos exclusivos, capacidades e competências da 
própria empresa. (MELO et al, 2003, p. 4) 
 

 
 

 As competências essenciais de maior sustentação, possuem como principal ponto, a 

intangibilidade, devido ao baixo grau de obsolescência e a dificuldade de imitação (HITT, 

apud MELO et al, 2003, p. 4). 

 Como fatores intangíveis, cita-se aceleração em comunicações, transportes e 

transações financeiras, o qual cria um ambiente de muita turbulência, o que faz com que a 

maioria de organizações empresariais percam a capacidade de gerar e manter suas escolhas 

estratégicas, e cria-se uma necessidade de adaptação às rápidas alterações ambientais: 

 
 
 

Como resultado, os horizontes de planejamento foram reduzidos. Em certos 
ramos, em que o planejamento de longo prazo em mercados relativamente 
previsíveis poderia abranger períodos de 10 a 15 anos, pouquíssimos 
empresas hoje em dia são capazes de planejar além de alguns anos à frente, 
em qualquer aspecto, exceto nas questões genéricas. (HOOLEY, G.; 
SAUDERS, J. e PIERCY, N., 2001, p. 19) 
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O planejamento estratégico, objetiva a retornos acima da média, e tem como 

fundamento, as análises dos ambientes interno e externo, e combina “as condições de um 

mercado em constante transição com a estrutura competitiva de recursos, capacidades e 

competências de uma empresas - fontes de insumos estratégicos - também em constante 

evolução”. (HITT, M.; IRELAND, R. e HOSKISSON, R., 2003, p. 6)  

Segundo Schwartz (1995, p. 130), “cenários são historias sobre a maneira como o 

mundo poderá se transformar no futuro, historias que podem nos ajudar a reconhecer, e 

adaptar aos aspectos mutantes do nosso meio atual”. O planejamento por cenários concebidos 

na década de 40, tinha emprego militar, e sua aplicação no meio empresarial foi no famoso 

case Royal Dutch/Schel, no final da década de 60. 

O desafio da década atual, é a criação de ferramentas de gestão, capazes de fazer 

interpretações de cenários. Nesse sentido o Balanced Scorecard surge como uma alternativa, 

pois é um instrumento de mensuração e acompanhamento estratégico, criado na década de 90 

por Robert Kaplan e David Norton (2000), devido a sua sistemática e agilidade, por fazer uso 

de diversas informações gerenciais, e possuir capacidade de interpretação dos sinais emitidos 

pelo cenário, e realinhar o plano do negócio a nova configuração externa. 

O BSC compõem-se de quatro perspectivas genéricas, conforme relacionado abaixo: 

 

a) clientes; 

b) inovação de processos internos; 

c) aprendizagem e crescimento; 

d) aspecto financeiro. 

 

Nesse sentido, a ferramenta incorpora em suas ações táticas e operacionais, as 

estratégias emergentes. 

 

 

2.2 ESTRATÉGIAS EMERGENTES 

 

 

Nessa parte, será realizada uma descrição das estratégias emergentes como 

conhecimento, inovação e tempo. 
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Criação de valor                                 Operações internas     

                            
                              LUCRO 
 
 
 
 
 
                         Vantagem competitiva 
 

    
LUCRO 

2.2.1 O Modelo Estratégico de Negócios 

 

 

 O estágio de desenvolvimento das empresas, mercados e produtos, é que ditará as 

estratégias as serem adotadas, sendo portanto, dependentes das fases de vida organizacionais. 

Na fase introdutória a estratégia é o controle de faturamento, carteira de clientes e tempo. 

 No momento que essa estratégia tende a estabilização, com crescimento negativo, a 

estratégia seguinte passa a ser uma combinação de fator administrativo e financeiro associado 

ao forte controle de custos, com vistas maximizar a lucratividade e possibilitar que o negócio 

entre na próxima fase do ciclo, que  é  a  de crescimento. 

            Segundo Kotler (2002, p. 78), as empresas que conseguem competir de maneira 

verdadeira são aquelas com capacidade de entregar valor em função da eficácia de suas 

operações internas com o mercado, e quando sustentam esta dupla composição ao longo do 

tempo, obtém se assim, vantagem competitiva, o que pode ser traduzida no conceito da 

pirâmide de lucro. 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

       

 
FIGURA 2. Pirâmide conceito de lucro. 

 
FONTE: Adaptado de (SOUSA, MARCOS, 2005) 
 

           

 No estágio de maturidade as empresas adotam a estratégia de orientação para mercado, 

destacar-se-ia a melhoria contínua nos processos internos, com vistas à inovação, para efeitos 

de combate frente à concorrência. 
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 Segundo João (2001, p. 294), as estratégias são baseadas no tempo ou voltadas para 

inovação e conhecimento. O planejamento estratégico dever ceder lugar ao pensamento 

estratégico, o qual deve permear a cultura organizacional: 

 

 

Durante décadas, as empresas utilizaram o Planejamento Estratégico, sendo 
que com essa demanda, planejamento tornou-se sinônimo de estratégia. O 
Pensamento Estratégico vai mais longe, tenta compreender a natureza das 
coisas, as raízes das mudanças e dos fenômenos. [...] Para ser considerado 
efetivo, o Pensamento Estratégico dever ser compartilhado com muitos 
indivíduos, no qual um caminho de ação pode ser independentemente 
coordenado através da organização. (JOÃO, 2001, p. 294). 
 
 
 

2.2.2 Estratégia baseada no Conhecimento 

 

 

 No século atual, a competição organizacional se dará na capacidade das empresas em 

reter os melhores talentos humanos e transformar este capital intelectual, em geradores de  

conhecimento, para que se possa criar produtos e serviços:  

 

 

O objetivo da gestão do conhecimento é criar e aplicar capital intelectual 
efetivamente e lucrativamente. Ações relacionadas à criação e transferência 
de conhecimento devem ser dirigidas ao desenvolvimento das competências 
estratégicas da organização. A natureza do conhecimento agregado às 
competências será decisiva para a sustentabilidade da vantagem competitiva 
conferida por essas competências. (PEREIRA; SANTOS, 2001, p. 63) 
 

 

 A estratégia baseada no conhecimento desenvolve uma vantagem competitiva através 

do efeito positivo de variáveis como, intangibilidade, dificuldade de imitação, velocidade de 

resposta, cultura organizacional e melhoria contínua. Nesse contexto, a guerra de informações 

dará lugar a guerra de conhecimento, com desenvolvimento a partir de informações: 

 

 

Podemos considerar o conhecimento organizacional como o mais valioso 
recurso estratégico, a habilidade para criá-lo e aplicá-lo é a mais importante 
capacidade para gerar vantagem competitiva. Desse ponto de vista, há uma 
forte ligação entre gestão do conhecimento e estratégia do negócio para toda 
corporação. (JOÃO 2001, p. 126) 
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 A maior dificuldade de implantação e implementação da estratégia esta na 

identificação, classificação e criação de conhecimento. Collenci Júnior ; Guerrrini (200l, p. 

324) apontam uma série de características da cultura organizacional, que estimula 

aprendizado. Tal cultura, “concentra-se nas pessoas, não nos sistemas, estimula a 

comunicação aberta; acredita no trabalho em equipe; tem líderes acessíveis; adota abordagem 

holística dos problemas e equilibra os interesses de todos os envolvidos”. 

 Schein apud Siqueira et al (2001, p. 173) define cultura organizacional como um 

“padrão de pressupostos básicos – inventados, descobertos ou desenvolvidos, por um dado 

grupo, quando aprende a lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna 

[...] e ensinados aos novos membros da organização como o modo correto de agir”: 

 

 

Em sua essência a administração do conhecimento preocupa-se com a 
identificação dos conhecimentos valiosos existentes na empresa para que 
possam ser catalogados para divulgação contínua e eficaz e uso através da 
companhia. O desenvolvimento do tipo de “memória corporativa” que advém 
do resultado dessas atividades está relacionado com a capacidade que a 
empresa tem em adaptar e modificar o conhecimento e o seu uso em formas 
compatíveis com um ambiente em constante modificação. (HITT, M.; 
IRELAND, R.; HOSKISSON, R., 2003, p. 110) 
 

 

 Segundo Nonaka apud Oliveira Jr. (200l, p. 219), basicamente pode classificar-se o 

conhecimento nas organizações como explícito ou tácito. O primeiro é “codificado, diz 

respeito ao conhecimento que é transmissível em linguagem formal, sistêmica” enquanto que 

o segundo “possui uma qualidade pessoal, o que faz mais difícil de formalizar e comunicar”. 

 É a construção da “espiral do conhecimento”, segundo Nonaka; Takeuchi apud 

Oliveira Jr. (200l, p. 222), que traduz a transição do conhecimento tácito para explícito. O 

fator operacionalizador de tal efeito é  a transmissão, fluxo e geração de informações.  

Oliveira Jr. (200l, p. 225) afirma que conhecimento e aprendizagem são indissociáveis, ou 

seja, “todo conhecimento é fruto de um processo de aprendizagem”. 

 De acordo com Lyles (200l, p. 274), o conhecimento deve ser transferido entre 

indivíduos, equipes e unidades de negócio, criando dois níveis de aprendizagem; o primeiro é 

explícito e relativo as rotinas operacionais, e o segundo é tácito, às vezes inconsciente que 

confia na memória organizacional, e impacta nas crenças e valores da organização. 

 Ainda segundo Fleury (2003, p. 132), a criação de um modelo de gestão, que combina 

de forma dinâmica, e retroalimenta a estratégica, com aprendizagem e competências 
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organizacionais, devido à convergência entre estratégia baseada no conhecimento é a  visão 

da empresa em recursos. 

 

 

 

   

  

 

            

 
 
FIGURA 3. Convergência da Estratégia baseada no conhecimento. 
 
FONTE: Adaptado de Fleury (2003, p. 133) 
 
  
 
 O resultado é vantagem competitiva, resultantes dessa integração, sendo a base da 

estratégia baseada no conhecimento, que por usa vez gera know-how1 de difícil imitação e 

codificação (FLEURY e OLIVEIRA JR., 2001, p. 151). 

 

              
FIGURA 4. A competência essencial a partir dos recursos.  
 

FONTE: Adaptado de Hitt, M.; Ireland, R.; Hoskisson, R. (2003, p. 115) 
 

                                                
1 Conhecimento ou forma de conceber algo, experiência em alguma atividade. 
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2.2.3 Estratégia baseada na Inovação 

 

 

 Segundo Schumpeter apud Hitt (2003, p. 525), existem três formas que as empresas 

podem utilizar para desenvolver uma estratégia inovadora a partir de:  

 

a) invenção – desenvolvimento de um novo processo ou produto; 

b) inovação – comercialização de uma invenção; 

c) imitação – adoção da inovação por empresas concorrentes ou similares. 

 

Para Hitt (2003, p. 525), “inovação é o processo de criar um produto comercial a partir 

de uma invenção [...] são construídas integrando-se conhecimento e habilidades de diversas 

fontes”. 

 Gary Hamel (2002, p. 32) alerta que “em um mundo tão mutante quanto imprevisível, 

só ganha o jogo quem estiver disposto a reescrever periodicamente as regras de sua empresa e 

de seu setor”. 

O fator que norteia a empresa a buscar a inovação, é a turbulência ambiental, a qual se 

manifesta de várias formas, sendo classificada em turbulência de marketing e inovação, que 

segundo Hooley ; Piercy (200l, p. 79), a diferença básica está no grau tecnológico e sua 

influência sobre o setor e sua maturidade. 

Para João (200l, p. 308), há duas formas de inovação as quais são: melhoria 

sustentável ou estratégia de sustentação, que aponta para “soluções de curto prazo e desafios 

de longo prazo”, e a convergente, denominada de ruptura que são “soluções de longo prazo e 

desafios de curto prazo”, o que representa a maximização de resultado na variável tempo na 

combinação das duas. 

Como exemplo de estratégia de ruptura, cita-se o exemplo de uma reestrutura da 

empresa e seus processos, e de estratégia de melhoria sustentável, o aumento de postos de 

atendimento no intuito de resolver o problema de atendimento ao cliente, por exemplo, em 

uma empresa de Telemarketing, porém o problema seria apenas amenizado em curto prazo, 

pois o problema ainda persiste. Nesse caso, a estratégia de ruptura seria mais adequada para 

solucionar o problema, como por exemplo, adotando o atendimento via internet, 

disponibilizando mais um canal de comunicação com o cliente.     
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FIGURA 5. Estratégias de Sustentação associadas a Estratégias de Ruptura. 
 
FONTE: Adaptado de (HAMEL, GARY, 2002, p. 32) 

 
 

A adoção de estratégias de inovação exige o envolvimento de toda a empresa de 

maneira a se tornar uma capacidade organizacional, e nesse caso, é dependente de diversos 

fatores internos e externos. É uma questão de cultura. (JOÃO, 2001, p. 301). 

 

 

2.2.4 Estratégia baseada no tempo 

 

 

 O fator tempo é de fundamental importância estratégica quando da redução do mesmo 

na elaboração, confecção e disponibilização de produtos e/ou serviços no ponto de venda, o 

que promove o isolamento da concorrência, devido à velocidade da produção de produtos e 

serviços, o que na atualidade é um grande diferencial, principalmente devido à rápida 

imitação por parte da concorrência, o que possibilita maior retorno sobre o capital investido 

acima da média do setor, que por sua vez constitui valor para o cliente, numa época de cada 

vez mais rápida a comunicação entre empresas, onde é possível produzir de forma 

diferenciada com escala, e atender consumidores de maneira individualizada. 

