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RESUMO 
 

O momento atual induz à adoção, pelas organizações, de um sistema de 

acompanhamento de desempenho que considere a competitividade do mercado e as 

estratégias estabelecidas pela empresa, para atingir seus objetivos neste mesmo 

mercado. As medidas de desempenho, ao associarem missão, estratégia, metas e 

análise de processos da empresa, dirigidas pela satisfação dos consumidores de 

seus produtos e serviços, tornam-se um fator fundamental para a gestão da 

organização. 

Esta dissertação tem o objetivo de propor um aprimoramento do Modelo de 

Medição de Desempenho de Processos, alicerçado no BSC – “Balanced Score 

Card”, destinadas a contribuir para operacionalizar a implantação do modelo, e ao 

mesmo tempo, apresentar uma aplicação simulada do modelo melhorado para uma 

empresa de um setor econômico de negócios. 

Este trabalho, embasado na sistemática teórica do BSC, apresenta uma 

proposta de modelo aprimorado que objetiva, a partir da adoção de uma quinta 

perspectiva, do uso dos fatores críticos de sucesso da empresa, conjugado com a 

utilização dos setores-chave preconizados pela Administração por Objetivos, 

identificar e estruturar os seus indicadores estratégicos, além de retratar mecanismos 

de contínua atualização desta estrutura, considerando as revisões táticas e 

estratégicas. 

O modelo proposto é dirigido à implantação numa empresa do segmento 

econômico de distribuição de produtos químicos no mercado brasileiro. 

Palavras-chave: Sistema de Medição de Desempenho, “Balanced Score 

Card”, Gestão Estratégica, e Controle da Estratégia. 
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ABSTRACT 
 
The present moment induces to the adoption, by the companies, of a system of 

performance management, which considers the market competitiveness and the 

strategies chosen by the companies, in order to achieve its objectives inside the 

market. The performance measures, when interrelate mission, strategy, targets and 

process analysis of the company, guided by the customer satisfaction on products 

and services provided, become a fundamental factor to manage the organizations. 

This dissertation has the objective of proposing an improvement of the model 

of process performance measurement based on the Balanced Score Card model, 

aimed to contribute on how to operating the model and, at the same time, present a 

simulation application of the model to an economic segment of business. 

This work, based on the theoretical system of BSC, presents a proposal of an 

improved model which aims, as from the adoption of the fifth perspective, the use of 

the critical success factors of the company, together with the use of the key sectors 

laid down by the Management by Objectives, identify and structure its strategic 

indicators; besides, it establishes routines of continual updating of that structure, 

considering the tactical and strategic feedback. 

The proposed model intends to be used by a company, belonging to the 

chemical distribution economic segment, inside the Brazilian market. 

Key words: Performance Measurement System, Balanced Score Card, 

Strategic Management, and Strategy Control. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 
O ambiente econômico atual, caracterizado pela abertura dos mercados à livre 

circulação de bens e serviços, gera pressões competitivas sobre as organizações que 

participam do mercado global, e exige delas estratégias fortes para alcançar vantagens 

competitivas. 

Dentro desta nova realidade, a implantação de estratégias que assegurem 

vantagens competitivas sustentáveis para as organizações passou a ser de vital 

importância para a sobrevivência no longo prazo. 

Com o intuito de contribuir para a implementação de estratégias e consecução de 

objetivos, várias ferramentas do processo de planejamento e controle foram 

desenvolvidas; porém, pesquisas concluíram que as organizações planejam muito bem, 

mas falham ao implementar as estratégias que poderiam levá-las a uma posição 

diferenciada de mercado (KAPLAN e NORTON, 2001, pág. 11). 

A maioria das ferramentas voltadas para o processo de planejamento e controle 

do desempenho, hoje em uso pelas organizações, foca muito o aspecto financeiro da 

gestão, em especial por estarem ligadas à divulgação de resultados trimestrais pelas 

empresas, para fins de prestação de contas ao mercado de capitais. Embora o processo 

de divulgação de contas trimestrais esteja baseado em conceitos da Contabilidade 

Financeira, estas mesmas informações não se encaixam ao modelo de decisão de 

gestores internos das empresas, que necessitam de informações operacionais oportunas 

e mais detalhadas (JOHNSON e KAPLAN, 1987, pág. 6). 

Desde o impacto das críticas de JOHNSON e KAPLAN (1987, pág. 5), de que onde 

um sistema ineficiente de controle gerencial estivesse em uso, a melhor conduta 

ocorreria quando os gestores entendessem a irrelevância do sistema e os desprezaria, 

desenvolvendo unilateralmente seu próprio sistema de informações, os pesquisadores 

vêm propondo melhorias para o sistema de controle gerencial (baseado no Modelo 

Contábil de geração de informações), com a finalidade de que o mesmo possa suportar 

as decisões estratégicas e operacionais dos gestores. 
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Também ECCLES (1991) ressalta a inadequação das medidas financeiras 

tradicionais para mensurar o desempenho das empresas. Já em 1951 a General Electric 

estava desenvolvendo um conjunto de medidas-chave de desempenho para seu 

negócio, tais como participação de mercado, produtividade, atitudes de funcionários, 

responsabilidade pública, divididas entre visão de curto e longo prazo. 

A mesma visão nos apresenta HERGERT e MORRIS (1989) ao comentarem as 

inadequações das informações contábeis tradicionais para satisfazer as necessidades da 

análise da cadeia de valor, para fins de planejamento estratégico. 

Uma das contribuições para responder àquelas críticas foi o BSC (traduzido 

livremente por sistema equilibrado de medidas de desempenho). Apesar de desenvolvido 

para ser um sistema de medição de desempenho, ele também evoluiu para um sistema 

de monitoramento de estratégias, que pode ser utilizado para comunicar e alinhar a 

estratégia da empresa para todos os níveis funcionais. Conforme COSTA (2001, pág. 12) 

a prática mostrou que os gestores podem utilizar o sistema não só para comunicar a 

estratégia, mas também para gerenciá-la. 

O BSC foi divulgado no início da década de 1990 (KAPLAN e NORTON, 1992), e 

estruturado para integrar medições de desempenho, e proporcionar análise consistente 

de informações sobre o cumprimento da missão e nível de sucesso na implantação da 

estratégia das empresas. 

Ao contrário da visão tradicional, centrada no desempenho financeiro de curto 

prazo e vinculada ao orçamento anual rígido, o BSC incorpora, juntamente com as 

medidas financeiras, vetores de desempenho futuro que são evidenciados por intermédio 

de medidas não financeiras, obtendo-se assim um sistema equilibrado de medição de 

desempenho e alinhamento à estratégia, o qual propõe responder às necessidades das 

empresas na era do conhecimento. 

Conforme pesquisa (KAPLAN e NORTON, 1996a, pág. 193) sobre práticas de 

administração com Sistemas de Medição de Desempenho (SMD), realizadas com 

executivos que tentavam implantar o BSC como sistema de controle gerencial, as quatro 

grandes barreiras identificadas foram: 

• Fracasso ao tentar definir e transmitir a visão e estratégia da companhia em 

termos operacionais; 
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• Dificuldade de relacionar os objetivos de longo prazo da organização com as 

metas funcionais, das equipes de trabalho, e dos indivíduos; 

• Falha ao correlacionar a alocação de recursos com os objetivos estratégicos 

definidos; e, 

• Falha (ou falta) na medição sistemática da validade da estratégia (“feedback”). 

O sistema de controle gerencial BSC foi desenvolvido e difundido por Robert S. 

Kaplan, da Universidade de Harvard, em conjunto com David P. Norton. Sua utilização 

inicial concentrava-se em ressaltar a importância do equilíbrio entre indicadores de curto 

e longo prazo, entre indicadores financeiros e não-financeiros, entre indicadores de 

tendência e os de ocorrência de eventos, e entre as perspectivas interna e externa de 

desempenho das empresas. Basicamente, o modelo estava voltado para a importância 

de se ter uma estratégia definida de atuação, e em sua disseminação e controle por toda 

a organização. 

Todos os sistemas de medição de desempenho são instrumentos de atuação 

balizados por estratégias. Embora estas difiram de empresa para empresa, os controles 

devem ser projetados para as necessidades específicas das estratégias adotadas. 

A estratégia visa descrever a direção geral em que uma organização planeja 

mover-se para atingir seus objetivos. Uma empresa determina suas estratégias 

comparando suas competências com as oportunidades do mercado. 

De acordo com DRUCKER (1996, pág. 215), qualquer que seja o propósito das 

companhias, elas devem: 

• Decidir quais oportunidades deve perseguir e quais riscos devem, e são 

capazes, de aceitar. 

• Decidir sobre o escopo e estrutura, e especialmente sobre o equilíbrio preciso 

entre especialização, diversificação e integração. 

• Decidir entre tempo e dinheiro, entre fazer e comprar, para atingir seus 

objetivos. 

• Decidir sobre a estrutura apropriada para a organização, perante sua realidade 

econômica, suas oportunidades e medidas de desempenho. 

Todas estas decisões têm impacto sobre as empresas, e devem ser monitoradas, a 

fim de que se tenha certeza da obtenção dos objetivos. 
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O SMD, portanto, deve auxiliar os gestores no seu processo de tomada de 

decisões. De acordo com DRUCKER (1996, pág. 647), os elementos de um processo de 

tomada de decisões são os seguintes: 

• Distinguir entre uma situação excepcional ou uma situação genérica; esta 

última sempre demandará uma decisão que estabeleça uma regra ou princípio. 

• Clara definição do objetivo da decisão; quanto mais específica for a decisão, 

maior a probabilidade de que ela resolva o problema de forma satisfatória. 

• Ter convicção de que uma determinada ação é a correta para a situação, 

antes de implementá-la, total ou parcialmente. 

• Converter a decisão em ação. 

• Obter feedback (realimentação) quanto aos efeitos da decisão. 

De acordo com KAPLAN e NORTON (1996a, pág. 10) o sistema do BSC introduz 

quatro processos de administração que, separadamente e em combinação, contribuem 

para vincular os objetivos estratégicos de longo prazo com decisões de curto prazo. 

O primeiro processo, traduzindo a visão, auxilia os gestores a construir um 

consenso sobre a visão e estratégia da organização. 

O segundo processo, comunicando e vinculando, permite aos gestores comunicar 

suas estratégias por todos os níveis hierárquicos da organização, e determinar um 

vínculo entre as estratégias corporativas e os objetivos departamentais e individuais. 

O terceiro processo, planejamento empresarial, capacita a organização a integrar 

seus planos financeiros e de negócios com a estratégia; define critérios de alocação de 

recursos baseado na estratégia. 

O quarto e último processo, “feedback” (realimentação) e aprendizagem, dá à 

organização a capacidade do aprendizado estratégico, ou seja, avaliar a estratégia em 

curso perante o desempenho recente, e mudar os objetivos tanto de curto prazo 

(“milestones”) quanto de longo prazo. 

O BSC é construído sob o alicerce de quatro perspectivas, que constituem o foco 

de análise para os gestores (KAPLAN e NORTON, 1996a, pág. 10): 

• Perspectiva financeira – os objetivos financeiros da entidade servem de foco 

para as medidas e objetivos das três outras perspectivas. Cada indicador de 
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desempenho selecionado deve ser parte de uma relação de causa e efeito que culmina 

com a melhoria do desempenho financeiro. 

• Perspectiva do cliente – as organizações devem identificar os segmentos de 

mercado e os clientes, pelos quais ela pretende competir. Esta perspectiva permite às 

organizações alinhar os indicadores de clientes (satisfação, lealdade, retenção, aquisição 

e rentabilidade) com os segmentos de mercado e clientes que serão abordados. 

• Perspectiva dos processos internos de negócios – os gestores identificam os 

processos internos que são os mais críticos, com o fito de se atingir os objetivos da 

perspectiva do cliente e da perspectiva financeira. Dentro da visão da cadeia de valor, os 

processos internos poderiam ser divididos em: 

o Inovação – inclui identificar o mercado e criar os produtos e serviços 

demandados. 

o Operação – inclui produzir os produtos e serviços demandados, e 

entregá-los de acordo com o pedido do cliente. 

o Pós-venda – inclui o atendimento ao cliente durante o uso do produto 

fornecido (eventualmente, inclui também a atuação no processo de 

descarte do produto). 

• Perspectiva de aprendizagem e crescimento – inclui avaliar sua infra-estrutura 

de pessoas, sistemas e cultura organizacional, a fim de suportar os processos internos 

definidos como mínimos e adequados para atender aos clientes. 

 
1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho enfoca o uso do BSC como um SMD que visa contribuir e monitorar 

os resultados derivados da implantação da estratégia definida pela organização, e 

viabilizar a mudança de rumo nos objetivos de longo prazo, devido às mudanças no 

ambiente no qual a organização opera. 

A análise do BSC como um SMD se dá num ambiente operacional que têm 

grande preocupação com o papel social dos empreendimentos que visam o retorno 

financeiro, bem como sob a ótica do convívio simultâneo de várias ferramentas de 
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gestão, que são estudadas, e efetivamente utilizadas, pelas organizações com fins 

lucrativos. 

Entre as ferramentas utilizadas para mensuração de desempenho das 

organizações estão a Gestão baseada no Valor – VBM, o Balanced Score Card, a 

Pirâmide da Performance, o Modelo Quantum de Desempenho, dentre outros. Uma 

comparação superficial dos modelos é efetuada dentro do capítulo relacionado aos 

fundamentos conceituais de SMD. 

 

1.3. OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma proposta de aprimoramento do 

modelo do BSC, como Sistema de Mensuração de Desempenho, capaz de ser aplicado 

em segmentos econômicos de maneira geral, e especificamente no processo / negócio 

de distribuição de produtos químicos. 

Para que se possa alcançar o objetivo geral, têm-se os seguintes objetivos 

específicos: 

• Pesquisar os fundamentos conceituais do Modelo do “Balanced Score Card”; 

• Comparar o BSC com alguns sistemas de mensuração de desempenho, com o 

intuito de ressaltar os pontos fortes e os pontos fracos do modelo de KAPLAN e 
NORTON; 

• Propor um aprimoramento do modelo, de forma que o mesmo possa responder 

às atuais demandas do ambiente econômico das entidades. Este aprimoramento passa 

pela proposta de adição de uma nova perspectiva, bem como pela adição de ferramentas 

da Administração por Objetivos na construção do BSC; 

• Indicar como o BSC pode ser implantado numa aplicação simulada dirigida ao 

segmento de distribuição de produtos químicos. 

O fruto do trabalho será uma proposta de aprimoramento do BSC, com o objetivo 

de demonstrar uma aplicação específica em empresa do segmento econômico de 

distribuição de produtos químicos. 

Tal aplicação visa demonstrar a validade da proposta, de forma que o modelo 

possa ser utilizado, com adaptações, por qualquer entidade econômica. 
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1.4. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho restringe-se a uma proposta de aprimoramento do BSC, com um 

ensaio de implantação numa empresa do segmento de distribuição de produtos 

químicos. Desta forma, limita-se a propor uma modelagem do BSC, para uso no 

processo de planejamento e controle de gestão, para empresas daquele segmento. 

Da mesma forma, a proposta do trabalho visa contribuir para o modelo “Balanced 

Score Card”, referente às relações de causa e efeito entre os indicadores, bem como 

relacionadas ao processo de implantação do modelo numa entidade econômica. 

Este estudo não tem a pretensão de apresentar um novo modelo de gestão de 

processos. Também não pretende demonstrar a eficácia da metodologia proposta, já que 

não investiga o processo de implantação do modelo numa entidade. Nem tampouco 

pretende mensurar a eficácia do modelo durante o uso do modelo um período definido de 

tempo. Visa apresentar uma metodologia que pode ser utilizada como ponto de partida 

na implantação de um sistema de controle gerencial baseado na metodologia do BSC. 

 

1.5. METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

Conforme GIL (1999, pág. 43), a pesquisa exploratória visa: 

“... desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em 

vista, a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores”.  

Desta forma, proporciona uma maior familiaridade com o problema, estimulando a 

compreensão com base em uma nova visão. 

KÖCHE (2003, pág. 126) ressalta a importância da pesquisa exploratória, em 

especial no campo das ciências sociais. Segundo ele: 

“... é necessário desencadear um processo de investigação que 

identifique a natureza do fenômeno e aponte as características 

essenciais das variáveis que se quer estudar. Na pesquisa exploratória 

não se trabalha com a relação entre variáveis, mas com o levantamento 
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da presença de variáveis e da sua caracterização quantitativa ou 

qualitativa”. 

Este é o tipo de pesquisa utilizada no presente trabalho; assim, inicia-se com uma 

revisão bibliográfica, a qual levanta as informações sobre o objeto da dissertação, busca 

um fundamento conceitual do trabalho, e seleciona técnicas, variáveis e métodos que 

sustentarão a melhoria sugerida ao modelo objeto do estudo. 

O estudo conclui com uma aplicação simulada de identificação dos indicadores 

estratégicos de desempenho, de uma empresa do ramo de distribuição de produtos 

químicos, como parte de seu processo de planejamento e controle de resultados. 

  
1.6. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 
Apesar dos vários trabalhos dedicados ao “Balanced Score Card” - BSC, não 

foram localizados exemplos, na literatura pesquisada, que retratassem a iniciativa de 

propor melhorias ao modelo, e ao mesmo tempo sugerir uma instrumentação para 

demonstrar procedimentos de escolha de indicadores estratégicos. Este trabalho visa 

contribuir com sugestões para sanar estas lacunas. 

 

1.7. ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS 

 

O primeiro capítulo descreve o cenário em que o trabalho se desenvolve, 

definindo objetivos, relevância e estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo apresenta os fundamentos conceituais do Modelo “Balanced 

Score Card”, tal qual difundido por seus idealizadores. 

O capítulo três discorre sobre o conceito da Administração por Objetivos (APO), 

cujos conceitos serão utilizados na concepção do processo de melhoria do BSC, e 

também sobre o conceito de mensuração de processos operacionais, e onde esta 

análise auxilia os gestores na tarefa de aplicar a metodologia do BSC. 

O capítulo quatro descreve a proposta sobre a melhoria ao BSC para fins de 

utilização como ferramenta de mensuração de processos operacionais, e avaliação de 

desempenho. Neste momento, apresentamos a contribuição que a Administração por 
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Objetivos pode proporcionar no processo de identificação dos indicadores estratégicos 

do BSC. 

O quinto capítulo apresenta o modelo proposto do BSC, com uma aplicação 

simulada num ambiente de negócios, e descreve o modo pelo qual o mesmo pode ser 

implantado no segmento de distribuição de produtos químicos.  

Por fim, apresentam-se as conclusões e recomendações do trabalho, juntamente 

com sugestões de pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTOS CONCEITUAIS DA METODOLOGIA DO “BALANCED 
SCORE CARD” 

 

2.1. MODELO DE KAPLAN E NORTON 

 

A partir do trabalho de JOHNSON e KAPLAN (1987), os gerentes em geral 

passaram a questionar o uso excluviso ou isolado das medidas financeiras tradicionais 

de medição de desempenho, baseadas na Contabilidade Financeira, em especial 

aquelas geradas para atendimento dos usuários externos. Nesta mesma ocasião, muitos 

gestores na Europa e nos Estados Unidos passaram a conhecer os conceitos de 

Gerenciamento da Qualidade Total (TQM). 

O crescimento do TQM chamou a atenção dos gestores para a importância de 

estabelecer o foco no consumidor como forma de melhorar a qualidade dos produtos e 

serviços, e assim poderem obter uma vantagem competitiva. 

Segundo KAPLAN e NORTON (1996a, pág. vii), o Instituto Nolan Norton, unidade 

de pesquisa da KPMG, patrocinou um estudo feito em 1990 em diversas empresas, 

intitulado “Measuring Performance in the Organization of the Future”. Os participantes 

deste estudo já acreditavam que a dependência de medidas de desempenho baseadas 

em dados contábeis derivados da Contabilidade Financeira estava impedindo as 

empresas de gerar valor econômico para os investimentos. 

Como resultado deste estudo ficou constatada existência de vários sistemas 

inovadores de medição de desempenho, destacando-se um sistema criado na empresa 

Analog Devices, que descrevia uma abordagem para medir o índice de progresso em 

atividades de melhoria contínua, e mostrava a utilização de um recém-criado “Score 

Card” Corporativo que continha além de medidas financeiras tradicionais, outras medidas 

de desempenho relativas a prazos de entrega aos clientes, qualidade e ciclo de 

produção, e ainda eficácia no desenvolvimento de novos produtos. 

A partir do sistema criado na Analog Devices, as discussões do grupo de 

pesquisadores conduziram à ampliação do “Score Card”, dando origem ao atual modelo 

do BSC, cujo conceito foi descrito pela primeira vez em 1992 (KAPLAN e NORTON, 

1992). 
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Inicialmente, o BSC era visto apenas como um sistema de avaliação por 

indicadores; o objetivo consistia em resolver problemas de mensuração e não havia 

ainda uma conscientização a respeito da implantação do modelo. Entretanto, verificou-se 

que as empresas estavam usando o BSC na solução de problemas muito mais 

importantes que a simples mensuração do desempenho; descobriu-se que muitas 

empresas que utilizavam o novo modelo implementavam com êxito as novas estratégias 

e apresentaram resultados positivos em relativamente curto período de tempo após a 

implantação. 

Ao examinar o desempenho das empresas bem sucedidas na implementação do 

BSC, seus criadores resolveram ampliá-lo visando comunicar novas estratégias e alinhar 

as empresas às estratégias definidas pela administração. Isto visava afastar os gestores 

do foco de curto prazo, na redução de custos, e na concorrência de preços baixos, 

procurando gerar oportunidades de crescimento, oferecendo aos clientes produtos e 

serviços personalizados com alto valor agregado. Com isto, afirmaram o surgimento de 

um novo modelo organizacional que denominaram de organização orientada para 

estratégia (KAPLAN e NORTON, 2001, pág. 17). Neste modelo adaptado, os executivos 

das organizações aplicavam o BSC para alinhar as unidades de negócios, as unidades 

de serviço compartilhado, as equipes e os agentes em torno de metas organizacionais 

gerais. Isto resultou na concentração dos processos gerenciais críticos em torno da 

estratégia da empresa, que passava a ser o novo foco do sistema de medição de 

desempenho. 

 

2.2. ANÁLISE DAS PERSPECTIVAS DO MODELO BSC 

 

É preciso ressaltar que o BSC não é um sistema de controle de resultados, mas 

um sistema de planejamento e controle de processos, utilizado para comunicação, 

informação e aprendizagem, que traduz a missão e a estratégia da companhia em 

objetivos e medidas estruturados segundo quatro perspectivas distintas: a financeira, do 

cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento. Esta estrutura, 

detalhada na Fig. 2.1 seguinte, possibilita segundo indicadores selecionados mediante 

relação de causalidade, articular os resultados desejados pela organização como os 
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vetores de desempenho atuais e futuros. Estes indicadores são usados para comunicar a 

estratégia da organização e viabilizar o alinhamento das iniciativas individuais, 

organizacionais e interdepartamentais, para consecução de uma meta comum. 
Figura 2.1 – Perspectivas do BSC (Balanced Score Card) 

 

Ao contrário do sistema tradicional de controle de resultados baseados em 

orçamentos rígidos, o BSC permite flexibilidade para correção de rota e alteração de 

estratégias, conforme feedback do meio ambiente. 

As quatro perspectivas do BSC devem ser entendidas tomando-se por base 

respostas às seguintes questões, associadas a cada uma das perspectivas, ou seja, 

(KAPLAN e NORTON, 1996a, pág. 25): 

• Perspectiva financeira – para sermos bem sucedidos financeiramente, 

como devemos ser vistos pelos nossos acionistas? 

• Perspectiva do cliente – para cumprirmos nossa missão, como devemos ser 

vistos pelos nossos clientes? 

• Perspectiva dos processos internos – para satisfazermos nossos clientes, e 

conseqüentemente nossos acionistas, em quais processos internos nós devemos 

alcançar a excelência? 

Fonte: KAPLAN e NORTON, 
1996a, pág. 9
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• Perspectiva do aprendizado e crescimento – para suportar nossa visão, 

como podemos melhorar nossa capacidade de aprender e inovar? 

A cada uma destas respostas corresponde uma série de objetivos, indicadores, 

metas e planos de ação, todos integrados à estratégia formulada pela organização. 

As medidas financeiras de desempenho indicam se a estratégia da empresa, sua 

implementação, e execução estão contribuindo para a melhoria dos resultados 

financeiros e sintetizam as conseqüências econômicas das ações executadas. 

A perspectiva do cliente permite identificar os segmentos de clientes e mercados 

onde a organização pretende competir e as medidas de desempenho associadas. Além 

das medidas essenciais de resultados, as empresas devem incluir também medidas de 

propostas de valor que a empresa possa oferecer aos segmentos-alvo. 

A perspectiva dos processos internos deve tornar possível identificar os processos 

internos críticos onde a organização deve alcançar a excelência, oferecendo propostas 

de valor capazes de atrair e reter clientes em nichos de mercado, e satisfazer as 

expectativas dos acionistas quanto aos níveis desejados de retorno financeiro. Nesta 

perspectiva observa-se uma diferença fundamental entre a abordagem tradicional, que 

mantém o foco na melhoria dos processos existentes, e a abordagem do BSC, que 

ressalta a importância de se identificar processos inteiramente novos onde a empresa 

deve atingir a excelência para atender plenamente as necessidades, atuais e futuras, de 

seus clientes e mercados. 

A perspectiva do aprendizado e crescimento parte da suposição que as 

organizações não serão capazes de atingir suas metas de longo prazo para clientes e 

acionistas, utilizando as tecnologias e conhecimentos atuais. Em conseqüência, as 

organizações devem investir na reciclagem dos funcionários e colaboradores, no 

aperfeiçoamento da tecnologia da informação e sistemas corporativos, e no alinhamento 

dos procedimentos e rotinas organizacionais. 

Podemos neste momento questionar se quatro perspectivas são suficientes; os 

criadores do modelo BSC afirmam que: 

“... as quatro perspectivas do BSC foram consideradas robustas perante 

uma grande variedade de empresas e indústrias. Mas as quatro 
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perspectivas devem ser consideradas em conjunto como um guia, não 

uma camisa de força”. (KAPLAN e NORTON, 1996a, pág. 34). 

OLVE et al. (2001, pág. 89) analisaram outras perspectivas que poderiam ser 

acrescentadas ao BSC, e mencionaram os exemplos de empresas como ABB 

(corporação multinacional na indústria de engenharia elétrica), HALIFAX (conglomerado 

com operações de varejo, crédito ao cliente, seguro, e produtos financeiros), SKANDIA 

(companhia seguradora), ELECTROLUX (fabricante de eletrodomésticos), BRITISH 

AIRWAYS (companhia aérea), COCA COLA BEVERAGES (unidade da Suécia), SKF 

(fabricante de rolamentos de suspensão) e KAPPAHL (rede de varejo), que resolveram 

introduzir em seus modelos de SMD, novas perspectivas focalizando os recursos 

humanos e segurança e saúde. 

Pode-se concluir que as empresas ao utilizarem o modelo do BSC devem analisar 

suas necessidades internas, e foco do que realmente é crítico para o sucesso do 

empreendimento, ao decidirem quantas e quais perspectivas devem ser adotadas. 

 

2.3. A DINÂMICA DO BSC PARA AÇÃO ESTRATÉGICA 

 

É importante observar que o BSC não é um sistema de medidas operacionais. As 

empresas inovadoras o adotaram como um sistema de monitoramento da estratégia com 

o fito de viabilizar os processos gerenciais críticos. A Fig. 2.2 seguinte mostra o BSC 

como estrutura para implantação e acompanhamento da estratégia, através dos 

seguintes conjuntos de ações (KAPLAN e NORTON, 1996b): 

a) Esclarecendo e traduzindo a visão e a estratégia – este processo esclarece 

a estratégia definida pela organização, identificando alguns vetores críticos que justificam 

a adoção da estratégia; 

b) Comunicando e associando objetivos e medidas estratégicas – este 

processo visa difundir pela organização (desde a Alta Administração até o menor nível da 

estrutura), os objetivos críticos que devem ser alcançados no cumprimento da missão 

organizacional; 
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c) Planejando, estabelecendo metas e alinhando iniciativas estratégicas – este 

processo deve impulsionar a empresa para as mudanças necessárias, estabelecendo 

metas ambiciosas (embora factíveis) de desempenho; e. 

d) Melhorando o feedback e o aprendizado estratégico – este processo 

permite que os gestores monitorem a implantação da estratégia, e se necessário, 

efetuem mudanças de rumo. Deste processo, resulta o aprendizado em nível estratégico. 
Figura 2.2 – Estrutura de implantação e acompanhamento do BSC 

 

A estrutura apresentada oferece fácil compreensão do BSC, porque sintetiza todo 

o conjunto de ações embutidas neste sistema, mostrando os vínculos existentes entre as 

ações e a sua concepção básica de funcionamento. 

KAPLAN e NORTON (2001, pág. 18) expõem que os relatos das empresas bem 

sucedidas na implantação do modelo se caracterizavam pela constância no uso de dois 

termos: alinhamento e foco, revelando um padrão consistente na obtenção do foco e 

alinhamento estratégico.  

As organizações executaram as estratégias a partir dos mesmos recursos físicos e 

humanos que anteriormente produziam algum desempenho decepcionante. A diferença 

Fonte: KAPLAN e NORTON, 
1996b.
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no desempenho foi o uso do BSC, que ajudou a concentrar todos os recursos 

organizacionais na nova estratégia.  

O BSC capacitou as organizações bem-sucedidas a construir um novo tipo de 

SMD – concebido para gerenciar a estratégia. O processo de gestão da estratégia foi 

definido por ROCHA (1999, pág. 46) como aquele que possibilita a tomada de decisões e 

a implementação de ações que visa a conceber, desenvolver, implementar e sustentar 

estratégias que garantam vantagens competitivas a uma organização. 

Ainda segundo o autor, a gestão estratégica é a parte da gestão global das 

organizações que se preocupa em acompanhar as ações das entidades de seu ambiente 

próximo – tais como concorrentes, fornecedores, clientes, usuários finais de produtos e 

serviços, e governo – para conceber e implementar estratégias que lhes permitam 

manter-se à frente dos competidores quando se relaciona ao mercado explorado pela 

entidade. 

A proposta do BSC se encaixa neste processo de monitoramento e 

acompanhamento, e apresenta três dimensões distintas: 

• Estratégia – principal item da agenda organizacional; o modelo demanda a 

descrição e comunicação da estratégia de maneira compreensível e que servindo como 

base para a ação. 

• Foco – todos os recursos e atividades da organização se alinham com a 

estratégia. 

• Organização – todo o pessoal se mobiliza para formas de atuação 

radicalmente novas. 

Na abordagem da organização orientada para estratégia, foram identificados cinco 

princípios comuns de implantação, conforme detalhado na Fig. 2.3 a seguir. 
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Figura 2.3 – Princípios de implantação do BSC 

 

Da perfeita assimilação destes princípios e sua correta aplicação, depende o 

sucesso na implementação do BSC, conforme segue (KAPLAN e NORTON, 2001, pág. 

20): 

• Traduzir a estratégia em termos operacionais – mostra como o BSC pode 

fornecer a receita para criação de valor no longo prazo, diferenciado para os clientes e 

segmentos de mercado desejados. O BSC fornece um referencial para descrever e 

comunicar a estratégia de maneira coerente; nas palavras dos criadores do modelo “não 

seremos capazes de implementar a estratégia se não conseguirmos descrevê-la”. 

• Alinhar a organização à estratégia – mostra como quebrar as barreiras 

funcionais das estruturas tradicionais das organizações, os chamados silos funcionais. A 

sinergia é a meta mais abrangente do projeto organizacional; para que o desempenho 

seja superior à soma das partes, as estratégias individuais devem ser conectadas e 

integradas. 

• Transformar a estratégia em tarefa de todos – mostra como as 

organizações focalizadas na estratégia exigem e induzem todos os seus funcionários a 

Fonte: KAPLAN e NORTON, 2001, 
pág. 19
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compreenderem a estratégia e desempenhar as suas tarefas cotidianas de modo que 

todos contribuam para o êxito da estratégia. 

• Converter a estratégia em processo contínuo – mostra como converter a 

estratégia de evento anual isolado do planejamento estratégico, em processo contínuo. 

Alguns temas devem ser ressaltados, como: 

i. As organizações devem conectar a estratégia ao processo orçamentário; o BSC 

deve fornecer os critérios para a avaliação de investimentos e alocação de recursos. Isto 

resguarda as iniciativas de longo prazo das pressões para a apresentação de bom 

desempenho financeiro no curto prazo. 

ii. O corpo diretivo deve implantar reuniões gerenciais simples para avaliação da 

estratégia em curso. 

iii. Os gestores devem perseguir evidenciar as relações de causa e efeito nas 

hipóteses estratégicas. 

• Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva – mostra que a 

importância para o sucesso da implantação do modelo é o senso de propriedade e o 

envolvimento ativo da equipe executiva. A primeira tarefa da alta administração é tornar a 

mudança em algo óbvio para todos. Em seguida, os executivos estabelecem um 

processo de gestão para orientar a transição; neste momento, é importante ressaltar os 

novos valores culturais da organização, e romper com as estruturas tradicionais de 

poder. 

 
2.4. INDICADORES DO DESEMPENHO E O BSC COMO UM SISTEMA DE MEDIÇÃO DO 

DESEMPENHO 

 

As empresas na atualidade estão inseridas em um ambiente de competitividade. 

PORTER (1991, pág. 49) afirma que: 

“... existem três abordagens estratégicas genéricas potencialmente bem 

sucedidas para superar as outras empresas em uma indústria: liderança 

no custo total, diferenciação e enfoque”.  

Por esta afirmação, fica claro que, para avançar em um ambiente competitivo, é 

necessário que a empresa tenha um processo estratégico para a definição do diferencial 

a ser implementado, fazendo uma opção de seu formato de ação sobre o mercado. 
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O modo de proceder da empresa é definido a partir das opções estratégicas para 

o negócio em que atua. Desejavelmente as decisões de estratégia são determinadas 

valendo-se de um planejamento prévio e da avaliação contínua de sua validade no 

horizonte temporal. 

