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RESUMO 

O trabalho trata de um estudo na ferramenta do Balanced Scorecard (BSC), no uso 

das escolhas das diretrizes logísticas de uma empresa, tendo como objetivo avaliar a 

ferramenta e sua capacidade de lidar e guiar assuntos complexos de uma empresa, como sua 

logística. Para a sua elaboração foi avaliado a ferramenta e seus impactos na logística no 

quesito de planejamento estratégico logístico e também, no planejamento estratégico da 

empresa como um todo, levando em conta sua visão e missão. Com o estudo de caso realizado, 

espera-se apresentar um levantamento da real contribuição desse tipo de ferramenta na área 

especificada, quais os impactos e quais são as mais relevantes áreas aprimoradas.   

 

Palavras-chave: Logística, BSC, Planejamento estratégico. 

  



    

ABSTRACT 

The work is about a study of Balanced Scorecard tool, in its use on logistics choices 

in the businesses. The goal is evaluate the tool and its capacity to guide and handle with 

complex issues of companies. For its preparation was valuated the tool and its impacts on 

logistics, in the question of logistics strategic planning as well as in strategic planning of the 

company as a whole, taking into account its vision and mission. With the case study 

conducted, the expectation is to present a survey of the real contribution of this type of tool in 

the specified area, which impacts and what are the most relevant areas improved. 

 

Key words: Logistics, BSC, Strategic planning. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Historicamente, o Balanced Scorecard foi desenvolvido em Harvard Business 

School em 1992 por Robert Kaplan e David Norton para suprir as limitações do então atual 

sistema de medição de desempenho. O BSC é focado em quatro perspectivas: “cliente”, 

“aprendizado e crescimento”, “processos internos” e “financeiro”. Desta forma, o Balanced 

Scorecard busca o equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo.  

O BSC tornou-se consagrado no uso da implementação do planejamento estratégico 

de uma empresa, fazendo uma relação entre o que foi determinado e escrito na misão e visão 

da empresa com as ações a serem tomadas e que estão sendo tomadas no dia a dia, bem como 

quais deverão ser seus indicadores, foco e tipo de mensuração. Isso para que a empresa 

consiga, de uma maneira mais adequada, checar seus dados e conseguir determinar quais 

áreas e quais fatores são principais para que se alcance o objetivo de toda a empresa, 

detalhado em sua missão e planejamento estratégico. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Ao observar uma recorrente necessidade de maior integração entre estratégia e 

rotinas operacionais das diversas áreas (apontadas por matérias em revistas especializadas, 

pesquisas feitas por diversas empresas de consultoria e que acabou sendo de conhecimento 

geral no meio das empresas), buscou-se uma tratativa adequada para tal realidade visando a 

melhoria entre o que é visto na área operacional com o que é visto entre os líderes. 

Com isso o presente trabalho busca evidenciar os ganhos que podem ser gerados ao 

se estruturar uma forma de relacionar a rotina da empresa com a estratégia definida pelos 

gestores dos níveis mais altos.  

Outros aspectos que o estudo visa são, uma vez desenvolvida tal ferramenta para a 

logística, os ganhos sociais (gerando maiores ganhos para empresas que por sua vez pode 

aumentar o número de funcionários e benefícios) como melhorias estruturais na empresa, 

melhor articulação dos gerentes e supervisores, redução de custos, aumento da produtividade 

e consequente aumento da rentabilidade da empresa, gerando ganhos sociais através do 
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emprego de mão de obra direta e indireta. Assim, a empresa aumenta seu faturamento, pode 

aumentar contratações e mesmo salários e/ou participações nos lucros e resultados. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

A empresa onde foi baseado o estudo de caso deste trabalho, reservou-se no direito de 

manter seu nome sob sigilo por se tratar de uma empresa com ações em bolsa e por ser de 

âmbito global. 

O uso do BSC será usado para ajudar na escolha das melhores decisões relacionadas à 

logística de uma empresa do ramo de produtos não diferenciados (commodities), empresa aqui 

chamada de “A”, relacionando a ferramenta BSC com identificações de oportunidade de 

melhorias na área de logística, identificações estas que serão feitas com a ajuda da ferramenta 

OEE. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar, por meio de um estudo de caso, como a 

ferramenta BSC pode colaborar para uma empresa atingir seus objetivos estratégicos, 

aumento sua rentabilidade e diminuindo desperdícios e, com isso, contribuir para que a 

missão da empresa seja alcançada, além de propiciar ganhos mensuráveis. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

O trabalho se inicia com o estudo da situação da empresa com relação à área que se 

precisava otimizar utilizando a coleta de dados do setor da operação.  