  

 

 

 
Taxa de Estratégias de 
Inovação         Sustentação 
 
       

Estratégias 
      de Ruptura 
 
 
 
 
 

      Tempo 



 
  27 

Para Stalk apud João (2001, p. 303), há seis princípios para companhias que desejam 

competir: 

 

a) tornar a velocidade uma norma; 

b) fidelizar os melhores clientes; 

c) aumentar a rapidez nas entregas; 

d) simplificar os processos; 

e) segmentar um a um e proporcionar experiências de compra; 

f) evitar tomar decisões a partir de médias estatísticas do passado. 

 
 
De acordo com tais princípios: 

 

(...) os computadores e as empresas baseadas no tempo se descobriram um ao 
outro. O cliente está sendo ouvido. As burocracias empresariais estão sendo 
dissolvidas pela concorrência de companhias mais rápidas e enxutas. Os 
prognósticos para a saúde de uma empresa de negócio que queira competir 
são excelentes. (STALK JR., 1993, p. 305) 
 

 

De acordo com o estudo da evolução do planejamento estratégico, as estratégias a 

serem adotadas por uma empresa, dependerá do estágio em que esta encontra-se, sendo que 

tal situação, é que determinará a estratégia a ser usada em função do momento cronológico 

desta, o que levará a organização a implementar até mais de uma estratégia ou uma 

mesclagem de diversas estratégias.  

 

 

2.3 MODELO DE GESTÃO DE NEGÓCIOS 

 

 

 Ao se fazer de forma simplificada e abstrata, a formulação a partir de técnicas 

administrativas da realidade empresarial, tem-se o modelo de gestão. Para  Pereira ; Santos 

(2001) os melhores modelos são aqueles que descrevem com precisão aquilo que desejam 

representar. 

 O modelo de gestão tem por finalidade a definição do funcionamento da empresa, de 

forma a integrar os elementos básicos - estrutura, pessoas, tecnologia e tarefa, organizacionais 

- marketing, produção, finanças e recursos humanos e administrativos - planejamento, 
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comunicação, controle, etc.; e ser capaz de incorporar os aspectos estratégicos, táticos e 

operacionais, independente da influencia dos cenários.  

 O cenário é criado pela inter-relação dos componentes ambientais gerais – 

demográfico, econômico, político-legal, sócio-cultural, tecnológico e global; ambientes 

setoriais e concorrencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
FIGURA 6. Adaptação da estrutura e estratégia ao cenário. 
 
FONTE: Adaptado de (SOUSA, MARCOS; GAMA, LUCIANA SANTOS, 2005, p. 45) 
 

 

 

2.3.1 Convergência do Modelo de Gestão e do Modelo Estratégico 

 

 

 Quando se consegue adaptação rápida às turbulências externas, têm-se a convergência 

entre o modelo de gestão e estratégico. As alterações ambientais requerem alta capacidade de 

inovação, que associada à gestão do conhecimento, permeam a cultura organizacional, o que 

eleva a inovação organizacional, que por sua vez, gera desenvolvimento de conhecimento no 

tempo. O tripé conhecimento-inovação-tempo é retroalimentado, e o gerador dessa situação, 

são as competências essenciais devido ao comportamento empreendedor. 
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FIGURA 7. Retroalimentação das estratégias emergentes e convergência ao Modelo de 
Gestão. 
            
FONTE: Adaptado de (SOUSA, MARCOS; GAMA, LUCIANA SANTOS, 2005, p. 46) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 8. Relações entre os componentes estratégicos e as estratégias emergentes. 
  
FONTE: Adaptado de (SOUSA, MARCOS; GAMA, LUCIANA SANTOS, 2005, p. 46) 
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2.4 BALANCED SCORECARD COMO MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

 

 O Balanced Scorecard (BSC) é o Modelo de Gestão, que incorpora as estratégias 

emergentes e seus componentes táticos e operacionais, com estreita relação com o ambiente 

externo -devido a sua estrutura não linear- com velocidade e adaptação às mudanças quase em 

tempo real. 

 O BSC foi criado originalmente para mensurar resultados financeiros, mas evolui para 

mensuração estratégica. “A abordagem do BSC preservou as mensurações de desempenho 

financeiro, os indicadores retardatários, mas as complementou com a mensuração de outros 

vetores do desempenho financeiros futuro”. (KAPLAN; NORTON, 2000, p. 13) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

FIGURA 9. BSC como Modelo de Gestão Estratégica. 
 
FONTE: Adaptado de Kaplan; Norton (2000, p. 36) 
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    Kaplan; Norton (2000, p. 19) definem a orientação estratégica das empresas. Essas 

empresas são focadas em torno de uma estratégia através de sua tradução em 

operacionalização, alinhamento e comunicação, e envolvimento de todos do negócio, além de 

conversão do pensamento estratégico em atividade contínua. 

 Com a conversão de um sistema de mensuração do desempenho ao sistema gerencial 

estratégico, “(...) o scorecard substitui o orçamento como centro dos processos gerenciais. 

Com efeito, o balanced scorecard se transformou no sistema operacional de um novo 

processo gerencial estratégico”. (KAPLAN; NORTON, 2000, p. 34) 

 

 

2.4.1 Perspectivas de Mensuração do Desempenho 

 

 

 São quatro as perspectivas do BSC, cuja essência é a criação de valor para os 

acionistas: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
FIGURA 10. As perspectivas de desempenho equilibrado de Kaplan e Norton. 
 
FONTE: Adaptado de Rezende (2003, p. 99). 
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 a) perspectiva financeira - para Kaplan; Norton (2000) esta é a situação que leva a 

organização, a optar por um indicador capaz de mensurar as expectativas em relação ao 

patrimônio, ativos, fluxo de caixa, capital de giro. Dentre os principais pontos estratégicos a 

serem contemplados por finanças cita-se a evolução de receitas, custos, produtividade e 

retorno de investimento.2 

 b) perspectiva clientes/consumidor - orienta a empresa para o mercado e aos produtos, 

permite verificar se proposta de valor está de acordo com o gosto do cliente, com o objetivo 

de retenção e conquista através da satisfação desses clientes, e definição do posicionamento 

adotado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FIGURA 11. Medidas genéricas de Perspectiva de Clientes. 
  
FONTE: Adaptado de Rezende (2003, p. 101). 
 

 

 c) perspectiva processos internos - a cadeia de atividades é geradora de valor, a partir 

de melhoria nos processos internos da empresa, que são traduzidos em melhores produtos e 

serviços para os clientes, e estabelece o conhecimento dos envolvidos, a qual cria uma 

sinergia entre todos, o que auxilia na eliminação de pontos fracos e proposição de soluções. 

d) perspectiva aprendizagem e conhecimento – possibilita   a   identificação   dos  

                                                
2 Rezende, José Francisco de Carvalho. Balanced Scorecard e a Gestão do Capital Intelectual: Alcançando a 
performance balanceada na economia do conhecimento. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, p. 99-104. 
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ativos intangíveis da empresa, e sua mensuração e transformação em conhecimento, no intuito 

de gerar valor, a partir da inovação e  criação de vantagens competitivas. 

 

   

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 12. Medidas de Perspectiva Aprendizagem e Crescimento. 

  
FONTE: Adaptado de Rezende apud Kaplan; Norton (2003, p. 104) 

 

 

 

 As quatro perspectivas supra citadas, podem representar ações táticas através do 

desdobramento de cada um de seus componentes, e cada uma dessas perspectivas serão 

desmembradas em planos de ação, cuja vantagem está na conversão das táticas em 

componentes estratégicos, conforme demonstrado na figura abaixo. 
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FIGURA 13. Convergência entre os Componentes Estratégicos e as Perspectivas do Balanced 

Scorecard. 

FONTE: Adaptado de (SOUSA, MARCOS, 2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 
 
 
FIGURA14. Desdobramento das Estratégias em Ações Táticas. 
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FONTE: Adaptado de (SOUSA, MARCOS; GAMA, LUCIANA SANTOS, 2005, p. 35) 

    

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 
 

 
 
FIGURA15. Caráter Orgânico do Balanced Scorecard Como Modelo de Gestão     
Estratégica. 

 
FONTE: Adaptado de (SOUSA, MARCOS, 2005) 

 

 

2.4.2 Ferramentas do BSC 

 

 

 À seguir, serão apresentados alguns exemplos de ferramentas do Balanced Scorecard. 

 

 

2.4.2.1 Mapas Estratégicos 

 

 

 A formulação de estratégia é um processo criativo e único, e em função de momentos 

e cenário.  “No entanto é impossível executar a estratégia sem antes compreendê-la, e não há 

como compreendê-la sem primeiro descreve-la”. (KAPLAN; NORTON, 2000, p.77). 

Táticas 

Estratégias 

Operações 

AMBIENTE EXTERNO 

AMBIENTE INTERNO 
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 Segundo Kaplan; Norton (2000, p.80) “(...) um mapa estratégico são conexões de 

causa e efeito, para descrever como os ativos intangíveis, são mobilizados e combinados com 

outros ativos, tanto tangíveis quanto intangíveis, para o desenvolvimento de proposições de 

valor [...] e para produção dos resultados financeiros almejados”; cujo objetivo é a 

possibilidade de se  ter uma visão sistêmica e integrada de sua estratégia, através das relações 

de causa e efeito. Assim, a estratégia pode ser decomposta em vários temas estratégicos, que 

conduzem a criação de valor em diferentes horizontes de tempo – curto e longo, cujos temas 

podem ser segmentados em quatro categorias genéricas: ampliar os negócios, aumentar o 

valor para o cliente, excelência operacional e cidadania. “Cada tema está relacionado a um 

processo que transforma o valor potencial dos ativos intangíveis em valor tangível para os 

acionistas”. (NORTON, 2001, p. 94). 

 Um exemplo de mapa estratégico, é o da Southwest Airlines Company (MATHIAS, 

2002, p. 30). Devido a um objetivo estratégico bem definido de aumento de rentabilidade, faz 

com que haja alinhamento das estratégias e táticas relativas às quatro perspectivas do BSC. A 

perspectiva financeira tem com finalidade, maior utilização de aeronaves, com o aumento de 

clientes. A perspectiva clientes é definida por vôos pontuais e preços baixos. Os processos 

internos envolvem a preparação mais rápida em solo e a perspectiva aprendizagem e 

crescimento é obtida pelo alinhamento do pessoal em terra. 

 A forma de mensuração dos objetivos estratégicos é através de indicadores, metas, 

projetos ou planos de ação. Como exemplo de indicadores, cita-se no caso da perspectiva 

processos internos, a rápida preparação em solo das aeronaves, cuja meta é de 25 minutos, o 

qual é garantido pelo programa de otimização da duração do ciclo, que é um plano de ação; e 

esse exemplo, representa o desdobramento da estratégia em operação. 
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FIGURA 16. Mapa Estratégico com o diagrama das relações de causa e efeito entre objetivos. 
 

FONTE: Adaptado de Mathias (2002, p. 30). 
 

 

 Mathias (2002, p. 30) alerta que para competir com a Southwest, não basta que seus 

concorrentes copiem seu mapa estratégico, é necessário também que desenvolvam um 

processo de aprendizagem semelhante à curva de experiência, ou seja, sua competência para 

realizar suas operações de forma pioneira e difícil de ser copiada pela concorrência.  Assim é 

necessário não somente implantar o sistema de gestão, é preciso que a companhia desenvolva 

o pensamento estratégico característico das organizações orientadas para a estratégia. 

 
QUADRO 1. Alinhamentos entre objetivos estratégicos, indicadores e iniciativas 
operacionais. 
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da duração do ciclo 

 
FONTE: Adaptado de Mathias (2002, p. 30). 
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2.4.2.2 Placares 

 

 

 “São sistemáticas de apuração de pontos – scores – que consolidam, e eventualmente, 

totalizam o desempenho obtido em cada uma das perspectivas”.  Rezende (2003, p. 108). Essa 

ferramenta evidencia qual tema é mais importante ou possui maior peso dentre os diversos 

temas estratégicos, com remuneração orientada para resultados, de acordo com o 

cumprimento dos objetivos traçados. 

 

 

QUADRO 2. Exemplo de ferramenta  Placar . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Adaptado de Rezende (2003, p. 108). 

 

 

2.4.2.3 Árvores Estratégicas 

 

 

 É uma arquitetura de decisões estratégicas de uma organização, em forma de grafos 

com ligações entre as diversas perspectivas de performance. Para Rezende (2003, p. 109) “de 

maneira inequívoca, trata-se de instrumento com características lógicas que se assemelham às 

formulações analíticas empregadas, por exemplo, Ansoff, pela Dupont, e pelo PIMS para 

mensuração de desempenho”. 

 

 

Funcionário:       Período: 
Cargo:        Unidade: 

Perspectivas  Metas   Padrões  
 PESO SCORE PONTOS PESO CONCEITO PONTOS 

Financeira 15 3 45 10 4 40 
Consumidor       
Processos 
Internos 

      

Aprendizagem e 
Crescimento 

      

Subtotal 60  210 40  130 
Desempenho      340 
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2.4.2.4 Fichas de Desempenho 

 

 

 São fichas de medidas que medem e registram o modelo estratégico e faz a sua  

ligação com a estratégia da empresa, de modo a evidenciar o desempenho das decisões e 

ações tomadas. 

 

 

QUADRO 3. Ficha de Dicionarização de Medidas e Medidores . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: Adaptado de Rezende (2003, p. 109). 
 

 

 

2.4.2.5 Guias de Aprendizagem 

 

 

 Os guias de aprendizagem têm por função, criar um ambiente de diálogo entre os 

envolvidos na construção de planos de ação, com capacitação em grande escala e gerida por 

gerentes, que são os agentes de transformação. 