As organizações necessitam aferir constantemente se o seu desempenho está 

compatível com as premissas estratégicas estabelecidas no processo de planejamento. 

Desvios de rumo podem levar à perda da capacidade competitiva da organização. É 

necessário, portanto, que o gerenciamento do processo de geração de valor da empresa 

seja supervisionado por um sistema de medição que reflita a performance e esteja 

orientado para a consecução dos objetivos estratégicos. 

Entretanto, o ambiente de negócios atual se tornou complexo e desafiador para 

um processo de gerenciamento integrado, que busque contemplar todos os fatores que 

influenciam o desempenho. KAPLAN e NORTON (1996a, pág. 4) alertam sobre um novo 

conjunto de premissas operacionais, as quais devem guiar as empresas na era da 

informação, a saber: 

• Processos interfuncionais – processos que transcendem a especialização e 

habilidades dos agentes da empresa; a organização da era da informação opera com 

processos de negócios integrados que “cruzam” as fronteiras funcionais tradicionais. 

• Ligação com clientes e fornecedores – a tecnologia da informação permite a 

integração e otimização de toda a cadeia de geração de valor. 

•  Segmentação de clientes – as empresas devem aprender a oferecer produtos 

customizados para os diversos segmentos de clientes que escolheu explorar, sem 

incorrer em penalidades ligadas a estratégia de produzir grandes variedades, e 

pequenos volumes. 

• Escala global – combinar a eficiência de operações globais com o foco de 

marketing nos clientes locais. 

• Inovação – as empresas devem se antecipar às necessidades futuras de seus 

clientes, provendo novos produtos e serviços, incorporando novas tecnologias, e 

administrando o ciclo de vida de seus produtos, que tendem a se tornar cada vez mais 

curtos. 
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• Funcionários do conhecimento – as empresas devem gerir sua força de trabalho 

visando agregar valor aos clientes usando o conhecimento adquirido dos funcionários, e 

orientando as informações que os mesmos podem fornecer quando em contato direto 

com o usuário final de seus produtos. 

De acordo com SIMONS (2000, pág. 57): 

“... gestores de uma organização que têm pouca informação não 

possuem os meios para comunicar metas eficazmente e são forçados a 

tomarem decisões aleatoriamente – por intuição”.  

Com esta abordagem, o sistema de medição de desempenho deve ser 

estruturado com um formato que possibilite à informação fluir pela empresa de maneira 

coordenada com as demais funções de informações organizacionais. Com relação à 

avaliação da estratégia empresarial, deve haver padrões estabelecidos, para que se faça 

um paralelo entre o que foi realizado e o que era esperado para o processo em análise. 

Conforme HRONEC (1994, pág. 5): 

“... medidas de desempenho são sinais vitais da organização. Elas 

informam às pessoas o que estão fazendo, como elas estão se saindo e 

se elas estão agindo como parte do todo”. 

A avaliação do desempenho deve, então, estar conectada muito fortemente ao 

que foi definido na estratégia da empresa (meta específica), mantendo uma forma 

sistêmica e integrada. 

A avaliação de desempenho deve ser vista como uma ferramenta importante e de 

presença constante, uma vez que será a conexão entre a estratégia e sua execução, 

conforme apresentado na Fig. 2.4. 
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Figura 2.4 – O processo formal do controle 

 

A avaliação de desempenho também facilita que uma execução de estratégia seja 

realizada com o encaminhamento desejado pela visão da organização. 

De acordo com ANTHONY e GOVINDARAJAN (2002, pág. 559): 

“... sistemas de avaliação de desempenho tem o objetivo de controlar a 

obediência à estratégia adotada”.  

Desta forma, a avaliação de desempenho é uma ferramenta de controle gerencial, 

a fim de tornar visível o funcionamento, ou não, da estratégia adotada. 

De forma a manter a eficácia do sistema de avaliação, o estabelecimento de 

metas de desempenho deve ser cuidadoso para evitar que direcione a organização para 

objetivos não factíveis ou distorcidos das reais necessidades preconizadas em sua 

estratégia. 

Para LYNCH e CROSS (1995, pág. 1): 

“O propósito de um sistema de medição de desempenho é motivar o 

comportamento que leve à melhoria contínua em satisfação do cliente, 

flexibilidade e produtividade”.  

Fonte: A N T H O N Y  e 
G O V IN D A R A JA N , 2002, pág. 148
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Estes critérios devem ser levados em conta no momento de definição das 

estratégias a serem perseguidas pela organização. 

De acordo com SILVA (1993, pág. 49): 

“... sistema de mensuração de desempenho é necessário para medir o 

desempenho do negócio e de fábrica em relação às metas e objetivos da 

organização, ao mesmo tempo em que fornece as informações 

adequadas para suportar um processo de contínuo aperfeiçoamento”.  

Ainda segundo o autor, o propósito do sistema de medição do desempenho é 

também a determinação da posição competitiva de uma empresa no mercado. 

O estudo CAM-I CMS (1988), reproduzido por SILVA (1993, pág. 50) sugere que 

a mensuração e o monitoramento do desempenho exigem uma abordagem estruturada. 

A hierarquia do sistema de mensuração de desempenho, capaz de assegurar que as 

medidas usadas atenderão aos objetivos da empresa e sejam adaptáveis às 

necessidades do negócio, está reproduzida na Quadro 2.1 e implica que as medidas de 

desempenho utilizadas em cada nível da hierarquia devem ser inter-relacionadas de 

forma a serem eficazes em um negócio. 
Quadro 2.1 - Hierarquia de Sistema de Mensuração de Desempenho – Estudo CAM-I 

 

FOCO OBJETIVO MEDIDAS DE 
DESEMPENHO 

Mercado Determinar a posição 
competitiva 

Qualidade, Serviços, Custos 
do Ciclo de Vida do 
Produto 

Negócio Total Determinar resultados dos 
negócios 
Executar planos estratégicos 
e operacionais 

Resultado Líquido 
Retorno sobre Vendas 
Participação de Mercado 
Fluxo de Caixa 

Fábrica Determinar o desempenho 
Atender às especificações 
do cliente 

Custo, Qualidade, Entrega, 
Produtividade, Período de 
Processamento 

Processo de Manufatura Controlar os Direcionadores 
de Custos 

Custo, Qualidade, Entrega, 
Estoque, Tempo do Ciclo 
de Produção 

  
Fonte: SILVA, 1993, pág. 51. 
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Para SIMONS (2000, pág. 63) são quatro os critérios que devem ser considerados 

na escolha dos indicadores, a saber: 

• A possibilidade técnica de monitorar e medir vincula-se à capacidade dos 

gestores poderem monitorar o processo diretamente, ou alternativamente, medir a sua 

saída. A opção de mensuração é voltada para o que se pode medir em função da 

facilidade na obtenção de uma medida direta, como o nível de vendas. 

• O entendimento de causa e efeito está voltado para a cadeia de atividades 

vinculadas a uma saída. 

• Monitorar as saídas de processos tende a ser menos custoso que monitorar o 

processo em si. O custo da medição está vinculado diretamente ao resultado que se 

pode obter com esta medição. Deve-se avaliar o custo relativo de gerar informações e o 

benefício que pode ser obtido com estas informações coletadas. 

• Por fim, como a inovação é um processo quase inevitável para a 

sobrevivência das organizações, a avaliação deve estar vinculada às questões ligadas à 

qualidade, eficiência ou segurança. 

As medidas de desempenho devem derivar da declaração da missão da empresa, 

de sua visão e das estratégias organizacionais. Desta forma, devem ajudar a identificar 

desvios das metas / padrões, permitindo que as pessoas possam implementar medidas 

corretivas, e no melhor dos casos, preventivas. 

LYNCH e CROSS (1995, pág. 1) ressaltam que o sistema de medição de 

desempenho deve: 

• Ligar as operações às metas estratégicas; 

• Integrar informações financeiras e não-financeiras, numa maneira que seja útil 

para os gestores operacionais; e, 

• Focar todas as atividades da empresa nas necessidades dos clientes. 

Complementando as características do processo de avaliação de desempenho, 

TEIXEIRA (2003, pág. 25) esclarece que o conceito no contexto organizacional não 

necessariamente passa pelo valor monetário, podendo o desempenho assumir outras 

dimensões, de acordo com o objeto de estudo, tais como quantidade produzida, tempo 

de espera em processos de manufatura, número de clientes em atividade, participação 
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de mercado, rotatividade de funcionários, entrega dos produtos de acordo com o pedido 

do cliente, dentre outros. 

Com base na exposição acima, alguns benefícios advindos da implementação de 

um sistema de medição de desempenho são: 

• Identificar se os requerimentos dos clientes estão sendo atendidos; 

• Ajudar a compreender os processos internos (críticos ou não); 

• Garantir que as decisões estejam sempre embasadas em fatos, e em relações 

de causa e efeito identificadas; 

• Indicar onde devem ser feitas as melhorias; 

• Mostrar se as melhorias implementadas estão proporcionando o rendimento 

esperado; 

• Ser uma ferramenta de comunicação interna; e, 

• Servir como base dos sistemas de remuneração da organização. 

Para cada necessidade estratégica podem ser formulados um ou mais conjuntos 

de indicadores para acompanhar o desempenho da opção estratégica estabelecida, 

mantendo-se os parâmetros acima como premissas. A partir daí, o acompanhamento 

pode ser feito por meio de diferentes modelos de avaliação de desempenho como, por 

exemplo, VBM – “Value-based Management”, e o BSC. 

Neste capítulo, em face da importância do tema para desenvolvimento da 

metodologia proposta, faz-se uma abordagem voltada para o estudo dos sistemas de 

indicadores que interessam de perto ao modelo do BSC. Em conseqüência, são tratados 

aspectos de fundamental importância para orientar o presente trabalho, que consiste em 

estabelecer um modelo de identificação de medidas de desempenho a partir do BSC. 

De acordo com HRONEC (1994, pág. 14) as medidas de saída relatam resultados 

do processo e são utilizadas para controlar recursos e devem representar as dimensões 

de qualidade, tempo e custo. Tais medidas relatam os processos e motivam as pessoas 

a controlá-los, permitindo à administração monitorar o progresso, prever e evitar 

problemas, melhorar continuamente o processo, verificar a seleção das atividades-chave 

e motivar pessoas. A análise das medidas acima permite identificar a existência de vários 

pontos de coincidência das medidas com as quatro perspectivas do BSC. 
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Segundo KAPLAN e NORTON (1996a, pág. 149) as medidas genéricas de 

resultados tendem a ser indicadores de ocorrências (“outcome measures” ou “lagging 

indicators”), como lucratividade, participação de mercado, satisfação de clientes, 

retenção de clientes e habilidades dos funcionários. Por outro lado, os vetores de 

desempenho caracterizados por serem indicadores de tendências (“performance drivers” 

ou “leading indicators”) são específicos da estratégia da organização, como vetores de 

lucratividade, dados dos segmentos de mercado na qual a empresa compete, os 

processos internos específicos e os objetivos de aprendizado e crescimento. 

O BSC deve resultar da combinação adequada de indicadores de ocorrências 

(resultados) e de indicadores de tendência (vetores de desempenho). Os vetores de 

desempenho comunicam a maneira como os resultados devem ser alcançados e se a 

estratégia adotada está sendo bem sucedida, ao passo que os resultados indicam se as 

ações implementadas foram traduzidas em expansão dos negócios com os clientes, e 

em conseqüência, levaram (ou levarão) a empresa aos melhores resultados financeiros. 

Desta forma, os indicadores devem atender às seguintes características: 

• Prospectivos, indicando tendências; 

• Objetivos e imparciais; 

• Justos, devem ser aceitos pelas pessoas que têm de lidar ou trabalhar com 

eles; 

• Quantificáveis, podendo ser traduzido em números e, em conseqüência, 

calculado, agregado e comparado. 

Todavia, a simples escolha de uma abordagem adequada não é suficiente para 

assegurar o êxito no uso dos indicadores, tornando-se necessária também uma correta 

administração e análise dos dados desde a sua coleta. 

O grande desafio na definição dos indicadores é estimular e desenvolver a cultura 

de avaliação do desempenho estratégico, mediante um número limitado de métricas, 

evitando o risco de definir um conjunto incontrolável de variáveis que não poderão ser 

implementadas. 

O processo de seleção e desenvolvimento de indicadores deve ser balizado pelas 

seguintes premissas (KAPLAN e NORTON, 1996a, pág. 44): 

• Os indicadores devem derivar da estratégia da empresa; 
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• Deve ser assegurada a vinculação entre os objetivos e medidas das quatro 

perspectivas do BSC, resultando em temas estratégicos amplos e inter-relacionados; 

• Os indicadores devem ser interligados para comunicar um pequeno número 

de temas estratégicos de maior amplitude, tais como crescimento da empresa, redução 

de riscos financeiros ou aumento da produtividade; e, 

• As medidas estratégicas desenvolvidas devem ser reunidas para estruturar o 

modelo desejado. 

OLVE et al. (2001, pág. 199) ressalta que alguns critérios são úteis para 

determinar quais medidas utilizar: 

• As medidas não devem ser ambíguas e devem ser definidas uniformemente 

em toda a companhia; 

• Tomadas em conjunto, as medidas usadas devem cobrir, de modo suficiente, 

os aspectos do negócio que estão incluídos nas estratégias e nos fatores críticos de 

sucesso; 

• As medidas usadas nas diferentes perspectivas devem estar conectadas de 

maneira clara. Se imaginarmos o quadro de indicadores como uma ferramenta com 

vários níveis de responsabilidade, os esforços descritos na parte inferior do SMD (área 

tática e operacional) pode ser justificados de modo lógico a fim de atingirem os critérios 

na parte superior (área estratégica); 

• As medidas devem ser úteis na fixação dos objetivos considerados realistas 

por aqueles responsáveis por alcançá-los; e. 

• A medição deve ser um processo fácil, sem complicações, devendo 

possibilitar o emprego das medições em sistemas diferentes. 

O BSC fornece uma estrutura para o sistema de gestão de processos, no qual 

cada um de seus componentes está ligado a objetivos estratégicos, e no qual os 

objetivos dos clientes, processos internos, colaboradores e sistemas buscam de forma 

integrada atingir os objetivos econômico-financeiros de longo prazo. 

KAPLAN e NORTON (1996a, pág. 278-279) apontam a evolução do BSC, de um 

sistema de medição de desempenho para um sistema de gestão, em 10 (dez) etapas, a 

saber: 
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I. Esclarecer a visão – os membros da alta administração são reunidos para 

desenvolver uma visão geral do que é a estratégia, de forma compreensível e que possa 

ser comunicada a toda a organização. 

II. Comunicação para a média gerência – os três primeiros níveis de gestão se 

reúnem para aprender e discutir sobre a estratégia, e desenvolver “Score Cards” para as 

Unidades de Negócios. 

III. Eliminar investimentos não estratégicos e lançar programas de mudança 

corporativa – ao esclarecer as prioridades estratégicas, os programas que não 

adicionam valor são abandonados, e o “Score Card” corporativo identifica as 

necessidades de programas de mudança que perpassem diferentes Unidades de 

Negócios. 

IV. Revisão dos “Score Cards” das Unidades de Negócios – visa integrar o 

alto escalão nas estratégias operacionais dos níveis inferiores. 

V. Refinar a visão – visa identificar sinergias entre as Unidades de Negócios não 

percebidas inicialmente; com isto, se atualiza o Score Card corporativo. 

VI. Comunicação do BSC para a organização e estabelecer objetivos 
individuais de performance – é feita a disseminação da estratégia por todos os níveis 

hierárquicos que concentrem poder de decisão na organização. Após isto, os níveis de 

gerência podem associar seus objetivos individuais e incentivos ao Score Card. Vale 

ressaltar que a disseminação das estratégias pelos níveis hierárquicos deve respeitar, na 

nossa opinião, os segredos industriais e do negócio, os quais sempre representam 

vantagens competitivas da organização, e não podem ser transmitidas sem a análise 

prévia dos destinatários. 

VII. Atualizar planos e orçamentos de longo prazo – são estabelecidos 

objetivos de cinco anos para cada medida; os investimentos necessários para seu 

alcance são identificados e iniciados, e o orçamento anual deve reconhecer estes efeitos. 

VIII. Conduzir revisões mensais e trimestrais – dá início ao processo de revisão 

mensal da performance, baseado nos resultados atuais conseguidos, conjugada com 

revisões trimestrais destinadas a focar nos temas estratégicos. 

IX. Realizar revisões estratégicas anuais – atualização dos temas estratégicos, 

sua validação, e cada Unidade de Negócios se posicionam frente à prováveis alterações. 
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X. Associar a performance de todos ao BSC – pelo menos os gestores médios 

com poderes decisórios precisam ligar seus objetivos ao “Score Card”. Todo o sistema 

de remuneração e de recompensas é ligado ao mesmo. 

Vamos agora analisar as perspectivas do BSC em detalhe, juntamente com os 

indicadores mais prováveis de uso. 

 

2.5. INDICADORES PARA A PERSPECTIVA FINANCEIRA 

 

Segundo OLVE et al. (2001, pág. 65), na abordagem financeira do BSC os 

acionistas devem encontrar uma descrição detalhada de suas expectativas com relação 

ao crescimento e à lucratividade de seus investimentos, além do conhecimento completo 

sobre os riscos financeiros existentes, tal como fluxo de caixa negativo, verificando se 

eles são aceitáveis e em que níveis. Isto significa, que muitos dos tradicionais 

instrumentos de controle gerencial na forma de indicadores financeiros estão presentes 

nesta perspectiva. 

De acordo com RAPPAPORT (1998, pág. 32), no processo de criação de valor 

para os acionistas, os indicadores escolhidos devem ser aqueles mais importantes para 

o sucesso da empresa no longo prazo, tais como: taxa de crescimento das vendas, 

margem operacional, alíquotas de imposto de renda, investimento em capital de giro, 

investimentos de longo prazo, e custo do capital empregado. Estas medidas refletem-se 

nas medidas genéricas de fluxo de caixa, lucratividade e liquidez. Estes indicadores 

devem revelar a solidez da companhia. 

Os indicadores com características específicas dos acionistas (tais como RSPL, 

Lucro por Ação, etc.) podem ser considerados no BSC da empresa, no sentido de avaliar 

o retorno total que seu portfolio de investimentos possa gerar. 

Para KAPLAN e NORTON (1992) os objetivos financeiros da empresa devem 

derivar de sua estratégia e devem atuar com o foco dirigido para os objetivos e 

indicadores das demais perspectivas do BSC. Assim, todos os indicadores selecionados 

devem ser componentes de uma estrutura de causa e efeito que é direcionada para a 

medição do desempenho financeiro da empresa. 
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Em resumo, os objetivos e indicadores financeiros devem se prestar a duas 

finalidades: definir o desempenho financeiro esperado da estratégia adotada pela 

empresa e servir de meta principal e final para os objetivos e indicadores das demais 

perspectivas do BSC. 

A escolha dos indicadores financeiros para uma dada empresa deve identificar a 

fase em que se encontra a empresa (ou seus principais produtos ou unidades de 

negócios) quanto ao seu ciclo de vida. KAPLAN e NORTON (1996a, pág. 48) identificam 

três fases: 

• Crescimento – nesta fase a empresa se caracteriza por possuir produtos e 

serviços com destacado potencial de crescimento, necessita fazer investimentos de vulto 

para aperfeiçoamento de produtos e serviços, ampliação de instalações, infra-estrutura e 

redes de distribuição, desenvolvimento de potenciais clientes, etc. 

• Sustentação – nesta fase, a empresa se caracteriza por fazer menores 

investimentos, todos voltados para o aumento da eficiência operacional de curto prazo, 

obrigatoriedade de prover excelentes taxas de retorno para o capital investido, manter a 

participação no mercado em que atua, e gerar retornos consistentes sobre o capital 

investido. 

• Colheita – nesta fase, a empresa se caracteriza por ter necessidade de colher 

os investimentos feitos nas duas fases anteriores; desta forma, o foco está em evitar os 

investimentos além daqueles necessários para manter a atual capacidade produtiva, 

melhoria na eficiência operacional, com redução do investimento em ativo imobilizado e 

capital de giro, e assim maximizar o fluxo de caixa para os investidores no curto e médio 

prazo. 
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Quadro 2.2 – Temas estratégicos da perspectiva financeira do BSC 

 

Portanto, os indicadores financeiros devem ser escolhidos de acordo com a fase 

em que se encontra a unidade de negócios. KAPLAN e NORTON (1996a, pág. 52) 

procuram sintetizar, em uma matriz 3x3, conforme Fig. 2.6 acima, os vetores dos 

objetivos estratégicos resultantes do cruzamento das estratégias genéricas e das fases 

dos ciclos de vida dos negócios.  

A grande importância da perspectiva financeira na ótica do BSC resulta da 

constatação de que todos os objetivos e indicadores das outras perspectivas deverão 

estar vinculados à consecução de um ou mais objetivos da perspectiva financeira. Existe, 

portanto, uma cadeia de relações de causa e efeito entre os indicadores das 

perspectivas dos clientes, dos processos internos e do aprendizado e crescimento, com 

os indicadores financeiros, formando uma grande estrutura de indicadores de resultados 

e vetores de desempenho, que permitem gerenciar estrategicamente a empresa, 

focalizando o objetivo maior de retornos no longo prazo sobre o capital investido. 

KAPLAN e NORTON (2001, pág. 95), no desenvolvimento do mapa estratégico 

para operacionalizar a gestão estratégica do BSC, colocam no topo do modelo a: 

Fonte: KAPLAN e NORTON, 
1996a, pág. 52

TEMAS ESTRATÉGICOS

CRESCIMENTO
DA RECEITA E

MIX

REDUÇÃO DE
CUSTOS E

AUMENTO DE
PRODUTIVIDADE
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Custo vs. taxas de
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por transação)

Tempo de retorno do
investimento
Tempo de produção
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“... estratégia financeira de alto nível, referente ao crescimento, 

rentabilidade e valor para os acionistas. A criação de valor para os 

acionistas é o desfecho almejado por toda estratégia”. 

Independentemente do uso de um ou outro modelo de mensuração econômica, as 

empresas dispõem de duas estratégias básicas para impulsionar o desempenho 

financeiro: crescimento e produtividade (ver FIG. 2.5). 
Figura 2.5 – Estratégias para impulsionar o desempenho financeiro 

 

A estratégia de crescimento da receita se concentra no desenvolvimento de novas 

fontes de receita e lucros. Em geral, apresenta dois componentes: 

• Construção da franquia – busca de novas fontes de receita, provenientes de 

novos mercados, novos produtos ou novos clientes. 

• Aumentar o valor para os clientes – busca conseguir junto aos atuais clientes, 

ampliação do relacionamento, e conseqüentemente, aumento de negócios rentáveis. 

A estratégia de produtividade trata da execução eficiente das atividades 

operacionais em apoio aos clientes. Seu foco é a redução de custo unitário, e o aumento 

da eficiência. Em geral, apresenta dois componentes: 

Fonte: KAPLAN e NORTON, 2001, 
pág. 97
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• Melhorar a estrutura de custos – busca reduzir os custos diretos dos produtos 

e serviços, diminuir os custos indiretos e compartilhar recursos comuns com outras 

atividades ou unidades de negócios. 

• Melhorar o uso dos ativos – busca reduzir o capital de giro e os ativos fixos 

necessários à sustentação de determinado nível de atividade, por meio de melhor 

utilização dos recursos. 

 

2.6. INDICADORES PARA A PERSPECTIVA DE CLIENTES 

 

Segundo OLVE et al. (2001, pág. 66) a perspectiva dos clientes no BSC descreve 

os caminhos a seguir na criação de valor. Isto significa retratar a demanda de recursos 

para satisfazer os clientes e identificar quanto eles estão dispostos a pagar pelos 

produtos e serviços. Portanto, os processos internos e os esforços de desenvolvimento 

da companhia devem ser orientados por esta perspectiva. O grande esforço consiste em 

garantir o crescimento e a retenção da base de clientes, dedicando especial atenção às 

menores mudanças de seu comportamento, sendo capaz de dar uma pronta resposta às 

mudanças detectadas. 

Ainda segundo os autores, a escolha dos indicadores da perspectiva de clientes é 

uma conseqüência natural das estratégias seguidas pela empresa, e devem avaliar 

basicamente as seguintes medidas: 

• Participação de mercado – reflete a proporção da participação da empresa no 

mercado (medido em número de cliente, volume do faturamento, ou unidades vendidas, 

por exemplo).  

• Retenção de clientes – mensura, em termos absolutos ou relativos, o nível de 

relacionamento com os clientes atuais. 

• Captação de novos clientes - mensura, em termos absolutos ou relativos, o 

nível de relacionamento com mercados ou clientes novos. 

• Grau de satisfação do cliente com o produto ou serviço – avalia o nível de 

satisfação dos clientes com a proposição de valor da empresa.  

• Lucratividade do cliente – mensura a lucratividade por cliente ou segmento, 

considerando as despesas requeridas para suporte da atividade. 
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Na Fig. 2.6 se mostra como as cinco medidas essenciais de resultados 

enunciadas por KAPLAN e NORTON (1996a, pág. 68) podem ser estruturadas em uma 

cadeia formal de causa e efeito. A satisfação dos clientes assegura a sua retenção e 

induz um maior relacionamento, resultando em ampliação da participação da empresa no 

mercado. Por outro lado, a captação de novos clientes e a retenção dos atuais resulta 

em maior lucratividade. 
Figura 2.6 – Medidas vitais da perspectiva de clientes 

 

Considerando a importância dos indicadores de clientes para o modelo do BSC, 

procurou-se listar na Quadro 2.3 os indicadores mais comuns nesta perspectiva. 

Fonte: Adaptado de KAPLAN e 
NORTON, 1996a, pág. 68
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Quadro 2.3 – Indicadores estratégicos para a perspectiva de clientes 

 

Os indicadores da perspectiva dos clientes representam as proposições de valor 

que são definidas como os atributos dos produtos e serviços oferecidos pelos 

fornecedores para gerar fidelidade e satisfação nos segmentos-alvo de clientes. 

De acordo com KAPLAN e NORTON (1996a, pág. 73), os vetores de 

desempenho das medidas da perspectiva dos clientes são derivados das proposições de 

valor que, embora variáveis por setor de atividade e segmentos de mercado, possuem 

um conjunto comum de atributos que podem ser divididos em três categorias, conforme 

Fig. 2.7 abaixo: 

• Atributos dos produtos e serviços – englobam a funcionalidade do produto ou 

serviço, preço, e qualidade. Neste ponto, vale lembrar a opção disponível aos clientes 

que querem um fornecedor confiável com preços baixos, e os clientes que querem um 

fornecedor diferenciado que ofereça produtos e serviços exclusivos ou customizados. 

• Relacionamento com os clientes – se refere à entrega do produto e serviço ao 

cliente, incluindo o tempo de resposta, o tempo de entrega, e o sentimento do cliente 

sobre o processo de compra. Incorpora também as medidas que se relacionem com a 

Fonte: KAPLAN e NORTON, 
1996a, pág. 68

INDICADORES MEDIDAS

PARTICIPAÇÃO NO
MERCADO

Participação da empresa no mercado consumidor
Participação da empresa no total de compras dos
clientes-alvo

RETENÇÃO DE CLIENTES Taxa de retenção de clientes por período
Percentual de crescimento de negócios com os
clientes atuais

CAPTAÇÃO DE CLIENTES Número de novos clientes
Volume total de vendas para novos clientes em
segmentos-alvo
Custo de captação de novos clientes
Receita e lucratividade dos novos clientes

SATISFAÇÃO DE CLIENTES Grau de satisfação dos clientes, com os produtos e
serviços oferecidos, medidos por pesquisa de opinião
Avaliação da proposição de valor da empresa, para
com seus clientes

LUCRATIVIDADE DE
CLIENTES

Volume de negócios com os clientes
Lucratividade dos negócios com os clientes dos
segmentos-alvo
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mensuração do custo total que o cliente vai desembolsar com o produto ou serviço 

comercializado (Custo Total da Propriedade do Cliente). 

• Imagem e reputação – estão relacionadas aos fatores intangíveis que atraem 

o cliente para uma empresa, especialmente a geração de fidelidade. Esta dimensão 

permite que a empresa se mostre pró-ativa perante seus clientes. Isto inclui aproveitar as 

vantagens proporcionadas por marcas famosas e imagens associadas aos produtos e 

serviços diferenciados. 
Figura 2.7 – Proposição de valor para clientes 

 

Conforme KAPLAN e NORTON (1996a, pág. 84) ressaltam, enquanto cada 

empresa deve desenvolver seu próprio conjunto de proposição de valor a seus clientes, 

visando capturar seus efeitos no modelo do BSC, todas as proposições tipicamente 

incorporam medidas relacionadas com o tempo de resposta ao cliente, qualidade do 

produto e serviço oferecido, e preço. A Quadro 2.4 retrata os principais indicadores que 

representam estas dimensões. 

Fonte: KAPLAN e NORTON, 
1996a, pág. 74
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Quadro 2.4 – Indicadores estratégicos para proposição de valor aos clientes 

Fon te :  A da p tação  d o  A u to r.

P R E Ç O  P re ço  líq u id o  d e  v en da  
Pe rcen tua l d e  l ic ita çõ e s  g an h a s  
C u s to  T o ta l d a  P ro p r ie d ade  do  C lie n te  

T E M P O  C o n fia b ilid ad e  do s  p ra zos  de  e n trega  
M ed ida  d o  tem po  d e  de sen vo lv im en to  
de  n ovo s  p ro du to s  

Q U A L ID A D E  In d icad o res  de  p e ça s  co m  d efe ito  
D e vo lu çõ e s  fe ita s  p e lo s  c lie n te s  
U so  d e  ga ran t ia s  e  so lic ita çõ es  de  
a ten d im e n to  
C u s to  da  g a ra n t ia  do s  s e rv iço s  

 

 

 
2.7. INDICADORES PARA A PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS 

 
Os indicadores referidos aos processos internos no modelo BSC são originários 

da técnica da Administração da Qualidade Total – TQM (“Total Quality Management”), 

que visa melhorias nos quesitos de tempo, qualidade de produção e redução de defeitos. 

De acordo com OLVE et al. (2001, pág. 67) a perspectiva dos processos internos 

do BSC envolve a descrição de todos os processos da empresa, a partir da análise das 

necessidades dos clientes, através da entrega de produtos e serviços. O propósito da 

análise é eliminar todos os processos que, direta ou indiretamente, não criem valor para 

o cliente. Os processos remanescentes devem ser descritos em termos dos custos, do 

tempo de processo, da garantia da qualidade, etc. A análise sempre inclui a identificação 

de recursos, e das capacidades que a empresa precisa para elevar o seu nível de 

qualidade (satisfação do cliente final). 

KAPLAN e NORTON (1996a, pág. 92) ressaltam que a maioria dos sistemas de 

medição de desempenho em uso hoje nas empresas foca na melhoria dos processos 

internos atuais; isto é, focam o controle e melhoria dos departamentos e centros de 

resultados existentes. 
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São citados como exemplos de medidas, os seguintes indicadores: 

• Produtividade – medida da quantidade produzida em relação ao tempo 

trabalhado ou custo incorrido. 

• Qualidade – é a medida de percentagem de unidades aceitas, comparadas 

com o total produzido. 

• Penetração do produto no mercado dos clientes-alvo. 

• Capacidade de utilização das instalações de produção. 

• Tempo de entrega do produto ou serviço. 

• Nível de cumprimento das promessas feitas aos clientes, com relação à 

disponibilidade do produto e data de entrega. 

Na visão dos autores, este foco em funções deve ser reorientado para o foco em 

processos; cada negócio tem um conjunto único de processos para criação de valor aos 

seus clientes, e produzir resultados financeiros desejados. Na abordagem tradicional as 

ações são direcionadas para o controle e melhoria dos centros de responsabilidade e 

departamentos funcionais, em função de mensurações das medidas financeiras, 

geralmente detalhadas num orçamento operacional anual. No modelo do BSC, tanto os 

objetivos como as medidas derivam de estratégias voltadas para as expectativas de 

clientes e acionistas, permitindo a descoberta de processos novos, nos quais a empresa 

deve buscar a excelência. 

Dentro do modelo do BSC, a perspectiva dos processos internos pode ser 

visualizada através uma cadeia de valores genérica, conforme mostrado na Fig. 2.8. A 

cadeia se inicia com o processo de inovação, continua com o processo de operações 

internas e termina com o serviço de pós-venda. 
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Figura 2.8 – Cadeia de valor da perspectiva dos processos internos 

 

O Processo de Inovação consiste em pesquisar as necessidades latentes dos 

clientes, e em seguida criar os produtos ou serviços que atenderão estas necessidades. 

Sendo efetivo, eficiente e oportuno neste processo, é algumas vezes mais importante 

que a excelência nas operações rotineiras, para empresas com características de longos 

ciclos de desenvolvimento de produtos (como os ramos farmacêuticos e de software). O 

processo é composto de duas fases: na primeira fase a empresa empreende uma 

pesquisa de mercado para identificar o tamanho do mercado consumidor, as 

preferências dos clientes, e o preço para os produtos e serviços a serem ofertados; na 

segunda fase, idealiza-se a oferta dos novos produtos e serviços que a empresa possa 

fornecer. KAPLAN e NORTON (1996a, pág. 99) observam que as empresas dedicam 

pouca atenção à criação de medidas de desempenho para processos de projeto e 

desenvolvimento de produtos, considerando que na era da manufatura os investimentos 

eram mais elevados em processos de produção do que em processos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D). 

Fonte: KAPLAN e NORTON, 
1996a, pág. 96
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Para melhorar a compreensão dos indicadores no processo de inovação, é 

interessante ressaltar alguns indicadores que poderiam monitorar este processo: 

• Percentual de vendas geradas por novos produtos; 

• Percentual de vendas geradas por produtos patenteados; e, 

• Tempo de desenvolvimento e lançamento de novos produtos. 

O Processo de Operações Internas se inicia com o recebimento do pedido do 

cliente, e termina com a entrega do produto ou serviço ao mesmo. Este processo 

evidencia a eficiência, consistência, e entrega oportuna dos produtos e serviços 

existentes aos clientes. As operações existentes tendem a serem repetitivas, para o que 

as técnicas da Administração Científica podem ser aplicadas para controlar e melhorar 

as atividades de recebimento de pedidos, produção, processamento da venda e entrega 

do produto. 