Após a percepção do problema e a realização de uma avaliação sobre a possibilidade 

de aplicação do BSC para o setor logístico, fez-se uma revisão bibliográfica sobre BSC e suas 

aplicações que podem ser combinadas com o campo da Logística, bem como uma revisão 

sobre aspectos logísticos principais para embasar o estudo de caso quanto a aplicação da 

ferramenta no setor.  

Após a coleta de dados e a aplicação de tais ferramentas conforme intencionado, 

poderá ser feito o processo de conclusão sobre os trabalhos realizados e se o BSC pode 

mesmo trazer ganhos para a empresa. 
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Após as revisões será apresentado um estudo de caso onde foram coletados dados da 

operação que tinha relacionamento direto com a área logística. Dessas revisões, tentar-se-á 

averiguar se o BSC pode mesmo ajudar a determinar as diretrizes logísticas a serem seguidas 

por empresas a fim de se aumentar sua lucratividade, diminuir custos e ganhar mercado por 

exemplo. 

Abaixo, segue figura 1 com a classificação da metodologia utilizada no trabalho: 

 
Figura 1 – Metodologia de pesquisa 

Fonte: O autor 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Neste capítulo, são apresentadas as considerações iniciais, introdução, escopo, 

justificativa, as definições da metodologia e toda a parte introdutória. O segundo capítulo trata 

da revisão bibliográfica sobre Logística, o Balanced Scorecard e a ferramenta de OEE. O 

terceiro capítulo versa sobre um estudo de caso, o quarto e último, são feitas as conclusões de 

tudo que foi exposto.  
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2. REVISÃO DE BIBLIOGRAFIA 

O trabalho apresentado conta com uma revisão bibliográfica que foi utilizada como 

base dos estudos e ponderações utilizadas. 

2.1 LOGÍSTICA 

Segundo Faria e Costa (2008), o conceito de Logística encontra-se em constante 

evolução, sempre buscando ganhos em competitividade e redução de custos. Antes, era vista, 

essencialmente, em seu clássico papel de suporte operacional e de marketing, com funções de 

transporte, armazenagem e disponibilização de bens para seus processos de transformação. 

Para Christopher (1997, p.2), “a logística é o processo de gerenciar estrategicamente 

aquisição, movimentação e armazenagem de materiais e produtos acabados bem como os 

relativos fluxos de modo a maximizar as lucratividades presente e futura através da redução 

dos custos.”. 

Para os autores Bowersox e Closs (2001), a logística possui o objetivo de alcançar 

um bom nível de serviço pelo menor custo total possível, sempre tentando oferecer 

diferenciadores logísticos como flexibilidade, agilidade, controle operacional e compromisso 

em buscar atingir um nível de desemprenho perfeito. 

Ballou (2004) afirma que os componentes de um sistema logístico são entre outros os 

serviços ao cliente, controle de estoque, manuseio de materiais, escolha de locais para 

armazenagem, trafego e transporte, e armazenagem e estocagem. 

Sendo responsável por tantas áreas importantes em uma empresa, áreas de grande 

representatividade econômica, a logística propicia a redução de custos, agrega valor, melhora 

os níveis de serviço e consequentemente maximiza a lucratividade. 

Para Ballou (2004), atualmente ainda é possível observar que o gerenciamento 

logístico é colocado em segundo plano por algumas empresas que por sua vez apresentam um 

elevado grau de ineficiência logística com graves impactos negativos sobre as finanças. Os altos 

custos envolvidos na área logística de uma empresa fazem, em contra partida, com que cada 

vez mais tenhamos mais atenção ao tratar dessa área de maneira mais precisa e atenta. Ao 

identificar e analisar seus impactos nos gastos totais empresariais pode-se observar que a 

Logística é uma grande colaboradora dos custos operacionais. No entanto, sua permanência e 

até mesmo, aumento, é imprescindível para que as empresas consigam atender a todos os seus 

clientes, sejam internos ou externos. 
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Segundo Ballou (2004), as alianças que vêm se formando entre empresas tem feito 

com que a dinâmica de funcionamento de todas as áreas se torne cada vez mais complexas, 

fazendo com que estudos e planejamentos mais delicados e dedicados sejam realizados. 