 

 

 

 

Denominação:  
Objetivo Estratégico:      Periodicidade: 
Tema Estratégico:      Unidade: 
Conceituação: 
 

Foco de Acompanhamento: Formato de Apresentação: 
 

Formula de Apuração:  
 

Referencial Teórico: Fontes de Dados: 
 

Histórico: Contingências e Custo de Obtenção: 
 

Responsável                          Responsável  
Estabelecimento                    Cumprimento 
 
 

Responsável                              Responsável 
Monitoramento                          Análise 
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2.4.2.6 Relatórios de Acompanhamento 

 

 

 Para Rezende (2003, p.112) “o acompanhamento permanente é uma das principais 

condições de sucesso para a transformação da estratégia em item de agenda de todos na 

organização”. Tais relatórios são genéricos e elaborados a partir de uma perspectiva de 

desempenho com detalhamento de acordo com os destinatários interessados. 

 

 

2.4.3 Indicadores do BSC 

 

 

 Os indicadores tem a função de acompanhamento e controle do desempenho da 

empresa. “É um teste permanente da validade da estratégia” segundo Mathias (2002, p. 33). 

 Para a escolha dos indicadores, deve-se levar em conta o tipo de emprego, 

estabelecimento de metas e objetivos, na forma de números, taxas, índices, porcentagem, etc.  

 Os indicadores podem ser financeiros - faturamento, retorno sobre investimento  

(ROI), vendas, custos - e não financeiros. O BSC utiliza os dois indicadores. Cada indicador 

deverá ter uma meta, com a finalidade de mensuração do desempenho da organização, e 

deverá ser atingível, para não gerar desmotivação, para se ter um retorno das atividades e 

assim empregar caso necessário, à ação corretiva. “A finalidade do sistema de feedback 

estratégico é verificar se a estratégia realmente corresponde às expectativas existentes no 

momento em que foram fixadas”. (KAPLAN, 1998, p. 122). 

 Ao implementar os indicadores deve-se optar por uma cesta de indicadores, de forma a 

se conseguir o balanceamento destes, evidenciando o caminho de longo prazo , porém 

subdivididas em estratégias de curtos e médios prazos a fim de chegar a uma construção 

equilibrada. 

 “O scorecard atua como elemento central de coesão do processo de aprendizado 

estratégico, conectando o processo de controle das operações, com o processo de controle e 

aprendizado, para o monitoramento da estratégia”. (KAPLAN; NORTON, 2000, p. 288) 

 Para a implementação do BSC deve se seguir os passos básicos abaixo: 
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a) definir o destino estratégico; 

b) identificar os temas chaves que conduzem a estratégia; 

c) construir os vínculos estratégicos; 

d) determinar os indicadores e metas; 

e) selecionar os projetos prioritários; 

f) criar o plano de implementação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 17. Balanceamento dos indicadores do BSC após sua implementação. 
 
FONTE: Adaptado de (SOUSA, MARCOS, 2005) 
 

 

 

2.4.4 Contextos de Aplicação do Modelo de Gestão BSC 

 

 

 O BSC pode ser aplicável desde grandes corporações até para situações de pequena 

escala, como um grupo de indivíduos com características locais. 
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2.4.4.1 Corporativo 

 

 

 No nível corporativo o BSC envolve a governança corporativa global envolvendo 

todos na organização até às unidades de apoio. 

  

 

2.4.4.2 Divisional 

 

 

 A atuação nesse nível, dá-se nas Unidades Estratégicas de Negócios (UEN), com visão 

comum para toda a empresa de maneira integrada. 

 

 

2.4.4.3 Áreas funcionais – Serviços compartilhados 

 

 

 O BSC para Unidades de Serviços Compartilhados (USC), tem atuação em unidades 

de apoio e suporte com o objetivo de compor o portifólio de negócios de forma competitiva, 

orientada para agregação de valor para a UEN, em estreito relacionamento para com ela, com 

“enfoque dentro de negocio”. Rezende (2003, p.93). 

 

 

2.4.4.4 Equipes 

 

 

 Nesse nível, a atuação do BSC, é em equipes de trabalho centrado no individuo, e    

sua atuação profissional, dentro de sua ocupação ou cargo, assim:  

 
 

O BSC de equipes cuida do alinhamento entre metas organizacionais e 
individuais, considerando, a partir da visão de educação continuada, que o 
desempenho não deve ficar limitado ao aqui e agora, mas estabelecer um 
caminho para o exercício de novas funções. (REZENDE, 2003, p. 94) 
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2.4.4.5 Individual 

 

 

 O BSC Individual é o início de um sistema de gestão integrada, com atuação local e na 

atividade profissional em cada cargo ou função organizacional, de maneira a identificar o 

impacto da atividade individual na performance do desempenho global da estratégia na 

empresa. 

 

 

2.4.4.6 Parcerias Estratégicas 

 

 

 A atuação do BSC nesse caso é externa, porém com as mesmas características internas 

e sua aplicabilidade, é em cima de atividades terceirizadas, como parcerias, alianças, de 

maneira a obter o mesmo desempenho e agregação de valor, que a atuação interna, haja vista 

que isso é uma tendência nas organizações. 

 

 

2.4.4.7 Mercados 

 

 

 O BSC Mercados atua na compreensão do negócio do cliente e da concorrência, e visa 

antecipar cenários de atuação, com novos produtos e serviços, e agregar mais valor à cadeia 

de valor organizacional, cuja atribuição é estabelecer “benchmark, adotar táticas para criação 

de barreiras de entrada, etc”, segundo Rezende (2003, p.96). 

 

2.4.4.8 Processos 

 

 

 No nível de processos o BSC atua na identificação de passos e atividades dos 

processos internos da organização com vista à agregação de valor, cujo caráter é operacional, 

sintonizados a estratégia global da empresa. 
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2.4.4.9 Projetos 

 

 

 O BSC Projetos atua no acompanhamento de projetos de forma a medir o desempenho 

do mesmo quanto, tempo, alocação de recursos, bem como também, medir em que ponto se 

da a agregação de valor à organização. 

 

 

2.4.5 Implementação do BSC 

 

 

 “A mudança por trás da implementação do BSC é muito maior do que a simples opção 

por um novo sistema de indicadores”. Rezende (2003, p. 114) 

  Para a implementação segura e garantida, as companhias que fizeram uso do BSC 

utilizaram o seguinte modelo: lançamento, mobilização, desenvolvimento e sustentação. 

 

 

2.4.5.1 Lançamento 

 

 

 “Caracterizado pelo estabelecimento de um grupo de pioneiros que recebe a 

incumbência e treinamento para esboçar, elaborar e implementar o BSC na organização”.  

(REZENDE, 2003, p.115)  

 Esse momento é crucial, e deve ser dotado de muita credibilidade por aqueles que tem 

essa responsabilidade, de demonstrar a estratégia para todos na organização. 

 

 

2.4.5.2 Mobilização 

 

 

 Nesse tocante é iniciado o processo de mensuração da estratégia orientado para a 

performance de resultados, onde é realizada a propaganda pela organização do BSC, com 

objetivo de criar consciência em torno da mudança para a nova ferramenta de gestão. 
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2.4.5.3 Desenvolvimento 

 

 

 Nesse momento promove-se a integração e interação em nível de decisão diária, com 

soluções baseadas no conhecimento, oriundas de um novo comportamento  organizacional, a 

aprendizagem estratégica com uma mudança de filosofia e procedimentos. 

 

 

2.4.5.4 Sustentação 

 

 

 Esse é o ponto onde a implementação do BSC deverá enfrentar maior dificuldade, pois 

é aqui, onde surgem as maiores entraves ao processo como um todo, e onde é necessária a 

ajuda de multiplicadores altamente treinados e engajados com a nova ferramenta de gestão, 

para sua disseminação e monitoramento e evolução das novas práticas de gestão.  “O 

estabelecimento de uma rede interna de gate keepers, cria um mecanismo adicional de 

amortecimento das pressões que o BSC irá sofrer”, para Rezende (2003, p. 116); assim: 

 
 

Tanto os guardiões quanto o campeão do placar serão elementos-chave na 
integração do BSC aos processos de gestão existentes na organização, 
facilitando a vinculação de propósitos a outros programas – qualidade total, 
redesenho de processos, segmentação de mercados, excelência profissional, 
recompensas, etc. (REZENDE, 2003, p. 116) 
 

 

 

 O modelo de gestão BSC é uma ferramenta muito discutida atualmente, com emprego 

de sucesso em várias empresas, para tanto, se utilizada sozinha não representará a solução 

para os problemas das organizações, é necessário a sua complementação com outras 

ferramentas de gestão utilizadas pelas empresas, uma vez que existem situações que 

dificultam a sua implementação como o seu alto custo e acompanhamento por parte da alta 

administração.  

 Além disso existem diversas discussões de estudiosos que se posicionam de forma 

negativa quanto a eficiência do modelo, mas independentemente dessas considerações, o 

objeto de estudo desse projeto é verificar, e analisar empresas que tiveram excelentes 

resultados auxiliadas pelo emprego do BSC. 
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3 APLICAÇÕES PRÁTICAS DO MODELO DE GESTÃO BALANCED SCORECARD 

 

 

 A seguir apresentaremos casos de empresas que efetivaram realinhamento do 

planejamento estratégico com a utilização da ferramenta BSC. 

 

 

3.1 ESTUDO DE CASO: Companhia Suzano de Papel e Celulose 

 

 

 A Companhia Suzano de Papel e Celulose atua no segmento papel e Celulose desde 

1924. Empresa familiar, é atualmente um dos maiores produtores de celulose de eucalipto e 

papel da América Latina. Possui três fabricas nos estados de São Paulo e Bahia, com 

capacidade produtiva de 1,2 milhão de toneladas por ano.  

 Devido à proximidade de suas fábricas dos mercados de madeira e do maior mercado 

interno comprador – capital paulista e próximo do maior porto exportador do Brasil – Porto de 

Santos , confere a companhia baixo custo logístico. A companhia possui alto desenvolvimento 

tecnológico e de gestão, com produtos de alta qualidade e preocupação ambiental. 

(COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE, 2004) 

 A estratégia adotada visa garantir a maior rentabilidade para os acionistas e incluem: 

expandir e modernizar a produção, desenvolver produtos e agregar valor aos clientes, 

aumentar a eficiência operacional através de processos logísticos e da otimização da 

utilização de insumos com redução do custo unitário de produção, aperfeiçoar o 

relacionamento com o mercado de capitais e diversificar as fontes de financiamento através 

do aumento do grau de transparência e da melhoria da liquidez, conduzir os negócios de 

maneira ética socialmente e ambientalmente responsável, e finalmente a busca pela excelência 

em sistema de gestão. (COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE, 2004) 

 

 

3.1.1 Descrição da Estratégia de Implementação do BSC 

 

 

 Em 2000 fez a opção pelo sistema de gestão estratégico Balanced Scorecard, com a 

parceria entre a Companhia Suzano e as consultorias Symnetics e a SAP, com criação do 
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projeto Business Information Warehouse (BW). A metodologia utilizada foi o 

desenvolvimento de um painel de controle de indicadores chave de desempenho integrado. O 

aplicativo utilizado foi o BW da SAP. “O plano de implementação do aplicativo BW era 

atender às necessidades da alta gestão em avaliar e monitorar a estratégia da companhia”. 

(SYMNETICS, 2004) 

 O projeto teve duração de seis meses e foi composto por três fases: definição e 

estruturação de indicadores chave de desempenho; implementação de BW e a evolução do 

controle e relatórios gerenciais, com a participação de 16 funcionários da Cia Suzano e 

investimento total de U$ 800 mil incluso o software, hardware e consultorias. A implantação 

foi um sucesso a ponto de transformar a companhia em Benchmark para empresas nacionais. 

 No final de 2001 foi implementado um novo software da SAP – o Strategic Enterprise 

Management (SEM) que permitia uma melhor visualização do painel de controle estratégico 

cujas principais vantagens eram: visualização do mapa estratégico e das relações de causa e 

efeito; status dos objetivos estratégicos pela leitura dos indicadores; melhoria da comunicação 

entre os gestores e responsáveis pelos indicadores, e monitoramento das iniciativas 

estratégicas. 

 O projeto BW possibilitou a Cia Suzano aplicar o modelo de gestão sob o foco 

estratégico – monitorando de forma contínua o desempenho dos indicadores de forma 

integrada e automatizada – e sob o foco tático operacional – facilitando o acesso e a 

integridade dos dados e informações. O aplicativo BW consolidou-se  a partir de 2003 

permitindo a alcance de benefícios tangíveis e intangíveis. 

 

 

3.1.2 Benefícios Intangíveis do Projeto BSC 

 

 

 O BSC é reforçado pelos benefícios intangíveis estratégicos verificados pela Cia 

Suzano, tais como: comunicar, traduzir e alinhar a visão de futuro e a estratégia em toda a 

empresa; homogeneizar os conceitos e controles; aumentar a qualidade e agilidade das 

informações; otimizar a alocação de recursos e gerenciar estrategicamente de forma mais 

efetiva a adaptar, revisar e corrigir os rumos da estratégia de forma pró-ativa. 

 A implementação obteve sucesso devido ao apoio da alta administração, alinhamento 

das equipes interempresariais; planejamento do projeto e implementação; sensibilização do 

corpo gerencial; centralização dos painéis de gerenciamento; perfil da equipe responsável pelo 
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projeto; definição de diretrizes claras; disposição para mudanças; conhecimento do sistema e 

dimensionamento do hardware. 