Para melhorar a compreensão dos indicadores no processo de operações 

internas, é interessante ressaltar alguns indicadores que poderiam monitorar este 

processo: 

• Taxa de defeitos de produção (partes por milhão); 

• Taxa de produção de produtos em condições de venda; 

• Nível de re-trabalho; 

• Porcentagem de processos sob controle estatístico. 

O Processo de Serviço Pós-Venda inclui a disponibilidade de prover garantia, 

atividades de reparo para produtos com problemas, recebimento em devolução e troca 

de produtos, e processamento de atividades financeiras como devolução de pagamentos 

ou concessão de créditos por devolução. 

Para melhorar a compreensão dos indicadores no processo de serviço pós-venda, 

é interessante ressaltar alguns indicadores que poderiam monitorar este processo: 

• Taxa de retorno de produtos; 

• Tempo de atendimento à reclamação de clientes; 

• Tempo de substituição de produtos retornados pelos clientes; 

• Tempo de reparo de produtos com defeito. 
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2.8. INDICADORES PARA A PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO 

 
Os indicadores da perspectiva do aprendizado e crescimento são projetados para 

manter a empresa focalizada na criatividade, na melhoria contínua e na adequação ao 

meio ambiente. Segundo OLVE et al. (2001, pág. 70) esta perspectiva focaliza a 

necessidade de renovação das capacidades da organização, como pré-requisito para a 

sua sobrevivência no longo prazo. Desta forma, a empresa não deve se ocupar somente 

em manter e desenvolver o conhecimento necessário para entender e satisfazer as 

necessidades atuais e futuras dos clientes, mas também em sustentar a necessária 

eficiência e produtividade dos processos que criam valor para estes clientes. 

KAPLAN e NORTON (1996a, pág. 126) argumentam que os objetivos desta 

perspectiva criam a infra-estrutura necessária para atingir os objetivos perseguidos nas 

outras três perspectivas, sendo as bases dos resultados excelentes refletidos nos 

processos internos, satisfação dos clientes e resultados financeiros. 

Segundo os autores, três categorias principais de avaliação devem ser 

desenvolvidas: 

• Capacidade dos funcionários – resulta da nova filosofia gerencial da 

importância da contribuição da força de trabalho através da geração de novas idéias de 

melhoria dos processos, e desempenho perante os clientes. Idéias para melhoria dos 

processos e atuação perante os clientes devem vir preferencialmente dos funcionários de 

linha de frente, os quais estão em contato constante com os usuários finais dos produtos 

e serviços, e recebem feedback dos mesmos sobre o desempenho dos produtos e 

serviços. A Fig. 2.9 apresenta as principais dimensões a serem consideradas no tocante 

à medição de resultados de funcionários. Para a medição do nível de satisfação dos 

funcionários, as empresas costumam medir o nível de satisfação dos funcionários, 

mediante pesquisas anuais. Para a medição do nível de retenção dos funcionários, pode-

se verificar o percentual de rotatividade de pessoas-chave, com determinado nível de 

treinamento. Para a medição do nível de produtividade dos funcionários, a medida 

natural seria a razão entre a produção total e a quantidade de funcionários disponíveis 

para aquele processo. 
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Figura 2.9 – Dimensões para medição de resultados de colaboradores 

 

• Capacidade dos sistemas de informação – além da motivação e das 

habilidades necessárias para alcançar as metas de superação, os funcionários precisam 

de informações para um bom desempenho no ambiente competitivo atual. Eles 

necessitam de informações sobre processos internos e das conseqüências financeiras 

de suas decisões. Os funcionários de linha de frente também devem ser informados 

sobre qual segmento de mercado um dado cliente se situa, de modo que possam 

analisar qual esforço deve ser despendido não só para satisfazer o cliente dentro do 

relacionamento atual, mas também para tentarem satisfazer as necessidades 

emergentes daqueles clientes. 

• Motivação, empowerment e alinhamento – ainda que o funcionário seja 

habilitado e disponha de um excelente acesso às informações, não poderá contribuir 

efetivamente para o sucesso organizacional se não estiver motivado para agir no melhor 

interesse da empresa, e não possuir liberdade para decidir sobre cursos de ação. Nesta 

linha MEYER (1994) ressalta que, quando trata de grupos de trabalho, o sistema de 

medição de desempenho da organização deve: 

Fonte: KAPLAN e NORTON, 
1996a, pág. 129
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1) Ser a ferramenta para indicar ao grupo de trabalho quando se deve 

tomar uma ação corretiva; 

2) Ser desenhado e implementado sob a ótica do grupo de trabalho; 

3) Utilizar medidas que traduzam a criação de valor nos processos sob sua 

responsabilidade; e, 

4) Apresentar umas quantidades reduzidas de medidas, que serão 

monitoradas, suficientes para o acompanhamento contínuo. 

Em face das considerações anteriores, foram desenvolvidas medidas para as 

categorias abordadas, representadas na Quadro 2.5. 
Quadro 2.5 – Indicadores estratégicos para a perspectiva do aprendizado e crescimento 

 

2.9. FATORES CRÍTICOS DO SUCESSO 

 

OLVE et al. (2001, pág. 73) posicionam a identificação dos fatores críticos do 

sucesso como o 4º passo na construção de uma BSC, vindo após o desdobramento da 

visão nas quatro perspectivas básicas do modelo. Após a descrição da estratégia, deve 

ser feita uma discussão e uma definição comum dos requisitos necessários para obter o 

sucesso na visão delineada pela empresa, e quais os fatores de maior efeito nos 

Fonte: Adaptação do Autor
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funcionário
Medidas de desempenho da equipe
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resultados almejados, ou seja, a empresa deve decidir quais são os seus fatores críticos 

para o sucesso e colocá-los em ordem de prioridade. 

A partir da identificação dos fatores críticos do sucesso, inicia-se o processo de 

escolha e elaboração das medidas de desempenho. 

Na opinião de HRONEC (1994, pág. 142) os fatores críticos representam as 

atividades chave da empresa; para sua determinação, são necessárias pessoas com 

conhecimento do processo – equipes interfuncionais – porque os processos cruzam 

diversas funções. De acordo com o autor, o número de atividades-chave deve variar de 

duas a seis por processo, a fim de se manter a atenção de todos naquilo que realmente é 

importante. 

Ainda segundo OSTRENGA et al. (1997, pág. 75) é importante a noção de que 

existem duas maneiras de se ver a organização: sob o ponto de vista funcional, e sob o 

ponto de vista do processo. 

O primeiro se baseia no organograma como modelo primordial de negócio; todos 

os recursos pertencem a departamentos individuais. 

O segundo enfoca o próprio trabalho, e seu fluxo através dos vários 

departamentos individuais, a fim de gerenciá-lo. 

O cliente externo interage com a organização por meio de seus processos de 

negócios – aderindo a contratos, recebendo bens e serviços, remunerando a empresa 

pelo atendimento, e solicitando apoio no processo de pós-venda; todas estas atividades 

não são desenvolvidas internamente por um único departamento. 

O mapeamento do processo exige diversas etapas, delineadas abaixo: 

• Identificar o produto ou serviço e os processos relacionados – isto inclui a 

escolha dos pontos de entrada e saída do subsistema, de modo que todos possam 

concordar quanto aos parâmetros do processo. 

• Documentar o processo por meio de entrevistas e conversações – ninguém 

isoladamente conhece todo o processo; muitas pessoas devem contribuir com seu 

conhecimento para revelar todas as atividades do processo. 

• Transferir as informações para uma representação visual – procure representar 

atividades que não acrescentam valor – gargalos, fonte de desperdícios, atrasos, 

esperas, duplicação de esforços – a fim de eliminá-las. O detalhamento do processo de 
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forma visual facilita a contribuição de todos os envolvidos e a identificação das atividades 

relevantes. 

Depois que o processo é documentado de forma clara e concisa, fica mais fácil 

localizar oportunidades para a melhoria da qualidade ou da redução de custos. 

KAPLAN e NORTON (2001, pág. 108) desenvolveram os fatores críticos do 

sucesso, dentro de temas estratégicos que são desdobrados nas quatro perspectivas do 

BSC, dando origem ao chamado Mapa Estratégico visto na Fig. 2.10, que visa explicitar 

e operacionalizar a estratégia da empresa. 

Portanto, os fatores críticos do sucesso são os temas escolhidos para implementar 

a estratégia dentro da organização. A sua identificação deve ser direcionada para a 

busca de princípios, elementos ou atividades que representam as questões importantes 

para o sucesso da organização, e se feita corretamente, permite alavancar a vantagem 

competitiva individual em um segmento de mercado alvo. 
Figura 2.10 – Mapa Estratégico do BSC 

Melhorar o Valor para os Acionistas

Estratégia de Crescimento de Receita Estratégia de Produtividade

Melhorar a Estrutura
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Construir a Franquia Aumentar o Valor
para os Clientes

Valor para os Acionistas
ROCE

Novas Fontes de Receita Rentabilidade dos Clientes Custo por unidade Utilização do Ativo

Conquista de Clientes Retenção de Clientes

Liderança do Produto

Intimidade com o Cliente

Proposição de Valor para o Cliente Excelência Operacional

Imagem

MarcaRelacionamentos

Relacionamento

ServiçosTempo FuncionalidadeQualidadePreço

Atributos do Produto / Serviço

Satisfação do Cliente
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(Processo de
Inovação)
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Interna
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Atendimento e
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Fonte: KAPLAN e NORTON, 2001, pág. 109. 
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2.10. AS RELAÇÕES DE CAUSA E EFEITO NO MODELO BSC 

 

Segundo KAPLAN e NORTON (1996a, pág. 48), as relações causais de todos os 

indicadores incorporados ao BSC devem estar vinculadas aos objetivos financeiros, 

porque estes objetivos desempenham um duplo papel, a saber: definem o desempenho 

financeiro esperado, oriundo da estratégia adotada, e servem como metas para as 

medidas das perspectivas dos clientes, processos internos, e aprendizado e crescimento. 

Isto é explicado por intermédio de uma cadeia de causa e efeito resultante de um 

conjunto de hipóteses em seqüência que responde a uma série de afirmativas do tipo 

“se-então” que permite explicar como o cumprimento do prazo de entrega de um produto 

ao cliente pode aumentar o nível de lucro da empresa. 

O sistema de medição deve mostrar as relações entre os objetivos e as medidas, 

através das diversas perspectivas do BSC, viabilizando o seu gerenciamento e 

validação. Os indicadores selecionados devem fazer parte de uma estrutura resultante 

da cadeia de relações de causa e efeito que comunique a estratégia da empresa. 

Um exemplo deste relacionamento pode ser considerado a afirmação de 

BUZZELL et al. (1975), onde seu estudo reporta que: 

“... um dos principais determinantes da lucratividade do negócio é a 

participação de mercado. Sob a maioria das circunstâncias, empresas 

que têm atingido alta participação nos mercados em que atua são 

consideravelmente mais lucrativas que seus competidores com baixa 

participação”. 

Os indicadores de resultados (“lagging indicators”) derivados das medidas 

genéricas, tais como: lucratividade, participação no mercado, satisfação dos clientes e 

habilidades dos funcionários são dependentes dos vetores de desempenho (“leading 

indicators”), tais como: investimentos em clientes, fornecedores, funcionários, tecnologia 

e inovação. 

O conjunto de indicadores de resultados e vetores de desempenho deve ser 

estruturado de tal forma que torne claro: 

• O mecanismo de causa e efeito do conjunto de hipóteses feitas, de acordo 

com os princípios formulados pela lógica do BSC; 
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• A atuação dos vetores de desempenho, mostrando como os resultados serão 

alcançados e sinalizando antecipadamente se a estratégia em uso está sendo bem 

sucedida ou não; 

• O inter-relacionamento entre os vetores de desempenho e os indicadores de 

resultados, levando em consideração a tendência dos gestores de somente olharem o 

curto prazo, sem atentarem para o cumprimento dos objetivos estratégicos no longo 

prazo; e, 

• Como todas as medidas incorporadas no BSC devem ser ajustados à 

estratégia da empresa, e devem resultar de uma combinação adequada (balanceada) de 

indicadores de resultados e vetores de desempenho. 

OLVE et al. (2001, pág. 75) ressalta que a identificação das medidas do BSC, e a 

identificação das relações de causa e efeito entre as medidas, são o grande desafio na 

construção do BSC. É importante incluir uma discussão sobre a possibilidade de 

alcançar um equilíbrio entre as diferentes medidas, de modo que as melhorias de curto 

prazo não entrem em conflito com os objetivos de longo prazo. 

Podemos concluir que o estabelecimento das relações de causalidade entre os 

indicadores propostos no modelo é um processo crucial na criação do BSC, objetivo 

principal deste trabalho. 

 

2.11. “FEEDBACK” E ATUALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 

Tradicionalmente, as expressões “Qualidade Total” e “Zero Defeito” são palavras-

chave num processo de produção de bens e serviços. Para evitar que o cliente receba 

um produto de má qualidade, há um grande esforço de inspeção e testes despendidos 

no final da linha de produção das empresas da atualidade. O resultado deste 

procedimento gera a dificuldade de identificar as causas dos defeitos, gerando 

ineficiência local por causa dos inevitáveis refugos e re-trabalho. 

No início da era pós-industrial, na década de 50, DEMING pregou que os desvios 

de conformidade são criados a cada passo do processo de produção, e as causas destes 

desvios devem ser identificadas e reduzidas. Este conceito originou uma nova 

abordagem denominada de “Melhoria Contínua”, que permite aceitar como verdade o 
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fato de que a redução de defeitos e melhoria da qualidade são processos ilimitados na 

dimensão do tempo; isto é, usando uma alegoria, o processo de melhoria da qualidade 

seria uma viagem, e não um destino específico. Estes conceitos consubstanciam o 

objetivo de zero defeito, conforme SHANK e GOVINDARAJAN (1997, pág. 262). 

Para efetivar o processo de Melhoria Contínua, DEMING ressaltou que os 

processos de negócios devem se apoiar em um sistema de medição com laços de 

“feedback” que deve ser analisado pelos gestores para determinar as causas dos 

desvios em cada etapa do processo, identificando os problemas de maior significado e 

focalizando a atenção no melhoramento dos processos operacionais. Finalmente, 

DEMING propôs um ciclo contínuo denominado PDCA – “Plan-Do-Check-Act” (Planejar – 

Implementar – Verificar – Agir) que representa a implementação da filosofia do 

melhoramento contínuo do produto e do processo. 

O primeiro passo é planejar quais são as mudanças requeridas, além de identificar 

o que será necessário para que tais alterações possam ser postas em prática. Depois, 

serão efetivamente implementadas as atividades planejadas. Na seqüência, serão 

verificados os efeitos das mudanças implementadas – momento no qual entrarão em 

cena as medidas de desempenho – e, finalmente, os métodos serão aprovados e agirão 

por todos os processos, quando sejam estabelecidos como práticas permanentes na 

organização. 

É importante citar que o enfoque da qualidade total nunca termina, porque sempre 

existem possibilidades de melhoria nos processos e nos produtos. 

Na abordagem de KAPLAN e NORTON (1996a, pág. 250) o feedback adquire 

uma importância fundamental na composição do modelo, sendo considerado um dos 

quatro elementos essenciais para se estruturar um sistema BSC, a saber: 

• Como a estratégia de negócios pode ser articulada como um conjunto de 

hipóteses sobre relações de causa e efeito entre as medidas do BSC; 

• Como a execução da estratégia pode ser melhorada quando os recursos 

humanos estão comprometidos e alinhados com a estratégia da empresa; 

• Como as iniciativas estratégicas da organização, e seus recursos físicos e 

financeiros devem ser ligados à estratégia; e. 
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• Como usar o processo de feedback, análise e reflexão que testa e adapta a 

estratégia para as condições emergentes do meio ambiente. 

No sistema tradicional, a estratégia é determinada pela alta administração, ao 

passo que os gestores elaboram as metas, políticas e alocação de recursos no longo 

prazo, de acordo com o plano orçamentário (visão de curto e médio prazo do plano 

estratégico). Um nível abaixo, os gerentes fazem o monitoramento dos dispêndios e 

utilização de recursos, através do controle gerencial, frente ao plano orçamentário em 

vigor. No nível mais abaixo, os sistemas de controle operacional por função monitoram o 

desempenho dos processos conduzidos pelos funcionários da linha de frente. 

Este tipo de estratificação do controle se caracteriza por um processo de feedback 

com realimentação simples, no qual os objetivos determinados pela alta administração 

não mudam, e não são questionados (pelo menos até o próximo período de 

planejamento). Os desvio da trajetória são simplesmente corrigidos para garantir a 

consecução dos objetivos financeiros de curto prazo. 

As novas organizações da Era do Conhecimento, diante da complexidade das 

estratégias e dos ambientes altamente competitivos, precisam do processo de 

realimentação dupla, no qual o aprendizado ocorre quando os gestores questionam suas 

premissas consideradas no planejamento, e refletem sobre se as hipóteses, sob as quais 

eles estão operando, são ainda consistentes com a evidência vinda do meio ambiente, 

temperadas pela observação crítica e pela experiência. 

MINTZBERG (1987) identifica os aspectos principais desta nova e emergente 

visão da estratégia: 

• As estratégias são incrementais e surgem ao longo do tempo; 

• As estratégias planejadas podem ser superadas pela realidade; 

• A formulação e a implementação da estratégia se confundem; 

• As idéias estratégicas podem surgir em todos os setores da organização; e. 

• A estratégia é um processo. 

Finalmente, de acordo com KAPLAN e NORTON (1996a, pág. 252), o BSC, como 

sistema de medição do desempenho, deve incorporar o aprendizado estratégico com 

realimentação em dois níveis, permitindo: 

• A coleta de dados sobre a estratégia; 
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• O teste da estratégia; 

• A reflexão sobre a manutenção da estratégia em curso, frente a eventos 

recentes; e, 

• A busca de novas oportunidades e direções estratégicas. 

Assim sendo, o aprendizado estratégico é desenvolvido de acordo com três 

processos distintos: 

a) A visão estratégica compartilhada que permite aos participantes visualizar 

como suas atividades contribuem para a estratégia global, sendo considerado o ponto de 

partida para o processo de aprendizado estratégico. 

b) O processo de feedback, que coleta dados de desempenho sobre a estratégia, 

e permite que as hipóteses sobre relacionamento entre objetivos e resultados de ações 

sejam testadas. 

c) O processo de solução de problemas em equipe, que analisa e aprende com 

os dados sobre o desempenho, e então adapta a estratégia para as condições 

emergentes do meio ambiente. 

KAPLAN e NORTON (2001, pág. 231) ressaltam, também, o importante papel 

desempenhado pelo processo de “feedback”, dentro do programa de comunicação 

destinada à criação da consciência estratégica dentro da empresa. Entende-se que é 

vital a necessidade dos funcionários compreenderem a visão e a estratégia adotada pela 

companhia, porque só assim será possível a eles identificar formas inovadoras de 

contribuir para o sucesso da organização. 

Conclui-se que o “feedback” praticado em dois níveis: operacional e estratégico, é 

um fator determinante na identificação das medidas de desempenho em nível 

estratégico, porque o “feedback” deve ser um processo dinâmico e contínuo, vinculado 

de forma definitiva ao resultado das revisões estratégicas, que se fazem a partir da 

performance obtida. 

 

2.12. MAPA ESTRATÉGICO 

 

A estratégia de uma organização descreve como ela tenciona criar valor para os 

acionistas, clientes e comunidade. Entretanto, a capacidade de executar a estratégia é 
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mais importante do que a qualidade da estratégia em si; sem execução, qualquer plano 

não passa de boas idéias. 

Segundo KAPLAN e NORTON (2001, pág. 81) a análise de centenas de BSC 

desenvolvidas a partir de 1990 permitiu o mapeamento dos padrões em um referencial 

denominado Mapa Estratégico, o qual torna explícita a hipótese da estratégia. Esta 

ferramenta fornece aos gestores um referencial para a descrição e o gerenciamento das 

estratégias da empresa. 

De acordo com SILVA (2005, pág. 107): 

“... a construção do esboço do mapa estratégico tem como principal 

objetivo obter a declaração do destino estratégico da empresa antes do 

BSC ser construído, identificar os temas estratégicos e correlacionar os 

objetivos dentro de cada um destes temas com as quatro expectativas do 

scorecard”. 

O Mapa Estratégico é representado por uma estrutura onde cada indicador do 

BSC é parte integrante de uma cadeia lógica de causa e efeito, que liga os indicadores 

de resultados, com seus valores esperados, com os vetores de desempenho associados.  

A arquitetura do BSC possui uma lógica do geral para o particular (ou uma 

estrutura “top-down”), iniciando-se pelos resultados financeiros, justificados pelas 

proposições de valor aos clientes, e se movendo em seguida, para os processos internos 

do negócio, e para a infra-estrutura que representam os vetores das mudanças. 

Na construção do Mapa Estratégico, os seguintes princípios devem ser 

observados (KAPLAN e NORTON, 2004, pág. 10): 

• A estratégia equilibra forças contraditórias; os investimentos em ativos 

intangíveis para aumentar a receita no longo prazo não raro conflitam com o corte de 

custos para melhorar o desempenho financeiro no curto prazo. O ponto de partida da 

descrição da estratégia é equilibrar e articular estes dois objetivos antagônicos. 

• A estratégia baseia-se em proposição de valor diferenciada para os clientes; a 

satisfação dos clientes é fonte da criação de valor sustentável. A estratégia exige 

definição nítida dos segmentos de clientes-alvo e da proposição de valor necessária para 

agradá-los. 
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• Cria-se valor por meio dos processos internos; os objetivos de aumento da 

participação da empresa no consumo dos clientes, através da conquista, satisfação, 

retenção, fidelidade e crescimento dos clientes somente serão alcançados através dos 

processos das perspectivas dos processos internos e de aprendizado e crescimento, os 

quais impulsionam a estratégia: mostram como a organização implementará a estratégia. 

As empresas devem concentrar-se nos poucos processos internos críticos, que fornecem 

a proposição de valor diferenciada e que mais contribuem para aumentar a 

produtividade, e preservar o funcionamento da organização. Os processos internos 

podem ser subdivididos em quatro grupamentos com finalidades específicas: 

a) Gestão operacional – monitora a produção e a entrega de produtos e 

serviços aos clientes; 

b) Gestão de clientes – monitora o estabelecimento e alavancagem dos 

relacionamentos com os clientes; 

c) Inovação – monitora o desenvolvimento de novos produtos, serviços, 

processos e relacionamentos; e. 

d) Gestão Regulatória e Social – monitora a conformidade com as 

expectativas de órgãos reguladores e sociais, e o desenvolvimento com 

comunidades. 

• A estratégia compõe-se de temas complementares e simultâneos; cada 

grupamento de processos internos fornece benefícios em diferentes momentos. Os 

aprimoramentos nos processos operacionais quase sempre geram resultados no curto 

prazo, por meio de reduções de custo e melhorias de qualidade. 

• O alinhamento estratégico determina o valor dos ativos intangíveis – os ativos 

intangíveis podem ser classificados em 3 categorias, como no Quadro 2.6. O valor 

destes ativos decorre do grau em que tais recursos contribuem para a realização da 

estratégia, e não pode ser medido de maneira separada e independente. 
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Quadro 2.6 – Ativos Intangíveis 

 

Concluímos que a construção do Mapa Estratégico deve ser calcada dentro dos 

cinco princípios formulados pelos criadores do modelo BSC, e detalhados acima na Fig. 

2.3, que sintetiza a estrutura do BSC. A Fig. 2.10 acima representou um padrão genérico 

para construção do Mapa Estratégico.  

No padrão desenvolvido pelos autores fica evidenciado de forma sintética o 

mecanismo de funcionamento do modelo BSC em uma aplicação genérica. Pode-se 

observar que, a partir dos temas estratégicos selecionados para atingir os objetivos 

financeiros, foram identificados os demais objetivos estratégicos da empresa, segundo 

as três demais perspectivas.  

No exemplo mostrado na Fig. 2.10, verifica-se que na perspectiva financeira, o 

tema crescimento da receita se realiza por meio de uma nova fonte, denominada 

construção de franquia, e da ampliação das relações com os clientes existentes. Por 

outro lado, o tema produtividade se realiza através do gerenciamento dos custos e da 

utilização dos ativos. 

Fonte: KAPLAN e NORTON, 2004, 
pág. 13

CAPITAL HUMANO Habilidades
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Conhecimento dos funcionários

CAPITAL DA
INFORMAÇÃO

Bancos de dados
Sistemas de informação
Redes
Infra-estrutura tecnológica

CAPITAL
ORGANIZACIONAL

Cultura
Liderança
Alinhamento dos funcionários
Trabalho em equipe
Gestão do conhecimento

ATIVOS INTANGÍVEIS
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Na perspectiva de clientes, é definida a forma de crescer através das estratégias 

resultantes da proposição de valor para o cliente, que objetiva competir por novos 

consumidores e aumentar a participação nos gastos dos clientes atuais. 

Na perspectiva interna, identificam-se os processos de negócio e as atividades 

específicas que a empresa deve desenvolver para apoiar a proposição de valor para o 

cliente. 

Na perspectiva de aprendizado e crescimento, são especificados as 

competências, as habilidades, a tecnologia e o clima organizacional para garantir a 

execução das atividades de alta prioridade. 

Conclui-se que a construção do Mapa Estratégico da organização revela-se uma 

ferramenta de implementação e compreensão do BSC, prevendo-se a sua crescente 

utilização dentro das organizações voltadas ao gerenciamento estratégico na atual era 

do conhecimento. 

 

2.13. ALTERNATIVAS AO MODELO DO BALANCED SCORE CARD 

 

Esta última seção pretende mostrar, sem esgotar o tema, que existem diversos 

modelos conceituais na literatura sobre Controladoria, que se assemelham, ou se 

complementam, ao modelo de KAPLAN e NORTON. 

Alguns conceitos utilizados por estes modelos são coincidentes com aqueles 

adotados pelo BSC, ao passo que outras características que possam parecer num 

primeiro momento conflitante, podem ser conciliadas com a abordagem do modelo em 

estudo. Os modelos alternativos variam no tocante à utilização de indicadores totalmente 

financeiros, como o VBM, e aqueles que mesclam a utilização de indicadores financeiros 

e não financeiros, como o BSC. 

O primeiro modelo se denomina de Gestão Baseada no Valor (VBM – “Value-

based Management”). 

A procura pelos indicadores ideais deve sempre levar em consideração a 

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

estimulem comportamentos desejados nos agentes responsáveis por recursos, visando 

contribuir para o alcance dos objetivos (em especial financeiros) da organização. 
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Partindo-se do conceito de fluxo de caixa descontado, que considera a 

capacidade da empresa em gerar fluxos de caixa positivos no futuro, considerando o 

custo de oportunidade do capital empregado e o conceito de lucro econômico, chegamos 

ao modelo do VBM. 

De acordo com MARTIN e PETTY (2000, pág. 3): 

“... os gestores criam valor para o acionista através da identificação e 

implantação de investimentos que propiciem retorno maior que o custo 

de captação da empresa”.  

Neste sistema, a ligação entre as medidas de desempenho e os incentivos à 

criação de valor ao acionista (com forte ênfase em remuneração extra por desempenho 

aos gestores) é a chave para criação de riqueza. Os defensores do modelo do VBM 

advogam que os gestores precisam ser recompensados como se acionistas fossem, para 

que o valor seja criado na empresa. 

As principais ferramentas utilizadas pelo VBM são: 

• O modelo do fluxo de caixa descontado (DCF – “Discounted Cash Flow”), de 

acordo com a metodologia da McKinsey & Co e LEK/Alcar; 

• O método do valor econômico adicionado – EVA (“Economic Value Added”), 

de acordo com a metodologia da Stern Stewart & Co; e, 

• O método do retorno sobre o investimento baseado no fluxo de caixa, e o 

método do retorno total do acionista, de acordo com a metodologia do Boston Consulting 

Group (MARTIN e PETTY, 2000, pág. 9). 

Vamos aqui apresentar somente as características do VBM, pela metodologia do 

EVA, pelas seguintes razões: 

A ênfase do DCF está centrada na demonstração do fluxo de caixa, a qual é 

inferior à Demonstração de Resultados do Exercício, quando se considera o processo de 

previsão de performance, no médio e longo prazo (MARTINS, 1999, pág. 9); 

A origem do EVA passa pela reavaliação do conceito contábil de lucro residual, 

que pode também ser denominado Lucro Econômico. Esta última denominação deriva do 

conceito de economistas de somente considerarem como lucro o resultado depois da 

dedução de todos os custos de financiamento, tanto de capital de terceiros quando do 

capital próprio (MARTIN e PETTY, 2000, pág. 80). 
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Este método, por adotar o Modelo Contábil de representação de performance, 

será o utilizado daqui por diante na apresentação do VBM; o EVA fornece uma melhor 

medida de desempenho do período, ao passo que mantém a consistência com a 

abordagem do DCF (ver MARTIN e PETTY, 2000, pág. 85 para uma demonstração 

matemática da equivalência entre os métodos). 

Com o objetivo de tornar o EVA mais representativo, a Stern Stewart & Co propõe 

uma série de ajustes contábeis a serem incorporados no cálculo; tais ajustes se devem à 

necessidade de extirpar das demonstrações contábeis traços não desejáveis de 

conservadorismo, que podem comprometer o poder de predição das demonstrações 

contábeis, e aproximar os valores do conceito de caixa ou equivalente de caixa. 

A fórmula de cálculo do EVA pode ser representada como segue: 

EVA = Lucro Operacional líquido do Imposto de Renda (NOPAT) – Custo do Capital 
total, líquido do Imposto de Renda (WACC - Weighted Average Cost of Capital). 

Ou 

EVA = (NOPAT – WACC) x (Capital de Terceiros + Capital Próprio). 

A metodologia do EVA permite chegar aos valores do NOPAT e do Capital Total  

Aplicado tanto com base em uma perspectiva financeira quanto de uma perspectiva 

operacional. 

A partir da fórmula do EVA, podemos verificar que o mesmo aumenta, e 

conseqüentemente valor para o acionista é criado, quando os seguintes eventos ocorrem 

(YOUNG e O´BYRNE, 2001, pág. 68): 

• Aumento de retorno sobre o capital empregado nos ativos operacionais, sendo 

constante o volume de capital empregado e o custo de captação deste capital; 

• Aumento da taxa de retorno de investimentos que rendam mais que o custo do 

capital empregado em sua geração; 

• Abandono de investimentos que rendam menos que o custo do capital 

empregado em sua geração; 

• Aumento do horizonte de tempo dos investimentos que rendam mais que o 

custo do capital empregado em sua geração; 

• Redução do capital investido em investimentos que rendam mais que o custo 

do capital empregado em sua geração; e, 
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• Redução no custo do capital empregado. 

Para complementar o conjunto de métricas, foi desenvolvido o MVA – “Market 

Value Added” (Valo de Mercado Adicionado), o qual é definido como a diferença entre o 

valor de mercado da entidade e o capital investido no negócio até o momento da análise, 

constituindo assim um prêmio baseado nas expectativas de futuros EVA´s pelo mercado 

de capitais; nas palavras de MARTIN e PETTY (2000, pág. 100):  

“... desde que EVA é uma forma modificada de lucro residual, nós 

podemos concluir que MVA é igual ao valor presente de todos os futuros 

EVA” da entidade. 

Os defensores do EVA advogam que toda a organização deve sentir-se parte do 

processo de criação de valor e para isso ele deve estar presente em todas as áreas (da 

alta direção ao chão de fábrica) e constituir parte integrante do sistema de incentivos, 

cujo objetivo passa a ser a divisão do valor criado e não mais a distribuição de bônus 

(MOREIRA, 2002, pág. 34). 

A FIG. 2.11 apresenta os principais indicadores (ou “drivers”) que caracterizam 

este modelo. 
Figura 2.11 – Esquema de Indicadores de Desempenho do VBM 
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Fonte: Adaptação do Autor 
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O segundo modelo se denomina Modelo Quantum de Medição de Desempenho, 

tendo sido desenvolvido por HRONEC. 

O modelo de medição de desempenho QUANTUM de HRONEC (1994, pág. 20) 

fornece a estrutura para as medidas de desempenho – um contexto para mostrar onde 

as pessoas se enquadram no processo de desenvolver, implementar e utilizar as 

medidas de desempenho. Baseia-se em uma matriz que inclui três famílias de medidas: 

custo, qualidade e tempo, sendo: 

 

CUSTO + QUALIDADE = VALOR e 
TEMPO + QUALIDADE = SERVIÇO. 

 

Estas medidas são usadas ou mobilizadas por intermédio de toda a organização, 

em 3 níveis: organização, processos e pessoas. A Fig. 2.12 reproduz o Modelo 

QUANTUM, que busca associar a missão, estratégia, metas e processos dentro da 

organização. 
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Figura 2.12 – Modelo QUANTUM de Medição de Desempenho 
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Fonte: HRONEC, 1994, pág. 22. 
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O modelo QUANTUM busca o monitoramento dos processos, a satisfação dos 

clientes, o “benchmarking” de processos e a geração de mudanças por meio de medição 

de desempenho nas três dimensões descritas acima, qualidade, tempo e custo. 

O modelo QUANTUM de Medição de Desempenho consiste em quatro elementos 

distintos: 

O primeiro elemento é os geradores. O gerador das medidas de desempenho – a 

estratégia – leva em conta a liderança da empresa, os interessados e as melhores 

práticas do meio ambiente. 

O segundo elemento do modelo é os facilitadores. Eles dão apoio à 

implementação das medidas do desempenho por meio da comunicação. 

O terceiro elemento do modelo é o processo em si. As metas da organização são 

geradas pela estratégia. Em seguida é preciso identificar e entender os processos 

críticos da organização para, depois de as atividades chave dentro daqueles processos 

terem sido identificadas, empregar as medidas de desempenho para a saída do 

processo. 

O último elemento é a melhoria contínua. O modelo proporciona feedback para a 

melhoria contínua, para o estabelecimento de novas metas e para o ajuste da estratégia. 

O ponto chave é: a medição do desempenho é um processo, e não um evento isolado. 