Assim sendo, como o aumento no nível de serviço e os avanços tecnológicos, há uma forte 

tendência na integração organizacional, para que se tente evitar problemas de interpretação e 

entendimento em toda a cadeia, algo que poderia comprometê-la por inteiro. 

Ballou (2004) completa que, portanto, pela sua grande importância no planejamento 

estratégico de uma empresa, por representar na grande maioria das vezes uma importante área 

a ser avaliada (tanto por seus custos e gastos, como por seus potenciais ganhos), a Logística 

foi escolhida para análise com o auxílio do BSC. 

2.1.1 Logística: Sua Importância No Contexto Financeiro Empresarial 

Segundo Santos (2011), a capacidade logística de contribuir para melhorar os 

resultados financeiros da empresa deve pesar na adoção de estratégias. Mais do que apenas 

reduzir custos, é necessário construir vantagens competitivas que proporcionem crescimento, 

vendas, a conquista de novos clientes e mercados através da agregação de valor ao cliente. 

A empresa consegue assegurar sua vantagem competitiva a partir do momento em 

que ocorre a criação de valor nas atividades logísticas. O resultado econômico não 

corresponde apenas à criação de valor em si, mas também pelo aumento na capacidade da 

empresa produzir riquezas ou benefícios no longo prazo (futuro) estando diretamente 

relacionado à capacidade da empresa gerar valor. 

Martel (2010) salienta que os custos logísticos no Brasil chegam a 12% do PIB, 

enquanto nos EUA correspondem a 9% do PIB, sendo a média mundial de 11% do PIB. Para 

as empresas brasileiras os custos logísticos variam de 4 a 30% das vendas variando em função 

do tipo de segmento de mercado. 

Ainda segundo Santos (2011), somente os custos do produto são maiores do que os 

custos logísticos. Desta forma os custos logísticos envolvem grandes dispêndios financeiros, 

muitas vezes são maiores até do que a própria margem de lucro do produto, 

consequentemente qualquer redução nestes custos representaria aumento nas margens de 

lucro. 

Para um país com dimensões continentais e infraestrutura logística deficiente como o 

Brasil, o enfoque em custos logísticos é um ponto crítico. 
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2.1.2 O Desempenho e a Eficiência 

Para auxiliar no monitoramento do desempenho, além da avaliação dos custos 

logísticos, um sistema de mensuração deve ser criado, onde responsabilidade e competência 

em todos os níveis hierárquicos são consideradas. Neste sistema de mensuração, segundo 

Santos (2011), devem ser incorporados os custos totais da empresa e os custos por atividade. 

Lembrando sempre de utilizar indicadores financeiros e não financeiros, conforme 

apresentado pela ferramenta do Balanced Scorecard. 

Para Santos (2011): 

“para que o sistema logístico de uma empresa seja classificado como eficiente, 

as atividades logísticas devem criar valor e melhorar seu desempenho 

minimizando o uso dos recursos (custos).” 

Na definição de eficiência logística, Martel (2010) lista três variáveis fundamentais, 

onde contempla alguns fatores cruciais para o desempenho logístico, como a proveniência dos 

produtos vendidos, a dimensão dos custos e do tempo de resposta associado às atividades 

elementares e a economia com o transporte levando-se em consideração a distância total de 

toda a área a ser coberta.  

Como já mencionado, sendo o Brasil um país de extensão continental, a economia 

obtida com o transporte pode ser muito relevante, pois a escolha do tipo de modal do 

transporte, que vai variar de acordo com o custo, tempo de resposta, confiabilidade, 

capacidade, etc; tendo em vista cada tipo de transporte. A escolha de qual modal a ser usado 

para o transporte irá impactar diretamente na eficiência, desempenho e custos. 

Resumidamente, para Santos (2011), o sistema de gestão deve conter informações 

gerenciais eficazes e ressaltar informações úteis para criar condições de gestão de recursos 

com majoração de valor. 