 

 

 

3.1.3 Benefícios Tangíveis do Projeto BSC 

 

 

 Em seu primeiro ano de utilização o BW proporcionou ganhos tangíveis de U$ 80 mil 

podendo-se destacar: redução de custos para customização de relatórios; antecipação de 

problemas do sistema transnacional pelo monitoramento diário; adoção de políticas de vendas 

que aumentam as receitas em função da redefinição da classificação de produtos e mercados; 

concentração do esforço em produtos de maior margem devido a melhor avaliação do mix e 

redução do tempo para obtenção de informações e conseqüente agilização da tomada de 

decisão estratégica. 

 Com a implantação do BSC a Cia Suzano obteve retorno sobre o investimento e 

aumento da lucratividade na ordem de 300%.(COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E 

CELULOSE; SYMNETICS, 2004). 

 
 QUADRO 4. Resultados financeiros da Cia. Suzano anteriores e posteriores a   
implantação do BSC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Adaptado de (CIA. SUZANO DE PAPEL E CELULOSE; SYMNETICS, 2004). 
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 O Earnig Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA), que em 

português traduzido, significa Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização, 

também conhecido com LAJIDA, é também chamado de Fluxo de Caixa Operacional - 

ressalvado que o mesmo leva em conta apenas o desempenho operacional da empresa, e não 

reflete o impacto no resultado, dos itens extraordinários como investimentos e da mudanças 

havidas no capital de giro - fórmula de cálculo é simples: ao lucro operacional líquido antes 

dos impostos adicionam-se os juros, depreciação e amortização do período de análise do 

indicador financeiro. 

 O EBITDA da Cia Suzano atingiu no período de 2000 R$ 296,2 milhões, contra R$ 

222,6 milhões em 1999, resultado superior em R$ 73,6 milhões em comparação com o ano de 

1999. Em 2001 registrou R$ 303,1 milhões. No período de 2002 obteve um incremento de R$ 

537,6 milhões em seu EBITDA , alcançando a cifra de R$ 840,7 milhões no período, sendo 

que neste ano fora implantado o BSC na Cia Suzano. Já em 2003 obteve 1000,2 bilhão, 

resultado superior  na ordem de 237,6% em comparação com o período de 2000, período do 

início da implementação do BSC. 

 

 

3.2 ESTUDO DE CASO: Grupo Gerdau 

 

 

 O Grupo Gerdau foi fundado em 1901 em Porto Alegre. Com 103 anos de existência o 

grupo tem pautado pela antecipação das necessidades dos clientes, com qualidade em seus 

produtos e valorização de seus 20 mil colaboradores,  “adotando uma cultura organizacional 

fundamentada na integridade e no respeito às comunidades”. (GRUPO GERDAU, 2004, p. 1) 

 O Grupo Gerdau possui 24 unidades industriais siderúrgicas espalhadas por 05 países: 

Brasil (10), EUA (8), Canadá (3), Chile (1), Argentina (1) e Uruguai (1). Além de 15 unidades 

de transformação, 26 centros de serviços de corte e dobra de aço e 70 filiais comerciais. 

(FREITAS, 2002, p. 32) 

 A produção do Grupo em 2003 foi de 12,3 milhões de toneladas, o que representa 

7,4% da produção do continente americano no setor, ocupando a 14ª colocação em nível 

mundial de acordo com o International Iron and Steel Institute (IISI), com dados  de 2002 

exporta para mais de 60 países. (GRUPO GERDAU, 2004) 

 A visão estratégica da Gerdau é ser uma empresa siderúrgica internacional de classe 

mundial. “Sua meta é manter uma taxa de crescimento sustentada pelo equilíbrio entre a 
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rentabilidade e solidez financeira, que propicie a contínua geração de valor aos 

acionistas”.(GERDAU, 2004, p. 5) 

 

 

3.2.1 Estratégia de Implementação do BSC 

 

 

 O Gerdau Business System (GBS) é um sistema interno de gestão fundamental para o 

desenvolvimento das atuais e futuras ações do grupo. As estratégicas macro são desenvolvidas 

para um período de 10 anos e consolidadas em mapas estratégicos para três anos, e que tem 

como base a análise dos processos críticos do negócio e são reabastecidos de informações dos 

indicadores do sistema. 

 Desde a década de 60 o Grupo Gerdau utiliza a estatística operacional como 

indicadores de desempenho, o que demonstra uma cultura de indicadores bem consolidada. 

 O BSC foi implantado na Gerdau inicialmente em 2001, através da utilização de 

indicadores de planejamento estratégico até o nível operacional. 

 A implantação do BSC foi no sentido de que  todos conheçam a estratégia, entendam a 

sua contribuição para a estratégia individualmente ou como membro da equipe, queiram e 

tenham oportunidade de trabalhar para a estratégia. (FREITAS, 2004, p.32) 

 A implementação no ano de 2003 havia ocorrido em seis áreas de negócios , 12 

unidades industriais e em três células de serviços, o que perfaz 25 mapas estratégicos, com a 

utilização de 68 indicadores sendo que 18 deles foram efetivamente utilizados pela Gerdau. 

Durante o processo surgiram 22 novos indicadores consolidando 40 indicadores: nove 

financeiros, oito relativos a clientes, 15 relativos a inovação dos processos internos e oito 

relativos a perspectiva aprendizagem e crescimento. 

 

 

3.2.2 Benefícios Intangíveis do Projeto BSC 

 

 

 Dentre os resultados podemos citar um maior dinamismo na gestão do Grupo, com o 

desenvolvimento de novos métodos de gestão, como exemplo,novos indicadores foram 

criados para acompanhamento dos processos e uma maior utilização da ferramenta de gestão e 
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disseminação da estratégia por todo o grupo, onde todos sabiam e compreendiam a estratégia 

da empresa, dentre outros benefícios. 

 

 

3.2.3 Benefícios Tangíveis do Projeto BSC 

 

 

 Os resultados gerados no Balanced Scorecard propiciaram um incremento de 120% de 

receita após o ano de 2001 ao Grupo Gerdau. 

   

 

 QUADRO 5. Resultados financeiros do Grupo Gerdau anteriores e posteriores a   
implantação do BSC. 

 

FONTE: Adaptado de (GRUPO GERDAU; SYMNETICS, 2004). 
 
 O EBITDA do Grupo Gerdau atingiu em 2000  R$ 1,041 bilhão, um acréscimo de  R$ 

219 milhões em comparação ao período de 1999, que apresentou R$ 822 milhões. Em 2002 

registrou R$ 2,103 bilhão em seu EBITDA, resultado superior em R$ 821 milhões em relação 

ao ano de 2001. Em 2003 ano da implementação do BSC, o grupo registrou um acumulado de 

R$ 2,643 bilhão em seu EBITDA, resultado superior em 153,8% se comparado com o período 

de 2000, ano sem o BSC. 
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3.3 ESTUDO DE CASO: Cia Ultragaz 

 

 

 Empresa pioneira no setor, cuja fundação é datada de 1937, pertencente ao Grupo 

Ultra, a Cia Ultragaz é a maior empresa de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) do país, foi a 

primeira a comercializar o GPL para população nacional da maneira como encontramos hoje, 

o que para a época foi uma grande evolução, devido principalmente o fato de que naquele 

momento usava-se fogão à lenha. No inicio de suas operações, era uma pequena empresa para 

a sua estrutura no momento, que em 2003 teve um faturamento de R$ 2 bilhões, e hoje é líder 

no seu setor de atuação. (BALANCED SCORECARD COLLABORATIVE; SYMNETICS, 

2003) 

 

 

3.3.1 Estratégia de implantação da ferramenta de Gestão Estratégica BSC 

 

 

 A Cia Ultragaz atua em um setor de distribuição altamente competitivo, e que em 

2002 apresentou queda nas vendas de seu produto - o GLP - em nível nacional. 

 Devido às características do mercado, dinâmico e ágil, a empresa adotou o Balanced 

Scorecard para alinhar e gerenciar a sua estratégia – “ser o padrão mundial de GLP”. 

(BALANCED SCORECARD COLLABORATIVE; SYMNETICS, 2003) 

 Com a criação da Superintendência de Desenvolvimento, a empresa começou a 

implementar a sua nova estratégia através do Balanced Scorecard, que no início foi 

desdobrada no nível estratégico, o qual devido ao enorme sucesso, ampliou a sua atuação para 

o nível tático gerencial.  

 O sucesso verificado foi possível sobretudo, pela forte e empreendedora participação 

da alta direção da empresa, bem como dos gerentes de um modo geral, os quais participaram 

ativamente do projeto BSC. As quatro perspectivas do BSC foram contempladas, devido à 

atuação das principais áreas por especialidade, cuja forma de trabalho garantia o 

envolvimento de todos da companhia.  

 A fim de disseminar o projeto e seus objetivos por toda a empresa, a mesma elaborou 

uma comunicação expressiva através de folders, banners, folhetos, Intranet, etc; o qual estava 

expresso seu Mapa Estratégico com a sua visão de longo prazo. 
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3.3.2 Benéficos Intangíveis do BSC 

 

 O alinhamento e foco estratégico são os principais ganhos da implementação do BSC 

na Cia Ultragaz; que possibilitou a diretoria e gerência terem o mesmo empenho, quanto às 

prioridades estratégicas com a elaboração do Corporativo e UENs. As quatro perspectivas do 

BSC foram contempladas no Mapa Estratégico, o que permite o seu acompanhamento por 

toda a equipe de colaboradores, principalmente pelo reforço em comunicação, o que garante o 

envolvimento e empenho de todos em torno da estratégia, e realça a contribuição individual 

para o alcance dos resultados esperados. 

 No cronograma de implementação da ferramenta de gestão BSC, está previsto a sua 

cobertura até as áreas de apoio da Cia, com o uso de indicadores para mensuração do 

desempenho e a consolidação do modelo de gestão em todos os níveis da empresa, bem como 

atrelar a política de remuneração variável ao BSC. 

 

3.3.3 Benéficos Tangíveis do BSC 

 

 No quadro abaixo são apresentados alguns resultados tangíveis antes da implantação 

da ferramenta Balanced Scorecard e após a sua implementação. 

 

 QUADRO 6. Resultados financeiros da Cia. Ultragaz anteriores e posteriores a   
implantação do BSC. 

FONTE: Elaborado a partir de informações  (GRUPO ULTRA-PLANILHAS FINANCEIRAS, 
2005). 
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 O EBITDA da Cia Ultragaz atingiu em 2000, R$ 140,9 milhões, ante R$ 134,2 

milhões em 1999, acréscimo de R$ 6,7 milhões no período. Em 2001 registrou R$ 163 

milhões. No período de 2002 apresentou um acréscimo de 56,8 milhões em comparação com 

o período de 2001, atingindo a cifra de R$ 219,8 milhões em seu EBITDA. Já em 2003 houve 

uma queda de R$ 11,6 milhões com resultado no ano de R$ 208,2 milhões, porém em 2004 

obteve R$ 263,8 milhões, com acréscimo de 26,7% em comparação com o período de 2003. 

 

 

3.4 ESTUDO DE CASO : Oxiteno 

 

 

 A Oxiteno é a maior produtora nacional de óxido de eteno, com atuação no segmento 

químico e petroquímico pertencente ao Grupo Ultra, que no ano de 2002, obteve receita acima 

de R$ 1 bilhão e lucratividade de R$ 200 milhões, com industrias em São Paulo, Bahia e Rio 

Grande do Sul, a qual fornece matéria-prima para cosméticos, detergente, alimentos, poliéster, 

defensivos agrícolas, com exportações de grandes volumes. (BALANCED SCORECARD 

COLLABORATIVE; SYMNETICS, 2002; SYMNETICS; STERN STEWART & CO. 2004) 

 Com a abertura econômica e a complexidade competitiva iniciada a partir da década 

de 90, composta por privatizações, estabilidade monetária, as empresas nacionais ficaram 

muito expostas à concorrência global, o que levou a necessidade de melhores programas de 

gestão por parte das empresas. 

 Outro fator de instabilidade, foi o estouro da bolha de investimentos nos Estados 

Unidos da América (EUA) e os escândalos corporativos. 

 Assim, com acionistas preocupados em maiores retornos, e executivos e 

administradores do outro lado na busca por melhores investimentos, para alinhar tais objetivos 

contrapostos, há a necessidade de uma estratégia em sinergia com o sistema de administração 

corporativa para garantir que o processo agregue e crie valor de forma sustentável á 

companhia, o que representa uma vantagem competitiva. 
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3.4.1 O processo de mudança na forma de gestão estratégica 

 

 

 Diante das complexidades em seu cenário a empresa Oxiteno, com o intuito de focar e 

orientar a empresa para a estratégia, e  com a produção de riqueza e geração de valor, iniciou 

a implementação do modelo de Gestão Estratégica BSC. A partir de então, as prioridades 

estratégicas foram respeitadas e seguidas, bem como a divulgação e clareza pelos recursos 

humanos da empresa, e o desenvolvimento de uma tática de motivação de políticas de 

remuneração variáveis e também com o apoio da alta administração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18. Demonstração da orientação Estratégica da Oxiteno. 
 
FONTE: Stern Stewart & Co. (2004, p. 5). 
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FIGURA 19. Demonstração do Orçamento e Planejamento pela metodologia BSC da Oxiteno. 
 
FONTE: Symnetics; Oxiteno. (2004, p. 2). 
 