O modelo descrito acima pode ser usado em cada nível da organização. Cada 

área precisa de sua própria estratégia, suas próprias metas, medidas para as saídas de 

seus processos e avaliação do desempenho isolada. Ainda, prioriza a divulgação da 

medição do desempenho para toda a organização. A comunicação se realiza, para todas 

as pessoas envolvidas nos processos, mediante treinamento, da conscientização e 

incentivo por meio de recompensas e da observação das melhores práticas pelo 

“benchmarking” (HRONEC, 1994, pág. 73-82). 

O terceiro modelo se denomina Pirâmide da Performance de Desempenho, tendo 

sido desenvolvido por LYNCH e CROSS. 

De acordo com LYNCH e CROSS (1995, pág. 135) o procedimento natural nas 

organizações, quando assolada por uma crise como perda de participação de mercado, 

ou o alcance de um resultado decepcionante, é pensar e analisar o conjunto de medidas 

de avaliação de performance. Geralmente, uma equipe de trabalho é montada, e um 
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relatório detalhado sobre todas as medidas é produzido. Geralmente, as medidas 

corretivas efetivadas são a inclusão de novas medidas para avaliação, o abandono de 

algumas medidas consideradas ultrapassadas, e a recomendação para que o processo 

de medição se reinicie. 

Esta conduta reflete um procedimento não analítico, sem a análise do inter-

relacionamento entre as várias medidas utilizadas, e seus efeitos nos processos internos 

da empresa. 

Os autores propõem uma metodologia para a construção de um sistema de 

medição de desempenho de classe mundial, do qual faremos uma explanação breve, 

mas que deverá afetar o modelo adaptado de medição de desempenho, objeto deste 

trabalho. 

O primeiro passo na construção do SMD é a atitude da alta administração em 

definir as prioridades do negócio, e claramente, comunicá-las aos níveis operacionais. 

Normalmente, os processos internos prioritários estão implícitos na rotina diária da 

administração; as pessoas acreditam que conhecem quais são estas prioridades, mas 

geralmente não têm este conhecimento de forma metódica. Quando duas ou mais 

prioridades diferentes chegam ao nível operacional, as reações são as mais diversas, e 

um caminho definido e claro de atuação nunca é atingido. 

O desenvolvimento e a definição de prioridades é uma das etapas do 

planejamento estratégico; elas são definidas através da visão da empresa e pelo 

estabelecimento de metas para o negócio como um todo. 

Uma vez que as estratégias são definidas, os gestores devem traduzi-las para 

prioridades operacionais. Dar uma direção clara para a organização, em especial durante 

mudanças no meio ambiente, merece especial atenção por parte da Alta Administração. 

Segundo LYNCH e CROSS (1995, pág. 137):  

“... tipicamente, os gestores acreditam que eles são claros sobre suas 

estratégias e prioridades. Infelizmente, afirmar estratégias e prioridades é 

uma coisa; obter um entendimento comum e o comprometimento de 

todos é outra. Falhas ao comunicar a estratégia pela organização frustra 

a Alta Administração e confunde os colaboradores”. 
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Desta forma, um processo claro de divulgação de estratégias, e o 

comprometimento com planos de ação para transformar as estratégias em fatos, é a 

condição necessária para o bom desempenho de qualquer negócio. 

A abordagem de LYNCH e CROSS está calcada na pirâmide da performance 

(Fig. 2.13). 
Figura 2.13 – Pirâmide da Performance 

 

 
Fonte: LYNCH e CROSS, 1995, pág. 65. 

 

Em linhas gerais, a pirâmide representa quatro faixas de perspectivas para um 

sistema de avaliação de desempenho, que visa ligar a estratégia à operação, traduzindo 

os objetivos desde o topo até a base da pirâmide, identifica medidas de desempenho que 

sobem no sentido inverso: da base para o topo. Dá ênfase ainda aos aspectos externos 

e internos da organização. 

As faixas são as seguintes: 

• Base da pirâmide (afeta departamentos e times de trabalho) – ressalta os 

aspectos com influência externa, que são a qualidade e o tempo de resposta; e os 
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aspectos internos, que são o tempo de produção e o nível de desperdício. Neste nível os 

objetivos são convertidos em critérios operacionais específicos para cada departamento 

ou time. Um sistema de controle operacional deve ser implementado para definir uma 

ligação estreita entre as medidas no nível operacional e os objetivos definidos na faixa do 

processo central (“core process”). 

• Processo central (afeta os processos críticos do negócio) – igualmente como 

na faixa da base da pirâmide, ressalta as influências externa e interna. Externamente, é 

de vital importância a satisfação do cliente, além da flexibilidade da empresa em atender 

o cliente de forma customizada. Internamente, a flexibilidade influencia a forma como o 

processo produtivo deve ser desenhado; além disto, a produtividade é fator primordial 

nesta faixa. Na opinião dos autores, enquanto a satisfação do cliente e a flexibilidade são 

novas arenas para a batalha pelos futuros clientes, a produtividade é importante para 

também manter a base de clientes atual. 

• Unidade de negócios – nesta faixa é importante à visão do mercado e o 

desempenho sob o ponto de vista econômico-financeiro. A ênfase na visão do mercado 

recai sobre itens como participação no mercado (“market share”) e posicionamento frente 

ao maior competidor deste mercado. Sob o prisma financeiro, as atenções são desviadas 

para as medidas de rentabilidade, geração de caixa, e retorno sobre o investimento. 

• Visão corporativa – a visão da empresa e sua estratégia comunicam 

diretamente como a companhia planeja atingir suas metas, e quais medidas de 

acompanhamento são realmente críticas nesta tarefa. 

No processo de definição do sistema de medição de desempenho, os seguintes 

processos devem ser desempenhados de forma a alinhar a empresa na direção do 

cumprimento da sua missão. 

Esclarecer que as três forças determinantes no processo de implementação da 

estratégia: satisfação do cliente, flexibilidade e produtividade. A empresa deve escolher 

qual força deverá ser a dominante no processo; embora todas as empresas persigam a 

excelência nestes processos, dificilmente conseguirá se sobressair nos três processos, 

frente aos seus competidores; deve escolher aquele processo que melhor reflita sua 

estratégia de competição. Com esta definição, se torna fácil identificar prioridades em 

nível de departamento e processos operacionais. 
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Alcançar congruência entre as funções da empresa, e seus níveis de 

administração. As funções da empresa e seus gestores devem suportar a prioridade 

definida pela organização, como forma de competir no mercado globalizado. 

Na busca pelo melhor conjunto de medidas de desempenho, deve-se submeter 

todas os indicadores aos seguintes critérios, para que os mesmos sejam considerados 

válidos para a implementação das estratégias: 

• Os indicadores devem monitorar a implementação e a consecução da 

estratégia; 

• As medidas devem monitorar processos importantes para o sucesso da 

estratégia; 

• Os indicadores devem estar alinhados com a estratégia, e suportar o foco da 

empresa em sua implantação; 

• As medidas devem ser relevantes para o acompanhamento da implantação da 

estratégia; 

• Medidas obsoletas e contra-produtivas devem ser eliminadas; 

• Impedir o vínculo dos colaboradores com medidas e indicadores que 

representem procedimentos e visões ultrapassadas. 

O último modelo a ser descrito é o Tableau de Bord. 

De acordo com o trabalho de ROSA JÚNIOR o “Tableau de Bord de Gestion” 

(TDB) foi criado e desenvolvido no início do século XX na França, por engenheiros de 

produção que procuravam uma maneira de melhorar e entender as relações de causa e 

efeito dos processos de produção, utilizando-o posteriormente nos altos níveis de 

administração, com a finalidade de utilizar indicadores que apontassem o progresso de 

seus negócios, confrontando-os com as metas estabelecidas, para proceder ações 

corretivas. 

De acordo com LUNKES (2005) o TDB pode ser compreendido como um painel 

de desempenho, formado por medidas orientadas para o controle e a tomada de decisão. 

Sua comunicação visual é feita por meio de gráficos ou quadros de fácil interpretação, 

permitindo comparar resultados e previsões. 
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Tendo também a característica de utilizar indicadores financeiros e não-

financeiros, possibilita prever tendências, fazendo com que as estratégias estabelecidas 

pela direção das empresas sejam cumpridas, com o atendimento de seus objetivos. 

A Fig. 2.14 retrata genericamente o formato de um Tableau de Bord de Gestion, a 

fim de realçar os indicadores críticos para a gestão, e seu relacionamento com outros 

indicadores, ou sua tendência no tempo. 
Figura 2.14 – Representação genérica de um Painel de Indicadores (“Tableau de Bord”) 

Indicador 3

Indicador 2

Indicador 1

Objetivo = Desvios
Resultado versus Meta

Planos de 
Ação = Tendência

 
 

Fonte: Adaptação do Autor 

 

De acordo com ROSA JÚNIOR (2003, pág. 67) a elaboração de um “Tableau de 

Bord” deve obedecer a sete etapas, resumidas abaixo: 

• Preparação organizacional do projeto – elaboração de uma descrição geral do 

contexto organizacional e avaliação da pertinência de se adotar a ferramenta neste 

ambiente. 

• Descrição do setor alvo e a precisão dos objetos de gestão – descrição do 

setor de atuação e delimita-se o núcleo da base do que se quer medir, acompanhar, 

controlar e avaliar. 
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• Determinação dos indicadores necessários e disponíveis, e a escolha dos 

indicadores pertinentes – análise das necessidades de informações dos gestores, e 

determinação dos indicadores que são  aceitos e necessários à gestão. 

• Precisão dos indicadores e seus parâmetros – elaboração de uma descrição e 

análise dos indicadores escolhidos e determinação dos eventos que serão medidos. 

• Desenho do TDB – determinação das formas possíveis do painel de 

indicadores, dos relatórios de avaliação, e grau de personalização das informações aos 

usuários. 

• Informatização do TDB – aquisição ou desenvolvimento de sistema 

informatizado para armazenamento, auditoria e geração das informações. 

• Implementação do TDB – experimentação, validação e ajustes necessários 

para a utilização da ferramenta na função de controle gerencial. 

De acordo com BOURGUIGNON et al (2004), que compararam o “Tableau de 

Bord” e o BSC, as principais diferenças entre os modelos podem ser relacionadas, e 

também explicadas, pelas diferenças culturais dos países onde foram gerados os 

modelos conceituais. 

Conceitualmente, os dois modelos buscam evitar o monopólio dos indicadores 

financeiros dentro do sistema de avaliação de desempenho, e pregam uma atitude 

preventiva ao invés da reativa por parte dos gestores. 

Quanto às principais diferenças, podemos citar a adoção do conceito estratégico 

de PORTER como o modelo adotado pelo BSC; já o “Tableau de Bord” não especifica 

qualquer modelo em seu arcabouço conceitual. Também a adoção de relações de causa 

e efeito entre os indicadores é mais pronunciada no BSC do que no TDB, o que impacta 

na implementação dos modelos. 

Uma última diferença poderia ser colocada entre os modelos: a ênfase na ligação 

entre desempenho e remuneração do BSC não é encontrada no “Tableau de Bord”; ao 

invés disto, o modelo francês adota a linha de que os funcionários não são responsáveis 

pelo desempenho, mas sim os gestores. 

O Quadro 2.7 sintetiza as semelhanças apontadas, e as diferenças principais 

entre o BSC e o TDB. 
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Quadro 2.7 – Balanced Scorecard e o Tableau de Bord 

 
Fonte: Adaptação do Autor 

 

Com este último modelo nós encerramos a análise de alguns modelos de 

desempenho, e podemos iniciar o estudo de como a análise de processos pode ser 

incorporada ao processo de implementação do BSC, bem como os fundamentos da 

Administração por Objetivos, que podem ser utilizados para o mesmo fim. 
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CAPÍTULO 3 - A ADMINISTRAÇÃO POR OBJETIVOS E A MENSURAÇÃO DOS 
PROCESSOS OPERACIONAIS 

 

3.1. A ADMINISTRAÇÃO POR OBJETIVOS 
 

A Administração por Objetivos (APO) surgiu a partir da publicação do livro de 

DRUCKER (Prática da Administração de Empresas - 1954), o qual nasceu de suas 

observações sobre o estilo de administração de uma grande corporação norte-

americana. 

CHIAVENATTO (1979, pág. 379) define APO como um método de planejamento e 

controle administrativo fundamentado no princípio de que, para atingir resultados, a 

organização precisa antes definir em que negócio está atuando e aonde pretende 

chegar. Ainda de acordo com o autor: 

“... para Drucker, a APO é um processo pelo qual os gerentes, superior e 

subordinado de uma organização identificam objetivos comuns, definem 

as áreas de responsabilidade de cada um em termos de resultados 

esperados e usam estas medidas como guias para a operação dos 

negócios”. 

De acordo com CHIAVENATO o processo de gestão, a APO apresenta os passos 

delineados na Fig. 3.1. 
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Figura 3.1 – O processo de Administração por Objetivos 

 

De acordo com DINESH e PALMER (1998) os princípios da Administração por 

Objetivos diferiam fortemente do modelo da Administração Científica de comando e 

controle, direcionando-se mais para um modelo de relações humanas no qual os fatores 

de delegação de autonomia para os funcionários e colaboração se sobressaíam. 

Esta definição mostra que APO é um método no qual as metas são definidas em 

conjunto entre administrador e seu superior, as responsabilidades são especificadas para 

cada posição em função dos objetivos esperados, que passam a integrar os padrões de 

desempenho sob os quais os gerentes serão avaliados. Neste sentido, a APO é um 

método de relacionamento e integração de objetivos com as posições funcionais, 

interligando estes objetivos entre si e ao planejamento global da corporação. Os 

seguintes elementos podem ser considerados como típicos para APO: 

1. Estabelecimento conjunto de objetivos entre o executivo e seu superior 

2. Estabelecimento de objetivos para cada posição hierárquica do organograma 

funcional da empresa 

3. Interligação de objetivos 

4. Estabelecimento do sistema de revisão e “feedback” 

Fonte: CHIAVENATO, 1979, pág. 
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5. Ênfase na mensuração e no controle 

6. Participação atuante da chefia. 

De acordo com LODI (1977, pág. 23) a APO não é apenas um método de 

trabalho, mas uma filosofia de administração. Baseia-se no princípio de motivação do 

comportamento humano, aplica-se a todo administrador e assegura uma genuína 

liberdade ao executivo. 

Os objetivos da empresa, sob a ótica da Administração por Objetivos, devem ser 

disseminados para todas as áreas da empresa, em que a realização e os resultados 

afetem vitalmente a sobrevivência e a prosperidade do negócio. Estes são os setores-

chave. Os objetivos fixados para estes setores-chave permitem predizer 

comportamentos, avaliar as decisões e analisar a experiência dos administradores. 

São oito os setores-chave, de acordo com APO: posição no mercado, inovação, 

produtividade, recursos físicos e financeiros, rentabilidade, desenvolvimento dos 

gestores, desempenho e desenvolvimento dos colaboradores, e responsabilidade 

pública. 

Setores-chave semelhantes (ou áreas de resultado, como passaremos a 

denominá-las daqui por diante) foram também utilizadas pela GE - General Electric 

Company, a partir da década de 1950, conforme ANTHONY e GOVINDARAJAN (2002, 

pág. 600). Lá as seguintes áreas foram definidas: lucratividade, posição no mercado, 

produtividade, liderança dos produtos, desenvolvimento do pessoal, atitude dos 

funcionários, responsabilidade perante o público, e equilíbrio entre os objetivos de curto e 

de longo prazo. 

Podemos definir Áreas de Resultados como agrupamentos sistemáticos de todos 

os resultados relevantes que se pode gerar em uma empresa / unidade de negócio. Isto 

significa explicitar os tipos de resultados que os colaboradores devem entregar para a 

organização, em virtude da ligação de seus objetivos pessoais e os objetivos globais da 

empresa. 

Em linhas gerais, as Áreas de Resultados devem lidar com as seguintes variáveis: 

I. Rentabilidade – nível de lucros, margens operacionais, nível de despesas 

fixas, abandono de clientes, produtos ou segmentos de negócio, e rentabilidade sobre o 
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capital investido. Com este foco, os conceitos preconizados pelo VBM – Administração 

baseada no valor podem ser utilizados. 

II. Posição no Mercado – volume de vendas, participação no mercado, imagem 

do produto e do serviço, segmentação de mercados, posicionamento frente a 

competidores, política de qualidade do produto, mix de vendas, marcas, e política de 

distribuição.  

III. Inovação – novos negócios, novos produtos e mercados, recursos de 

fornecedores, equipamentos e processos, tecnologia da informação, e modelo de gestão. 

IV. Produtividade – programas de produção, eficiência dos recursos consumidos, 

qualidade, capacidade produtiva, política de estocagem, e sinergias e terceirização. 

V. Recursos físicos e financeiros – política de investimentos, manutenção, 

controle interno, obtenção de recursos, política de dividendos, custo do capital, estrutura 

de capital, política de seguros, e administração de riscos. 

VI. Desenvolvimento dos gestores – programas de treinamento sistemático de 

executivos, e potenciais talentos, para preenchimento das posições de liderança com 

vistas a sobrevivência no longo prazo. 

VII. Desempenho e desenvolvimento dos colaboradores – política de seleção, 

promoção de pessoal, treinamento, e política de remuneração, bem como relação 

trabalhista e relação sindical, treinamento e rotatividade de pessoal, condições 

ambientais de higiene e segurança, política de benefícios, e promoções. 

VIII. Responsabilidade Pública – postura de bom cidadão na sociedade, 

respeitando as leis e a ética que governam os negócios. 

Ressaltamos ainda as semelhanças entre os modelos APO e BSC, ou seja: 

• Congruência de objetivos e metas; 

• Requer envolvimento e colaboração dos funcionários na consecução dos 

objetivos da organização; 

• Ligação entre desempenho e remuneração. 

Pelo exposto podemos afirmar que os dois modelos são compatíveis, e que suas 

perspectivas (áreas de resultados no caso da Administração por Objetivos) são 

coincidentes, e em alguns casos, e complementares. 
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Assim sendo, estaremos utilizando estes conceitos quando estivermos detalhando 

o objetivo principal deste trabalho, ou seja, a proposição de melhoria para o arcabouço 

teórico do BSC. 

 

3.2. O PROCESSO E SUA MENSURAÇÃO 

 

Um processo nada mais é que etapas e decisões envolvidas na maneira como o 

trabalho é realizado. Tudo que realizamos em nossas vidas, seja no plano pessoal, 

profissional ou outro plano, envolve processos, tais como escrever uma mensagem ou 

livro, reparar uma máquina de lavar, dirigir um automóvel, e a lista poderia seguir 

indefinidamente. 

Sob o ponto de vista dos negócios, a organização utiliza vários processos, desde 

a obtenção dos recursos, para a transformação daqueles recursos em produtos e 

serviços que atendam às necessidades dos consumidores do mercado onde atua. 

De acordo com HARRINGTON (1991, pág. 9) processo representa qualquer 

atividade ou grupo de atividades que transforma insumos, adicionando valor à eles, 

gerando produtos para clientes internos e externos. Os processos consomem os 

recursos da organização para produzir resultados. 

Segundo BRIMSON (1991, pág. 56) processo é um agrupamento ordenado de 

atividades operando sob um conjunto de procedimentos, para executar objetivos 

específicos como comercialização de produtos, desenvolvimento de novos produtos, ou 

processamento de ordens de clientes. 

KAPLAN e NORTON (2004, pág. 46) ressaltam que os processos internos: 

“... cumprem dois componentes vitais da estratégia da organização – (1) 

produzem e fornecem a proposição de valor para os clientes e (2) 

melhoram os processos e reduzem os custos para a dimensão 

produtividade da perspectiva financeira”. 

No passado, as análises focavam somente os processos que envolviam as 

atividades de manufatura. Hoje, a geração de economias provém da aplicação dos 

controles utilizados no processo de produção para todas as atividades da  organização, e  

também do tratamento da empresa como um todo como uma operação complexa 
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contendo vários processos, sendo um deles o processo que produz o produto 

comercializado com o consumidor final. 

 

3.3. QUEM É O RESPONSÁVEL PELO PROCESSO 

 
Todos os colaboradores de uma organização têm um interesse ou influência em 

um ou mais processos. Grupos de indivíduos geralmente compartilham atividades que 

compõem um processo. Mas somente o agente com responsabilidade última sobre o 

funcionamento do conjunto de atividades, pode ser denominado de dono do processo. 

Numa estrutura organizacional tradicional, as responsabilidades são distribuídas 

por funções, como por exemplo, Marketing, Vendas, Finanças, etc. 

Embora divididas desta forma, as organizações geram riqueza efetivamente por 

intermédio de processos, distribuídos por toda a empresa, e que atravessam todas as 

funções organizacionais, conforme a Fig. 3.2. 
Figura 3.2 – Estrutura Organizacional e Processos Operacionais 

 

Fonte: Adaptação do Autor

VENDAS MARKETING FINANÇAS LOGÍSTICA ADM . 
G ERALPRODUÇÃO

PROCESSO DE VENDAS

PRO CESSO DE ATENDIM ENTO DO S PEDIDO S DOS CLIENTES

PROCESSO DE M ENSURAÇÃO DE DESEM PENHO
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No processo de gestão de resultados, muitas organizações visam obter melhorias 

nos processos internos de forma a manter ou conquistar  melhorias nos processos 

atualmente desenvolvidos. 

De acordo com HARRINGTON (1991, pág. 14) quando a organização não foca os 

processos, ela somente obtém um grupo de mini-empresas individuais sendo medidas 

por metas que não estão em sintonia com as necessidades do negócio global; isto gera 

subutilização dos esforços dos gestores. 

 

3.4. MELHORIA DO PROCESSO 

 
De maneira geral, melhoria do processo significa fazer as atividades melhor que 

antes, e significa também abandonar a prática usual de culpar pessoas por problemas ou 

falhas. Significa adotar uma postura de sempre buscar uma forma melhor de fazer nosso 

trabalho, com a adoção da filosofia da melhoria contínua. 

 Os três principais objetivos da melhoria do processo são: 

• Tornar os processos eficazes: produzir os resultados desejados 

• Tornar os processos eficientes: minimizar os recursos consumidos 

• Tornar os processos adaptáveis: torná-los capaz de  adaptar-se às  mudanças 

e necessidades dos clientes e do negócio (HARRINGTON 1991, pág. 15). 

Uma etapa essencial no início do processo de melhoria contínua é o patrocínio do 

programa pela alta administração da empresa. Tal qual o processo de implementação do 

BSC, a importância do processo de melhoria contínua deve ser comunicada a todos 

desde o topo da hierarquia. Os líderes devem promover um clima organizacional no qual 

a mentalidade da melhoria contínua possa prosperar e onde as ferramentas e técnicas 

da qualidade possam se desenvolver. 

Para a organização atingir este estágio, os líderes devem assegurar que todos 

recebam treinamento adequado sobre a filosofia da melhoria contínua de processos. 

Este processo deve transformar as pessoas de “apagadores de incêndio” para “agentes 

de prevenção de incêndio”. 

As seguintes questões devem ser respondidas antes que o processo se 

desenvolva, ou seja: 
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• Quais processos devem ser selecionados para melhoria; 

• Quais recursos serão necessários para o processo de melhoria; 

• Quais as pessoas mais capacitadas para promover o processo de melhoria; 

• Qual o melhor método para aprender sobre o processo a ser melhorado. 

De acordo com HARRINGTON (1991, pág. 21) a seguinte metodologia pode ser 

aplicada para gerir o processo de melhoria contínua (veja Fig. 3.3 abaixo): 

• Organizar para a melhoria 

Assegurar o sucesso pela construção de liderança, compreensão do projeto 

e comprometimento. Esta fase compreende as atividades de nomear a equipe de 

trabalho, treinamento dos gestores, comunicação das metas aos colaboradores, 

selecionar os processos críticos, e nomear os líderes dos projetos de melhoria. 

• Compreender o processo 

Compreender todas as dimensões dos processos hoje em atividade na 

organização. Esta fase compreende a definição da missão e escopo do processo 

a ser melhorado, definir as fronteiras do processo, definir um fluxograma do 

processo, coletar dados sobre custo, tempo e valor adicionado, definir as 

expectativas dos clientes do processo, e medidas de avaliação do processo. 

• Racionalização 

Melhorar a eficiência, eficácia e adaptabilidade do processo. Esta fase 

compreende identificar oportunidades de melhoria, eliminar atividades que não 

adicionem valor, simplificar, automatizar, padronizar e documentar o processo. 

• Mensuração e controle 

Implementar um sistema de controle do processo para viabilizar a melhoria 

contínua. Esta fase se propõe a  desenvolver medidas e metas de mensuração do 

processo, estabelecer mecanismos de “feedback” para o processo,  e auditar o 

processo rotineiramente. 

• Melhoria contínua 

Implementar o processo de melhoria contínua. Esta fase compreende 

qualificar o processo perante a alta administração, avaliar o impacto das 

mudanças em face do negócio e dos clientes, e fazer “benchmarking” do 

processo. 
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Figura 3.3 – Processo de Melhoria Contínua 

 

Com base nas cinco fases do processo de melhoria contínua de HARRINGTON, 

podemos deduzir os seguintes passos para implementá-la em qualquer processo 

organizacional que se apresente, ou seja: 

1) Selecionar o processo a ser melhorado, e estabelecer o objetivo de melhoria 

de forma clara e definida. 

2) Organizar o grupo para melhorar o processo. Estes recursos devem ser 

formalizados dentro do contexto da estrutura organizacional. 

3) Definir o processo na forma atual com utilização do recurso de “flowchart” 

(fluxograma).  

4) Simplificar o processo através da remoção de atividades redundantes e 

desnecessárias, ou seja, que não adicionam valor ao cliente ou ao negócio.  

5) Desenvolver um plano para coletar dados, e definir a fonte geral de obtenção 

dos mesmos. Estes dados serão utilizados como parâmetros de comparação numa etapa 

posterior.  

Fonte: HARRINGTON, 1991, pág. 
23
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6) Avaliar se o processo é estável. O grupo cria um gráfico de controle para 

melhor entender o que está acontecendo no processo sob análise. As ações a serem 

efetivadas são ditadas pela relação causal encontrada no processo. 

7) Avaliar se o processo é capacitado. O grupo analisa dados, comparando-os 

com os objetivos estabelecidos quando do início da ação de melhoria do processo.  

8) Identificar a origem dos problemas que impedem o processo de atingir os 

objetivos fixados.  

9) Desenvolver um plano de ação para implementar a mudança, baseado nos 

motivos que impedem o processo de entregar os objetivos desejados.  

10) Modificar o plano de coleta de dados para mensuração do processo, se 

necessário. 

11) Testar o processo modificado e coletar dados para avaliação. 

12) Avaliar se o processo modificado é estável. Se a estabilidade é atingida, o 

processo continua; caso contrário uma alternativa deve ser analisada para se atingir o 

objetivo da estabilidade. 

13) Avaliar se a mudança no processo causou a melhoria.  

14) Determinar se alguma melhoria adicional é possível. Senão, a ação de 

melhoria chega ao fim. 

 

3.4. AVALIAÇÃO DE PROCESSOS E MEDIDAS DE DESEMPENHO 

   
Para executarmos o processo de melhoria contínua é imprescindível a etapa de 

mensuração, para atestar o progresso e identificar novos pontos para aperfeiçoamento. 

Mensuração é um processo chave; se você não pode mensurar, não pode 

controlar, e sem o controle, você não pode gerir. Sem a gestão você não é capaz de 

melhorar (HARRINGTON, 1991, pág. 82). 

Identificamos antes que os principais objetivos do processo de melhoria contínua 

são tornar os processos eficazes, eficientes e adaptáveis. 

Para assegurar que um processo é eficaz, devemos definir as necessidades e 

expectativas dos clientes, e então atingir estas necessidades e expectativas. As 

demandas dos clientes geralmente estão focadas nos produtos e serviços e se 

relacionam com aparência, qualidade na entrega, performance, confiabilidade, 
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durabilidade, custos, adaptabilidade e grau de dependência (esta lista não é exaustiva, 

mas narra as principais características que os clientes analisam com relação aos 

produtos e serviços adquiridos). Desta forma, medidas de mensuração devem ser 

criadas para avaliar estas características dos produtos. 

Em adição à eficácia, a eficiência é também importante para o cliente. Todas as 

organizações estão (ou devem) trabalhar consistentemente para tornar todos os seus 

processos operacionais mais eficientes. 

A falta de eficácia é fácil de ser identificada e mensurada; a falta de eficiência é 

mais difícil de ser averiguada. As organizações devem minimizar os recursos requeridos 

para empreenderem os processos operacionais, e eliminarem o desperdício e as 

atividades que não adicionam valor, com o fito de conseguirem eficiência. O esforço para 

atingira a eficiência foca no uso de recursos financeiros, de tempo e de recursos 

humanos. As medidas típicas de eficiência se relacionam a tempo de processamento, 

recursos consumidos por unidade produzida, valor adicionado por unidade produzida, e 

custo da não qualidade, entre outros. 

A qualidade envolve satisfazer as demandas do cliente. Entretanto, hoje, para 

muitos clientes, seus parceiros deveriam fazer mais do que isto: deveriam exceder suas 

necessidades atuais e futuras. Ao tentar fazer isto, as organizações devem monitorar a 

delegação de mais autonomia e responsabilidade aos seus colaboradores, no sentido 

que possam reagir mais prontamente aos clientes, adaptar seus processos operacionais 

para uma mudança constante nas expectativas dos clientes, melhorar seus processos 

operacionais quando comparados com a concorrência, e prover atividades não 

padronizadas para atender demandas especiais de seus clientes. 

A análise de processos é uma ferramenta fundamental para a identificação dos 

Fatores Críticos de Sucesso, que em realidade se constituem em atividades capazes de 

diferenciar a organização no ambiente competitivo em que atua. Conforme vimos no item 

2.9, esta etapa é primordial no esquema de escolha dos indicadores estratégicos do 

sistema de mensuração de desempenho. 
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CAPÍTULO 4 - PROPOSTA DE APRIMORAMENTO AO MODELO BASEADO NO BSC 
 

4.1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo apresentamos uma proposta de aperfeiçoamento ao modelo do 

BSC, tal qual defendido por KAPLAN e NORTON, com o intuito de: 

o Contribuir com o modelo teórico do “Balanced Score Card”, ao propor a 

adoção de uma quinta perspectiva ao BSC, a qual pode auxiliar no acompanhamento de 

indicadores estratégicos essenciais da empresa; 

o A partir da análise dos processos operacionais considerados como Fatores 

Críticos de Sucesso, instrumentalizar as relações de causa e efeito entre os indicadores, 

no processo de escolha de indicadores estratégicos; e. 

o Dar conteúdo e visão analítica ao modelo do BSC, ao propor o uso da 

metodologia da Administração por Objetivos, em especial quanto à definição dos 

indicadores estratégicos, através dos quais a entidade estará monitorando seu 

desempenho. 

Embora a abordagem original do modelo do BSC seja a mais utilizada pelas 

organizações, com a característica do uso das quatro perspectivas, alguns 

pesquisadores advogam que o ambiente de negócios atual das organizações é 

influenciado cada vez mais pelas interações com organismos sociais, e desta forma, a 

definição de uma perspectiva em separado para o ambiente social deveria ser 

considerada. 

 

4.2. PERSPECTIVA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A empresa em geral, em especial aquelas que tem como foco a geração de 

lucros, está envolvida com vários agentes no ambiente em que opera e gera seus 

resultados. Os agentes focalizados abaixo, os quais no ambiente globalizado do 

momento atual, podem influenciar o julgamento da entidade perante a comunidade, e 

conseqüentemente influir nos resultados financeiros desejados, são considerados como 

as principais forças atuantes do mesmo ambiente da organização: 
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• Governo – relaciona-se com todos os níveis de autoridade, incluindo as 

variáveis que se relacionam diretamente com o fluxo de caixa da organização, tais como 

impostos, taxas regulatórias, multas por descumprimento de legislação específica, etc. 

• Entidades filantrópicas – relacionam-se com as organizações do terceiro setor, 

destinadas a complementar o papel do Estado no tocante à assistência às comunidades 

mais carentes. Algumas empresas interagem diretamente com estas organizações, 

devido à localização de plantas produtivas, ou centros de distribuição, por exemplo. 

• Associações de Classe – interagem com as empresas no aspecto de defesa 

de objetivos da classe empresarial, em assuntos dos mais diversos, desde tributação de 

atividades do setor, até ações sobre concorrência externa. 

• Imagem da empresa perante a comunidade – relaciona-se com o conceito que 

o mercado consumidor tem da empresa, de suas ações, produtos, estilo de 

administração, e postura frente à defesa de interesses nacionais e comunitários. 

• Meio Ambiente – diz respeito à legislação específica sobre defesa dos 

recursos naturais, bem como ao cumprimento de dispositivos legais, quando da 

utilização daqueles recursos no processo produtivo da empresa. 

Desta forma, percebe-se a necessidade de monitorar, sob o ponto de vista 

estratégico, se a atuação da organização no meio ambiente em que atua não será 

prejudicada por relacionamentos com outros interessados na atividade da entidade 

(“stakeholders”). 

Por outro lado, há que se reconhecer a importância de evidenciação de 

informações operacionais e financeiras que as companhias, em especial as atuantes no 

mercado aberto de capitais, vêm dando às normativas emanadas de organizações não 

governamentais como IBASE, Instituto Ethos, e à norma internacional SA8000. Isto eleva 

o padrão de divulgação, e prestação de contas, das empresas junto à comunidade, e 

estabelece um padrão mínimo de acompanhamento de indicadores que mensurem o 

envolvimento social da organização. 

Vamos citar em seguida alguns conjuntos de indicadores já em uso pelas 

organizações, e ressaltar seus principais focos de atenção. 

O IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, criado em 

1981, é uma instituição de utilidade pública federal, sem fins lucrativos, e sem vinculação 
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religiosa e política. Sua missão é a construção da democracia, combatendo 

desigualdades  e estimulando a participação cidadã.  

A proposta do instituto é, de forma radical e simples, disseminar a cidadania ativa 

e participativa da população, nos locais em que vivem, agindo e construindo – com 

igualdade na diversidade – a sociedade civil, a economia e o poder. 