2.1.3 Agregando Valor e Ganhando Competitividade 

Como já mencionado, agregar valor aos produtos é uma poderosa forma de garantir 

vantagem competitiva, para tal é preciso conhecer a percepção de valor que o cliente possui e 

como se deve proceder para proporcionar este valor e satisfazer suas necessidades, que 

inclusive pode ser criada, não sendo uma necessidade percebida anteriormente. Desta forma 

fica mais fácil reter e fidelizar seu cliente, situação fundamental para a rentabilidade da 

empresa à longo prazo. 

Segundo Santos (2011), neste papel, o de agregador de valor, a logística desempenha 

uma função importante, pois valores chaves como forma, tempo, lugar e posse, metade são 
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criados pela logística (tempo e lugar). Trabalhando principalmente em cima de transporte, 

fluxo de informações e estoque. 

Christopher (1997) visualiza a gestão da logística sob a ótica da geração de vantagem 

competitiva, afirmando que: 

“o gerenciamento logístico pode proporcionar uma fonte de vantagem 

competitiva – em outras palavras, uma posição de superioridade duradoura 

sobre os concorrentes, em termos de preferência do cliente, pode ser alcançada 

através da logística. ”. 

Ainda neste sentido, Christopher (1997) prossegue afirmando que as bases do 

sucesso comercial em qualquer contexto competitivo são conquistadas através da vantagem de 

custo ou da vantagem de valor, ou de ambas na melhor das hipóteses, isso é feito mesmo na 

mais elementar das considerações. 

Para Ballou (2006) não há mais qualquer valor para o cliente se o produto não está 

presente no momento e lugar em que ele precisa ou deseja. Desta forma, ao disponibilizar o 

produto no momento adequado (quando e onde há procura) é criado um valor para este 

cliente, valor este que será inclusive contabilizado para uma próxima escolha. Este valor é 

inclusive tão importante quanto a qualidade e custo. 

Ao conseguir agregar valor a seu produto ou serviço, seja com preço, qualidade ou 

atendimento, é criada uma vantagem competitiva em cima dos demais concorrentes por 

oferecer produtos ou serviços diferenciados nos quesitos acima citados. Mas não só agregando 

valor se consegue chegar à vantagem competitiva, é precisa ter um conhecimento detalhado 

acerca das atividades da empresa, considerando todas as variáveis envolvidas para atingir os 

objetivos. 

2.1.4 Logística Como Parte da Estratégia 

Segundo Santos (2011), a logística vem saindo do papel que costumava ter a algum 

tempo, que era a de ser apenas um centro de custo que por vezes era imensamente custoso. 

Hoje a logística possui outra visão, tomou a forma de uma contribuidora dos resultados. Ao se 

observar com mais atenção a perspectiva dos clientes, assunto imensamente discutido e 

defendido pelo Balanced Scorecard, a administração passa a ter a obrigação de melhorar suas 

estratégias, trabalhando junto com a logística para fortalecer a forma de atender e satisfazer 

seus clientes. 
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2.1.5 Planejamento Logístico 

Para Giacobo e Ceretta (2010), a globalização, onda que atinge todos (ou ao menos 

quase todos) os países do mundo, vem causando um processo de reestruturação do mercado 

de transporte no Brasil. Com o novo e sempre dinâmico mercado que tem-se atualmente, ve-

se a chegada de empresas internacionais que iniciam suas atividades no país implementando e 

alavancando ferramentas modernas de gerenciamento, agregando cada vez mais valor aos 

serviços que são oferecidos aos clientes, contribuindo para tornar o setor cada vez mais 

dinâmico. 

Para os autores Giacobo e Ceretta (2010), pressionados com a nova realidade, 

empresas nacionais estão sendo obrigadas a se adequar à nova realidade de redefinirem suas 

formas de gestão para manterem a viabilidade de seus negócios. Com tais mudanças, a 

qualidade percebida pelos clientes logo foi percebida e passou-se a cobrar cada vez mais um 

alto nível de serviço oferecido. 

Sabendo desta nova realidade, Giacobo e Ceretta (2010) destacam que fica 

imprescindível a gestão do planejamento logístico, com o objetivo de determinar e elaborar 

diretrizes logísticas que serão cruciais para o desenvolvimento das atividades, como 

localização dos centros de distribuição, tecnologias a serem utilizadas, seleção de modo de 

transporte a ser usado, quais veículos devem estar presentes na frota, qual segmento atuar, 

nível de serviço que se deve oferecer, etc. 