 

 Juntamente com o Balanced Scorecard, fora implantado o Sistema Evolution Value 

Additional (EVA) – que em uma definição genérica, seria o lucro econômico, o valor pelo 

qual o resultado operacional excede o retorno mínimo esperado pelo acionista. Esse sistema 

possui as seguintes perspectivas: medida de desempenho, sistema de gestão, motivação e 

mentalidade. 

 A primeira perspectiva mensura a empresa como um todo, no entendimento de busca e 

criação de valor e identificação dos pontos de geração de valor na empresa, para tomada de 

decisões mais assertiva, e melhor contribuição para o processo de mudança organizacional. A 

segunda perspectiva, é a inserção do EVA na gestão. Nessa etapa, há o alinhamento da 

estratégia e o processo de criação de valor para embasar a tomada de decisões. Na Terceira 

perspectiva, a motivação promove os incentivos adequados com vistas ao alinhamento dos 

objetivos da administração com os dos acionistas, o que possibilita gerir o negócio como se 

fosse os proprietários do mesmo, em virtude de o sistema propiciar ganhos extras para 

cumprimentos de metas, e para a superação das mesmas. Na perspectiva quarta e última, a 
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mentalidade influencia a empresa a manter a filosofia de continuidade, o que garante 

melhorias e proposições contínuas ao sistema como um todo, por parte de todos os 

colaboradores. (SYMNETICS; STERN STEWART & CO. 2004) 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 
 
 
  
FIGURA 20. Demonstração do Sistema EVA. 
  
FONTE: Stern Stewart & Co. (2004, p. 5). 
 
 
 
 No plano de implementação, o treinamento da equipe foi peça chave do processo, bem 

como o desdobramento do Mapa Estratégico nas quatro perspectivas do BSC, o que permite 

identificar os fatores tangíveis e intangíveis a serem perseguidos na estratégia. 

 Com os seus novos sistemas de gestão, a empresa melhorou os indicadores de 

acompanhamento, e adotou outros além dos atuais EBITA, ROI, lucro líquido (LL); taxa 

interna de retorno (TIR), valor presente líquido (VPL) do fluxo de capital e Payback – prazo 

de retorno de capital, como introduziu a projeção do fluxo de caixa pelo EVA. Com isto a 

empresa pôde alinhar e acompanhar melhor a fluxo de caixa gerado nos projetos de 

investimentos e orçamentos período a período, o que era impossível pela técnica do fluxo de 

caixa descontado. Juntamente com o BSC, houve a substituição de outros medidores. 

 Com vistas à garantia de um processo contínuo, a comunicação de todo o processo foi 

decisiva. Com o BSC a alta administração ficou mais focada na estratégia organizacional, 
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com maior clareza de prioridades articuladas pelo modelo estratégico BSC, e maior utilização 

das informações, e suporte e integração na execução, e maior simplificação na elaboração do 

planejamento. (SYMNETICS; STERN STEWART & CO. 2004) 

 

 
 

FIGURA 21. Demonstração do Orçamento em Scorecards. 
 
FONTE: Symnetics; Oxiteno. (2004, p. 5). 
 
 
 
3.4.2 Benefícios Intangíveis da implantação do Novo Sistema de Gestão 

 

 

 Dentre os principais benefícios advindos da nova sistemática de gestão, salienta-se a 

clareza das prioridades de iniciativas para o atingimento da metas, identificação dos objetivos 

com foco na ação, e retorno de investimento. Com relação aos colaboradores, os mesmos 

estão mais alinhados com aquilo que devem fazer para gerar valor ao processo. A alta 

administração passou a dar ênfase nos indicadores que se apresentam menos satisfatórios, 

com a finalidade de descobrir as entraves e promover ações corretivas a tempo. 

 A comunicação tornou-se mais clara e transparente, com o desenvolvimento de um 

processo de aprendizagem contínua na organização, com realização de operações no longo 



 
  59 

prazo, bem como direcionamento de esforços e recursos, para a criação de valor para a 

Oxiteno. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
FIGURA 22. Integração das Ferramentas de Gestão Estratégica. 
 
FONTE: Stern Stewart & Co. (2004, p. 8). 
 

 

 

3.4.3 Benefícios Tangíveis da implantação do Novo Sistema de Gestão 

 

 

 Os resultados e benefícios tangíveis da implantação do novo sistema de gestão 

estratégica da Cia. Oxiteno,  são apresentados abaixo, no quadro comparativo do 

comportamento do EBITDA . 
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 QUADRO 7. Resultados financeiros da Cia. Oxiteno anteriores e posteriores a   
implantação do BSC. 
 

FONTE: Elaborado a partir de informações  (GRUPO ULTRA-PLANILHAS FINANCEIRAS, 
2005). 
 

 

 O EBITDA da Oxiteno atingiu  R$ 132,4 milhões em 2000, contra R$ 175,2 milhões 

em 1999, houve uma queda de R$ 42,8 milhões em seu EBITDA. Em 2001 atingiu a cifra de 

176,7 milhões, resultado superior em R$ 44,3 milhões em comparação ao período de 2000. 

No período de 2002 registrou R$ 232,6 milhões, com acréscimo de 55,9 milhões em relação 

ao período de 2001, sendo que em 2002, houve a implantação do BSC. No ano de 2003 

obteve 243,1 milhões, e em 2004 atingiu 421 milhões em seu EBITDA, resultado superior em 

R$ 188,4 milhões em comparação com o período de implantação do BSC, em 2002 ou 80% 

superior àquele período. 
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3.5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 Dentre os resultados obtidos nesse projeto de monografia, de acordo com os objetivos 

propostos e  relacionando-os com os relatos no referencial teórico,  com o estudo da análise de 

aplicações do modelo de gestão estratégica Balanced Scorecard, e objeto desse estudo, 

concluímos que o planejamento estratégico como definido na parte teórica é de suma 

importância para as organizações, no sentido de gerar maior conhecimento a partir de 

elaboração, e concepção de estratégias para essas empresas no intuito de criação de valor para 

as mesmas, o que constitui em um diferencial competitivo, que aumenta o nível de 

competição, e dessa forma faz com que as mesmas obtenham vantagem competitiva frente às 

concorrentes.  

 Um fato relevante para as organizações em geral, e no atendimento do objetivo inicial 

de apontar as vantagens e desvantagens de se administrar um negócio a partir do modelo de 

gestão BSC, é saber identificar a estratégia adequada para o seu momento e aplicá-la 

convenientemente, segundo a sua visão de negócios. Não basta aplicar qualquer estratégia ou 

conjunto dessas aleatoriamente, é necessário conhecer o momento vivenciado pela empresa, 

seu ciclo de negócios e outras informações para a partir dessa constatação, desenvolver 

estratégias e aplicações de acordo com os objetivos e metas traçados com vistas o seu alcance. 

 É importante ressaltar alguns fatores críticos de sucesso essenciais que o  

planejamento estratégico empresarial juntamente com a utilização e emprego do modelo de 

gestão estratégica apresenta para a obtenção dos resultados esperados em sua plena e 

satisfatória utilização, o que era outro objetivo proposto e foi alcançado, conforme as 

evidências abaixo citadas:  

 1) é necessário o apoio e envolvimento da alta administração na concepção de um 

projeto de BSC;  

 2) o aspecto alinhamento de equipes de pessoal com o envolvimento e integração entre 

estes é de fundamental importância sem o qual não seria possível a implementação;  

 3) o nível tático gerencial precisa estar alinhado com o alto escalão na busca dos 

objetivos e necessidades;  

 4) gerenciamento centralizado de informações onde todos na empresa possam 

compartilhar as informações, o que evita a existência de dados duplos ou incorretos e a 

escolha de pessoal orientado para as competências e habilidades pertinentes à organização 

como um todo, dentre outros fatores. 
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 O estudo permitiu evidenciar que aplicabilidade do Balanced Scorecard como 

ferramenta de gestão no planejamento estratégico empresarial, está relacionado às 

características a seguir:  definição das diretrizes com clareza; conhecimento da ferramenta a 

ser implantada e seus recursos por todas os envolvidos; administração e disposição para 

mudanças; aquisição e dimensionamento adequado do conjunto de hardware e seus periféricos 

de acordo com o perfil do projeto a ser implantado; cultura de atendimento - desenvolvimento 

de uma cultura orientada para os clientes, com motivação para alcance de metas e resultados, 

com maior qualidade, produtividade e flexibilidade; programas de treinamento de pessoal 

envolvido no intuito de promover a formação, aperfeiçoamento, especialização e capacitação 

da equipe e comunicação consistente, fluente, intensiva e transparente em todas as áreas da 

empresa para uma explanação e conceituação inicial e avanços do projeto paulatinamente. 

Assim, concluímos que os objetivos foram alcançados conforme descrito acima, o 

estudo logrou êxito quanto a sua proposição de análise da aplicabilidade da ferramenta BSC. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O presente estudo demonstrou a importância do planejamento estratégico na gestão 

empresarial, combinado com o uso de ferramentas como o BSC que podem facilitar o 

processo de gestão como um todo, e de certa forma, na maioria das empresas, principalmente 

as pequeno porte, segundo as empresas apontadas, implicou no realinhamento dos valores, 

conhecimento e inovação dos processos e representou naqueles casos, uma vantagem 

competitiva para aquelas organizações. 

 Assim, os modelos de gestão estratégica discutida exigem qualidade, flexibilidade, 

adaptabilidade, velocidade e principalmente controle sobre a relação estratégia versus 

planejamento  operacional. Nesse contexto o modelo de gestão estratégica pode elevar o nível 

de competitividade das empresas, provocando impactos positivos sobre o retorno do 

investimento. 

 Para auxiliar e dar agilidade nesse processo de planejamento o emprego do modelo de 

gestão estratégica Balanced Scorecard, se mostrou adequado nas empresas citadas devido ao 

seu caráter orgânico e sistêmico, o que tende a uma maior maximização da rentabilidade. 

 O BSC deve ser aplicado preferencialmente em estruturas organizacionais orgânicas, a 

qual permite maior velocidade de transformação de uma estratégia em atividade operacional, 

do que em outras estruturas como matricial, funcional, dentre outras; sendo que nessas últimas 

estruturas citadas seriam praticamente impossível a implantação do Balanced Scorecard, 

devido a sua burocracia organizacional e a forma linear de comando. 

A partir do componente estratégico são definidas ações táticas, que para cada uma 

destas ações táticas serão desmembradas em uma série de planos de ação com objetivos e 

metas pré-definidos, os quais originam as várias operações.  

 Para a implementação com sucesso do BSC são necessários definir algumas 

orientações para o mercado e suas necessidades e demandas, aos colaboradores, no sentido de 

alinhamento desses com relação de causa e efeito entre suas proposições e maior comunicação 

conjunta entre as diversas áreas da empresa. A comunicação e treinamento são fatores 

fundamentais que devem ser tratados na perspectiva do BSC. Estes são os motores dessa 

concepção de gestão de negócios, devido a seu aspecto disseminador da informação e 

transparência e garantia de sinergia entre os executivos quanto aos objetivos e metas, 

alinhamento e direção de recursos tangíveis e intangíveis, integração da estratégia a toda a 

empresa e foco nos objetivos e metas estratégicas prioritárias. 
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 Outro fator importante é que essa ferramenta de gestão deve ter o apoio total da alta 

administração, como o de presidentes e diretores, enfim, da pessoa detentora de decisão na 

empresa, para se ter êxito em sua implantação, devido aos elevados custos tangíveis – 

financeiros e intangíveis – tempo, dentre outros. 

O BSC baseia-se numa relação de causa e efeito. Sua evolução e aprimoramento na 

organização têm levado a um maior conhecimento sobre como medir a geração de valor em 

negócios de alta complexidade gerencial, sejam eles organizações grandes ou pequenas, 

públicas ou privadas. 

O BSC mudou a discussão sobre estratégia e obriga os administradores a sair do lugar 

comum das discussões sobre ferramentas que aumentam a produtividade e capacidade de 

gerar diferenciais pelos quais os acionistas e clientes estão dispostos a pagar e mobiliza as 

pessoas a uma visão transfuncional e de equipe. Ele centra as atenções naquilo que a 

organização sabe fazer melhor que seus concorrentes, o que aumenta o seu poder de 

competitividade. 

Para tanto é importante salientar que o BSC empregado de maneira isolada não 

resolverá os problemas de uma empresa, é necessário fazer uso de outros meios tradicionais 

empregados atualmente, pois a ferramenta em análise representa um facilitador da gestão de 

organizações,  é necessário mais estudos sobre a mesma no sentido de afirmar e atestar a sua 

efetividade operacional.  O objeto de estudo desse trabalho foi basicamente analisar casos 

reais que obtiveram excelentes resultados com o emprego e auxílio do  Balanced Scorecard, e 

praticamente todos apresentavam um perfil comum,  faziam ou ainda fazem uso do BSC. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A: GOL Linhas Aéreas Inteligentes. 

 
 
 
  Ao longo dos seus mais de 50 anos de história, o Grupo Áurea se consolidou como o 

maior grupo nacional de transporte terrestre de passageiros. Possui mais de seis mil ônibus em 

37 empresas urbanas, intermunicipais e interestaduais, que atuam em sete estados brasileiros e 

no Distrito Federal, transporta em média 36 milhões de passageiros por ano e emprega 25 mil 

pessoas. 