Entre os temas e campos de atuação que o IBASE julga prioritários estão o 

processo Fórum Social Mundial, alternativas democráticas à globalização, participação 

da sociedade civil no espaço público, monitoramento de políticas públicas, 

democratização das cidades, segurança alimentar, economia solidária e 

responsabilidade social e ética nas organizações. 

Desde 1997, o IBASE vem chamando à atenção empresários e toda a sociedade 

para a importância e a necessidade da realização do balanço social das empresas em 

um modelo único e simples. Para tanto desenvolveu um modelo que tem a vantagem de 

estimular todas as empresas a divulgar suas informações, num modelo que permite 

comparabilidade entre as organizações, independentemente de tamanho e setor de 

atividade. 

Seu modelo de divulgação de informações para a sociedade se baseia em sete 

grupos de dados, a saber: 

- Base de Cálculo 

Informações sobre a Receita Líquida, Resultado Operacional e valor da Folha de 

Pagamento. 

- Indicadores Sociais Internos 

Informações sobre gastos não compulsórios com os colaboradores da 

organização, tais como benefícios complementares, treinamento da mão de obra, 

participação em lucros e resultados, e outros. 

- Indicadores Sociais Externos 

Informações sobre o total de contribuições da organização para a sociedade, na 

forma de tributos e investimentos na comunidade. 

- Indicadores Ambientais 

Informações sobre investimentos relacionados com a qualidade da produção e o 

meio ambiente. 



 81

- Indicadores do Corpo Funcional 

Informações sobre a composição do quadro funcional, com relação à participação 

de minorias. 

- Informações Relevantes 

Informações diversas como diferenças entre maior e menor remuneração, 

acidentes de trabalho, valor adicionado, dentre outras. 

- Outras Informações 

Outras informações importantes quanto ao exercício da responsabilidade social, 

da ética e da transparência. 

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, organização sem 

fins lucrativos fundada em 1998, tem como associados algumas centenas de empresas 

em operação no país, de diferentes portes e setores de atividade. A entidade tem como 

missão mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerirem seus negócios de forma 

socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade mais 

próspera e justa. 

Dentro deste fim, o instituto lançou um sistema de avaliação e referência dos 

compromissos e práticas sociais das empresas. Considerando as múltiplas dimensões 

do papel social da empresa, o diagnóstico abrange sete temas: 

 Valores, Transparência e Governança Corporativa. 

Informações com relação à adoção e abrangência de valores e princípios éticos, 

eficácia na disseminação dos valores e princípios éticos, estrutura organizacional e 

prática de governança, diálogo com “stakeholders”, relações com a concorrência, e 

balanço social. 

 Comunidade Interna 

Informações sobre relações com sindicatos, gestão participativa, compromisso 

com o futuro das crianças, valorização da diversidade, relações com trabalhadores 

terceirizados, política de remuneração, cuidados com segurança no ambiente de 

trabalho, compromisso com o desenvolvimento profissional, comportamento frente a 

demissões, e preparação para a aposentadoria. 
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 Meio Ambiente 

Informações sobre o comprometimento com a melhoria da qualidade ambiental, 

educação e conscientização ambiental, gerenciamento do ciclo de vida de produtos, 

sustentabilidade, e minimização de entrada e saída de materiais. 

 Fornecedores 

Informações sobre os critérios de seleção e avaliação, trabalho infantil na cadeia 

produtiva, trabalho forçado na cadeia produtiva, e apoio e desenvolvimento de 

fornecedores. 

 Consumidores e Clientes 

Informações sobre a política de comunicação comercial, excelência do 

atendimento, e conhecimento e gerenciamento de potenciais danos dos produtos e 

serviços. 

 Comunidade 

Informações sobre o gerenciamento do impacto da empresa na comunidade, 

relações com organizações locais, financiamento da ação social, e envolvimento da 

empresa com a ação social. 

 Governo e Sociedade 

Informações sobre as contribuições para campanhas políticas, construção da 

cidadania, práticas anticorrupção, liderança e influência social, e participação em projetos 

sociais governamentais. 

A Norma Internacional SA8000 é uma norma que visa aprimorar o bem estar e 

as boas condições de trabalho bem como o desenvolvimento de um sistema de 

verificação que garanta a contínua conformidade com os padrões estabelecidos pela 

norma. A SAI - Social Accountability International é uma organização não-

governamental sediada nos Estados Unidos da América, responsável pelo 

desenvolvimento e supervisão da AS 8000, a qual vem sendo reconhecida em nível 

mundial como um sistema efetivo de implementação, manutenção e verificação de 

condições dignas de trabalho. 

A norma está dividida em quatro seções, sendo a seção quatro a que define os 

critérios que devem ser seguidos na busca da responsabilidade social: trabalho infantil, 

trabalho forçado, saúde e segurança, liberdade de associação sindical, discriminação em 
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ambiente de trabalho, práticas disciplinadoras, carga horária de trabalho, remuneração, e 

sistemas de gestão. 

Especificamente com relação ao último item, sistemas de gestão, a norma se 

preocupa com os seguintes aspectos: 

• Política para responsabilidade social; 

• Revisão dos procedimentos pela direção da empresa; 

• Dirigente responsável pelo cumprimento da norma; 

• Planejamento e implementação; 

• Controle de fornecedores; 

• Postura investigativa sobre denúncias e adequação do ambiente de trabalho à 

norma; 

• Comunicação externa; e. 

• Acesso externo para verificação. 

Em face dos dois modelos de informações de cunho social, apresentadas acima, e 

da importância da SA 8000, propõe-se que o envolvimento da empresa com a 

comunidade onde atua tem um papel de destaque em todo sistema de avaliação de 

desempenho, que seja propenso a diagnosticar não só a performance de curto prazo, 

mas também as variáveis que possam impactar a sobrevivência da organização. 

Não localizamos na literatura pesquisada, uma abordagem definitiva com a 

finalidade de considerar o aspecto da responsabilidade social como uma dimensão a ser 

utilizada em sistemas de mensuração de desempenho. OLVE et al. (2001, pág. 89) 

relatam experiências de empresas que utilizavam outras perspectivas, algumas mais 

relacionadas aos colaboradores internos, e outras com ênfase no ambiente empresarial 

em que atuavam. 

Nossa proposta incorpora uma quinta perspectiva, a de Responsabilidade Social, 

que visa ressaltar a importância da gestão responsável perante os agentes do ambiente 

externo. Esta se reflete numa abordagem diferenciada das entidades tendo em vista gerir 

e controlar sua performance social e ambiental. 

Vimos no capítulo dois que KAPLAN e NORTON citam brevemente alguns 

aspectos relacionados com a perspectiva proposta, dentro da perspectiva dos processos 
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internos; por considerarmos as variáveis que estão sob esta perspectiva de relevância 

estratégica, opina-se que aquela abordagem é muito superficial. 

Apesar de diferentes modelos de BSC terem sido apresentados anteriormente, 

com perspectivas diferentes ou acrescentadas às quatro perspectivas básicas (OLVE et 
al., 2001, pág. 22 e 31), nossa proposta por uma perspectiva de Responsabilidade Social 

se justifica pelos seguintes motivos: 

a) Esta perspectiva visa ressaltar para os acionistas, gestores e colaboradores a 

importância da responsabilidade da organização perante o ambiente externo, 

representado por entidades como governo, câmaras e instituições empresariais, 

comunidade, instituições do terceiro setor, cumprimento de legislação, mercado de 

capitais, e respeito ao meio ambiente. Esta definição passa pela dependência que as 

outras perspectivas do BSC devem ter com relação à Resp. Social, devido ao 

macroambiente estar diretamente ligado às atividades desenvolvidas pela organização. 

b) Esta perspectiva visa tornar explícita o impacto do relacionamento com as 

entidades do item anterior, sobre os resultados financeiros da organização. Desta forma, 

deverá merecer atenção de monitoramento por impactar a proposição de serviço que a 

empresa pretende ofertar a seus clientes, bem como o ambiente operacional interno de 

produção de bens e serviços. 

Vale ressaltar a importância que o papel da administração responsável vem 

merecendo no mundo dos negócios, a saber: 

• Mercado de capitais oferecendo tratamento diferenciado para empresas que 

procuram apresentar transparência em sua administração, e divulgação de informações 

financeiras e operacionais, de maneira completa e sem viés; 

• Legislação societária e penal mais rígida, responsabilizando administradores 

por atos praticados quando do exercício da função de direção de entidades. Vale 

mencionar aqui como exemplo, a aprovação do Novo Código Civil do Brasil, e a 

legislação americana baseada na lei conhecida como Sarbanes-Oxley. 

Além dos aspectos ligados à responsabilidade civil, destacamos o papel que as 

organizações hoje desempenham no tocante à participação social, ao se envolverem em 

programas comunitários, e com organizações do terceiro setor. 
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A Fig. 4.1 abaixo demonstra este inter-relacionamento, e seus pontos críticos para 

monitoramento e ação. 
Figura 4.1 – Meio Ambiente Empresarial e seus agentes 

 

4.3. FATORES CRÍTICOS DO SUCESSO E RELAÇÕES DE CAUSA E EFEITO ENTRE OS 

INDICADORES ESTRATÉGICOS 

 

Destacamos no Capítulo 3 (três) a importância da análise dos processos 

operacionais, e a identificação daqueles que podem ser fator de diferenciação da 

empresa perante sua concorrência, como medida essencial no processo de identificação 

dos indicadores estratégicos.  

Diversos autores ressaltam a importância do vínculo entre indicadores de 

desempenho, a fim de que representem o sucesso da implementação da estratégia 

(JOHANSSON, 1997, pág. 60 e ROCHA, 2002, pág. 19), e também apresentem uma 

correlação de causa e efeito para que a organização gere os objetivos financeiros 

planejados (KAPLAN e NORTON, 2004, pág. 7). 

Fonte : Adaptação do Autor
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Entretanto, nenhum processo de demonstração da causalidade entre os 

indicadores (e entre as perspectivas do BSC) vem sendo utilizado sistematicamente, de 

forma a uniformizar os procedimentos de implantação do SMD. Este trabalho tem a 

proposta de contribuir para este fim. 

Como afirma BESSIRE (2000): 

“A contribuição do balanced scorecard, no final, reside não na ferramenta 

em si, mas na atenção que é devotada para o aprendizado 

organizacional e para a apropriação dos objetivos e da estratégia que ele 

pode induzir, na fase de implementação como também na fase de 

análise”. 

Esta visão de que o mérito do BSC está no processo de implementação, e não no 

processo de mensuração de resultados, é que o foco de nossa proposta, com o fito de 

contribuir para que a ênfase mude do primeiro processo para o segundo. 

Consideramos no presente trabalho as seguintes metodologias para serem 

utilizadas como procedimentos adequados, dentro do processo de implantação do BSC, 

com relação a evidenciação da relação de causa e efeito entre os indicadores 

estratégicos a serem utilizados pela ferramenta. As seguintes metodologias serão 

comentadas: 

- Teoria da Causalidade de GRANGER; e, 

- Diagramas de Causa e Efeito de HISHIKAWA. 

BASSO e PACE (2003) apontam que a validação do modelo do BSC dependerá 

da hipótese de existência de uma relação de causa e efeito entre os indicadores 

estratégicos. 

Os autores ponderam que direcionadores do desempenho futuro, influenciados 

por hipóteses incorretas poderão distorcer os indicadores de desempenho a serem 

adotados com conseqüências no nível de resultados. 

Claro que os próprios idealizadores do BSC colocam a importância de se 

mensurar a relação de causa e efeito entre os indicadores, e mais, a validade das 

hipóteses que sustentam as estratégias escolhidas pela organização (KAPLAN e 
NORTON, 1996a, pág. 149). 
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A questão que se coloca então é: como evidenciar uma estrutura de causa e efeito 

entre os indicadores estratégicos utilizados pela organização, de maneira a evitar que 

hipóteses incorretas sejam utilizadas, ou relacionamentos causais sejam utilizados sem 

uma comprovação científica? 

Podemos iniciar a busca pela definição da relação de causalidade entre os 

indicadores, analisando a sistemática definida por GRANGER (2001), a saber: 

• A causa ocorre antes do efeito; e, 

• A causa contém uma informação especial sobre o efeito que não está 

disponível em qualquer outra variável. 

A utilização do método de GRANGER tem uso extensivo no campo econômico, 

nos sentido de se verificar graus de causalidade nas variáveis macroeconômicas como 

Produto Interno Bruto, nível de desemprego, nível de inflação, e outras medidas 

agregadas da economia. 

SOUZA et al. (2005) utilizou esta metodologia em seu trabalho de investigação 

sobre o uso do custo-meta. Conforme sua afirmação, a metodologia visa superar as 

limitações do uso de simples correlação entre variáveis. 

Embora a teoria venha sendo empregada no campo econômico, nos parece que a 

mesma não possa ser utilizada no processo de identificação dos indicadores estratégicos 

do BSC pelas seguintes razões: 

- A teoria exige o uso de uma série histórica longa, a fim de viabilizar e externar 

as relações de causalidade entre as variáveis. No ambiente dos negócios atuais, o uso 

de séries históricas não seria adequado visto que pelo aumento do nível de 

competitividade dos mercados, as empresas vem sendo forçadas a sempre mais 

otimizarem seus processos operacionais, o que inviabiliza o uso de uma série extensiva 

de dados, em face de que os processos estariam mudando muito rapidamente para 

poderem gerar uma série longa de dados históricos que pudessem ser utilizados com 

significância estatística. NIVEN também corrobora esta afirmação, para o que propõe a 

substituição e eliminação de alguns indicadores quando os mesmos já não mais serem 

estratégicos para a organização. Sua substituição por outras medidas vai ocasionar 

perda de continuidade na mensuração dos indicadores, e também uma interrupção na 
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seqüência histórica de medição de causa e efeito entre as medidas do BSC (NIVEN, 

2005, pág. 213). 

- O processo de planejamento das empresas demanda uma metodologia 

prática, tendo em vista ser utilizada pelos usuários do sistema de gestão; desta forma, a 

adoção de práticas teóricas depende de sua aplicabilidade e praticidade na execução no 

dia-a-dia das organizações. 

Outros trabalhos foram desenvolvidos, com a finalidade de atestar 

estatisticamente o grau de causalidade entre indicadores estratégicos. Podemos citar os 

trabalhos de MALINA e SELTO (2003a) que utilizam a metodologia de vincular 

quantitativamente o relacionamento entre medidas de desempenho, e sua importância no 

modelo de avaliação de performance. Devido à rigidez do teste econométrico os autores 

concluem que: 

“... poucas expectativas das empresas sobre relações entre medidas são 

suportadas pela análise estatística. Possíveis razões são medidas não 

incluídas, medição inexata, inconsistência entre o tempo de causalidade 

entre as variáveis e a freqüência de reporte trimestral, insuficiente série 

histórica dos dados, e variáveis omitidas”. 

EVANS e JACK (2003) utilizaram apenas estudos de correlação entre indicadores 

de desempenho num estudo destinado a validar a ligação entre os resultados externos e 

os indicadores internos de performance. Neste estudo os autores concluem pela 

correlação de que a melhoria das práticas de gestão internas conduz à melhoria dos 

resultados externos. 

Sobre a causalidade no modelo do BSC, NORREKLIT (2000) afirma que ao 

contrário de pensarmos na relação de causa e efeito entre os indicadores, deveríamos 

considerar as relações entre as medidas como lógicas e coerentes. De acordo com a 

autora: 

“... dado o objetivo de obter certos resultados, coerência foca em se os 

fenômenos relevantes são sinérgicos ou complementam um ao outro. 

Por exemplo, uma ação é coerente se as ações utilizadas e os meios são 

apropriados com respeito ao fim desejado”. 

De acordo com BUKH e MALMI (2005): 
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“... as relações (de causa e efeito) no BSC não devem ser reconhecidos 

como genéricos, mas específicas para cada organização, para sua 

situação atual e a dimensão relevante de tempo. Mais, as relações não 

são necessariamente conhecidas com certeza, mas são baseadas em 

crenças e hipóteses. Finalmente, as relações serão melhores definidas 

entre indicadores, não entre áreas de mensuração”. 

Desta forma, optamos por não adotar a Teoria da Causalidade para escolhermos 

os indicadores estratégicos, tendo em vista a falta de série histórica de dados, num 

ambiente operacional mutável, e sim explorarmos a utilização da relação lógica entre os 

indicadores. 

Uma outra metodologia utilizada em administração é o Diagrama de Causa e 

Efeito de ISHIKAWA, que se configura uma ferramenta de visualização gráfica que 

ilustra a relação entre um dado resultado e todos os fatores que influenciam aquele 

resultado. Este tipo de diagrama é algumas vezes referenciado como diagrama de 

ISHIKAWA porque foi concebido por Kaoru Ishikawa, ou conhecido também como 

diagrama espinha de peixe devido à sua configuração gráfica. 

De forma geral, esta ferramenta possibilita analisar, identificar, classificar e 

mostrar qualquer relacionamento de uma forma sistemática, conforme Fig. 4.2 abaixo. 

Alguns dos benefícios de se construir um Diagrama de Causa e Efeito são: 

• Auxilia na determinação das causas do problema, utilizando uma abordagem 

estruturada; 

• Encoraja a participação do grupo de trabalho, e utiliza o conhecimento do 

grupo sobre o processo; 

• Utiliza um diagrama de causa e efeito de forma ordenada, de fácil de 

compreensão dos relacionamentos; 

• Indica causas prováveis de variação num processo; 

• Aumenta o conhecimento sobre o processo, auxiliando todos a aprenderem 

mais sobre os fatores em atuação, e como eles se relacionam; 

• Identifica áreas onde os dados devem ser coletados para estudos seguintes. 
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Figura 4.2 – Diagrama de Causa e Efeito de Ishikawa 

 

Os passos para construção do diagrama são os seguintes: 

1. Identificar e claramente definir o resultado ou efeito a ser analisado. 

2. Utilizando a abordagem gráfica, desenhar a “espinha” e criar a caixa do efeito. 

3. Listar as principais causas que contribuem para o efeito sendo analisado. 

4. Para cada causa provável identificada no passo três, listar outros fatores 

específicos que possam ser as causas do efeito. 

5. Identificar, num grau crescente de detalhe, mais níveis de causa e organizá-

los sob as categorias de causa já identificadas. 

6. Analisar o diagrama. A análise auxilia na identificação de causas que possam 

gerar estudos posteriores. Desde que o diagrama de causa e efeito identifica somente 

causas possíveis, pode-se usar o gráfico de Pareto para auxiliar o grupo a determinar as 

causas que merecem prioridade na análise. 

Enfim dada a funcionalidade e operacionalidade das metodologias apresentadas, 

optamos pelo uso da metodologia de ISHIKAWA para se estabelecer uma relação de 

causa e efeito de uma forma rígida conceitualmente, e assim operacionalizar a escolha 

dos indicadores estratégicos do BSC. O Quadro 4.1 abaixo compara as duas 

Fonte : Adaptação do Autor
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metodologias apontadas, e os pesos que demos às características de utilização, os quais 

acabaram por indicar a metodologia a ser utilizada. 
Quadro 4.1 – Comparação entre Metodologias de Mensuração de Causa e Efeito 

 

4.4. CONTEÚDO E VISÃO ANALÍTICA DO MODELO DO BSC 

 

A proposta do trabalho, de aprimoramento do modelo do BSC passa 

necessariamente por uma abordagem de conteúdo, visando: 

• Detalhar e complementar as características das perspectivas do modelo; 

• Operacionalizar o modelo com o objetivo de torná-lo mais simples num 

processo de implantação. 

O modelo apresentado tem três objetivos básicos: 

• Adicionar uma quinta perspectiva relacionada com a Responsabilidade Social 

da organização perante o meio ambiente com que transaciona; 

• Alinhar as atividades e os objetivos em todos os níveis e setores com as 

metas e padrões da organização, utilizando uma abordagem de metodologia da relação 

de causa e efeito dos indicadores estratégicos; e, 

• Incorporar as dimensões das áreas de resultado, preconizadas pela 

Administração por Objetivos, no processo de escolha dos indicadores estratégicos. 
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Ao propormos que os perspectivas do BSC sejam consideradas e cotejadas com 

as Áreas de Resultados oriundas da APO não é nossa intenção forçar uma análise de 

uma matriz, que num caso genérico, seria de 5 x 6, desta forma predefinindo uma 

quantidade padrão de 30 (trinta) indicadores a serem monitorados. 

Nosso ponto é que a análise sistemática das perspectivas, frente às áreas de 

resultados, força os gestores a analisarem todos os aspectos relacionados ao 

desempenho operacional e financeiro de todos os processos que movem a organização 

em direção ao cumprimento de sua missão. Reconhecemos em algumas comparações, a 

definição de um indicador para uma respectiva perspectiva, frente a uma área de 

resultado, tenderá a ser inexpressiva, ou até nula. Isto de fato é demonstrado no capítulo 

seguinte, quando desenvolvemos uma aplicação de simulação deste processo, quando 

por exemplo a perspectiva Responsabilidade Social não apresenta qualquer indicador 

para a área de resultado Produtividade. 

O Quadro 4.2 apresenta uma visão geral do modelo proposto (com a adição de 

uma quinta perspectiva), e sua relação com as Áreas de Resultados, as quais 

representam contribuições para a meta organizacional dos ocupantes dos cargos 

definidos na estrutura organizacional. 
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Quadro 4.2 - Modelo de Avaliação de Desempenho de Processos 

 
Fonte:  Modelo proposto pelo Autor, baseado no BSC. 

 

O modelo apresentado é baseado no BSC, com algumas proposições que 

julgamos úteis, e que podem ser incorporadas ao modelo, na forma abaixo. 

Com o intuito de contribuir com o suporte teórico de medidas de desempenho, e 

com a teoria do BSC apresentada no Capítulo 2 (dois), foi estabelecido um modelo 

aprimorado do BSC para identificação de indicadores com base em duas premissas 

básicas: 

• O processo de identificação de indicadores deve ser inserido na visão 

sistêmica do desempenho estratégico, segundo o sistema de medição de desempenho 

do BSC, que integra o gerenciamento operacional com o gerenciamento estratégico; e, 
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• A identificação das medidas de desempenho deriva dos objetivos estratégicos 

da organização; logo, as mudanças de cenários devem induzir prontas e contínuas 

alterações nos indicadores afetados, ou a criação de novos indicadores, gerando 

atualizações constantes na estrutura de indicadores segundo um processo de dupla 

realimentação. 

Como vimos durante o desenvolvimento do tema, o pré-requisito essencial para a 

aplicação do modelo do BSC é o processo de planejamento estratégico. A Fig. 4.3 

mostra o processo contínuo de Planejamento e Controle para criação de valor, baseado 

no BSC (adaptado de KAPLAN e NORTON, 2004, pág. 35). 
Figura 4.3 – Processo de Planejamento Estratégico do BSC 

Fonte : Adaptação  do Autor
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Com a quinta perspectiva que representa e ressalta o inter-relacionamento com 

agentes do ambiente empresarial, os fundamentos conceituais da proposta do Modelo 

BSC apresentam as seguintes fases, as quais representam a proposta de implantação 

do BSC: 
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a) Definição das metas da organização 
Nesta primeira fase pode-se perguntar: “por que algumas entidades conseguem 

ter um desempenho excelente e consistente através do tempo, e outras têm um 

desempenho que pode ser considerado instável e inconsistente?” Basicamente a 

resposta a esta questão está relacionada à forma como as estratégias e as metas são 

definidas pela organização, e como elas orientam os esforços para garantir o sucesso 

organizacional. Nossa proposta diz que a estratégia de uma organização, a qual deve ser 

reavaliada constantemente, é determinada pela excelência em Áreas de Resultados. De 

acordo com SILVA (1993, pág. 97) Áreas de Resultados são: 

“... agrupamentos sistemáticos de todos os resultados relevantes que 

podem ser gerados em uma empresa / unidade de negócio. O seu 

desempenho é mensurado através de critérios específicos estratégicos”.  

Portanto, a primeira fase do modelo tem como ponto de partida as estratégias 

definidas pela organização, e é a partir delas que serão definidas metas, que reflitam ou 

traduzam, de forma equilibrada, a missão e a visão da organização. 

b) Identificação de Fatores Críticos de Sucesso (FCS) 
Nesta fase, a pergunta-chave é: “quais fatores são vitais para a entidade atingir 

seus objetivos?” Como os fatores críticos do sucesso serão representados por processos 

operacionais que proporcionem uma diferenciação para a companhia, a resposta pode 

vir através do uso de diferentes ferramentas, tais como Análise de Processos, Análise do 

Valor (AV), entrevistas com gestores e acionistas, e clientes internos e externos. Um 

passo prévio é utilizar uma tabela para listar os possíveis Fatores Críticos do Sucesso 

para o alcance de cada meta estabelecida. 

c) Determinação de medidas de desempenho para as Áreas de Resultados, por 

perspectiva do BSC. 
As medidas de desempenho procuram traduzir as metas e os fatores críticos de 

sucesso, em magnitudes quantitativas que permitam ter um acompanhamento do 

desempenho global da organização para, posteriormente, relacionar recursos 

consumidos, produtos oferecidos, resultados e metas conquistados mediante um fluxo de 

mensuração contínuo. 
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d) Desenvolver as relações de causa e efeito dos indicadores estratégicos 
A utilização dos procedimentos discutidos item 4.3 deve assegurar um rigor 

técnico ao processo, de forma a minorar o risco de adoção de hipóteses incorretas entre 

os indicadores estratégicos. 

Desta forma, o novo modelo do BSC deveria ser implementado com as seguintes 

perspectivas, de forma a acomodar as necessidades de diferenciação e sobrevivências 

das empresas, conforme a Fig. 4.4. 
Figura 4.4 – Estrutura sugerida do “Balanced Score Card” 

 
 

Fonte : Adaptação do Autor

VISÃO E
ESTRATÉGIACLIENTES

PROCESSOS
INTERNOS

FINANÇAS

APRENDIZADO E
CRESCIMENTO

RESPONSABILIDADE
SOCIAL



 97

CAPÍTULO 5 - APLICAÇÃO SIMULADA DO MODELO PROPOSTO 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo é apresentada a instrumentalização do modelo do BSC proposto no 

presente trabalho, para identificação de medidas de desempenho para uma empresa do 

ramo de distribuição de produtos químicos no mercado brasileiro. 

Embora o modelo possa ser facilmente adaptado para implementação em 

empresas de quaisquer segmentos, optou-se por simular sua aplicação no segmento de 

distribuição de produtos químicos, devido à necessidade de detalhamento do modelo, e 

demonstrar a instrumentalização para um segmento específico. 

Inicialmente, vamos caracterizar o segmento econômico, para o qual o modelo 

está destinado neste trabalho. 

Em seguida, vamos aplicar o modelo proposto no item 4.5 acima, de forma a 

escolher os indicadores estratégicos do BSC para aquela empresa. 

Após isto, vamos expor a instrumentalização para o segmento de distribuição de 

produtos químicos. 

 

5.2. CARACTERIZAÇÃO DO SEGMENTO ECONÔMICO DA EMPRESA 

 

O setor de distribuição de produtos químicos e petroquímicos apresentou um 

faturamento anual consolidado de US$ 2,175 bilhões no ano de 2004, com crescimento 

da ordem de 22% sobre o ano anterior, com pouco mais de cem empresas atuantes 

neste segmento. 

O potencial social do setor pode ser observado por análises elaboradas que 

indicam que o setor empregava pouco mais de 6.500 (seis mil e quinhentas) pessoas 

naquele período. 

A margem bruta apurada na amostra de empresas que compõem o segmento foi 

de 15,2% no ano de 2004, sendo o lucro líquido apurado da ordem de 2,9%. 

Os seguintes indicadores financeiros comparativos são evidência da evolução do 

setor, conforme Tabela 5.1: 
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Tabela 5.1 – Indicadores Econômicos do Segmento de Distribuição de Produtos Químicos e 
Petroquímicos 

 

A idade média das empresas é de 29 (vinte e nove) anos de atividade, e mais de 

41% delas têm mais de 30 (trinta) anos. 

Quanto à origem do capital social 13,4% são de empresas estrangeiras, sendo o 

restante representado pelo investimento nacional, com 3% no sistema “joint venture”. 

Todas as informações acima foram compiladas do Relatório Anual “Perfil do Setor 

de Distribuição de Produtos Químicos e Petroquímicos 2004” de emissão da Associação 

Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos 

(www.associquim.org.br), emitida em Junho/2005. 

Fonte : R e la tó rio Anua l 2004 -
Assoc iqu im

Ind icadores E conôm icos

5 9,641,254,9G ra u de  E nd iv idam ento  
T ota l %

3634,538,4P razo M éd io  de  
E stocagem  (d ias)

272831P razo M éd io  de  
R eceb im ento  (d ias)

1012,311,6D espesas  O perac iona is %

1 5,218,818,1M a rgem  B ru ta  %

3 36,3267,5247Faturam ento  por 
em pregado  US $ m il

2 .1751.6921 .451Faturam ento  U S$ m ilhões

A no 2004A no 200 3Ano 2 002Ind icadores
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5.3. PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO BSC PARA UMA EMPRESA DO SEGMENTO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

 
Nossa proposta agora visa detalhar como o processo de implantação do modelo 

proposto do BSC seria feito numa empresa do segmento de distribuição de produtos 

químicos. 

Para isto vamos seguir os passos delineados anteriormente quando da exposição 

da melhoria proposta ao modelo do BSC no item 4.5. 

 
1º Fase Definição das metas da organização 
 
Esta fase se dedica a explicitar o resultado do processo de planejamento 

estratégico da organização, ou seja, suas estratégias. 

Como parte do processo de caracterização da entidade, deve-se reproduzir sua 

missão, seus produtos e serviços ofertados ao mercado, e sua estrutura organizacional, 

com responsabilidades por função ou negócio. 

Como forma de transformar o processo de simulação o mais didático possível, nós 

vamos adotar uma empresa fictícia, que denominaremos de POLIQUIM Ltda, como a 

empresa objeto de nosso estudo. 

Desta forma, o processo de apresentação da POLIQUIM se dará da seguinte 

forma: 

 Missão – promover a distribuição de produtos químicos, de maneira 

responsável, no mercado brasileiro. 

 Produtos – produtos químicos derivados de petróleo, para uso nos segmentos 

têxtil, calçados, automotivo, e de espumas. 

 Estrutura organizacional – a seguinte estrutura organizacional baseada em 

funções é empregada pela empresa no seu processo de gestão, conforme a FIG. 5.1. 
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Figura 5.1 – Estrutura Organizacional da Poliquim Ltda 

 

A empresa, considerada de porte médio, emprega aproximadamente 120 (cento e 

vinte) pessoas, distribuídas entre atividades técnicas e comerciais, operacionais e 

administrativas. 

Desde sua fundação no ano de 2000 a empresa explora o segmento de 

distribuição de produtos químicos, com foco em clientes que manufaturam produtos de 

espuma, no qual tem conseguido êxito junto ao segmento. 

O processo de planejamento estratégico adotado para a Poliquim Ltda é aquele 

descrito em OLIVEIRA (1989, pág. 45-62), derivado da abordagem tradicional de 

ANSOFF (1977, pág. 145). 

De maneira geral, o processo tradicional de planejamento da empresa, pode ser 

descrito através dos seguintes passos: 
• Diagnóstico e Formulação Estratégica – reunião anual dos principais gestores 

da empresa, que visa definir suas prioridades com ênfase em produtos e mercados a 

serem explorados no período seguinte; 

Fonte : Adaptação do Autor
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O PE R AÇ Õ E S L O G ÍSTIC A VEN D AS
INTER N AS

R EPR E S ENT AÇ ÃO
CO M E RC IAL

CO N TAB ILID AD E
E

IN F O RM A ÇÒ ES
TE SO U RAR IALABO R ATÓ RIO
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• Definição de Objetivos – divulgação pela Alta Administração dos objetivos de 

longo prazo fixados pela direção; 

• Definição de Estratégias – divulgação pela Alta Administração das estratégias 

definidas para alcance dos objetivos fixados; 

• Adequação da Estrutura Organizacional – proposta de mudanças na 

organização (inclui política de recursos humanos) para fins de alcance dos objetivos 

fixados; 

• Plano de Investimentos – aprovação dos investimentos necessários para 

alcance dos objetivos fixados; 

• Plano Orçamentário – reconhecimento monetário e financeiro dos objetivos a 

serem alcançados pela organização; 

• Avaliação e Controle – mensuração dos objetivos financeiros alcançados, face 

àqueles fixados quando da preparação do Plano Orçamentário; e, 

• Feedback – avaliação anual para reconhecimento de mudanças necessárias a 

serem efetuadas nas estratégias pré-definidas para alcance dos objetivos da 

organização. 

Um resumo do processo do Plano Estratégico da Empresa é apresentado abaixo, 

com seus principais itens sendo: 

• Situação atual – afirmação do momento que a empresa está vivendo, 

envolvendo o quadro FDOA. Veja anexos para detalhamento dos planos da Poliquim 

Ltda. 

• Feedback sobre os resultados obtidos no ano anterior, frente às expectativas – 

críticas sobre o desempenho obtido no último período, comparado com os resultados 

esperados, e validação ou não das hipóteses sobre ambiente externo. 

• Formulação Estratégica – envolve a geração de alternativas, e escolha de 

uma alternativa de ação final, ponderada pelos pontos fortes e fracos da empresa, e 

pelas oportunidades e ameaças do meio externo. 

• Objetivos para o ano corrente – quantificação das posições que se deseja 

alcançar ao final do período de planejamento. Os objetivos, compatibilizados entre si, 

devem expressar um aprimoramento geral no período, em relação à situação atual. 
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• Estratégia escolhida para se atingir os objetivos fixados – deve-se explicitar as 

ações escolhidas para alcançar os objetivos assumidos por Área de Resultados. 

• Estrutura organizacional aprovada para o período – adequação da estrutura 

organizacional, para atender às demandas da organização para o próximo período; isto 

inclui necessidades de treinamento e contratações. 

• Plano de investimentos necessários para suportar os objetivos fixados – 

apresentação e aprovação de projetos de investimentos necessários para atingir os 

objetivos fixados no período. 

• Planejamento financeiro e orçamentário – quantificação econômica e 

financeira dos objetivos e metas fixadas para o período. 

Um exemplo destas ferramentas foi incluído como Anexo ao presente trabalho, de 

forma a dar substância às teses aqui expostas. 