Giacobo e Ceretta (2010) Apud Ballou (2001) a logística envolve todas as operações 

relacionadas com planejamento e controle de produção, movimentação de materiais, 

embalagem, armazenagem e expedição, distribuição física, transporte e sistemas de 

comunicação que, realizadas de modo sincronizado, podem fazer com que as empresas 

agreguem valor aos serviços oferecidos aos clientes e também oportunizando um diferencial 

competitivo perante a concorrência. 

Novaes (2001) afirma que a logística busca contribuir com a empresa para ter mais 

condições de competir no mercado, como por exemplo, através de redução dos custos. 

O planejamento logístico ampara-se no planejamento estratégico da empresa, sendo 

assim, ambos devem ser coerentes de forma que os objetivos estipulados sejam atingidos. 

Outra característica importante é a flexibilidade, pois com um planejamento logístico flexível, 

é possível agir rapidamente de acordo com as mudanças de mercado. 
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2.1.6 Nível de Serviço 

Para Ballou (2001), há três categorias de nível de serviço, que varia de acordo com o 

momento em que ocorre a transação entre cliente e empresa, pré-transação, transação e pós-

transação. 

A categoria de pré-transação estabelece a forma como a empresa deve agir para 

atender o nível de serviço proposto, acordado. Situações como: data para entrega de 

mercadoria, procedimentos em caso de extravio, etc, a fim de esclarecer o que o cliente pode 

esperar dos serviços da empresa. 

A categoria de transação são os resultados com a entrega do produto, como 

selecionar o modo de transporte. Os elementos contemplados nesta categoria influenciam no 

tempo de entrega, exatidão das ordens, condição em que as mercadorias estão sendo entregues 

ao cliente, etc. 

A última, pós-transação, trata da forma como deve ser tratadas situações como 

atendimento dos clientes em situações como devoluções, solicitações, reclamações, ações 

sobre rotorno de embalagens. Toda a situação contemplada ocorre após a prestação do 

serviço, mas nem por isso deve ser deixada para planejar quando precisar deve ser feito o 

planejamento antecipadamente. 

O nível de serviço compreende a soma destes três elementos, vistos que os clientes 

costumam avaliar o serviço de acordo com o conjunto apresentado e não à apenas um 

elemento em específico. 

2.1.6.1 Determinação do nível de serviço 

Para Giacobo e Ceretta (2010), o nível de serviço a ser oferecido pela empresa aos 

seus clientes ainda é algo extremamente complexo a ser determinado. Os gestores encontram 

grandes dificuldades para adaptá-lo a sua estrutura, mas não só isso, a maior dificuldade fica 

em determinar quais serviços os clientes realmente desejam e necessitam. 

Ballou (2004) salienta que estabelecer níveis de serviço excessivos pode aumentar e 

muito os custos logísticos para níveis insuportavelmente altos. 

As necessidades e expectativas dos clientes não são as mesmas, tornando necessário 

agrupá-los em segmentos baseados em suas necessidades e exigências de distribuição. Para 

Otto e Kotzab (2003), o ideal é atender a um ótimo nível a segmentos específicos. 

É importante ressaltar que nível de serviço não é o mesmo de satisfação do cliente. 

Para Lambert (1998) apesar de um serviço ser de altíssimo nível, se ele não atender às 

necessidades básicas do cliente, não satisfará suas expectativas. 
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2.1.7 Políticas de estoque 

Estoque é, segundo Ballou (2005), acumulo de matéria-prima, suprimento, 

componentes, materiais em processo, etc, quaisquer materiais que surgem nos mais diversos 

canais de produção e logística. Para explicitar em valores o custo da estocagem, estima-se que 

o custo de manutenção destes estoques represente entre 20 e 40% do seu valor por ano. 

Abaixo, a Figura 8 ilustra a relação entre planejamento, organização e controle para a política 

de estoque, ilustrado por Ballou (2005, pg.271): 

 

 

Figura 2 – Políticas de estoque 

Fonte: Ballou (2005) 

 

 

Ballou (2006) afirma que a política de estoque, ou a gestão do estoque, não é 

necessária se a demanda é previsível ou se a previsão for acurada, neste último, quanto mais 

precisa for a previsão mais fácil é de se gerir de maneira eficaz este estoque. 