  Alicerçado nesta vasta experiência, o Grupo Áureo alçou seu vôo mais alto: lançou a 

Gol Transportes Aéreos, a primeira companhia aérea regular do Brasil a operar sob o conceito 

“low-cost, low-fare.3” 

 

 

1 O Produto Gol 

 

 

Preços Justos, resultantes de custos baixos e alta produtividade; facilidade na compra 

de bilhetes; funcionários com alto poder de decisão em todos os níveis; pilotos experientes 

com treinamento na Boeing, com média de 12.000 horas de vôo; mecânicos experientes e 

altamente capacitados; aeronaves com cerca de um ano de uso e totalmente novas; tripulação 

comercial com tempo para maior contato com os passageiros; descontração/modernidade; 

simplicidade; alto uso de tecnologia; praticidade; eliminação dos supérfluos. Este é o produto 

básico da empresa. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
3 Baixo custo e baixa tarifa. 
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2 Visão Geral do Negócio 
 
 
 
  A GOL é uma das únicas empresas aéreas de baixo custo e baixa tarifa, que opera no 

Brasil, com disponibilidade de serviços aéreos regulares em rotas entre as maiores cidades 

brasileiras. Busca expansão nos negócios e o aumento da sua lucratividade, estimula e atende 

à demanda no Brasil por viagens aéreas simplificadas, seguras, e a preços acessíveis, voltadas 

tanto para passageiros em viagens de negócios, como em viagens de lazer, e tem ao mesmo 

tempo um dos mais baixos custos operacionais na aviação civil internacional.  

  A primeira empresa a oferecer esse tipo de serviço foi a norte-americana Southwest 

Airlines, no final dos anos 70, a qual iniciou suas atividades operando uma frota de modelo 

único de aeronaves com alto índice de utilização. O modelo de gestão da Southwest Airlines 

incluía a otimização de seus recursos humanos e ativos operacionais e uma estrutura de tarifas 

simples, com uma única classe de serviço. Este modelo possibilitou a Southwest praticar 

tarifas que eram consideravelmente inferiores às cobradas pelas companhias americanas 

tradicionais que estavam em atividade. O modelo de baixo custo e baixa tarifa se beneficiou 

ainda da crise da aviação civil no início dos anos 90, com o surgimento de uma nova geração 

de companhias de baixo custo, aproveitando a disponibilidade de aeronaves em ociosidade, de 

profissionais de aviação experientes e de espaço não utilizado nos aeroportos. Atualmente, o 

modelo de baixo custo e baixa tarifa está bem difundido na aviação civil internacional.  

  A GOL transportou mais de 16 milhões de passageiros desde o início de suas 

operações em janeiro de 2001, e de acordo com o Departamento de Aviação Civil (DAC), o 

órgão público responsável pela regulação da aviação civil brasileira, sua participação de 

mercado, baseada em revenue passager kilometers (RPK) ou passageiro-quilômetro 

transportado, aumentou de 4,7% em 2001 para 11,8 % em 2002, 19,2% em 2003 e 22,5% no 

primeiro trimestre de 2004.  

  Oferece aos passageiros no Brasil, uma alternativa de transporte a preço acessível, que 

acredita ser atrativa em termos de custo-benefício, frente às alternativas convencionais de 

transporte aéreo e rodoviário. Tem uma base diversificada de passageiros, que vão desde 

passageiros em viagens de negócios em grandes centros urbanos no Sudeste do Brasil, como 

São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, até passageiros em viagens de lazer, com destino 

a cidades localizadas por todo o País. Avalia cuidadosamente as oportunidades de continuar o 

crescimento de seus negócios, através do aumento da freqüência de seus vôos para os atuais 

mercados de alta demanda, e do acréscimo de novas rotas para regiões brasileiras não 
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atendidas adequadamente.  Também estuda oportunidades para oferecer serviços em rotas 

para outros centros de tráfego intenso, em países da América do Sul.  

  Sua ênfase em controlar custos operacionais e gerenciar rendimentos, proporciona 

flexibilidade para fixar suas tarifas de forma a atingir um equilíbrio entre as taxas de 

ocupação, que acredita proporcionar maior lucratividade. Mesmo durante um período de 

diminuição do tráfego de passageiros no Brasil devido à desaceleração do crescimento 

econômico interno, registrou um lucro líquido de R$113,0 milhões em 2003, devidos, 

principalmente, a um operating costs per available seat kilometer (CASK) ou custo 

operacional por assento disponível por quilômetro de aproximadamente 25% inferior ao de 

seus concorrentes nacionais, de acordo com dados coletados junto ao DAC. Durante o 

trimestre encerrado em 30 de setembro de 2004, registrou um lucro líquido de R$ 96,9 

milhões.  

  O seu modelo operacional é baseado em uma variação da estratégia "ponto-a-ponto", 

usada por outras companhias aéreas de baixo custo bem-sucedidas internacionalmente. Em 

mercados altamente competitivos, tal qual o de passageiros usuários da rota interligando São 

Paulo e Rio de Janeiro, opera vôos diretos a baixas tarifas. Em seus outros mercados, suas 

aeronaves fazem múltiplas escalas interligando destinos diversos, o que atrai passageiros que 

preferem pagar tarifas menores, mesmo que isso signifique fazer uma ou mais escalas antes de 

seu destino final.  

  Por meio da oferta de baixas tarifas e da prestação de serviços confiáveis, alcançou 

uma taxa de ocupação de 72% no primeiro trimestre de 2004. Ao longo do ano de 2003, teve 

uma taxa de ocupação média de 64%, comparado com uma taxa de ocupação média de 59% 

de seus principais concorrentes em vôos domésticos durante o mesmo período, de acordo com 

dados coletados junto ao DAC. Durante este período, manteve altos padrões de eficiência 

operacional e satisfação dos passageiros, completando 97% de seus vôos agendados com um 

índice de pontualidade de 96% dos vôos. No primeiro trimestre de 2004, completou 99% dos 

vôos agendados, com um índice de pontualidade de 95%.  

 

 

3 Vantagens Competitivas  - Manutenção de baixos custos operacionais  

 
 
  Acredita que seu custo operacional por available seat kilometers (ASK) ou assento-

quilômetro oferecido para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2003, foi de 
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R$0,155, quando ajustado pela média de quilômetros percorridos por vôo, tenha sido mais 

baixo do que os custos incorridos por muitas das companhias aéreas de baixo custo mais 

lucrativas do mundo, sendo que foi em média, aproximadamente 25% inferior aos custos das 

companhias aéreas tradicionais brasileiras, de acordo com dados coletados junto ao DAC. Seu 

custo operacional por ASK durante o trimestre encerrado em 31 de março de 2004 foi de 

R$0,158.  

  Seus baixos custos operacionais são o resultado de uma série de medidas que tomaram 

para incrementar a eficiência operacional, dentre as quais:  

 
 

a) utilização eficiente de aeronaves - durante o trimestre encerrado em 31 de março de 

2004, suas aeronaves voaram em média 13,5 horas por dia. Em 2003, a média diária foi de 

12,8 horas, a maior taxa de utilização de aeronaves na aviação civil brasileira, de acordo com 

os dados do DAC, e uma das mais altas taxas em âmbito mundial, de acordo com relatórios 

públicos de companhias aéreas internacionais. O uso eficiente de suas aeronaves possibilitou 

distribuir os custos operacionais fixos por um número maior de vôos e ASK. Também operou 

serviços de carga para gerar receitas adicionais;  

b) operação de frota homogênea - operava com uma frota composta de aviões de 

modelos similares, sendo 22 aeronaves Boeing 737-700/800 Next Generation. Planejava 

adicionar até cinco novas aeronaves Boeing 737-300 em 2004, mediante contratos de 

arrendamento mercantil operacional de duração de 2 anos, a fim de atender à demanda pelos 

seus serviços no curto prazo. Contava com pedidos e opções de compra de até 43 novas 

aeronaves Boeing 737-800 Next Generation. Os pedidos de aeronaves têm entregas previstas 

para ocorrer entre 2007 e 2009, e as opções de compra seriam exercíveis para entregas no 

período entre 2005 e 2010;  

c) capacidade de aproveitar alternativas de terceirização competitivas - em 

determinados aeroportos faziam contratações competitivas de empresas prestadoras de 

serviços terceirizados de apoio aeroportuário em solo, aos passageiros, aeronaves, e manuseio 

de bagagens. Também terceirizou serviços de call center, e outros serviços que entendia ser 

prestados de forma mais eficiente por terceiros;  

d)  alta proporção de vendas por meio de seu site na Internet - estimulou os seus 

clientes e as agências de viagens a adquirirem assentos em seus vôos por meio de seu site na 

Internet, visando a manter baixos seus custos de distribuição. No ano de 2003, 

aproximadamente 58% de suas vendas foram feitas por meio de seu site na Internet 
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diretamente para seus clientes, e para agências de viagens. Durante o trimestre encerrado em 

31 de março de 2004, 71% de suas vendas, foram feitas por meio da Internet diretamente 

pelos seus clientes, e para agências de viagens. Acreditava que este seja um dos maiores 

índices de vendas feitas por meio da Internet, na aviação civil internacional;  

e) a adoção das melhores práticas de outras companhias aéreas de baixo custo - o seu 

sistema de reservas é o mesmo sistema utilizado por outras companhias aéreas de baixo custo 

bem sucedidas ao redor do mundo. Coerente com a estratégia adotada por estas companhias 

aéreas, simplificou seus serviços visando a manter baixos custos operacionais. Não tinha 

programa de fidelização ou salas de espera com serviços diferenciados nos aeroportos, e 

oferecia apenas lanches leves e bebidas em seus vôos. Proporcionou vendas de passagens sem 

emissão física de bilhetes, além de check-in e determinação de assentos por meio eletrônico.  

 

 

4 A Estratégia adotada pela GOL 

 

 

  Visando manter o crescimento de seus negócios e aumentar sua lucratividade e 

eficiência, sua estratégia será a de continuar a oferecer um serviço de transporte aéreo 

simplificado, com baixas tarifas, observando padrões de alta qualidade, e baixos custos 

operacionais, e sempre buscando maneiras de fazer com que suas operações se tornem mais 

eficientes. Continua a avaliar oportunidades de expansão de suas operações, por meio da 

inclusão de vôos nas rotas em que já opera, e de novas rotas domésticas onde exista suficiente 

potencial de mercado e da expansão de seus negócios, para centros de tráfego intenso, em 

outros países sul-americanos.  

Os elementos básicos de sua estratégia são os seguintes:  

 

a) expandir sua base de clientes por meio da oferta de serviços em rotas com alta 

demanda, e em rotas pouco atendidas - ao planejar a expansão de seus negócios, continua 

selecionando suas rotas e estabelece a freqüência de seus serviços com base na quantidade e 

no tipo de demanda nas regiões que atende. Espera aumentar sua participação no segmento de 

viagens de negócios entre empresas de médio porte, que compreende uma base crescente de 

passageiros a qual tende a ser mais sensível a preços. A fim de alcançar este objetivo, estará 

monitorando cuidadosamente as rotas e as freqüências de vôo, que melhor servem às 

necessidades destes passageiros, e aumentando os esforços de marketing direcionados a este 
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segmento. Também é seu objetivo, estimular a demanda e aumentar sua participação no 

segmento de mercado de viagens de lazer.  

  Continuar a reduzir seus custos operacionais por ASK, é uma das chaves para 

aumentar sua lucratividade. Pretende manter como uma das companhias aéreas com custos 

operacionais mais baixos em âmbito mundial. Até o presente, trabalha para atingir este 

objetivo, tendo formado uma frota homogênea de aeronaves que é capaz de proporcionar uma 

alta taxa de utilização, de forma segura e confiável, incorrer em baixos custos de manutenção 

e utilizar eficientemente o combustível. Também esta trabalhando para atingir este objetivo, 

por meio da utilização eficiente de suas aeronaves, concentrando seus esforços na redução do 

tempo de escala de suas aeronaves nos terminais aeroportuários, e do aumento do número de 

vôos diários por aeronave.  Acredita que a adição de novas aeronaves a sua frota permitirá 

uma redução adicional de seus custos operacionais por ASK.  

Acredita-se que seus clientes entendem, que proporcionam um serviço com uma boa 

relação custo-benefício, e que tem estimulado mudanças na aviação civil brasileira. Além da 

oferta de baixas tarifas, seu objetivo é tornar a viagem aérea uma experiência mais simples e 

conveniente. Atingir amplamente esse objetivo por meio da eliminação de serviços adicional, 

e bom senso, na aplicação de tecnologia, inclusive na ênfase no procedimento de reservas pela 

Internet. Oferece aos clientes uma única classe de serviço, assentos marcados e não vende 

passagens acima da capacidade de cada aeronave (overbooking). Continua a buscar 

alternativas para fazer da marca "GOL", sinônimo de simplicidade e conveniência para seus 

passageiros.  

Sua ampla oferta de serviços de qualidade com baixas tarifas busca estimular a 

demanda, particularmente de passageiros em viagens de lazer e de negócios, que são sensíveis 

ao preço da passagem, os quais, na ausência de seus serviços, teriam que utilizar outros meios 

de transporte ou não viajariam. Também continuará oferecendo formas de pagamento 

flexíveis, como pagamentos parcelados mensalmente;  

b) perspectivas financeira - espera que o crescimento da capacidade da GOL, da taxa 

de ocupação, dos destinos e freqüências de vôo, combinados com forte demanda nos vôos 

domésticos brasileiros, influenciem favoravelmente o crescimento das receitas, e dos lucros 

da Companhia em 2005. A GOL espera continuar a ganhar participação de mercado e a 

manter sua estrutura de mais baixo custo do mundo. 

  No segundo semestre de 2004, acreditava que as receitas foram positivamente 

influenciadas pela inclusão esperada de quatro novos aeroportos como destinos domésticos, 
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pela adição esperada de 2,2 aeronaves médias em operação, e por maiores receitas financeiras 

decorrentes do elevado saldo de caixa da Companhia. 