Esquematicamente, o processo poderia ser descrito conforme a FIG. 5.2. abaixo. 
Figura 5.2 – Processo de Gestão da Poliquim Ltda 
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O produto desta fase é a definição de objetivos e estratégias conforme a Quadro 
5.1 abaixo, com a classificação dos mesmos por perspectiva do BSC. 

Quadro 5.1 – Definição de Objetivos e Estratégias da Poliquim Ltda 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

ESTRATÉGIAS 
ESCOLHIDAS

FINANÇAS
Atingir retorno sobre o 

investimento de no mínimo 
20% ao ano

Buscar recursos externos 
abaixo do custo de capital da 
empresa, definido em 15% ao 

ano

CLIENTES Aumentar volume de negócios 
com clientes atuais

Definir tabelas de preços que 
prestigiem a fidelidade dos 

clientes, pelo volume 
negociado

PROCESSOS 
INTERNOS

Reduzir os custos 
operacionais

Priorizar a sinergia entre áreas 
operacionais

APRENDIZADO E 
CRESCIMENTO

Reduzir rotatividade de 
funcionários

Implementar programa de 
treinamento da força de 

trabalho

RESPONSABILIDADE 
PÚBLICA

Manter imagem de empresa 
responsável perante a 

comunidade, governo e 
instituições não 
governamentais

Cumprir com as demandas 
regulatórias de todas as 

esferas de governo  
 

Para fins de simplificação, optamos por ligar somente uma estratégia aos objetivos 

fixados no processo de Planejamento Estratégico; isto não significa que os objetivos não 

possam necessitar de mais de uma estratégia para que seja concretizado, e não invalida 

a necessidade de que uma estratégia atenda, total ou parcialmente, às necessidades de 

dois ou mais objetivos. 
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As metas a serem perseguidas pela organização, baseadas nas estratégias 

adotadas, poderiam ser fixadas da seguinte maneira, conforme Quadro 5.2. 
Quadro 5.2 – Definição de Estratégias e Metas da Poliquim Ltda 

 

 
2º Fase Identificação dos Fatores Críticos do Sucesso 

 
Valendo-se de reuniões e entrevistas com a alta administração e pessoal 

envolvido, obteve-se a listagem dos possíveis fatores críticos do sucesso, derivadas da 

análise dos processos internos estratégicos, para a consecução das metas 

estabelecidas. 

PERSPECTIVAS ESTRATÉGIAS 
ESCOLHIDAS

METAS PROPOSTAS DA 
ORGANIZAÇÃO

FINANÇAS

Buscar recursos ex ternos 
abaixo do custo de capital da 
em presa, definido em  15% ao 

ano

Prover retorno de 20% sobre o 
capital total investido, com  

um a estrutura de capital de até 
50% de endiv idam ento

CLIENTES

Definir tabelas de preços que 
prestigiem  a fidelidade dos 

clientes, pelo volum e 
negociado

A um entar o volum e de 
negócios em  10% sobre o 

volum e do ano anterior

PROCESSOS 
INTERNOS

Priorizar a sinergia entre áreas 
operacionais

A tingir o percentual de 10% 
do faturam ento líquido com o 

despesas operacionais

APRENDIZADO E 
CRESCIMENTO Im plem entar program a de 

treinam ento da força de 
trabalho

Desenvolver e divulgar o 
program a de capacitação e 

treinam ento para 
colaboradores, com  consum o 

de até 4% do faturam ento 
líquido anual

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

Cum prir com  as dem andas 
regulatórias de todas as 

esferas de governo

M anter v ínculos com  
instituição ex terna no sentido 
de hom ologar o processo de 

distribuição responsável 
(PR ODIR )
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Os fatores críticos foram definidos por perspectiva do BSC, e também por Área de 

Resultados, os quais foram obtidos através dos gestores operacionais. A Quadro 5.3 

detalha os principais FCS selecionados pela POLIQUIM Ltda. 
Quadro 5.3 – Fatores Críticos do Sucesso da Poliquim Ltda. 

Perspectiva 
Financeira

Perspectiva de 
Clientes

Perspectiva de 
Processos Internos

Perspectiva da 
Aprendizagem e 

Crescimento

Perspectiva da 
Responsabilidade 

Social

Objetivos Atingir Retorno sobre o 
Investimento de 20% ao 

ano

Aumentar volume de 
negócios com clientes 

atuais
Reduzir os custos 

operacionais
Reduzir rotatividade de 

funcionários

Manter imagem perante 
a comunidade, de 

empresa responsável, 
perante comunidade, 

governos e instituições 
do terceiro setor

Estratégias
Buscar recursos externos 

abaixo do custo de 
capital da empresa de 

15% ao ano

Definir tabelas de preços 
que prestigiem a 

fidelidade dos clientes, 
pelo volume negociado

Priorizar a sinergia entre 
áreas operacionais

Implementar programa 
de treinamento de 100% 

da força de trabalho

Procurar cumprir com 
100% das demandas 

regulatórias de todas as 
esferas de governo

Metas

Prover retorno de 20% 
sobre o capital total 
investido, com uma 

estrutura de capital de 
até 50% de 

endividamento

A umentar o volume de 
negócios em no mínimo 
20% sobre o volume do 

ano anterior

A tingir como meta o 
percentual de 10% do 
faturamento líquido do 
custo de servir o cliente

Desenvolver e divulgar 
programa de capacitação 

e treinamento para 
colaboradores, com 

consumo de até 4% do 
faturamento anual

Manter vínculos com 
instituição externa no 
sentido de homologar 

processo de distribuição 
responsável (PRODIR)

Fatores 
Críticos do 
Sucesso

Rentabilidade Aumento do Faturamento 
Bruto no período

Definição de segmentação 
de clientes por margem 

bruta

Aumentar o leque de 
opção de compra e 

transporte dos produtos 
comercializados

Focar na sinergia e 
replicação do treinamento

Respeitar os limites de 
investimento para cumprir 

exigências regulatórias

Posição no 
Mercado

Aumento da carteira de 
clientes, por porte de 

faturamento

Meta de preço de venda 
do produto por 

segmentação de clientes

Manutenção da política do 
baixo custo por cesta de 

produtos

Focar em temas que 
promovam a globalização

Cumprir com demandas 
ligadas ao ambiente 

externo, sempre 
comparadas com a 

concorrência

Inovação
Desenvolvimento de nova 
linha de produtos químicos 

a serem distribuídos

Aumento da gama de 
produtos oferecidos, por 
necessidade do cliente

Pesquisar novos 
fornecedores de forma a 

manter o custo dos 
produtos adquiridos no 

nível projetado

Focar em temas que 
desenvolvam a criatividade 

dos funcionários

Antecipar-se às exigências 
do meio externo, no 

tocante à gestão 
responsável

Produtividade Processo de concentração 
de lotes mínimos de venda

Processo de concentração 
de lotes mínimos de venda

Eficiência no uso dos 
recursos utilizados para 

entrega dos produtos

Processo de mensuração 
do custo / benefício

Recursos Físicos 
e Financeiros

Identificaçào de fontes 
alternativas de 

fornecimento de recursos, 
com baixo custo

Prática de tabelas de 
preços com margem 
mínima por tonelada 

vendida

Negociação com 
fornecedores, visando 
aumentar o prazo de 

pagamento sem encargos

Prover recursos 
especificamente 
destinados ao 

cumprimento da meta

Talentos 
Humanos

Definição de plano de 
investimento em 

treinamento para gestores 
operacionais

Definição de plano de 
investimento em 

treinamento para gestores 
operacionais

Definição de plano de 
investimento em 

treinamento para gestores 
operacionais

Instituição do processo de 
seleção do back up para 
todo cargo de gerência

Comunicação aos 
colaboradores sobre os 
objetivos do projeto de 

treinamento

Processos chave da empresa, por Área de Resultados
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3º Fase Determinação de Medidas de Desempenho de para 

as Áreas de Resultado, por perspectiva do BSC. 
 

O próximo passo é definir as medidas de desempenho, que indicarão o 

desempenho global da entidade, sua eficácia, lucratividade, eficiência e capacidade de 

inovação para competir pelos recursos dos clientes, dado os fatores críticos de sucesso 

identificados na Fase Dois. 

O Quadro 5.4 demonstra quais seriam as medidas a serem adotadas pela 

POLIQUIM Ltda. 

Neste procedimento, deve-se utilizar o conhecimento dos gestores sobre os 

processos operacionais, conjuntamente com a ferramenta do diagrama de análise da 

causalidade entre as medidas, com o fito de se verificar a plausibilidade das escolhas. 

Exemplificando o procedimento a ser seguido, a Fig. 5.3 a seguir, exemplifica o 

Inter-relacionamento entre os indicadores das perspectivas do BSC, sob a ótica da área 

de resultados da rentabilidade. 
Figura 5.3 – Diagrama de Causa e Efeito para a área de resultados Rentabilidade 

 

Fonte : Adaptação do Autor
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Quadro 5.4 – Medidas de Desempenho da Poliquim Ltda. 

Perspectiva 
Financeira

Perspectiva de 
Clientes

Perspectiva de 
Processos Internos

Perspectiva da 
Aprendizagem e 

Crescimento

Perspectiva da 
Responsabilidade 

Social

Objetivos Atingir Retorno sobre o 
Investimento de 20% ao 

ano

Aumentar volume de 
negócios com clientes 

atuais
Reduzir os custos de 

servir os clientes
Reduzir rotatividade de 

funcionários

Manter imagem perante 
a comunidade, de 

empresa responsável, 
perante comunidade, 

governos e instituições 
do terceiro setor

Estratégias
Buscar recursos externos 

abaixo do custo de 
capital da empresa de 

15% ao ano

Definir tabelas de preços 
que prestigiem a 

fidelidade dos clientes, 
pelo volume negociado

Priorizar a sinergia entre 
áreas operacionais

Implementar programa 
de treinamento de 100% 

da força de trabalho

Cumprir com as 
demandas regulatórias 
de todas as esferas de 

governo

Metas

Prover retorno de 20% 
sobre o capital total 
investido, com uma 

estrutura de capital de 
até 50% de 

endividamento

Aumentar o volume de 
negócios em 10% sobre 
o volume do ano anterior

Atingir como meta o 
percentual de 10% do 
faturamento líquido do 
custo de servir o cliente

Desenvolver e divulgar 
programa de capacitação 

e treinamento para 
colaboradores, com 

consumo de até 4% do 
faturamento anual

Manter vínculos com 
instituição externa no 
sentido de homologar 

processo de distribuição 
responsável (PRODIR)

Medidas de 
Desempenho

Rentabilidade

% do Crescimento da 
Margem Bruta de Vendas 

com relação ao ano 
anterior

% margem bruta por 
tonelada vendida # custos operacionais # de processos com 

sinergia entre funções

% de custos com 
cumprimento de normas 

regulatórias

Posição no 
Mercado

# de novos clientes com 
compras acima de R$ 20 

mil / mês

# Curva ABC de 
segmentos de clientes

# custo de servir o cliente 
comparado com a 

concorrência

# de novas práticas 
corporativas

# grau de implantação do 
PRODIR

Inovação
% no faturamento de 

novos produtos 
comercializados

# produtos oferecidos por 
segmento de clientes

# de novos fornecedores 
de produtos químicos 

vendidos

# de sugestões sobre 
clientes

# novas demandas 
identificadas que afetam a 

atividade empresarial

Produtividade
% dos embarques 

efetuados abaixo de 100 
kg

# lotes de venda # custo de servir o cliente 
por tonelada vendida

# de sugestões sobre 
processos

Recursos Físicos 
e Financeiros

# Grau de alavancagem 
financeira, e custo médio 

de capital

# margem bruta absoluta 
por segmento de clientes

% de redução no custo de 
aquisição de produtos 

vendidos

% consumido da dotação 
annual devotada à 

responsabilidade pública

Talentos 
Humanos

# de cursos de treinamento 
gerencial durante o 

período

# de cursos de treinamento 
gerencial durante o 

período

# de cursos de treinamento 
gerencial durante o 

período

# de cargos com 
substitutos em treinamento

# reuniões sobre 
responsabilidades 

empresariais no meio 
ambiente

Indicadores de desempenho da entidade, por Área de Resultados
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4º Fase Desenvolver as relações de causa e efeito dos 

indicadores estratégicos 
 
Nesta fase, desenvolvemos a estrutura de Inter-relacionamento entre os 

indicadores estratégicos escolhidos pela entidade, a fim de sustentar a consecução dos 

objetivos, qualitativos e quantitativos, em especial, o financeiro. 

Inicialmente, faz-se necessário descrever os indicadores estratégicos escolhidos, 

e exemplificar a forma como os mesmos são calculados e vinculados aos resultados 

financeiros, numa relação de causa e efeito. 

As afirmativas de relação de causa e efeito, quanto a melhor ou pior efeito sobre 

os resultados esperados, obedece a uma lógica de uma situação hipotética; cada 

organização deve validar as conclusões dos efeitos entre os indicadores, e também 

analisá-los num conjunto de resultados esperados com vistas a alcançar um objetivo 

global de alto nível. Nossas afirmações abaixo, no tocante à intensidade dos resultados 

dos indicadores, devem respeitar a individualidade das organizações que os utilizam, 

bem como o ramo de negócio que exploram, e suas estratégias específicas. 

Os indicadores escolhidos apresentam as seguintes definições, e algoritmos 

matemáticos, com relacionamento com outros indicadores: 

• % crescimento da margem bruta de vendas sobre o ano anterior – valor 

percentual que visa demonstrar crescimento de rentabilidade das vendas efetuadas pela 

empresa. Quanto maior o indicador, melhor para a performance. Sofre influências de 

indicadores como, por exemplo, aumento do número de clientes com compras acima de 

R$ 20 mil, aumento da margem bruta por tonelada vendida, e melhora na Curva “ABC” 

de clientes. Matematicamente, temos MB / RL t1 – MB / RL t0. 

• $ margem bruta por tonelada vendida – valor absoluto que indica a 

comercialização de produtos com maior valor adicionado. Quanto maior, melhor a 

performance. Sofre influências, por exemplo, do indicador porcentagem de redução do 

custo de aquisição de produtos vendidos. 

• $ despesas operacionais – valor absoluto dos valores desembolsados no 

intuito de servir o cliente, medido pelo total de despesas operacionais. Quanto menor o 
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indicador, melhor a performance. É influenciado, por exemplo, pelo indicador curva ABC 

de clientes. 

• # processos com sinergia entre funções – valor absoluto de processos 

internos com participação de mais de um time funcional. Quanto maior o indicador, 

melhor a performance. Tende a influenciar diretamente o indicador $ despesas 

operacionais (por tonelada vendida). 

• % custos no cumprimento de normas regulatórias – percentual das 

despesas operacionais dos custos ligados ao cumprimento de normas. Quanto menor, 

melhor a performance. Influencia diretamente o indicador do $ despesas operacionais 

(por tonelada vendida). 

• # novos clientes com compras acima de $ 20 mil por mês – quantidade de 

clientes que concentram bom nível de vendas no período. Quanto maior o indicador, 

melhor a performance. Influencia diretamente o indicador de % crescimento da margem 

bruta de venda, e $ margem bruta por tonelada. 

• # Curva “ABC” de segmentação de clientes – valor de participação dos 

clientes A e B no total de vendas da entidade. Por apresentarem maior rentabilidade, 

porque adquirem mais volume com carga concentrada, quanto maior o indicador, 

melhor a performance. Influencia diretamente o indicador de $ margem bruta por 

tonelada vendida. 

• $ despesas operacionais comparadas com a concorrência – 

“benchmarking” referente ao custo total de atender ao cliente, medido pelo total das 

despesas operacionais dividido pelo volume de toneladas vendidas. Quanto menor o 

indicador, melhor a performance. Influencia o indicador de $ despesas operacionais 

(quanto mais dados recentes disponíveis, melhor será a qualidade do “feedback” para 

melhoria dos processos internos). 

• # novas práticas corporativas – quantidade de melhorias, representadas por 

melhoras práticas no processo de gestão. Quanto maior o indicador, melhor a 

performance. É influenciado, por exemplo, pelo indicador de demandas detectadas do 

ambiente externo. 

• # grau de implantação do PRODIR – nível de implantação do procedimento 

de distribuição responsável de produtos químicos, visando segurança da comunidade e 
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do meio ambiente. Quanto maior o indicador, melhor a performance (objetivo pontual). 

O ANEXO III apresenta uma descrição do que vem a ser este procedimento, que está 

sendo adotado pelas empresas distribuidoras de produtos químicos. Influencia 

diretamente o indicador de # novas práticas corporativas. 

• % faturamento de novos produtos comercializados – participação dos 

novos produtos no total geral de vendas da entidade. Quanto maior o indicador, melhor 

a performance. Influencia diretamente o indicador de crescimento da margem bruta de 

vendas. 

• # produtos oferecidos por segmento de clientes – medem a variedade da 

oferta de produtos, por segmento de clientes da entidade. Quanto maior, melhor a 

performance. Influencia o indicador # tamanho do lote de venda, por exemplo. 

• # novos fornecedores de produtos químicos – medem a quantidade de 

novas ofertas para o mercado distribuidor. Quando maior, melhor a performance. 

Influencia o indicador de produtos oferecidos por segmento de clientes. 

• # sugestões sobre clientes – quantidade de sugestões relacionadas ao 

atendimento ao cliente, de forma a melhorar o relacionamento. Quanto maior o 

indicador, melhor a performance. Influencia por exemplo o indicador de quantidade de 

novos produtos oferecidos aos clientes. 

• # demandas identificadas que afetam a atividade empresarial – 

quantidade de novas necessidades do ambiente externo, que se fazem necessárias para 

o funcionamento da entidade. Quanto maior, melhor a performance. Influencia por 

exemplo o indicador de % de custos com cumprimento de normas. 

• # embarques efetuados abaixo dos 100 kg – valor absoluto de cargas 

consolidadas abaixo do esperado. Quanto maior, melhor a performance. Influencia 

diretamente o indicador da margem bruta de vendas por tonelada. 

• # tamanho do lote de venda – quantidade de lotes vendidos, 

correspondentes aos pedidos de venda. Quanto maior, melhor a performance. Influencia 

por exemplo o indicador de $ margem bruta por tonelada vendida. 

• $ despesas operacionais por tonelada vendida – valor absoluto do custo 

médio por tonelada vendida. Quanto menor, melhor a performance. É influenciado, por 

exemplo, pelo indicador de tamanho do lote de venda. 
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• # sugestões sobre processos – quantidade de sugestões implantadas para 

melhoria dos processos internos. Quanto maior, melhor a performance. Influencia o 

indicador do $ despesas operacionais. 

• # grau de alavancagem financeira e custo médio de capital – valor do GAF 

e CMPC da empresa. Quanto maior o GAF, e quanto menor o CMPC, melhor a 

performance. Estes indicadores são influenciados, por exemplo, pelo indicador do % 

crescimento da margem bruta de vendas. 

• $ margem bruta absoluta por segmento de clientes – valor da margem 

bruta, por grupo de clientes. Quanto maior, melhor a performance. Influenciado 

indicadores como % crescimento da margem bruta de vendas. 

• % redução no custo de aquisição de produtos vendidos – percentual 

sobre custo tonelada vendida no ano anterior. Quanto maior, melhor a performance. 

Influencia diretamente o indicador de $ margem bruta por tonelada vendida. 

• # cursos de treinamento gerencial durante o período – quantidade de 

treinamento para suporte gerencial. Quanto maior, melhor a performance. Influencia o 

indicador do $ despesas operacionais. 

• # quantidade de cargos com substitutos em treinamento – quantidade de 

posições com substitutos em condições de serem promovidos. Quanto maior, melhor a 

performance. Influencia o indicador de # cursos de treinamento gerencial durante o 

período. 

• # reunião sobre responsabilidades empresariais no meio ambiente – 

quantidade de encontros sobre responsabilidade social. Quanto maior, melhor a 

performance. Influencia por exemplo o indicador de % de consumo da dotação 

orçamentária para custos com responsabilidade social. 
 

O Quadro 5.5 a seguir reflete as hipóteses de causalidade entre os diversos 

indicadores estratégicos, por Área de Resultados. 

 Esquematicamente, os indicadores estratégicos se refletem nos quadros do 

ANEXO IV e seguintes, que culminam na representação do plano orçamentário da 

empresa, para o período seguinte. Note-se que a mesma sistemática será adotada para 

medição do desempenho mensal, e anual. 
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Quadro 5.5 – Mapa Estratégico da Poliquim Ltda. 

Áreas de 
Resultado Rentabilidade Posição no 

Mercado Inovação Produtividade
Recursos 
Físicos e 

Financeiros

Perspectiva 
Financeira

% do Crescimento da 
Margem Bruta de 

Vendas com relação 
ao ano anterior

# de novos clientes 
com compras acima 
de R$ 20 mil / mês

% no faturamento de 
novos produtos 
comercializados

% dos embarques 
efetuados abaixo de 

100 kg

# Grau de 
Alavancagem 

financeira e Custo de 
Capital

Perspectiva de 
Clientes

% margem bruta por 
tonelada vendida

# Curva ABC de 
segmentos de 

clientes

# produtos oferecidos 
por segmento de 

clientes
# lotes de venda

# Margem Bruta 
absoluta por 

segmento de cliente

Perspectiva dos 
Processos Internos

# despesas 
operacionais totais

# despesas 
operacionais 

comparada com a 
concorrência

# de novos 
fornecedores de 

produtos químicos 
vendidos

# despesas 
operacionais por 
tonelada vendida

% redução no custo 
de aquisição de 

produtos vendidos

Perspectiva da 
Aprendizagem e 
Crescimento

# de processos com 
sinergia entre 

funções

# de novas práticas 
corporativas

# de sugestões sobre 
clientes

# de sugestões sobre 
processos

Perspectiva da 
Responsabilidade 

Social

% custos com 
cumprimento de 

normas regulatórias

# grau de 
implantação do 

PRODIR

# novas demandas 
identificadas que 
afetam a atividade 

empresarial

% consumido na 
dotação annual 

devotada à 
responsabilidade 

pública  
Em linhas gerais, os indicadores estratégicos foram utilizados para viabilizar o 

cumprimento das metas e dos objetivos estratégicos fixados por ocasião do processo de 

planejamento. 

Os Quadros 5.6 a 5.10 apresentam o algoritmo para cada um dos indicadores 

apontados como estratégicos, no tocante ao sucesso das estratégias escolhidas. 
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Quadro 5.6 – Algoritmo das medidas de desempenho da Perspectiva Financeira 

 

Áreas de 
Resultados

Perspectiva 
Financeira

Algoritmos das 
Medidas de 

Desempenho

Rentabilidade

% do Crescimento da 
Margem Bruta de Vendas 

com relação ao ano 
anterior

MB / RL T1 - MB / RL T0

Posição no 
Mercado

# de novos clientes com 
compras acima de R$ 20 

mil / mês

SUM volume compras 
novos clientes

Inovação % no faturamento de novos 
produtos comercializados

RL novos produtos / RL 
Total

Produtividade % dos embarques 
efetuados abaixo de 100 kg LS abaixo 100 kg / LS Total

Recursos Físicos e 
Financeiros

# Grau de alavancagem 
financeira, e custo médio 

de capital
RSPL / RSA

Talentos Humanos # de cursos de treinamento 
gerencial durante o período

SUM de horas de cursos de 
treinamento gerencial do 

período  
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Quadro 5.7 - Algoritmo das medidas de desempenho da Perspectiva dos Clientes 

Áreas de 
Resultados

Perspectiva de 
Clientes

Algoritmos das 
Medidas de 

Desempenho

Rentabilidade % margem bruta por 
tonelada vendida

MB / Volume vendido em 
toneladas

Posição no 
Mercado

# Curva ABC de 
segmentos de clientes

SUM clientes nos 
segmentos A e B

Inovação # produtos oferecidos por 
segmento de clientes

SUM produtos oferecidos 
aos clientes

Produtividade # lotes de venda SUM LS do mês

Recursos Físicos 
e Financeiros

# margem bruta absoluta 
por segmento de clientes

MB por segmento de 
clientes

Talentos Humanos
# de cursos de 

treinamento gerencial 
durante o período

SUM de horas de cursos 
de treinamento gerencial 

do período  
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Quadro 5.8 - Algoritmo das medidas de desempenho da Perspectiva dos Processos Internos 

Áreas de 
Resultados

Perspectiva de 
Processos Internos

Algoritmos das 
Medidas de 

Desempenho

Rentabilidade # custo de servir o cliente DO / SUM clientes

Posição no 
Mercado

# custo de servir o cliente 
comparado com a 

concorrência

% DO / SUM clientes 
atuais, comparado com a 

média do setor

Inovação
# de novos fornecedores 

de produtos químicos 
vendidos

SUM de novos 
fornecedores de produtos 

para venda

Produtividade # custo de servir o cliente 
por tonelada vendida

DO / SUM volume de 
toneladas vendidas

Recursos 
Físicos e 

Financeiros

% de redução no custo de 
aquisição de produtos 

vendidos

CMV / SUM volume de 
toneladas vendidas, em 

relação ao período anterior

Talentos 
Humanos

# de cursos de treinamento 
gerencial durante o período

SUM de horas de cursos 
de treinamento gerencial 

do período  



 116

Quadro 5.9 - Algoritmos das medidas de desempenho da Perspectiva do Aprendizado e 
Crescimento 

Áreas de 
Resultados

Perspectiva da 
Aprendizagem e 

Crescimento

Algoritmos das Medidas 
de Desempenho

Rentabilidade # de processos com sinergia 
entre funções

SUM de processo 
compartilhados com outras 

áreas

Posição no 
Mercado

# de novas práticas 
corporativas

SUM de novas práticas 
corporativas adotadas

Inovação # de sugestões sobre clientes
SUM de sugestões 

implantadas sobre processos 
que atinjam os clientes

Produtividade # de sugestões sobre 
processos

SUM de sugestões 
implementadas sobre 

processos internos

Recursos Físicos 
e Financeiros

Talentos 
Humanos

# de cargos com substitutos 
em treinamento

SUM dos cargos com 
substituto em treinamento  
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Quadro 5.10 - Algoritmo das medidas de desempenho da Perspectiva da Responsabilidade Social 

 

Com o arcabouço do BSC já montado, de acordo com os procedimentos que 

vimos neste capítulo, vamos então incorporar a ferramenta no processo de planejamento 

e controle da empresa. 

Desta forma, as simulações financeiras efetuadas no ANEXO IV dão origem à 

valorização das metas que devem ser acompanhadas mensalmente, para fins de 

monitoramento dos resultados fixados no BSC. 

Resumidamente, os dados financeiros refletem: 

Á re a s  d e  
R e s u lta d o s

P e rs p e c t iv a  d a  
R e s p o n s a b i l id a d

e  S o c ia l

A lg o r itm o s  d a s  
m e d id a s  d e  

d e s e m p e n h o

R e n ta b il id a d e
%  d e  c u s to s  c o m  
c u m p r im e n to  d e  

n o rm a s  re g u la tó r ia s

D O  R e s p o n s a b ilid a d e  
P ú b lic a  / D O  T o ta is

P o s iç ã o  n o  M e rc a d o #  g ra u  d e  im p la n ta ç ã o  
d o  P R O D IR

%  d e  im p la n ta ç ã o  
f ís ic a  d o  p ro je to  

P R O D IR

In o v a ç ã o

#  n o v a s  d e m a n d a s  
id e n tif ic a d a s  q u e  

a fe ta m  a  a t iv id a d e  
e m p r e s a r ia l

S U M  d e  n o v a s  
d e m a n d a s  d o  

a m b ie n te  e x te rn o  
id e n tif ic a d a s

P ro d u t iv id a d e

R e c u rs o s  F ís ic o s  e  
F in a n c e iro s

%  c o n s u m id o  d a  
d o ta ç ã o  a n n u a l 

d e v o ta d a  à  
re s p o n s a b ilid a d e  

p ú b lic a

%  D O  /  D O  
O r ç a m e n to  A n n u a l

T a le n to s  H u m a n o s

#  r e u n iõ e s  s o b re  
re s p o n s a b ilid a d e s  

e m p re s a r ia is  n o  m e io  
a m b ie n te

S U M  d e  re u n iõ e s  
s o b re  re s p o n s a b ilid d e  
d a  e m p re s a  p e ra n te  o  

a m b ie n te  e x te r n o
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 A empresa planeja atingir um retorno sobre o Patrimônio Líquido de 21,3%, 

acima da meta fixada, com um nível de endividamento de 47%, dentro do objetivo 

estratégico da perspectiva financeira; 

 O aumento do volume de faturamento sobre o ano anterior, na ordem de 

19,7%, vai de encontro aos objetivos da perspectiva de clientes; 

 O plano apresenta uma redução nas despesas operacionais, exposto na 

perspectiva dos processos internos, para um patamar ao redor de 10% do faturamento 

líquido projetado, não se computando os investimentos efetuados em treinamento dos 

talentos humanos; 

 O plano apresenta um investimento em treinamento dos talentos humanos 

num patamar próximo a 2% do faturamento líquido, dentro do objetivo fixado para a 

perspectiva do aprendizado e crescimento; 

 A perspectiva da responsabilidade social demanda o cumprimento em 100% 

das normas regulatórias, cujas despesas já foram incluídas em sua totalidade no rol das 

despesas operacionais projetadas, as quais não inviabilizaram o cumprimento dos outros 

objetivos da organização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

 

A globalização dos mercados resultou na necessidade de criar novos modelos de 

gerenciamento que fossem capazes de enfrentar o novo ambiente altamente competitivo, 

e de acirrada concorrência surgido nesta nova fase da história da economia mundial, 

denominada de Era do Conhecimento. 

Entre os novos modelos criados para a mensuração do desempenho, visando ao 

atendimento de objetivos estratégicos, destacou-se o “Balanced Score Card” – BSC, que 

surgiu a partir da constatação, entre os executivos, do uso cada vez mais crescente de 

indicadores não-financeiros, com o objetivo de propiciar a medição antecipada dos 

resultados pretendidos. 

Este novo sistema, ao se preocupar com o desempenho das organizações no 

longo prazo, impulsionou o desenvolvimento de um novo sistema de controle gerencial, 

capaz de estabelecer um balanço entre os indicadores financeiros tradicionais, e os 

novos indicadores chamados de vetores de desempenho, utilizados para tentar predizer 

o efeito dos mesmos sobre os indicadores de resultados realizados. 

Apesar da importância fundamental dos sistemas de medição de desempenho na 

nova era do conhecimento, foi constatada a existência de uma lacuna na identificação 

estruturada dos indicadores estratégicos de desempenho a partir da fixação dos 

objetivos estratégicos da organização, oriundos do processo de planejamento 

estratégico. Em face desta conclusão, este trabalho apresentou um modelo adaptado do 

BSC destinado a contribuir para sanar esta lacuna. 

Este trabalho ofereceu algumas sugestões de melhoria, as quais podem ser 

analisadas a partir do Quadro Sintético. 
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Quadro Sintético da contribuição da abordagem do trabalho ao BSC 

 

QUANTO AOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O princípio norteador desta proposta foi instrumentalização da busca dos 

indicadores estratégicos, de forma estruturada, a partir dos fatores críticos do sucesso, 

Contribuições da 
proposta do 

trabalho

Perspectiva 
Financeira

Perspectiva do 
Cliente

Perspectiva dos 
Processos Internos

Perspectiva da 
Aprendizagem e 

Crescimento

Perspectiva da 
Responsabilidade 

Social

Rentabilidade

A proposta adiciona 
foco à perspectiva ao 

tornar ao ressaltar 
diretamente a 
vertente da 

rentabilidade, 
produtividade, e uso 

dos recursos 
financeiros

Foco na geração de 
resultados, por cliente

Foco na produtividade 
dos processos 

internos

Foco na geração de 
valor pelos agentes 

dos processos 
internos

Foco na geração de 
valor pelo 

cumprimento de atos 
regulatórios

Mercado
Foco na geração de 
valor pela conquista 

do market share

Foco no mercado, 
com visão externa, no 
sentido de comparar 

indicadores da 
entidade, com os 
outros agentes do 
ambiente externo

Foco no sentido de 
preparar (alertar) a 
entidade para as 

demandas do 
mercado

Foco no sentido de 
preparar (alertar) os 

colaboradores para as 
demandas do 

mercado e clientes

Foco no sentido de 
adequar a entidade 
para as demandas 
regulatórias dos 
novos mercados 

prospectados

Inovação

Foco no efeito 
financeiro das 

propostas de produtos 
e alianças

Foco na melhor oferta 
de produtos e 

serviços

Foco na reinvenção 
dos processos 

internos

Foco na preparação 
dos talentos para 
novos produtos e 
serviços ofertados

Foco no risco de 
novos produtos e 

serviços

Produtividade

Foco no melhor uso 
dos recursos 
utilizados nos 

processos

Foco na melhoria de 
serviços prestados 

aos clientes

Foco na otimização 
dos recursos 
utilizados nos 

processos

Foco na preparação 
dos talentos para 
otimização dos 

processos

Foco no cumprimento 
das normas 
regulatórias

Recursos Físicos e 
Financeiros

Foco no melhor uso 
dos recursos de 

capital perante os 
investidores, e na 

eficiência dos 
recursos disponíveis

Foco na geração de 
recursos a partir de 

transações 
comerciais, e na 

alocação de recursos 
entre os clientes e 

mercados

Foco na produtividade 
do capital empregado, 
e no melhor uso dos 

recursos físicos

Foco no treinamento 
sobre geração de 

valor, e no uso dos 
recursos físicos pelos 

talentos humanos

Foco na visão de 
longo prazo na 

administração dos 
recursos, e no seu 
uso responsável

Talentos Humanos Foco no investimento 
em talentos humanos

Foco na preparação 
dos talentos perante 

os clientes

Foco na alocação dos 
talentos nos 

processos internos

Foco no treinamento 
e sucessão de 

gestores

Foco na criação de 
agentes responsáveis 
perante o ambiente 

externo
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representados por processos operacionais que diferenciam a empresa num ambiente 

competitivo, e que derivam da estratégia organizacional. Por meio de uma estrutura em 

quatro estágios, as melhorias sugeridas ao modelo, orientado pelos princípios 

fundamentais do BSC, e conjugado com o arcabouço teórico da Administração por 

Objetivos, oferece um mecanismo capaz de identificar os indicadores estratégicos atuais, 

e permitir sua contínua revisão e atualização. 