Ballou (2005) classifica o estoque em quatro tipos: 

a.  Estoques em canal: são os que estão entre os canais de suprimentos, como por 

exemplo os estoques em processo; 

b. Estoque especulativo: são os estoques feitos a fim de especular seus valores no 

mercado. Muito comum com matérias primas nobres, como: cobre, prata e 

ouro. Neste caso é mais um estoque da gerência do departamento financeiro, 

visto que é uma decisão deste setor em comprar mais produto que o planejado 

para determinado período de produção; 
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c. Estoque de natureza regular ou cíclica: estoque necessário para suprir as 

demandas médias entre os reabastecimentos, variando de acordo com o 

tamanho dos lotes de produção, prazos de reposição, espaço, etc. 

d. Estoques pulmão: são os estoques feitos para que haja reservas no caso de 

variabilidade da demanda e nas reposições. Este é um estoque extra, estoque 

de segurança, somando-se às quantidades normais de estoques necessários 

para suprir a demanda média e o prazo médio. 

Vale ressaltar que parte do estoque sempre se deteriora, sendo por perdas por 

exposição prolongada ao tempo, sendo por se tornar obsoleto ou mesmo ao ser alvo de furto 

quando não se tem pleno controle da quantidade guardada. 

Já os problemas com o gerenciamento dos estoques podem ser classificados quanto 

ao nível de demanda e sua variabilidade, o tempo de entrega e sua variabilidade e que os 

custos de estoques sejam todos conhecidos. 

A produção para estoques podem ser classificadas em puxadas ou empurradas (da 

mesma forma que a produção). Quando se adota a estratégia de “puxar”, os locais de 

estocagem dependem de outros locais no canal e o reabastecimento é feito com quantidades 

baseadas nas necessidades de cada um deles (armazéns). Para a estratégia de “empurrar” os 

reabastecimentos são feitos nas previsões, as decisões são feitas de maneira independente não 

estando necessariamente alinhados com tamanhos de lotes de produção ou tamanho de 

pedidos mínimos por exemplo. 

2.1.7.1 Disponibilidade do produto 

A disponibilidade do produto no local desejado no tempo desejado são os principais 

pontos apreciados pelos consumidores. Para Ballou (2005) o objetivo principal do 

gerenciamento de estoque é assgurar que os produtos estejam disponíveis no tempo e nas 

quantidades desejadas, avaliando este objetivo com base na probabilidade de se atender um 

pedido. A taxa de atendimento de um item (probabilidade) é chamado de nível de serviço de 

estoque e pode ser dado por: 

 Nível de serviço = Demanda – Faltas = 1 – nº de unidades faltantes por ano 

                                 Demanda                           Demanda anual total 

Para vários itens em um pedido, a probabilidade de atendimento dos mesmos é dada 

pelo produto das probabilidades de cada item em separado. Como o valor achado por vezes 

fica muito abaixo do que é de se esperar há um índice médio ponderado de atendimento 
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(WAFR) que considera a frequencia de cada pedido, mas que não será tratado no detalhe neste 

estudo, apenas a título de curiosidade segue uma pequena tabela com um exemplo de cálculo: 

 

Tabela 1 – Exemplo de cálculo para índice médio ponderado de atendimento 

Fonte: Ballou (2005) 

 

2.1.7.2 Classificação ABC de produtos 

Esta classificação consiste em diferenciar os produtos de uma empresa de acordo 

com algumas categorias. Estas categorias podem ser para o setor de marketing, produção ou 

logística, depende do parâmetro usado para diferenciação. Desta forma, os produtos são 

classificados em um número limitado de categorias e então aplica-se uma política de controle 

de estoques para cada uma das categorias. 

2.2 BALANCED SCORECARD 

Robert Kaplan e David Norton foram os primeiros a escrever sobre o tema em 

parceria com a universidade de Harvard. O trecho retirado do artigo que publicaram intitulado 

“The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance” (2012) define o BSC, na 

concepção dos autores, da seguinte maneira: 

“o Balanced Scorecard é um instrumento que integra as medidas derivadas da 

estratégia sem menosprezar o desempenho passado, sob quatro perspectivas diferentes. 

Assim, esse modelo traduz a missão e a estratégia de uma empresa em objetivos e 

medidas tangíveis. As medidas representam o equilíbrio entre os diversos indicadores 

externos (voltados para acionistas e clientes), e as medidas internas dos processos 

críticos de negócios (como a inovação, o aprendizado e o crescimento)”. 