  A projeção de receitas para 2005 foi de +/- R$2,6 bilhões. A sua expectativa de lucro 

por ação estava entre R$ 2,55 e R$ 2,80 para 2005. 

 

 

5 Avaliação da Empresa 

 

 

 De acordo com o estudo feito na GOL, observa-se a importância de seu planejamento, 

e a influência de pesquisas de opinião dos clientes para as necessidades de adequação da 

empresa para o que o cliente realmente precisa, e o modo de recompensa de seus 

colaboradores para a consecução da sua meta. 

 Observa-se o cumprimento de suas metas devido às margens de lucro terem se elevado 

nos últimos três anos, e uma boa perspectiva futura para os investidores. Isso é possível 

através de um intenso uso de tecnologia, a motivação intensa de seus colaboradores, a um 

bom treinamento rumo às exigências do mercado para uma melhor adaptação ao cenário, e a 

criatividade para a adaptação de técnicas utilizadas por outras companhias, no mercado 

brasileiro. Por isso foi demonstrada a real necessidade da administração trabalhar com o 

planejamento estratégico, para que seja atingida a eficácia organizacional, a seguir será 

demonstrados um comparativo com o terceiro trimestre de 2003 com o terceiro trimestre de 

2004, para que sejam avaliados o resultados. 

 
 
 
ANEXO B: ONG Parceiros Voluntários  

   

 

 Fundada em 1997 no Rio Grande do Sul, cujo principal objetivo é desenvolvimento da 

cultura do voluntariado para atender das demandas sociais nos diversos agentes econômicos, 

atua em 57 municípios gaúchos, com a participação de 25.000 voluntários cadastrados, sendo 

hoje uma referência no Terceiro Setor. 
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1 A estratégia e o Modelo de Gestão adotado 

 

 

 Desde sua fundação a Organização Não Governamental (ONG) tem conseguido 

resultados expressivos de acordo com o seu propósito e para garantir a continuidade desses 

resultados, bem como sua melhoria com eficiência, a mesma em julho de 2002, optou pelo 

modelo de Gestão Estratégica Balanced Scorecard. Para elaboração do Mapa Estratégico 

foram colhidas informações junto à direção da organização, bem como de todos os 

interessados na mesma, de forma balanceada para o alcance de seus objetivos e metas. Para 

cada meta foram estabelecidos indicadores para mensuração e monitoramento dos resultados 

almejados, o que representou uma inovação para a administração, que passou a refletir 

estrategicamente o futuro e seus desafios. (BALANCED SCORECARD COLLABORATIVE; 

SYMNETICS, 2003) 

 O fator crítico de sucesso para a ONG foi à adaptação do modelo estratégico de 

maneira a preservar a essência do negocio da Parceiros Voluntários, o que foi alcançado com 

sucesso, devido à participação da alta administração, empenhada na implantação do projeto 

BSC, que com a comunicação ativa, faz-se o alinhamento sinérgico entre todos, desde a 

Gestão Estratégica aos Planos de Ações Operacionais, com a internalização no nível tático e 

operacional , obteve efetiva implementação da ferramenta de gestão BSC. 

 

 

2 Benefícios da Adoção do Balanced Scorecard 

 

 

 A implementação do BSC na ONG foi uma inovação em todos os sentidos, com 

alinhamento em todos os níveis – estratégico, tático e operacional - com amadurecimento de 

seu propósito de negócio e maior clareza com relação às táticas a serem desenvolvidas para o 

alcance dos resultados estratégicos. 

 O Mapa Estratégico foi utilizado como o fator de comunicação da estratégia, não só 

internamente, mas também com os parceiros da organização. Através da perspectiva 

aprendizado e conhecimento, o uso de indicadores tornou claro os desafios estratégicos para 

todos, os quais se empenharam na gestão dos pontos prioritários orientados para o 

atendimento da Missão, e a possibilidade de se chegar à Visão. 
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 Com o aprendizado contínuo, será possível o aperfeiçoamento das ferramentas 

adotadas e sua potencialização, como precursoras do desenvolvimento da cultura 

organizacional.  

 
 
 
ANEXO C: Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A 

 

 

 A Petrobrás é uma das maiores companhias petrolíferas e de gás do mundo, com 

negócios diversos no setor de energia tais como, exploração e produção de petróleo e gás, 

transporte, refino, distribuição, comercialização, produção de derivados petrolíferos até a 

produção de eletricidade. Sua sede é na cidade do Rio de Janeiro, com atividades empresariais 

no Brasil e exterior, como América Latina, Golfo do México e África. Atualmente a Petrobrás 

é a maior empresa do Brasil e o terceiro maior complexo industrial da América Latina. 

(BALANCED SCORECARD COLLABORATIVE; SYMNETICS, 2002) 

 

 

1 A Estratégia da Petrobrás 

 

 

 A estratégia da empresa é ser líder em seu segmento no mercado nacional, com 

consolidação no setor enérgico e expansão da atuação no exterior, orientada para rentabilidade 

com responsabilidade ambiental e social. 

 

 

2 A Metodologia Empresarial de Avaliação Estratégica BSC 

 

 

 No de 1999 a Petrobrás devido a seu ambiente extremamente competitivo, precisava 

garantir o cumprimento e alcance de suas estratégias e sua disseminação e conhecimento por 

todos na empresa e a partir de tais necessidades e para atendimento dessas foi adotado o 

Balanced Scorecard para gerir o processo de controle e monitoramento das estratégias do 

planejamento estratégico.  
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 No período de agosto de 2001, a Companhia iniciou um projeto de orientação para sua 

estratégia, através da consultoria Symnetics Business Transformation (SBT), e a Hyperion 

Solution que forneceu o aplicativo Hyperion Performance Scorecard (HPS). Assim o 

Balanced Scorecard foi disseminado por toda a empresa, desde o Corporativo cada área ou 

setor tinha um Painel de Desempenho com Mapa Estratégico, Indicadores, Metas e 

Iniciativas. (BALANCED SCORECARD COLLABORATIVE; SYMNETICS, 2002) 

 Para implementação do Balanced Scorecard foram criadas duas etapas, sendo que na 

primeira com tempo de duração de quatro meses, o Corporativo foi dividido em painéis – 

Corporativo, Exploração e Produção, Abastecimento, Distribuição, Gás e Energia e 

Internacional. Na segunda etapa esse painel foi subdividido em aproximadamente 80 painéis 

referentes a UENs. 

 Devido ao tamanho da Petrobrás, o fator decisivo para o sucesso do projeto, foi o 

alinhamento das equipes envolvidas, com a participação de mais de 800 pessoas, desde o 

nível estratégico até o tático, com o apoio da alta administração, no gerenciamento de pessoas 

e recursos envolvidos no projeto, com vista o alcance dos objetivos e metas traçados. 

 

 

3 Resultados Intangíveis do Projeto de Avaliação BSC 

 

 

 A adoção da metodologia de Gestão Estratégica Balanced Scorecard, propiciou o 

direcionamento e alinhamento estratégico para a Estratégia elaborada, através de sua 

representação em Mapas Estratégicos, com seus Indicadores e Metas, bem como: 

comunicação da estratégia a todos na Companhia, garantia de sinergia entre os executivos 

quantos aos objetivos e metas, alinhamento e direção de recursos tangíveis e intangíveis, 

integração da estratégia a toda a empresa, e foco nos objetivos e metas estratégicas 

prioritárias. 

 Iniciou-se uma nova fase na gestão estratégica da Petrobrás e a partir de então, com o 

aprendizado contínuo no monitoramento da estratégia nas unidades estratégicas de negócios,  

e o cumprimento das metas estabelecido para alcance dos resultados. O BSC será uma 

ferramenta de reforço na Estratégia da Petrobrás na prática, através do desenvolvimento de 

Planos de Ação para motivação de sua equipe de colaboradores. 
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ANEXO D: Eletrosul – Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A 

 

 

 A atuação geográfica da Eletrosul é na Região Sul e Mato Grosso do Sul, a qual 

atende uma população de aproximadamente 28 milhões de pessoas, com participação em 

torno de 16% do PIB, e 17% do mercado de eletricidade do Brasil. Sua função é interligar e 

integrar os geradores de energia elétrica aos consumidores de energia elétrica, com livre 

acesso ao sistema de transmissão, e viabilizar a importação de energia elétrica de outras fontes 

externas dos parceiros do Mercado Comum do Sul (Mercosul), com garantia de qualidade. 

 A estrutura física da empresa é de aproximadamente 20 mil torres, 70 mil km de 

cabos, nove mil km de linhas de transmissão, 31 subestações e uma conversora de freqüência 

com capacidade de transformação de aproximadamente 13.700 Mega Vatts (MVA). 

(BALANCED SCORECARD COLLABORATIVE; SYMNETICS, 2003) 

 A Eletrosul possui sólida experiência no setor elétrico, bem com estrutura operacional 

e financeira e corpo de colaboradores altamente treinados, o que a torna extremamente 

competitiva e promotora do desenvolvimento econômico e social em seu setor de atuação. 

 

 

1 O Modelo de Gestão Estratégica BSC 

 

 

 A implantação da ferramenta de Gestão Balanced Scorecard iniciou-se após a 

separação da antiga Eletrosul Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A, em duas empresas 

distintas, Gerasul – responsável pela geração de energia elétrica - e Eletrosul Transmissora de 

Energia do Sul do Brasil S/A – com a transmissão de energia elétrica – de gestão estatal e a 

primeira privada. 

 Essa situação modificou a estrutura interna da Companhia, que se viu com restrições 

orçamentárias e grandes incertezas acerca do futuro, o que a fez buscar no mercado modelos 

de gestão estratégica, que se adequassem à nova realidade mercadológica vivenciados naquele 

momento em particular. 

 Em setembro de 2001 no atendimento de suas necessidades, foi iniciada a 

implementação do modelo Balanced Scorecard através da consultoria Symnetics Business 

Transformation, em um período de racionamento de energia elétrica no Brasil, porém na 

região de atuação da Eletrosul, a região Sul, não houve racionamento. No final de dezembro 
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de 2001 foi concluída a implementação do BSC, e em janeiro de 2002 foi comprado o 

software FlexSi, com desdobramento do Balanced Scorecard  na unidade do estado do 

Paraná, o que conferiu a Eletrosul  a posição de  melhor gestora pública do país, com 

reconhecimento bronze no ciclo 2002 do programa PQGF Prêmio Nacional da Qualidade no 

Serviço Público. (BALANCED SCORECARD COLLABORATIVE; SYMNETICS, 2003) 

 Com o envolvimento de todos a implementação foi um sucesso, desde o nível 

estratégico e tático, os quais foram os responsáveis pelo Mapa Estratégico e seu alinhamento e 

elaboração de indicadores. Para dar suporte e proporcionar o conhecimento por todos na 

organização, foram promovidos à divulgação do Projeto Balanced Scorecard através de 

diversas meios propagadores de mídia, como o jornal interno, workshops, banners, folders, 

reuniões, dentre outras, com total transparência no processo e realce de todos os esforços, o 

que garantiu o envolvimento de toda a equipe nas prioridades estratégicas; com o apoio e 

engajamento da alta administração. 

 

 

2 Resultados do Sistema de Gestão Estratégica Balanced Scorecard na Eletrosul 

 

 

 Dentre o resultados da implementação do BSC na Eletrosul citamos: consolidação da 

visão estratégica; alinhamento organizacional e Mapa Estratégico; reuniões mais produtivas 

orientadas para a estratégia; desenvolvimento de novos projetos orientados pelos Objetivos 

Estratégicos – pesquisa, demanda, identificação de necessidades e imagem organizacional, 

comunicação estratégica, orientação em resultados. 

 No primeiro ano de atuação na empresa, o Balanced Scorecard superou as metas 

traçadas em: 

 

a) remuneração sobre o investimento de 2,39% acima da meta; 

b) rentabilidade de 2,42% acima; 

c) redução de despesas em 27,7%; 

d) disponibilidade do sistema de transmissão em 99,72% para uma meta inicialmente 

de 99,60%. 
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 A implementação continuará nos outros níveis inferiores, tais como departamentos e 

unidades regionais, com novo desdobramento do BSC e a implementação total do software 

FlexSi, no próximo ano. 

 
 
 

ANEXO E: Siemens Brasil 

 

 

 Empresa de origem alemã, a Siemens foi fundada há 150 anos, com alta tecnologia em 

seus produtos, com presença em mais de 190 países, emprega 450 mil funcionários no globo 

terrestre. As suas operações no Brasil tiveram início em 1867, com atuação desde energia 

elétrica à comunicação e  automação. 

 No ano fiscal de 2000 / 2001 alcançou a cifra de R$ 3,5 bilhões de faturamento, 

resultado 45% maior ante ao exercício fiscal anterior, empregando aproximadamente 8000 

colaboradores, em 13 unidades fabris de destaque mundial como centro de excelência para 

produção de celulares GSM. (BALANCED SCORECARD COLLABORATIVE; 

SYMNETICS, 2002) 

  

 

1 A Metodologia de Gestão Balanced Scorecard 

 

 

 A fim de seguir a orientação da matriz mundial, encabeçada pelo seu presidente 

mundial, Dr. Von Pierer, de usar e intensificar a qualidade e gestão em seus processos, teve 

início a adoção do Balanced Scorecard, com abrangência em toda a organização, devido às 

características peculiares da ferramenta, em traduzir a estratégia em ações, e de mensurar e 

acompanhar o desempenho, e integrar estratégia e planejamento. A adoção do BSC foi 

recomendada após pesquisa de casos de sucesso em outras empresas. Para gerir o modelo 

BSC, foi adotada a tecnologia SAP, com o Strategic Enterprise Management (SEM), em 

estreita colaboração com a equipe da Siemens Soluções e Serviços em TI, do Grupo Siemens. 