Analisando-se os resultados evidenciados com a aplicação do modelo proposto, 

pode-se verificar que os objetivos específicos da pesquisa foram atingidos, porque: 

• Investigou o arcabouço teórico dos principais sistemas de medição de 

desempenho, em especial o do BSC, cujo modelo é o fundamento do presente trabalho; 

• Identificou e ressaltou como diagnosticar os fatores críticos de sucesso, para o 

cumprimento da estratégia da empresa; 

• Indicou como os indicadores oriundos do BSC devem se integrar ao processo 

orçamentário anual da empresa, com conseqüente melhora na qualidade do 

planejamento e avaliação do desempenho financeiro.  

Tudo foi demonstrado, utilizando-se uma proposta de aprimoramento do modelo 

do BSC, com a adição de uma quinta perspectiva, que denominamos de 

Responsabilidade Social, a qual visa ressaltar as influências do ambiente externo, em 

especial o regulatório (taxação e defesa do meio ambiente), pode empreender sobre os 

resultados econômicos da entidade. 

Também foi sugerida a utilização de Áreas de Resultados, que funcionam como 

áreas de concentração para os gestores utilizarem como foco, no processo de escolha 

dos indicadores estratégicos da entidade. 

 

QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS 

 
As questões de pesquisa inicialmente colocadas no trabalho, foram respondidas 

da seguinte forma: 

• O modelo adaptado do BSC foi operacionalizado, de forma que o mesmo 

fosse utilizado como um Sistema de Medição de Desempenho (SMD) de processos, o 
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qual deriva dos objetivos estratégicos da organização, e interliga recursos, processos e 

indicadores de desempenho; 

• Ao ressaltar quais são os fatores críticos de sucesso da organização, o 

modelo provoca a escolha e disseminação de indicadores estratégicos, todos escolhidos 

com foco nas Áreas de Resultados da entidade, cuja função é a de nortear as ações e 

decisões dos gestores no processo de planejamento e controle de resultados. 

 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Baseado no estudo desenvolvido na elaboração do modelo proposto, e na 

experiência obtida no decorrer da sua aplicação, são propostas as seguintes sugestões 

para futuras pesquisas: 

• Aplicação do modelo proposto numa empresa em andamento, de forma a 

mensurar a eficiência do modelo em melhorar a mensuração do desempenho de 

processos da empresa; e, 

• Aplicação do modelo proposto em outras empresas de diferentes segmentos 

econômicos, com o objetivo de testar sua aplicabilidade em outros ambientes, e validar 

outros indicadores estratégicos. 
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ANEXOS 

 

Anexo I - Quadro FDOA da Poliquim Ltda 

ANEX O I

FORÇAS
•Expertise no mercado
de poliuretanos

•Baixo nível de custos fixos
•Profissionais experientes
•Atuação concentrada no Sul / 
Sudeste
• Rede de distribuição alinhada
com a companhia

DEBILIDADES
•Baixa experiência dos talentos
humanos

•Vendas concentradas em poucos
clientes

•Baixa margem bruta sobre as
vendas

OPORTUNIDADES
•Crescimento do mercado
químico e petroquímico

•Aumento da demanda por
produtos químicos outros que
não poliuretanos

AMEAÇAS
•Não aproveitamento das
oportunidades pelo crescimento
do mercado

•Aumento da carga tributária
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Anexo II – Simulação de Plano Estratégico da Poliquim Ltda 
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“COMPANY OVERVIEW” – Visão Geral 

 

POLIQUIM é uma empresa que explora o segmento de distribuição de produtos 

químicos, destinado ao mercado manufatureiro de espumas. 

Fundada em 2000, o objetivo principal da organização é alcançar crescimento 

expressivo no segmento, de forma a construir uma vantagem competitiva frente aos 

principais concorrentes do setor. 

Atualmente, a POLIQUIM explora o comércio e distribuição dos seguintes 

produtos: 

• Linha Polióis 

• Linha TDI; e, 

• Casa de Sistemas, onde há desenvolvimento de produtos específicos 

destinados à parceiros duradouros. 

  

“FEEDBACK” SOBRE OS RESULTADOS DO ANO DE 2004 

 

A companhia conseguiu, nos primeiros 9 meses do ano, um resultado antes de 

juros, depreciação e impostos de R$ 981 mil; este resultado representa 80% da meta 

fixada pela administração quando da elaboração do PE 2004, o qual previa melhores 

vendas. 

As principais causas do resultado aquém do previsto são: 

• Taxas de perda de clientes na base de 20% (ou seja, da carteira total de 150 

clientes cadastrados, 30 deles não fizeram pedidos durante o ano de 2004); 

• Margem bruta de venda abaixo de 20%; e 

• Impossibilidade de aumento real de preços para os clientes. 

A desistência de clientes reflete basicamente o aumento da competição no 

segmento, muito sensível ao preço. 
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FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA 

Visando avaliar a situação atual e as possíveis alternativas destinadas a 

satisfazer, no futuro, as expectativas dos investidores, a Formulação Estratégica deve 

indicar os passos para satisfazer aquelas expectativas. 

Para tanto os seguintes passos foram seguidos: 

• Revisão dos planos vigentes 

O plano orçamentário e financeiro de 2004 apresentou taxas de de perda de 

clientes mais otimistas; também apresentou um crescimento da margem bruta de venda 

que não se concretizou, em especial pelo acirramento da competição no mercado de 

distribuição. Um fator de destaque também foi o insucesso da companhia em repassar 

integralmente o efeito da desvalorização cambial do período para os clientes. 

• Expectativas 

Desta forma, medidas devem ser tomadas de forma a trazerem os resultados de 

aumento da base de clientes ao nível desejado, o qual seja capaz de gerar um fluxo de 

caixa positivo e constante, sem riscos de concentração do faturamento. Dentro da 

realidade, os investimentos em capital de giro devem apresentar uma redução nas 

contas a receber no horizonte de planejamento considerado. Também se espera um 

esforço concentrado de forma a reduzir drasticamente as despesas fixas, de forma a 

reduzir os riscos da alavancagem operacional. 

• Premissas 

As seguintes variáveis serão consideradas no contexto do presente PE, com os 

seguintes resultados esperados: 

o O mercado de produtos baseados em espuma deve crescer 15% no 

ano de 2005, o que deve justificar um aumento no faturamento bruto, 

bem como uma maior participação da POLIQUIM neste segmento. 

o O crescimento do mercado deve possibilitar a conquista de mercado 

em regiões mais distantes do centro distribuidor que é SP. As 

regiões sul e nordeste devem apresentar crescimento de demanda 

superior à média nacional. 
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• Perspectivas econômicas 

As seguintes informações devem ser consideradas para efeito de planejamento 

financeiro e orçamentário: 

• Taxa de inflação: 6% ao ano. Embora o componente da inflação seja 

esperado de forma a influir no custo dos prestadores de serviços públicos, 

acreditamos que o mesmo não ocorrerá na negociação com clientes da 

companhia. Desta forma, o aumento da base de clientes deve ser 

perseguida de forma a neutralizar os efeitos da inflação; 

• Taxa de câmbio: 7% ao ano. Espera-se que o Real se desvalorize um 

pouco mais que a taxa de inflação interna; esta expectativa se deve à 

ênfase governamental em fomentar o fluxo de exportações, e por 

consequência, o saldo da balança comercial; 

• Taxa de Juros: 17% ao ano. Espera-se uma taxa de juros real ao redor de 

10% ao ano para todos os tomadores de recursos do mercado financeiro. 

• Previsões 

Desta forma, as expectativas são fixadas em: 

• Geração de lucro operacional antes dos juros, depreciação e impostos de 

R$ 2,5 milhões; 

• Redução no nível de capital de giro no montante de R$ 1 milhão. 

• Quadro FDOA 

O quadro FDOA da companhia foi definido como Anexo I deste trabalho. 

  

OBJETIVOS PARA 2005 

 

Os seguintes objetivos financeiros foram fixados para o ano de 2005, de forma a 

atender às expectativas dos investidores: 

a. Obtenção de um lucro operacional (antes da depreciação, juros e impostos) de 

R$ 2,5 milhões; 

b. Reduzir o capital de giro em R$ 1 milhão 

c. Reduzir nível de custos fixos 

d. Aumentar volume de negócios com os clientes atuais 
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e. Priorizar fidelização de clientes 

f. Reduzir os custos de servir os clientes 

g. Reduzir nível de inadimplência dos clientes 

h. Reduzir rotatividade de colaboradores 

i. Construir imagem de empresa responsável, perante a comunidade. 

  

ESTRATÉGIAS 

 

As seguintes estratégias deverão ser implementadas para que os objetivos 

organizacionais possam ser alcançados: 

•Buscar recursos financeiros, abaixo do custo de capital da empresa, para 

alavancar o crescimento esperado; 

•Buscar linhas de financiamento para os clientes ; 

•Ampliar sinergias entre as áreas funcionais da empresa; 

•Definir tabelas de preços que prestigiem a fidelidade dos clientes, pelo volume 

negociado; 

•Oferecer vantagens para os clientes por conta da pontualidade de pagamento, e 

volume negociado; 

•Priorizar a sinergia entre áreas operacionais; 

•Estreitar relacionamento com clientes e rede bancária, de forma a melhorar o 

serviço de cobrança; 

•Implementar programa de treinamento de 100% dos colaboradores; e 

•Cumprir com 100% das demandas regulatórias de todas as esferas de governo, e 

entidades que interajam com a entidade. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Para fins de garantir a boa funcionalidade dos processos, as seguintes medidas 

de adequação da estrutura organizacional deverão ser implementadas: 

•Os serviços legais deverão ser todos terceirizados, entregues a escritórios 

especializados, e contratados quando necessários; 

•Adequação salarial dos colaboradores do 3º escalão, de forma a suprir novas 

necessidades de mão de obra. 

A estrutura apresentada na FIG. 5.2 (página 105) está aprovada para vigorar 

durante o ano de 2005. 

  

PLANO DE INVESTIMENTOS 

 

Para fins de alcance dos objetivos organizacionais, os seguintes investimentos 

devem ser efetuados, de forma a subsidiar as operações: 

•Término da implantação da nova rede de comunicação interna, e de “internet”: R$ 

30 mil; e, 

•Frota de veículos para distribuição: R$ 300 mil. 

  

PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO 

 

De acordo com as premissas acima, os objetivos fixados foram valorizados, e a 

geração de caixa tornada explícita mensalmente, de forma a guiar a administração no 

curso do negócio. 

Seguindo o modelo de gestão previsto, o 3º trimestre do ano de 2004 e o ano de 

2005 são apresentados, de forma a servirem de guia para a administração das 

operações no dia-a-dia da empresa. 

O Anexo IV deste trabalho apresenta as Demonstrações Contábeis e Financeiras 

que refletem as diretivas do PE 2005 POLIQUIM.
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Anexo III – PRODIR 

 

A ASSOCIQUIM – Associação dos Distribuidores de Produtos Químicos 

(www.associquim.org.br), atenta ao fato de que é vital para o futuro das organizações 

que a Distribuição de Produtos Químicos seja feita de forma ética e responsável, sentiu a 

necessidade de adotar um processo que incorporasse não só os aspectos operacionais, 

mas também a política, o gerenciamento e o comprometimento da alta administração de 

suas empresas associadas com um programa de mudança e melhoria contínua das 

condições de saúde, segurança e meio ambiente. Neste sentido criou uma comissão que 

adaptou às condições brasileiras, os Códigos de Práticas Gerenciais do Processo 

Distribuição Responsável - PRODIR já implantado nos Estados Unidos desde julho de 

1992 pela NACD. 

O PRODIR é uma iniciativa voluntária, desenvolvida pela ASSOCIQUIM e suas 

empresas associadas sendo um referencial para a implantação de um processo de 

distribuição responsável que exige uma abordagem de forma sistemática e com o 

mesmo nível de importância para as questões da qualidade, saúde, segurança e meio 

ambiente, porque são elas que determinam o aumento da produtividade para os 

empresários, a diminuição do custo social para o governo e a melhoria da qualidade de 

vida para os trabalhadores e a sociedade de uma forma geral. 

Este processo consiste num esforço contínuo e planejado por parte de cada 

empresa, para alcançar, ao longo do tempo, os níveis de melhoria explicitados nos 9 

Códigos e nas 34 práticas gerenciais do PRODIR, em todas as instalações da empresa e 

em todos os aspectos da distribuição de produtos químicos que, direta ou indiretamente, 

tenham envolvimento com questões relativas à saúde, segurança e meio ambiente 

dentro e fora da empresa, isto é, funcionários e seus familiares, clientes, fornecedores, 

transportadores, vizinhos, comunidade, autoridades, etc.. 

Neste estágio as empresas são classificadas como candidatas ao PRODIR e se 

comprometem formalmente com a implantação do PRODIR em suas empresas no prazo 

máximo de 30 meses contados a partir de 15 de dezembro de 2001, quando haverá uma 

avaliação a ser feita por uma entidade independente, credenciada pela ASSOCIQUIM. 

Após a emissão do laudo de avaliação pela entidade independente atestando que as 
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exigências aos requisitos do PRODIR foram atendidas, devidamente aprovado pela 

ASSOCIQUIM, a empresa será autorizada a utilizar o logotipo do PRODIR. 

A adesão a este processo já vem ocorrendo no mundo inteiro, sendo num futuro 

próximo uma exigência irreversível do mercado nacional. Portanto, quanto antes as 

empresas associadas aderirem ao PRODIR, maior o tempo que terão para se 

adequarem as novas exigências de mercado e de legislação. 
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ANEXO IV – Dados e Quadros de Simulação das Demonstrações Contábeis 
da POLIQUIM Ltda 

POLIQUIM LTDA.
Indicadores Financeiros

Ano 2003 Jan Feb Mar Apr May Jun
ÍNDICES OPERACIONAIS E FINANCEIROS

ESTRUTURA DE CAPITAL

Participação do Capital de Terceiros 8,0% 7,1% 7,9% 10,2% 9,0% 7,1% 13,4%
Imobilização do PL 64,2% 69,9% 41,5% 41,8% 41,9% 44,1% 42,7%

LIQUIDEZ

Liquidez Geral 1,21 1,18 1,72 1,81 1,71 1,72 1,68
Liquidez Corrente 1,05 1,03 1,52 1,56 1,46 1,46 1,43

RENTABILIDADE

Giro do Ativo 2,69 4,50 1,95 3,30 2,72 3,13 3,63
Margem Bruta 14,5% 16,1% 25,3% 20,6% 19,1% 20,9% 19,5%
Margem Líquida 2,4% 7,0% 6,9% 7,9% 4,5% 5,7% 8,6%
Rentabilidade do Ativo 6,6% 2,6% 1,1% 2,2% 1,0% 1,5% 2,6%
Rentabilidade do PL -8,8% 3,4% 0,9% 2,0% 0,4% 1,0% 2,9%
Despesas Operacionais s/ Vendas Líquidas 12,1% 9,1% 18,4% 12,7% 14,6% 15,1% 10,8%
Despesas Administrativas / CTA 1,7% 1,7% 1,4% 1,6% 1,4% 1,8% 1,5%
Margem Bruta por Tonelada Vendida 945$          1.089$       1.610$       1.344$       1.254$       1.420$       1.325$       

CAPITAL DE GIRO

Necessidade de Capital de Giro ($ 000) (10)$           161$          1.618$       1.703$       1.646$       1.559$       1.840$       
Prazo Médio Recebimento de Vendas 34 26 55 28 34 31 27
Prazo Médio Pagamento de Fornecedores 88 57 38 33 44 51 44
Prazo Médio Renovação de Estoques 32 16 44 32 39 34 28
Ciclo de Caixa (22) (16) 60 26 28 14 11

ALAVANCAGEM FINANCEIRA

Rentabilidade do Ativo 6,6% 2,6% 1,1% 2,2% 1,0% 1,5% 2,6%
Rentabilidade do PL -8,8% 3,4% 0,9% 2,0% 0,4% 1,0% 2,9%
Grau de Alavancagem (1,34) 1,30 0,77 0,92 0,41 0,65 1,13

OUTRAS INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Disponível / Despesas Operacionais 29,8% 5,7% 22,8% 12,1% 8,0% 4,5% 5,8%
Devoluções de Vendas 0,7% 0,0% 2,0% 0,5% 0,3% 1,3% 2,6%
Impostos e Abatimentos s/ Vendas 19,3% 20,6% 25,9% 24,1% 24,1% 24,5% 24,1%
Despesas Fretes s/ Vendas Líquidas 1,0% 0,8% 1,5% 1,4% 1,5% 1,8% 0,9%
Custo do Financiamento 357,1% 35,8% 15,6% 16,7% 15,8% 21,3% 9,6%
Obrig. Fiscais s/ Receita + Desp. Op. 0,3% 2,9% 2,3% 1,8% 3,1% 3,1% 1,5%
Índice do Volume Receita Líquida (Dez/2004 = 100) 47,7 81,2 40,4 66,3 58,0 66,0 81,8
Número de clientes atuais 140,00 141,00 142,00 143,00 144,00 145,00 146,00
Total do volume comercializado 2.361.437 323.205 170.672 273.212 237.979 260.425 322.824
# embarques efetuados abaixo de 100 kg 4.723 614 324 519 452 495 613
Custo do Capital Próprio 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%
Numero de Colaboradores 47,00 60,00 61,00 68,00 68,00 79,00 73,00
Número de Colaboradores em nível gerencial 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Custo do Treinamento Gerencial 21.000$     21.000$     21.000$     21.000$     21.000$     21.000$     
Custo de atualização de colaboradores 15.000$     15.250$     17.000$     17.000$     19.750$     18.250$     
Custo da Tonelagem Vendida 5,66$         4,75$         5,18$         5,30$         5,39$         5,48$         
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POLIQUIM LTDA.
Indicadores Financeiros

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ano 2004
ÍNDICES OPERACIONAIS E FINANCEIROS

ESTRUTURA DE CAPITAL

Participação do Capital de Terceiros 11,8% 35,0% 39,8% 46,8% 51,5% 60,5% 60,5%
Imobilização do PL 42,3% 42,3% 42,9% 41,3% 41,3% 41,2% 41,2%

LIQUIDEZ

Liquidez Geral 1,70 1,66 1,48 1,43 1,37 1,35 1,35
Liquidez Corrente 1,42 1,90 1,65 1,65 1,43 1,39 1,39

RENTABILIDADE

Giro do Ativo 3,33 3,48 2,37 3,34 2,33 2,84 3,02
Margem Bruta 18,4% 18,9% 16,2% 16,9% 16,3% 15,9% 18,3%
Margem Líquida 5,0% 7,2% -0,5% 7,8% 1,9% 5,4% 5,7%
Rentabilidade do Ativo 1,4% 2,1% -0,1% 2,2% 0,4% 1,3% 17,4%
Rentabilidade do PL 0,9% 1,8% -0,9% 3,8% -0,3% 1,3% 16,4%
Despesas Operacionais s/ Vendas Líquidas 13,4% 11,7% 16,7% 9,1% 14,4% 10,5% 12,5%
Despesas Administrativas / CTA 1,4% 1,8% 1,7% 1,2% 1,4% 1,1% 17,5%
Margem Bruta por Tonelada Vendida 1.177$       1.243$       1.059$       1.083$       1.008$       964$          1.182$       

CAPITAL DE GIRO

Necessidade de Capital de Giro ($ 000) 1.691$       2.614$       2.563$       2.937$       2.649$       3.163$       3.163$       
Prazo Médio Recebimento de Vendas 25 24 39 30 30 29 29
Prazo Médio Pagamento de Fornecedores 42 27 36 31 35 33 33
Prazo Médio Renovação de Estoques 33 34 52 36 70 54 54
Ciclo de Caixa 17 32 55 35 64 50 50

ALAVANCAGEM FINANCEIRA

Rentabilidade do Ativo 1,4% 2,1% -0,1% 2,2% 0,4% 1,3% 17,4%
Rentabilidade do PL 0,9% 1,8% -0,9% 3,8% -0,3% 1,3% 16,4%
Grau de Alavancagem 0,68 0,87 9,06 1,72 (0,86) 1,03 0,94

OUTRAS INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Disponível / Despesas Operacionais 8,9% 6,5% 9,3% 5,9% 9,8% 5,8% 5,8%
Devoluções de Vendas 3,7% 1,5% 0,3% 0,0% 0,7% 0,2% 0,2%
Impostos e Abatimentos s/ Vendas 25,3% 24,9% 24,3% 23,9% 24,6% 24,6% 24,6%
Despesas Fretes s/ Vendas Líquidas 1,8% 1,0% 1,2% 0,8% 1,2% 1,2% 1,2%
Custo do Financiamento 12,4% 4,8% 2,7% 2,6% 2,7% 3,2% 3,2%
Obrig. Fiscais s/ Receita + Desp. Op. 1,0% 1,3% 1,1% 0,4% 0,7% 2,0% 2,0%
Índice do Volume Receita Líquida (Dez/2004 = 100) 75,3 82,3 64,3 102,8 77,9 100,0 100,0
Número de clientes atuais 147,00 148,00 149,00 150,00 151,00 152,00 152,00
Total do volume comercializado 315.204 336.229 264.368 431.211 338.492 444.280 3.718.101
# embarques efetuados abaixo de 100 kg 599 639 502 819 643 844 7.063
Custo do Capital Próprio 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%
Numero de Colaboradores 78,00 79,00 89,00 76,00 92,00 83,00
Número de Colaboradores em nível gerencial 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Custo do Treinamento Gerencial 21.000$     21.000$     24.500$     24.500$     24.500$     24.500$     
Custo de atualização de colaboradores 19.500$     19.750$     22.250$     19.000$     23.000$     20.750$     
Custo da Tonelagem Vendida 5,24$         5,33$         5,47$         5,32$         5,18$         5,08$         
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POLIQUIM LTDA.
Indicadores Financeiros

Jan Feb Mar Apr May Jun
ÍNDICES OPERACIONAIS E FINANCEIROS

ESTRUTURA DE CAPITAL

Participação do Capital de Terceiros 88,1% 71,8% 52,6% 42,7% 49,2% 48,4%
Imobilização do PL 43,4% 45,2% 45,5% 46,1% 46,4% 47,2%

LIQUIDEZ

Liquidez Geral 1,35 1,44 1,39 1,44 1,40 1,42
Liquidez Corrente 1,36 1,55 1,54 1,68 1,58 1,62

RENTABILIDADE

Giro do Ativo 2,21 1,82 2,98 2,92 2,97 2,81
Margem Bruta 19,5% 21,8% 19,5% 20,1% 19,8% 19,6%
Margem Líquida 4,5% 2,8% 8,0% 8,0% 8,8% 7,8%
Rentabilidade do Ativo 0,8% 0,4% 2,0% 1,9% 2,2% 1,8%
Rentabilidade do PL 0,8% -1,0% 3,2% 3,1% 4,0% 3,0%
Despesas Operacionais s/ Vendas Líquidas 15,0% 19,0% 11,5% 12,1% 11,1% 11,8%
Despesas Administrativas / CTA 1,4% 1,5% 1,5% 1,2% 1,2% 1,2%
Margem Bruta por Tonelada Vendida 1.155$       1.333$       1.215$       1.285$       1.288$       1.189$       

CAPITAL DE GIRO

Necessidade de Capital de Giro ($ 000) 4.192$       3.630$       3.126$       2.879$       3.154$       3.165$       
Prazo Médio Recebimento de Vendas 31 31 31 31 31 31
Prazo Médio Pagamento de Fornecedores 45 45 45 45 45 45
Prazo Médio Renovação de Estoques 78 99 45 46 45 49
Ciclo de Caixa 64 85 31 32 31 35

ALAVANCAGEM FINANCEIRA

Rentabilidade do Ativo 0,8% 0,4% 2,0% 1,9% 2,2% 1,8%
Rentabilidade do PL 0,8% -1,0% 3,2% 3,1% 4,0% 3,0%
Grau de Alavancagem 0,94 (2,26) 1,61 1,60 1,86 1,65

OUTRAS INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Disponível / Despesas Operacionais 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%
Devoluções de Vendas 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%
Impostos e Abatimentos s/ Vendas 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6%
Despesas Fretes s/ Vendas Líquidas 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Custo do Financiamento 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%
Obrig. Fiscais s/ Receita + Desp. Op. 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Índice do Volume Receita Líquida (Dez/2004 = 100) 76,6 54,2 96,6 89,5 97,9 92,1
Número de clientes atuais 157,00 163,00 170,00 178,00 187,00 197,00
Total do volume comercializado 347.591 238.302 415.997 376.774 405.179 408.352
# embarques efetuados abaixo de 100 kg 626 405 665 565 567 531
Custo do Capital Próprio 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%
Numero de Colaboradores 87,00 87 87 87 87 87
Número de Colaboradores em nível gerencial 7 7 7 7 7 7
Custo do Treinamento Gerencial 24.500$     24.500$     24.500$     24.500$     24.500$     24.500$     
Custo de atualização de colaboradores 21.750$     21.750$     21.750$     21.750$     21.750$     21.750$     
Custo da Tonelagem Vendida 4,76$         4,78$         5,02$         5,09$         5,20$         4,87$         



 158

METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Jan Feb Mar Apr May Jun

Prover retorno de 20% sobre o capital total investido, com uma estrutura 
de capital de até 50% de endividamento 0,82% 0,43% 1,99% 1,94% 2,17% 1,83%

Aumentar o volume de negócios em 10% sobre o volume do ano anterior 0,78% 30,05% 47,73% 56,67% 48,19% 11,13%

Atingir como meta o percentual de 10% do faturamento líquido do custo 
de servir o cliente 15,04% 19,00% 11,48% 12,15% 11,07% 11,82%

Desenvolver e divulgar programa de capacitação e treinamento para 
colaboradores, com consumo de até 4% do faturamento anual 2,25% 3,18% 1,78% 1,92% 1,76% 1,87%

Manter vínculos com instituição externa no sentido de homologar 
processo de distribuição responsável (PRODIR)
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INDICADORES ESTRATÉGICOS DO BSC Jan Feb Mar Apr May Jun

Perspectiva Financeira

% Crescimento da Margem Bruta de Vendas com relação ao ano anterior 3,39% -3,50% -1,14% 1,00% -1,02% 0,16%
# Análise de Crédito aprovadas no período 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
% Despesas Operacionais s/ Receita Líquida 15,04% 19,00% 11,48% 12,15% 11,07% 11,82%
# Novos clientes com compras acima de $ 20 mil 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
% Contas a Receber vencido 0,83% 1,10% 0,64% 0,54% 0,54% 0,55%
# Volume de pagamentos efetuados pela Tesouraria $ (000) 1.965 1.415 2.388 2.211 2.400 2.281
% no Faturamento de novos produtos comercializados 3,29% 3,82% 4,29% 4,71% 5,06% 5,35%
# Clientes que enquadram no Vendor 17,00 17,00 18,00 20,00 21,00 22,00
# Projeções Financeiras durante o ano 1,00 1,00
% embarques efetuados abaixo de 100 kg 0,18% 0,17% 0,16% 0,15% 0,14% 0,13%
% processos de venda considerados completos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
# contratos renovados durante o ano com fator de correção inferior à inflação 
annual 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%
# grau de alavancagem financeira 0,94 (2,26) 1,61 1,60 1,86 1,65
# custo médio do capital 10,17% 11,01% 12,24% 12,99% 12,48% 12,54%
% contas a receber sobre o capital total aplicado 25,6% 21,0% 34,5% 33,8% 34,4% 32,6%
$ custos fixos mensais por colaborador 3.555$       3.179$       3.426$       3.356$       3.347$       3.363$       

# projetos em andamento que rendam menos que o custo médio de capital 1 1 1 1 1 1
# títulos a receber em desacordo com a Política de Crédito e Cobrança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
# inventário físico sobre estoques e ativos fixos 1,00 1,00
# cursos de treinamento gerencial durante o período 1 1 1 1 1 1
# quantidade de devoluções de vendas 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
# sugestões implementadas para redução de despesas fixas 2,00 2 2 2 2 2

Perspectiva de Clientes

$ margem bruta por tonelada vendida 1.154,75$  1.333,26$  1.214,98$  1.284,52$  1.288,44$  1.189,42$  
$ incentivo ao cliente por venda acumulada e fidelidade 9.567$       7.979$       8.204$       12.551$     10.770$     11.541$     
# curva ABC de segmento de clientes 79 82 85 89 94 99
# concessão de prazo de venda por segmentação de clientes 31 31 31 31 31 31
# produtos oferecidos por segmento de clientes 240 245 250 255 260 265
$ limite de financiamento de Vendor para clientes selecionados 1.102.518 762.234 1.380.681 1.277.088 1.399.185 1.322.604
# lote de venda 695 688 681 674 667 660
# tempo médio de entrega dos pedidos aos clientes 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
$ margem bruta absoluta por segmento de clientes 19,5% 21,8% 19,5% 20,1% 19,8% 19,6%
# concentração de vendas em clientes (máximo de 7% das vendas totais) 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
# tempo de resposta ao pedido do cliente 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
# visitas periódicas aos clientes classe A e B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
# cursos de treinamento gerencial durante o período 1 1 1 1 1 1
# reuniões sobre novas demandas de clientes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Perspectiva dos Processos Internos

$ despesas operacionais 1.970$       1.697$       1.753$       1.640$       1.557$       1.485$       
$ custo de cobrança por título bancário 5$              5$              5$              5$              5$              5$              
$ despesas operacionais comparado com a concorrência 90% 90% 90% 90% 90% 90%
# prazo médio de recebimento por segmento de clientes 31 31 31 31 31 31
# novos fornecedores de produtos químicos 1,00 1,00
# tempo médio de análise de crédito de novos clientes 2,00
$ despesas operacionais por tonelada vendida 890$          1.161$       717$          775$          719$          716$          
$ custo de cobrança sobre valor efetivamente recebido 0,0082$     0,0096$     0,0144$     0,0069$     0,0078$     0,0069$     
% redução no custo de aquisição de produtos vendidos 4,76 100,3% 105,2% 101,4% 102,2% 93,6%
# curva ABC de clientes, por recebimento 79 82 85 89 94 99
# MTBF dos equipamentos de logística (dias) 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
# visitas às instalações de clientes, por quantidade de pedidos 1 1 1 1 1 1
# cursos de treinamento gerencial durante o período 1 1 1 1 1 1
# reuniões sobre os processos internos da entidade 1 1 1 1 1 1

Perspectiva do Aprendizado e Crescimento

# processos com sinergia entre funções 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
% custo do leasing frente ao custo de capital 95% 95% 95% 95% 95% 95%
# novas práticas corporativas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
# visitas a fornecedores e clientes sobre práticas corporativas 1,00 1,00
# sugestões sobre clientes 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
# nível de atraso tecnológico 95% 95% 95% 95% 95% 95%
# sugestões sobre processos 1 1 1 1 1 1
$ investimento direto em TI por colaborador 46$            52$            57$            63$            69$            75$            
% faturamento líquido utilizada em treinamento 1,06% 1,49% 0,84% 0,90% 0,83% 0,88%
% investimento direto em TI sobre o faturamento líquido 0,19% 0,31% 0,19% 0,23% 0,23% 0,26%
# dias de treinamento por ano, por colaborador 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
# área utilizada pela infraestrutura de TI (m2) 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
% cargos com substitutos em treinamento 50,00% 52,00% 54,00% 56,00% 58,00% 60,00%
# reuniões sobre o tipo de serviço a ser prestado aos clientes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Perspectiva da Responsabilidade Pública

% custos no cumprimento de normas regulatórias 15.794$     14.799$     15.385$     12.084$     13.126$     12.506$     
# grau de implantação do PRODIR 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00%
# novas demandas identificadas que afetam a atividade empresarial 1,00 1,00
# multas recebidas por infrações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% consumido da dotação annual dedicada à responsabilidade pública 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% ativo imobilizado adequado às demandas do meio ambiente 80% 81% 82% 83% 84% 85%
# reuniões sobre responsabilidades empresariais no meio ambiente 1,00 1,00 1,00
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POLIQUIM LTDA.
Indicadores Financeiros

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ano 2005
ÍNDICES OPERACIONAIS E FINANCEIROS

ESTRUTURA DE CAPITAL

Participação do Capital de Terceiros 46,4% 46,0% 52,5% 52,3% 47,9% 44,9% 44,9%
Imobilização do PL 48,0% 49,1% 49,6% 50,2% 51,0% 51,9% 51,9%

LIQUIDEZ

Liquidez Geral 1,43 1,43 1,39 1,38 1,41 1,42 1,42
Liquidez Corrente 1,66 1,68 1,58 1,58 1,65 1,71 1,71

RENTABILIDADE

Giro do Ativo 2,74 2,72 2,76 2,79 2,71 2,67 2,68
Margem Bruta 19,9% 20,0% 20,0% 19,7% 20,1% 20,0% 19,9%
Margem Líquida 6,3% 5,2% 8,7% 8,7% 8,2% 8,1% 7,3%
Rentabilidade do Ativo 1,4% 1,2% 2,0% 2,0% 1,8% 1,8% 19,6%
Rentabilidade do PL 2,1% 1,5% 3,5% 3,5% 2,9% 2,8% 19,7%
Despesas Operacionais s/ Vendas Líquidas 13,6% 14,8% 11,3% 11,0% 11,9% 12,0% 12,6%
Despesas Administrativas / CTA 1,2% 1,9% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 15,4%
Margem Bruta por Tonelada Vendida 1.240$       1.267$       1.283$       1.280$       1.332$       1.346$       1.266$       

CAPITAL DE GIRO

Necessidade de Capital de Giro ($ 000) 3.120$       3.100$       3.385$       3.439$       3.328$       3.248$       3.248$       
Prazo Médio Recebimento de Vendas 31 31 31 31 31 31 31
Prazo Médio Pagamento de Fornecedores 45 45 45 45 45 45 45
Prazo Médio Renovação de Estoques 50 50 50 48 50 50 50
Ciclo de Caixa 36 36 36 34 36 36 36

ALAVANCAGEM FINANCEIRA

Rentabilidade do Ativo 1,4% 1,2% 2,0% 2,0% 1,8% 1,8% 19,6%
Rentabilidade do PL 2,1% 1,5% 3,5% 3,5% 2,9% 2,8% 19,7%
Grau de Alavancagem 1,44 1,28 1,76 1,72 1,57 1,54 1,01