 Com a implantação piloto do BSC, as pessoas na empresa entenderam a sua 

importância estratégica, e foi definido o seu Mapa Estratégico, com indicadores e metas e 

iniciativas a serem seguidas. Devido a esse aprendizado, a implementação na Siemens foi 
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rápida, principalmente pelo treinamento da equipe e sua dedicação, aliados à sua participação 

no Top Management interno da companhia. Com o apoio da consultoria Symnetics Business 

Transformation houve uma rápida disseminação entre o nível tático da empresa. 

 

 

2 Resultados da Implementação de Sucesso 

 

 

 A rápida implementação apresentou vários resultados, como imputação de 

responsabilidades, e sua maior transparência com relação aos objetivos almejados; foco 

estratégico por parte do nível tático gerencial nas prioridades do negócio; alinhamento de toda 

a empresa para a sua estratégia; relacionamento estreito entre seus diversos clientes e 

fornecedores; correção em tempo hábil da execução da estratégia, através de indicadores de 

desempenho. 

 A comunicação é um fator chave para a continuidade do projeto em outras instâncias 

da organização, pela mudança cultural proporcionada, e esta metodologia será incorporada em 

outras unidades geográficas no Mercosul, com o objetivo de sinergia entre as diversas peças 

do planejamento estratégico da Siemens Brasil. 

 
 
 

ANEXO F: ESPM -RJ – Escola Superior de Propaganda e Marketing 

 

 

 A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) foi fundada há 50 anos em São 

Paulo, capital. Sua fama foi construída desde o princípio, com a disponibilização de cursos 

ministrados pelo melhores publicitários. Na década de 70 (1971) teve seu primeiro curso de 

graduação disponibilizado e reconhecido pelo Ministério da Educação, e sete anos após, em 

1978 seu primeiro curso de pós-graduação em Marketing. 

 A escola tem atuação em diversos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Sul, e convênios com outros estados, como Minas Gerais em Uberlândia através de 

sua  supervisão acadêmica, e possui campus próprio com 5 unidades de ensino superior.  

 O modelo de gestão é dividido em UENs, dirigidos por um presidente do conselho 

superior e a diretoria executiva contratada. Ao presidente estão subordinadas as diretorias 
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corporativas, como finanças, marketing, relações institucionais e direção das unidades do Rio 

de Janeiro e Rio Grande do Sul, que respondem à direção acadêmica de forma matricial.  

 É incumbência da presidência e da direção acadêmica, a elaboração de estratégias por 

um período de cinco anos. À direção de filiais fica a implantação e sugestão do plano 

estratégico e suas estratégias. A ferramentas de gestão são os orçamentos que retratam o ciclo 

operacional de um ano. A ESPM é uma instituição sem fins lucrativos, que gera seus próprios 

recursos e resultados, os quais são reinvestidos nas unidades geradoras. O diferencial da 

escola, é a manutenção de sua qualidade através dos tempos, de sua metodologia de ensino, e 

modelo de gestão e a disponibilização de um mix de cursos, o que a torna um centro de 

excelência. (ESPM; SYMNETICS, 2000) 

 

 

1 A Estratégia Corporativa e a formulação do BSC na Instituição  

 

 

 O foco da ESPM é desenvolver cursos para o mercado, com competitividade e 

preparação de profissionais altamente formados, para atuar nesse ambiente de incertezas e 

complexa competição. A imagem que a escola tem no mercado é de um dos melhores centros 

de excelência em graduação de administração de negócios, marketing, comunicação, e 

propaganda e publicidade do Brasil. O objetivo é aprimorar e reforçar essa imagem como uma 

escola inovadora e formadora de líderes e conhecimento.  

 Dentre os objetivos financeiros, está a manutenção da rentabilidade anual acima de 

15%, e crescimento de receitas de 10% ao ano descontada a inflação do período. (ESPM; 

SYMNETICS, 2000) 

 Para a unidade objeto deste estudo, as metas são a aproximação dos mesmos índices 

para o Rio de Janeiro, expansão do curso de graduação em comunicação social como 

prioridade e melhoria da imagem corporativa na cidade, e ser a melhor escola de comunicação 

e marketing do país. Dentre os objetivos estratégicos de crescimento, é aumentar a receita e a 

quantidade de alunos em 100%, superior aos dados do ano de 2001 com rentabilidade de 30% 

ao ano. (ESPM; SYMNETICS, 2000) 

 Para alcançar essas metas estratégicas, a escola pretende conquistar e reter alunos de 

alto valor potencial – com cursos inovadores e que atendam a demanda do mercado. 
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QUADRO 8. O modelo de valor para os alunos da ESPM. 
 

 

 
FONTE: Adaptado de (ESPM; SYMNETICS, 2000, p. 5). 

 
 
 Além dos objetivos e metas traçadas, a ESPM quer melhorar o relacionamento com os 

parceiros no sentido de ser reconhecida e consultada pelas principais empresas do Rio de 

Janeiro, ter livre acesso às escolas e cursinhos de primeira classe, e estreitamento com a mídia 

de forma voluntária. 

 Promover a eficácia operacional com os controle dos custos diretos e indiretos. Com 

base nesses temas estratégicos, a escola desenvolveu o seu Mapa Estratégico com relação de 

causa e efeito entre os objetivos estratégicos no curto, médio e longo prazos. 

 

EXIGENCIAS DO MERCADO DIFERENCIADORES 
Infra - estrutura Imagem da Instituição 

Atendimento aos alunos Didática do Corpo Docente 

Confiabilidade da Instituição Experiência Profissional do Corpo Docente 

Qualidade acadêmica Ênfase no aspecto técnico-prático 

Relações custos X benefício 
Titulação do Corpo Docente, Parcerias Nacionais e 

Internacionais, Serviços. 
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FIGURA 23. Mapa Estratégico da ESPM - RJ. 
 
FONTE: Adaptado de (ESPM; SYMNETICS, 2000, p. 7). 
 
 

 

2 A Conquista de Resultados com o BSC 

 

 

 Dentre os resultados alcançados, cita-se o retorno de 39% de alunos do total de 

inscritos no vestibular de 2002 no primeiro semestre em dezembro de 2001, ante uma 

visitação de 1500 inscritos. Com o intuito de valorizar a escola, foi elaborado um teste de 

seleção, altamente qualificado e de difícil execução, para atração das melhores cabeças entre 

os inscritos no vestibular, com vistas à formação de massa crítica na escola superior, em busca 

da excelência discente-docente. 

 Para retenção dessa massa crítica de discentes, a escola conta com um corpo docente 

altamente qualificado, e para alinhar tais objetivos, foram criados a Academia de Professores, 

juntamente com um processo de recrutamento e seleção, e um sistema de avaliação de 
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performance, que contemplasse os objetivos traçados. Com isso o alinhamento entre filosofia 

e pedagogia fora alcançado, acompanhado também por treinamentos intensos. 

 Outro indicador foi à queda na evasão escolar e perdas de alunos para a concorrência, 

devido a sua excelência acadêmica.  

 A obtenção do conceito A pelo ministério da educação, foi outra conquista da escola 

nesse período, o que evidencia o alinhamento entre todos, e confirma a alta qualidade dos 

processos internos da ESPM. Com o BSC, o aprendizado contínuo fora implementado.   

Assim, o próximo passo é desmembrar o BSC para o restante da escola, com a elaboração de 

remuneração variável atrelado à estratégia da instituição. 

 

 

ANEXO G: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  (EMBRAPA) 

 

  

 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) é uma empresa moderna e 

de sucesso, possui um direcionamento bem definido, através de seu planejamento estratégico - 

Plano Diretores – com objetivos e metas de curto, médio e de longo prazos traçados, mas, 

contudo sofre de implementação de ações estratégicas, não possuindo um alinhamento entre 

nível estratégico e tático operacional. 

 

 

1 O Modelo de Gestão Estratégica – MGE Corporativo 

 

 

 De acordo com o Plano Diretor da empresa a sua Missão, Visão e Objetivos Globais 

são: 

 

 

1.1 Missão 

 

 “Viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro por 

meio de geração, adaptação e transferência de conhecimentos e tecnologias em beneficio da 

sociedade” (EMBRAPA; SYMNETICS, 2002) 
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1.2 Visão 

 

 

 “Ser uma empresa de referência no Brasil e no exterior, reconhecida pela: 

 

a) excelência de sua contribuição técnico-científica; 

b) capacidade de catalisar e viabilizar parcerias e novos negócios de base 

tecnológica; 

c) capacidade de oferecer soluções adequadas e oportunas para o mercado e para 

a sociedade;  

d) estrutura leve e ágil, concentrada na atividade-fim”. (EMBRAPA; 

SYMNETICS, 2002) 

 
 
 
1.3 Objetivos Globais 

 

 

 Os Objetivos Globais de acordo com o Plano Diretor da Embrapa de 1998 são: 

 

 a) “viabilizar soluções tecnológicas para o desenvolvimento de um agronegócio 

competitivo em uma economia global”; 

 b) “viabilizar soluções tecnológicas para o agronegócio que promovam a 

sustentabilidade das atividades econômicas com equilíbrio ambiental”; 

 c) “viabilizar soluções tecnológicas que contribuam para diminuir os desequilíbrios 

sociais”;  

 d) “viabilizar soluções tecnológicas para fornecimento de matérias-primas e alimentos 

que promovam a saúde e a melhoria do nível nutricional e da qualidade de vida da 

população”. (EMBRAPA; SYMNETICS, 2002) 
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FIGURA 24. Modelo de Gestão Estratégico Corporativo da Embrapa. 
 
FONTE: Adaptado de (EMBRAPA; SYMNETICS, 2000, p. 5). 
 

 

 As perspectivas para a Embrapa no Balanced Scorecard ficaram assim dimensionadas: 

  

 a) perspectiva financeira - analisar o impacto em questões relacionadas ao social, 

econômico e ambiental; promover a captação de recursos através de outras fontes que não o 

Governo Federal; incrementar a formulação de políticas públicas para o agronegócio; 

melhorar a imagem corporativa – centro de excelência. 

 b) perspectiva clientes - implementar de um departamento de marketing; promover e 

melhorar a transferência de tecnologia ao mercado; desenvolver parcerias, com produtos de 

maior qualidade; orientar a visão para os clientes. 

 c) perspectiva processos internos - melhorar os processos internos com a redução de 

custos; desenvolver e agilizar o registro de patentes e marcas; comunicar com maior 

eficiência; integrar as políticas internas tanto em nível estratégico e tático; 

 d) perspectiva aprendizado e crescimento - capacitar e treinar os colaboradores; 

valorizar os colaboradores através de programas de maior motivação interna; promover a 
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profissionalização interna; melhorar a disseminação da informação interna, em um processo 

contínuo. (EMBRAPA; SYMNETICS, 2002) 

 Com o intuito de desmembrar o seu pensamento de futuro e ações táticas, foram 

criados Temas Estratégicos para operacionalização de tais iniciativas, com orientação para as 

necessidades da demanda , com inovação e qualidade do desenvolvimento de produtos e 

serviços, com o aprimoramento da gestão da empresa com satisfação e atendimento aos 

clientes, de forma moderna e dinâmica e ser percebida por seu segmento de mercado em 

negócio. 

 Quanto à mensuração dos Temas Estratégicos, foram incrementados Indicadores para 

o acompanhamento das estratégias e ações táticas, como medir o nível de impacto sócio-

econômico, índices de percepção e comparação, formulação de planos, quantidade de pessoas 

em unidades de negócio, nível de receita, quantidade de parcerias, grau de satisfação, 

percentual, redução, taxa de desempenho; dentre outros indicadores. 

 Além desses indicadores, também são elaborados planos de ação estratégicos para o 

alcance do plano estratégico corporativo. 
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QUADRO 9. Modelo de Plano de Ação Estratégico da Embrapa. 
 

 

FONTE: Adaptado de (EMBRAPA; SYMNETICS, 2000, p. 22). 

 

 

 Assim é estabelecido uma relação de causa e efeito entre Objetivos Estratégicos com 

os Temas Estratégicos e as quatro perspectivas do BSC. 

 

 

2 Resultados e Responsabilidades a partir do Modelo de Gestão Corporativo BSC 

 

 

 Com a implantação do Balanced Scorecard na Embrapa, novas atribuições foram 

imputadas nos colaboradores, de maneira que mais responsabilidades foram agregadas de 

acordo com a estratégia traçada na empresa, com orientação para o mercado e suas 

necessidades e demanda, nova relação entre clientes e fornecedores, orientação dos 

colaboradores para resultados, dentre outras. 

 Assim houve uma incrementação das iniciativas dos colaboradores no sentido 

promover ações táticas, com vista ao alcance da estratégia, obtenção de alinhamento desses 

com relação de causa e efeito entre suas proposições, e maior comunicação conjunta entre as 

áreas funcionais da empresa. Com maior comunicação e treinamento para a capacitação, 
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profissionalização e formação, busca-se a criação e desenvolvimento de massa crítica interna, 

para promoção de inovação e conhecimento, com a obtenção de vantagem competitiva. 

 Outro aspecto é a disseminação da informação entre os colaboradores internamente, o 

que aumenta a transparência e torna o projeto uma obra de apropriação de todos, de maneira a 

elevar o espírito de equipe, com maior criatividade, inovação e interesse por parte desses. 

 
 
 

 

 

 

 