OUTRAS INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Disponível / Despesas Operacionais 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%
Devoluções de Vendas 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%
Impostos e Abatimentos s/ Vendas 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6%
Despesas Fretes s/ Vendas Líquidas 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Custo do Financiamento 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%
Obrig. Fiscais s/ Receita + Desp. Op. 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Índice do Volume Receita Líquida (Dez/2004 = 100) 88,9 88,5 95,8 99,7 94,6 92,3 92,3
Número de clientes atuais 208,00 220,00 233,00 247,00 262,00 278,00 278,00
Total do volume comercializado 383.924 375.229 400.210 412.887 382.895 368.976 4.516.315  
# embarques efetuados abaixo de 100 kg 461 413 400 371 306 258 5.568
Custo do Capital Próprio 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%
Numero de Colaboradores 87 87 87 87 87 87
Número de Colaboradores em nível gerencial 7 7 7 7 7 7
Custo do Treinamento Gerencial 24.500$     24.500$     24.500$     24.500$     24.500$     24.500$     294.000$   
Custo de atualização de colaboradores 21.750$     21.750$     21.750$     21.750$     21.750$     21.750$     261.000$   
Custo da Tonelagem Vendida 4,98$         5,07$         5,15$         5,20$         5,31$         5,37$         
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METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ano 2005

Prover retorno de 20% sobre o capital total investido, com uma estrutura 
de capital de até 50% de endividamento 1,45% 1,18% 1,99% 2,02% 1,85% 1,79% 19,58%

Aumentar o volume de negócios em 10% sobre o volume do ano anterior 12,82% 6,63% 51,22% -0,75% 21,99% -6,62% 19,70%

Atingir como meta o percentual de 10% do faturamento líquido do custo 
de servir o cliente 13,62% 14,76% 11,30% 11,05% 11,89% 11,96% 12,64%

Desenvolver e divulgar programa de capacitação e treinamento para 
colaboradores, com consumo de até 4% do faturamento anual 1,94% 1,94% 1,80% 1,73% 1,82% 1,87% 1,94%

Manter vínculos com instituição externa no sentido de homologar 
processo de distribuição responsável (PRODIR)
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INDICADORES ESTRATÉGICOS DO BSC Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ano 2005

Perspectiva Financeira

% Crescimento da Margem Bruta de Vendas com relação ao ano anterior 1,59% 1,07% 3,73% 2,83% 3,76% 4,09% 1,69%
# Análise de Crédito aprovadas no período 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 126,00
% Despesas Operacionais s/ Receita Líquida 13,62% 14,76% 11,30% 11,05% 11,89% 11,96% 12,64%
# Novos clientes com compras acima de $ 20 mil 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 25,00
% Contas a Receber vencido 0,57% 0,89% 0,52% 0,50% 0,51% 0,53% 7,19%
# Volume de pagamentos efetuados pela Tesouraria $ (000) 2.237 2.254 2.351 2.445 2.334 2.278 26.559
% no Faturamento de novos produtos comercializados 5,58% 5,77% 5,91% 6,01% 6,07% 6,11% 6,11%
# Clientes que enquadram no Vendor 23,00 24,00 26,00 28,00 29,00 31,00
# Projeções Financeiras durante o ano 1,00 1,00 4,00
% embarques efetuados abaixo de 100 kg 0,12% 0,11% 0,10% 0,09% 0,08% 0,07% 0,12%
% processos de venda considerados completos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
# contratos renovados durante o ano com fator de correção inferior à inflação 
annual 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%
# grau de alavancagem financeira 1,44 1,28 1,76 1,72 1,57 1,54
# custo médio do capital 12,70% 12,73% 12,24% 12,26% 12,58% 12,82%
% contas a receber sobre o capital total aplicado 31,8% 31,6% 31,9% 32,3% 31,4% 30,9%
$ custos fixos mensais por colaborador 3.738$       4.036$       3.342$       3.399$       3.473$       3.408$       

# projetos em andamento que rendam menos que o custo médio de capital
# títulos a receber em desacordo com a Política de Crédito e Cobrança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
# inventário físico sobre estoques e ativos fixos 1,00 1,00
# cursos de treinamento gerencial durante o período 1 1 1 1 1 1
# quantidade de devoluções de vendas 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
# sugestões implementadas para redução de despesas fixas 2 2 2 2 2 2

Perspectiva de Clientes

$ margem bruta por tonelada vendida 1.240,35$  1.266,50$  1.282,95$  1.280,35$  1.331,72$  1.345,60$  
$ incentivo ao cliente por venda acumulada e fidelidade 16.120$     9.852$       11.093$     10.895$     12.568$     11.922$     
# curva ABC de segmento de clientes 104 110 117 124 131 139
# concessão de prazo de venda por segmentação de clientes 31 31 31 31 31 31
# produtos oferecidos por segmento de clientes 270 275 280 285 290 295
$ limite de financiamento de Vendor para clientes selecionados 1.276.180 1.270.716 1.375.645 1.431.455 1.357.998 1.323.996
# lote de venda 653 646 640 634 628 622
# tempo médio de entrega dos pedidos aos clientes 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
$ margem bruta absoluta por segmento de clientes 19,9% 20,0% 20,0% 19,7% 20,1% 20,0%
# concentração de vendas em clientes (máximo de 7% das vendas totais) 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
# tempo de resposta ao pedido do cliente 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
# visitas periódicas aos clientes classe A e B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
# cursos de treinamento gerencial durante o período 1 1 1 1 1 1
# reuniões sobre novas demandas de clientes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Perspectiva dos Processos Internos

$ despesas operacionais 1.564$       1.596$       1.248$       1.197$       1.153$       1.067$       
$ custo de cobrança por título bancário 5$              5$              5$              5$              5$              5$              
$ despesas operacionais comparado com a concorrência 90% 90% 90% 90% 90% 90%
# prazo médio de recebimento por segmento de clientes 31 31 31 31 31 31
# novos fornecedores de produtos químicos 1,00 1,00
# tempo médio de análise de crédito de novos clientes
$ despesas operacionais por tonelada vendida 847$          936$          727$          716$          789$          804$          
$ custo de cobrança sobre valor efetivamente recebido 0,0074$     0,0099$     0,0076$     0,0071$     0,0067$     0,0071$     
% redução no custo de aquisição de produtos vendidos 102,3% 101,8% 101,5% 101,1% 101,9% 101,2%
# curva ABC de clientes, por recebimento 104 110 117 124 131 139
# MTBF dos equipamentos de logística (dias) 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
# visitas às instalações de clientes, por quantidade de pedidos 1 1 1 1 1 1
# cursos de treinamento gerencial durante o período 1 1 1 1 1 1
# reuniões sobre os processos internos da entidade 1 1 1 1 1 1

Perspectiva do Aprendizado e Crescimento

# processos com sinergia entre funções 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00
% custo do leasing frente ao custo de capital 95% 95% 95% 95% 95% 95%
# novas práticas corporativas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
# visitas a fornecedores e clientes sobre práticas corporativas 1,00 1,00
# sugestões sobre clientes 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00
# nível de atraso tecnológico 95% 95% 95% 95% 95% 95%
# sugestões sobre processos 1 1 1 1 1 1
$ investimento direto em TI por colaborador 80$            86$            92$            98$            103$          109$          
% faturamento líquido utilizada em treinamento 0,91% 0,91% 0,85% 0,81% 0,86% 0,88%
% investimento direto em TI sobre o faturamento líquido 0,29% 0,32% 0,31% 0,32% 0,35% 0,38%
# dias de treinamento por ano, por colaborador 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
# área utilizada pela infraestrutura de TI (m2) 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
% cargos com substitutos em treinamento 62,00% 64,00% 66,00% 68,00% 70,00% 72,00%
# reuniões sobre o tipo de serviço a ser prestado aos clientes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Perspectiva da Responsabilidade Pública

% custos no cumprimento de normas regulatórias 12.554$     19.651$     12.395$     12.530$     12.066$     12.137$     
# grau de implantação do PRODIR 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00%
# novas demandas identificadas que afetam a atividade empresarial 1,00 1,00
# multas recebidas por infrações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% consumido da dotação annual dedicada à responsabilidade pública 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% ativo imobilizado adequado às demandas do meio ambiente 86% 87% 88% 89% 90% 91%
# reuniões sobre responsabilidades empresariais no meio ambiente 1,00 1,00 1,00
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - POLIQUIM LTDA
EM REAIS

Taxa Dólar Final do Mês 2,8892             2,9409              2,9138              2,9086              2,9447              3,1291              3,1075              
Taxa Dólar Média do Mês 2,8518              2,9303              2,9055              2,9060              3,1004              3,1291              

BALANÇO PATRIMONIAL

31-dez-03 31-jan-04 29-fev-04 31-mar-04 30-abr-04 31-mai-04 30-jun-04
Ativo Circulante
   Disponível 372.426           115.764            230.364            198.723            118.500            75.590              117.416            
   Contas a Receber 1.820.996        2.327.993         2.682.294         2.168.787         2.296.876         2.452.323         2.675.946         
   Outros Créditos 395.243           309.213            438.571            340.638            443.675            226.313            296.864            
   Estoque 1.172.907        973.797            1.181.620         1.504.955         1.634.778         1.571.984         1.656.820         
   Despesas Antecipadas 11.655             10.413              9.288                8.047                8.182                7.348                6.465                

   Total 3.773.227        3.737.180         4.542.137         4.221.150         4.502.011         4.333.558         4.753.511         

Impostos a Recuperar 567.711           541.698            608.436            679.204            779.144            774.658            831.544            

Ativo Permanente
      Ativo Imobilizado 1.517.655        1.528.788         1.533.446         1.538.894         1.556.884         1.664.769         1.665.497         
      Outros
      
      Total 1.517.655        1.528.788         1.533.446         1.538.894         1.556.884         1.664.769         1.665.497         
      Depreciação e Amortização Acumulada (152.233)         (159.572)           (166.937)           (174.369)           (181.902)          (189.436)           (196.969)          

      Total Geral 1.365.422        1.369.216         1.366.509         1.364.525         1.374.982         1.475.333         1.468.528         

Outros Ativos Não Correntes
     Direitos de Uso - Contratos 169.122            169.122            213.128            213.128            213.128            213.128            
      Amortização
   Other assets, net -                      169.122            169.122            213.128            213.128            213.128            213.128            

Total Ativo 5.706.360        5.817.216         6.686.204         6.478.007         6.869.265         6.796.677         7.266.711         

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Passivo Circulante
   Empréstimos Bancários 170.000           155.479            294.012            385.236            341.793            272.120            528.342            
   Financiamentos
   Fornecedores Nacionais 3.226.524        3.118.263         2.484.370         1.915.459         2.361.552         2.378.575         2.504.487         
   Fornecedores Estrangeiros 31.175              237.872            162.691            112.043            136.184            
   Obrigações Fiscais e Previdência 94.247             139.193            58.471              73.377              109.232            126.804            72.830              
   Outras Provisões 90.318             203.399            119.896            92.291              104.185            81.048              82.887              

   Total Passivo Circulante 3.581.089        3.616.334         2.987.924         2.704.235         3.079.453         2.970.590         3.324.730         

Exigível a Longo Prazo
   Empréstimos Bancários
   Financiamentos
    Total -                      -                        -                        -                        -                       -                        -                       

 Patrimônio Líquido
   Capital Realizado 2.739.692        2.739.692         4.205.192         4.205.192         4.205.192         4.204.582         4.204.582         
   Lucros Retidos
   Lucros Distribuídos
      Total 2.739.692        2.739.692         4.205.192         4.205.192         4.205.192         4.204.582         4.204.582         

   Lucro do Período
     Início (427.377)         (614.421)           (538.810)           (506.912)           (431.420)          (415.380)           (378.495)          
     Lucro Líquido (187.044)         75.611              31.898              75.492              16.040              36.885              115.894            
     Final (614.421)         (538.810)           (506.912)           (431.420)           (415.380)          (378.495)           (262.601)          

   Total do PL 2.125.271        2.200.882         3.698.280         3.773.772         3.789.812         3.826.087         3.941.981         

Total Passivo + Patrimônio Líquido 5.706.360       5.817.216       6.686.204       6.478.007       6.869.265         6.796.677        7.266.711       
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Total Jan Feb Mar Apr May Jun

Receita Operacional Bruta
Venda de Produtos 19.103.462      2.719.059         1.475.358         2.341.765         2.040.124         2.381.897         2.979.942         
Venda de Serviços 115.375           29.139              30.332              21.551              23.161              5.747                15.046              

   Total 19.218.837      2.748.198         1.505.690         2.363.316         2.063.285         2.387.644         2.994.988         

Deduções da Receita Operacional Bruta
Devoluções de Vendas 128.154           1.019                29.985              11.138              6.004                31.308              76.853              
Impostos Incidentes sobre Vendas 3.717.590        565.314            390.548            570.216            497.854            583.926            720.887            
   Total 3.845.744        566.333            420.533            581.354            503.858            615.234            797.740            

Receita Operacional Líquida 15.373.093      2.181.865       1.085.157       1.781.962       1.559.427         1.772.410        2.197.248       

Custo das Mercadorias Vendidas 13.141.815      1.830.046       810.382          1.414.670       1.260.987         1.402.522        1.769.399       

Lucro Bruto 2.231.278       351.819          274.775          367.292          298.440            369.888           427.849          

Despesas Variáveis de Vendas 153.731          17.583            16.540            24.350            22.797              32.261             20.415            
Custo Operacional de Desenvolvimento 91.585            50.303            52.132            61.851            68.295              76.842             69.302            
   Total 245.316           67.886              68.672              86.201              91.092              109.103            89.717              

Margem Bruta de Contribuição 1.985.962       283.933          206.103          281.091          207.348            260.785           338.132          

Despesas Operacionais
Administrativa 1.195.931        96.027              93.245              101.439            97.021              121.368            109.893            
Comercial 414.180           34.515              37.475              39.427              39.641              37.845              38.736              
Outra Receitas e Despesas Operacionais
   Total 1.610.111        130.542            130.720            140.866            136.662            159.213            148.629            

Geração de Caixa 375.851          153.391          75.383            140.225          70.686              101.572           189.503          

Depreciações do Exercício 81.161             7.218                6.684                7.431                7.533                7.533                7.533                

Lucro Operacional 294.690          146.173          68.699            132.794          63.153              94.039             181.970          

Receitas (Despesas) Financeiras
Receitas Financeiras 125.297           6.052                16.518              12.614              10.257              8.893                4.663                
Despesas Financeiras 607.031           55.623              45.981              64.330              54.133              58.005              50.487              
   Total (481.734)         (49.571)             (29.463)             (51.716)             (43.876)            (49.112)             (45.824)            

Receitas e (Despesas) Não Operacionais -                     -                      -                      -                       -                       -                       -                     

Ajustes de Exercícios Anterior

Lucro Antes do I.R. e C.S. (187.044)        96.602            39.236            81.078            19.277              44.927             136.146          

Provisão para o I.R. e C.S. -                     20.991            7.338              5.586              3.237                8.042               20.252            

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (187.044)         75.611              31.898              75.492              16.040              36.885              115.894            
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - POLIQUIM LTDA
EM REAIS

Taxa Dólar Final do Mês 3,0268             2,9338             2,8586             2,8565             2,7307             2,6544             
Taxa Dólar Média do Mês 3,0368             3,0029             2,8911             2,8529             2,7860             2,7182             

BALANÇO PATRIMONIAL

31-jul-04 31-ago-04 30-set-04 31-out-04 30-nov-04 31-dez-04
Ativo Circulante
   Disponível 171.890           133.150           161.899           149.502           200.806           146.501           
   Contas a Receber 2.353.233        2.422.408        2.924.428        3.666.829        2.764.447        3.493.734        
   Outros Créditos 321.759           289.624           249.259           296.640           309.058           116.055           
   Estoque 1.841.937        2.040.548        2.515.898        2.747.322        4.058.741        4.031.061        
   Despesas Antecipadas 5.541               4.109               2.717               14.037             12.601             22.385             

   Total 4.694.360        4.889.839        5.854.201        6.874.330        7.345.653        7.809.736        

Impostos a Recuperar 901.646           1.006.497        1.166.541        1.316.651        1.734.441        1.791.981        
  

Ativo Permanente  
      Ativo Imobilizado 1.675.766        1.715.004        1.731.542        1.739.486        1.742.664        1.749.122        
      Outros
      
      Total 1.675.766        1.715.004        1.731.542        1.739.486        1.742.664        1.749.122        
      Depreciação e Amortização Acumulada (204.662)          (212.420)         (220.829)         (229.172)         (238.511)         (245.332)         

      Total Geral 1.471.104        1.502.584        1.510.713        1.510.314        1.504.153        1.503.790        

Outros Ativos Não Correntes
     Direitos de Uso - Contratos 213.128           213.128           213.128           213.128           213.128           257.360           
      Amortização
   Other assets, net 213.128           213.128           213.128           213.128           213.128           257.360           

Total Ativo 7.280.238      7.612.048      8.744.583      9.914.423       10.797.375      11.362.867    
  

Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Passivo Circulante
   Empréstimos Bancários 469.159           431.296           427.471           382.725           640.570           1.127.559        
   Financiamentos
   Fornecedores Nacionais 2.467.021        1.952.097        2.575.505        3.077.523        3.871.523        3.844.222        
   Fornecedores Estrangeiros 195.079           -                      -                      -                      -                      -                      
   Obrigações Fiscais e Previdência 47.458             64.367             43.205             24.671             33.983             124.922           
   Outras Provisões 121.893           126.335           510.889           686.092           590.378           530.877           

   Total Passivo Circulante 3.300.610        2.574.095        3.557.070        4.171.011        5.136.454        5.627.580        

Exigível a Longo Prazo
   Empréstimos Bancários
   Financiamentos 985.200           1.172.230        1.571.075        1.501.885        1.459.920        
    Total -                       985.200           1.172.230        1.571.075        1.501.885        1.459.920        

 Patrimônio Líquido
   Capital Realizado 4.204.582        4.204.582        4.204.582        4.204.582        4.204.582        4.264.074        
   Lucros Retidos
   Lucros Distribuídos
      Total 4.204.582        4.204.582        4.204.582        4.204.582        4.204.582        4.264.074        

   Lucro do Período
     Início (262.601)          (224.954)         (151.829)         (189.299)         (32.245)           (45.546)           
     Lucro Líquido 37.647             73.125             (37.470)           157.054           (13.301)           56.839             
     Final (224.954)          (151.829)         (189.299)         (32.245)           (45.546)           11.293             

   Total do PL 3.979.628        4.052.753        4.015.283        4.172.337        4.159.036        4.275.367        

Total Passivo + Patrimônio Líquido 7.280.238        7.612.048        8.744.583        9.914.423        10.797.375      11.362.867      
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS  
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total

Receita Operacional Bruta
Venda de Produtos 2.823.778        2.978.503        2.254.731        3.629.095        2.781.968        3.562.542        31.968.762    
Venda de Serviços 23.662             21.962             34.579             -                      20.226             7.791               233.196         

   Total 2.847.440        3.000.465        2.289.310        3.629.095        2.802.194        3.570.333        32.201.958    

Deduções da Receita Operacional Bruta
Devoluções de Vendas 104.763           43.768             6.648               587                  20.186             6.494               338.753         
Impostos Incidentes sobre Vendas 720.381           746.864           556.001           867.579           688.835           877.315           7.785.720      
   Total 825.144           790.632           562.649           868.166           709.021           883.809           8.124.473      

Receita Operacional Líquida 2.022.296      2.209.833      1.726.661      2.760.929      2.093.173        2.686.524       24.077.485  

Custo das Mercadorias Vendidas 1.651.177        1.791.948        1.446.625        2.293.948        1.751.943        2.258.101        19.681.748    

Lucro Bruto 371.119         417.885         280.036         466.981         341.230           428.423          4.395.737    

Despesas Variáveis de Vendas 36.778           22.670           20.735           21.506           25.776             33.382            294.793       
Custo Operacional de Desenvolvimento 84.681             71.144             68.335             69.969             72.422             91.409             836.685         
   Total 121.459           93.814             89.070             91.475             98.198             124.791           1.131.478      

Margem Bruta de Contribuição 249.660         324.071         190.966         375.506         243.032           303.632          3.264.259    

Despesas Operacionais
Administrativa 98.677             137.732           150.417           117.282           151.444           122.088           1.396.633      
Comercial 50.386             27.769             49.553             41.570             51.250             35.578             483.745         
Outra Receitas e Despesas Operacionais -                       -                      -                      -                      -                      -                      -                     
   Total 149.063           165.501           199.970           158.852           202.694           157.666           1.880.378      

Geração de Caixa 100.597         158.570         (9.004)           216.654         40.338             145.966          1.383.881    

Depreciações do Exercício 7.692               7.758               8.410               8.343               9.338               8.960               94.433           

Lucro Operacional 92.905           150.812         (17.414)         208.311         31.000             137.006          1.289.448    

Receitas (Despesas) Financeiras
Receitas Financeiras 12.282             10.168             27.389             14.240             13.299             13.973             150.348         
Despesas Financeiras 58.406             67.640             43.201             50.302             57.600             83.411             689.119         
   Total (46.124)            (57.472)           (15.812)           (36.062)           (44.301)           (69.438)           (538.771)        

Receitas e (Despesas) Não Operacionais -                       -                      -                      -                      -                      3.979               3.979             

Ajustes de Exercícios Anterior -                   

Lucro Antes do I.R. e C.S. 46.781           93.340           (33.226)         172.249         (13.301)           71.547            754.656       

Provisão para o I.R. e C.S. 9.134             20.215           4.244             15.195           14.708            128.942       

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 37.647           73.125           (37.470)         157.054         (13.301)           56.839            625.714       
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - POLIQUIM LTDA
EM REAIS

Taxa Dólar Final do Mês 2,6248           2,6327           2,6485           2,6723           2,7044           2,7450           
Taxa Dólar Média do Mês 2,6930           2,6288           2,6406           2,6604           2,6884           2,7247           

BALANÇO PATRIMONIAL

31-jan-05 28-fev-05 31-mar-05 30-abr-05 31-mai-05 30-jun-05
Ativo Circulante
   Disponível 113.287         81.597           137.720         127.519         138.379         131.541         
   Contas a Receber 2.862.086      2.023.433      3.607.689      3.340.379      3.656.231      3.439.252      
   Outros Créditos 116.055         116.055         116.055         116.055         116.055         116.055         
   Estoque 4.302.449      3.775.244      3.165.980      2.921.008      3.174.371      3.215.356      
   Despesas Antecipadas 22.385           22.385           22.385           22.385           22.385           22.385           

   Total 7.416.262      6.018.714      7.049.829      6.527.346      7.107.421      6.924.589      

Impostos a Recuperar 1.912.625      1.678.260      1.407.416      1.298.515      1.411.146      1.429.366      

Ativo Permanente
      Ativo Imobilizado 1.753.122      1.767.622      1.786.622      1.810.122      1.838.122      1.870.622      
      Outros
      
      Total 1.753.122      1.767.622      1.786.622      1.810.122      1.838.122      1.870.622      
      Depreciação e Amortização Acumulada (254.292)       (263.252)       (272.212)       (281.172)       (290.132)       (299.092)       

      Total Geral 1.498.830      1.504.370      1.514.410      1.528.950      1.547.990      1.571.530      

Outros Ativos Não Correntes
     Direitos de Uso - Contratos 365.080         417.655         470.467         523.675         577.442         631.936         
      Amortização
   Other assets, net 365.080         417.655         470.467         523.675         577.442         631.936         

Total Ativo 11.192.797  9.618.999    10.442.122  9.878.486      10.643.999    10.557.421  
 

Jan Feb Mar Apr May Jun
Passivo Circulante
   Empréstimos Bancários 2.326.827      1.578.260      792.838         374.211         689.912         657.819         
   Financiamentos
   Fornecedores Nacionais 2.483.004      1.707.636      3.135.318      2.879.075      3.162.782      2.982.869      
   Fornecedores Estrangeiros
   Obrigações Fiscais e Previdência 96.782           68.956           120.194         111.289         121.388         114.671         
   Outras Provisões 530.877         530.877         530.877         530.877         530.877         530.877         

   Total Passivo Circulante 5.437.490      3.885.729      4.579.227      3.895.452      4.504.959      4.286.236      

Exigível a Longo Prazo
   Empréstimos Bancários
   Financiamentos 1.458.076      1.477.089      1.500.813      1.529.443      1.563.293      1.602.630      
    Total 1.458.076      1.477.089      1.500.813      1.529.443      1.563.293      1.602.630      

 Patrimônio Líquido
   Capital Realizado 4.264.074      4.264.074      4.264.074      4.264.074      4.264.074      4.264.074      
   Lucros Retidos
   Lucros Distribuídos
      Total 4.264.074      4.264.074      4.264.074      4.264.074      4.264.074      4.264.074      

   Lucro do Período
     Início 11.293           33.157           (7.893)           98.008           189.517         311.673         
     Lucro Líquido 21.864           (41.050)         105.901         91.509           122.156         92.808           
     Final 33.157           (7.893)           98.008           189.517         311.673         404.481         

   Total do PL 4.297.231      4.256.181      4.362.082      4.453.591      4.575.747      4.668.555      

Total Passivo + Patrimônio Líquido 11.192.797  9.618.999    10.442.122  9.878.486      10.643.999    10.557.421  
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Jan Feb Mar Apr May Jun

Receita Operacional Bruta
Venda de Produtos 2.756.296      1.905.586      3.451.703      3.192.719      3.497.963      3.306.510      
Venda de Serviços 13.465           52.575           39.609           39.906           40.325           21.798           

   Total 2.769.761      1.958.161      3.491.312      3.232.625      3.538.288      3.328.308      

Deduções da Receita Operacional Bruta
Devoluções de Vendas 32.447           20.853           37.772           34.938           38.278           36.183           
Impostos Incidentes sobre Vendas 680.596         481.166         857.898         794.332         869.441         817.844         
   Total 713.043         502.019         895.670         829.270         907.719         854.027         

Receita Operacional Líquida 2.056.718      1.456.142      2.595.642      2.403.355      2.630.569      2.474.281      

Custo das Mercadorias Vendidas 1.655.336      1.138.424      2.090.212      1.919.383      2.108.521      1.988.579      

Lucro Bruto 401.382         317.718         505.430         483.972         522.048         485.702         

Despesas Variáveis de Vendas 20.567           14.561           25.956           24.034           26.306           24.743           
Custo Operacional de Desenvolvimento 66.959           60.853           63.570           63.448           61.816           65.805           
   Total 87.526           75.414           89.526           87.482           88.122           90.548           

Margem Bruta de Contribuição 313.856         242.304         415.904         396.490         433.926         395.154         

Despesas Operacionais
Administrativa 157.940         147.992         153.850         120.841         131.264         125.056         
Comercial 63.781           53.195           54.690           83.676           71.797           76.939           
Outra Receitas e Despesas Operacionais
   Total 221.721         201.187         208.540         204.517         203.061         201.995         

Geração de Caixa 92.135           41.117           207.364         191.973         230.865         193.159         

Depreciações do Exercício 8.960             8.960             8.960             8.960             8.960             8.960             

Lucro Operacional 83.175           32.157           198.404         183.013         221.905         184.199         

Receitas (Despesas) Financeiras
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras 50.047           73.207           59.096           44.363           36.820           43.581           
   Total (50.047)         (73.207)         (59.096)         (44.363)         (36.820)         (43.581)         

Receitas e (Despesas) Não Operacionais

Ajustes de Exercícios Anterior

Lucro Antes do I.R. e C.S. 33.128           (41.050)         139.308         138.650         185.085         140.618         

Provisão para o I.R. e C.S. 11.264           -                    33.407           47.141           62.929           47.810           

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 21.864           (41.050)         105.901         91.509           122.156         92.808           
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - POLIQUIM LTDA
EM REAIS

Taxa Dólar Final do Mês 2,7862           2,8280           2,8704           2,9135           2,9572           3,0016           
Taxa Dólar Média do Mês 2,7656           2,8071           2,8492           2,8920           2,9354           2,9794           

BALANÇO PATRIMONIAL

31-jul-05 31-ago-05 30-set-05 31-out-05 30-nov-05 31-dez-05
Ativo Circulante
   Disponível 129.013         129.993         135.565         140.973         134.567         131.386         
   Contas a Receber 3.319.660      3.305.890      3.577.303      3.721.832      3.532.427      3.444.953      
   Outros Créditos 116.055         116.055         116.055         116.055         116.055         116.055         
   Estoque 3.172.105      3.153.005      3.409.424      3.456.268      3.352.743      3.282.703      
   Despesas Antecipadas 22.385           22.385           22.385           22.385           22.385           22.385           

   Total 6.759.218      6.727.328      7.260.732      7.457.513      7.158.177      6.997.482      

Impostos a Recuperar 1.410.139      1.401.648      1.515.637      1.536.461      1.490.440      1.459.304      

Ativo Permanente
      Ativo Imobilizado 1.907.622      1.949.122      1.995.122      2.045.622      2.100.622      2.160.122      
      Outros
      
      Total 1.907.622      1.949.122      1.995.122      2.045.622      2.100.622      2.160.122      
      Depreciação e Amortização Acumulada (308.052)       (317.012)       (325.972)       (334.932)       (343.892)       (352.852)       

      Total Geral 1.599.570      1.632.110      1.669.150      1.710.690      1.756.730      1.807.270      

Outros Ativos Não Correntes
     Direitos de Uso - Contratos 673.420         715.527         758.265         801.644         845.674         890.365         
      Amortização
   Other assets, net 673.420         715.527         758.265         801.644         845.674         890.365         

Total Ativo 10.442.347  10.476.613  11.203.784  11.506.308    11.251.021    11.154.421  

Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Passivo Circulante
   Empréstimos Bancários 555.606         513.965         842.904         849.040         633.782         473.824         
   Financiamentos
   Fornecedores Nacionais 2.868.086      2.854.689      3.090.227      3.223.400      3.047.124      2.972.867      
   Fornecedores Estrangeiros
   Obrigações Fiscais e Previdência 111.409         111.484         118.829         123.605         117.587         114.729         
   Outras Provisões 530.877         530.877         530.877         530.877         530.877         530.877         

   Total Passivo Circulante 4.065.978      4.011.015      4.582.837      4.726.922      4.329.370      4.092.297      

Exigível a Longo Prazo
   Empréstimos Bancários
   Financiamentos 1.642.951      1.684.275      1.726.622      1.770.073      1.814.589      1.860.252      
    Total 1.642.951      1.684.275      1.726.622      1.770.073      1.814.589      1.860.252      

 Patrimônio Líquido
   Capital Realizado 4.264.074      4.264.074      4.264.074      4.264.074      4.264.074      4.264.074      
   Lucros Retidos
   Lucros Distribuídos
      Total 4.264.074      4.264.074      4.264.074      4.264.074      4.264.074      4.264.074      

   Lucro do Período
     Início 404.481         469.344         517.249         630.251         745.239         842.988         
     Lucro Líquido 64.863           47.905           113.002         114.988         97.749           94.810           
     Final 469.344         517.249         630.251         745.239         842.988         937.798         

   Total do PL 4.733.418      4.781.323      4.894.325      5.009.313      5.107.062      5.201.872      

Total Passivo + Patrimônio Líquido 10.442.347    10.476.613    11.203.784    11.506.308    11.251.021    11.154.421    
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total

Receita Operacional Bruta
Venda de Produtos 3.190.449      3.176.791      3.439.112      3.578.637      3.394.995      3.309.990      38.200.751    
Venda de Serviços 22.125           22.457           22.794           23.136           23.483           23.835           345.508         

   Total 3.212.574      3.199.248      3.461.906      3.601.773      3.418.478      3.333.825      38.546.259    

Deduções da Receita Operacional Bruta
Devoluções de Vendas 34.913           34.764           37.634           39.161           37.151           36.221           420.315         
Impostos Incidentes sobre Vendas 789.405         786.131         850.672         885.041         840.001         819.199         9.471.726      
   Total 824.318         820.895         888.306         924.202         877.152         855.420         9.892.041      

Receita Operacional Líquida 2.388.256    2.378.353    2.573.600    2.677.571    2.541.326      2.478.405     28.654.218  

Custo das Mercadorias Vendidas 1.912.057    1.903.126    2.060.151    2.148.933    2.031.416      1.981.911     22.938.049  

Lucro Bruto 476.199       475.227       513.449       528.638       509.910         496.494        5.716.169    

Despesas Variáveis de Vendas 23.883         23.784         25.736         26.776         25.413           24.784          286.543       
Custo Operacional de Desenvolvimento 68.349         65.184         67.116         71.044         72.328           70.887          797.359       
   Total 92.232           88.968           92.852           97.820           97.741           95.671           1.083.902      

Margem Bruta de Contribuição 383.967       386.259       420.597       430.818       412.169         400.823        4.632.267    

Despesas Operacionais
Administrativa 125.539         196.514         123.949         125.299         120.658         121.373         1.650.275      
Comercial 107.469         65.678           73.955           72.635           83.789           79.483           887.087         
Outra Receitas e Despesas Operacionais -                    
   Total 233.008         262.192         197.904         197.934         204.447         200.856         2.537.362      

Geração de Caixa 150.959       124.067       222.693       232.884       207.722         199.967        2.094.905    

Depreciações do Exercício 8.960             8.960             8.960             8.960             8.960             8.960             107.520         

Lucro Operacional 141.999       115.107       213.733       223.924       198.762         191.007        1.987.385    

Receitas (Despesas) Financeiras
Receitas Financeiras -                    
Despesas Financeiras 43.721           42.524           42.518           49.699           50.658           47.356           583.590         
   Total (43.721)         (42.524)         (42.518)         (49.699)         (50.658)         (47.356)         (583.590)       

Receitas e (Despesas) Não Operacionais

Ajustes de Exercícios Anterior

Lucro Antes do I.R. e C.S. 98.278         72.583         171.215       174.225       148.104         143.651        1.403.795    

Provisão para o I.R. e C.S. 33.415         24.678         58.213         59.237         50.355           48.841          477.290       

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 64.863         47.905         113.002       114.988       97.749           94.810          926.505       
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