As quatro perspectivas mencionadas no trecho acima se referem às perspectivas de 

aprendizado e crescimento, processos internos, cliente e financeira. Dessa forma o BSC 

trabalha com esses quatro itens principais. Ainda segundo Faria e Costa (2008), o BSC é um 

instrumento desenvolvido para monitorar o desempenho de uma empresa em seus diferentes 

níveis. 
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2.2.1 O BSC 

Para Kaplan e Norton (1997), “na realidade o BSC deixou de ser um sistema de 

medição aperfeiçoado para se transformar em um sistema gerencial essencial”. Consideram, 

portanto, que o BSC evoluiu de tal maneira que hoje é uma ferramenta completa para a gestão 

estratégica. Tal ferramenta transforma em prioridades claras a estratégia abstrata e as 

relaciona com a parte tangível da estratégia, tornando todos responsáveis por suas tarefas, 

colocando objetivos e medidas financeiro e não financeiro a todos da organização, 

direcionados pela missão e visão da unidade de negócios. 

No entanto, apesar de ser de grande importância na gestão estratégica, tal ferramenta 

não é adequada e não tem serventia para a sua formulação, segundo os autores na passagem: 

“O Balanced Scorecard é basicamente um mecanismo para a implementação da 

 estratégia, não para sua formulação [...] qualquer que seja a abordagem utilizada  [...] 

 para a formulação de sua estratégia, o Balanced Scorecard oferecer mecanismo 

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

 específicos ...” 

Em outro trecho os autores afirmam: 

“Scorecard deve contar a história da estratégia, começando pelos objetivos 

 financeiros de longo prazo e relacionando-os depois à seqüência de ações que 

 precisam ser tomadas em relação aos processos financeiros, dos clientes, dos 

 processos internos e, por fim, dos funcionários e sistemas, a fim de que, em longo 

 prazo, seja produzido o desempenho econômico desejado” 

Tais estudos são motivados pela observação que os métodos de avaliação de 

desempenho até então utilizados eram embasados apenas em indicadores financeiros, o que, 

além de não ser o ideal, visto que indicadores não financeiros apesar de difíceis de se medir, 

são tão importantes quanto os financeiros para toda organização.  

Há também que se buscar os equilíbrios, como o entre os objetivos de curto e longo 

prazo, entre os indicadores financeiros e não financeiros, entre os indicadores passados e as 

previsões futuras, entre visão de desempenho interna (processo, aprendizado, crescimento e 

inovação) e externa (acionistas e clientes). 

De maneira resumida, o Balanced Scorecard é uma ferramenta que procura aliar o 

que é pretendido pelos donos e acionistas com seus gerentes, alinhando seus objetivos, 

criando indicadores que irão acompanhar e monitorar a implementação de estratégias que 

estão de acordo com a visão e objetivo da empresa.  
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Segundo Sauaia (2008), as empresas normalmente fracassam ao tentar transformar 

estratégia em ação e é nesse ponto que o BSC tenta auxiliar na tarefa, pois irá unir os 

desdobramentos da visão e estratégia da empresa. 

Ainda Sauaia (2008) publicou que de acordo com a Universidade de Harvard, o 

Balanced Scorecard foi, para a gestão de negócios, uma das mais importantes metodologias 

criadas no século passado.  

2.2.2 Missão e Visão 

Atualmente, apesar de largamente difundida a importância do planejamento 

estratégico não é o que vem ocorrendo no cenário brasileiro das micro e pequenas empresas, 

onde o planejamento não esta ligado à pratica organizacional, de acordo com diversos estudos 

e relatos de empresários do meio. Talvez por não compreender a importância e real finalidade 

de tais metas, as empresas focam em tentar sobreviver e não se atentam aos ganhos que se tem 

ao estabelecer a visão e a missão com a qual a companhia se compromete. 

A visão e a missão são uma maneira de orientar aos donos/acionistas um caminho a ser 

seguido, um sonho e objetivo a ser alcançado. 

2.2.2.1 Missão 

A missão é a própria razão da existência da empresa, compromisso que garante sua 

continuidade e perenidade como um todo. Para tal destaca-se que é indispensável ter 

claramente qual é o negócio da empresa e ter uma visão sobre seu futuro. 

Segundo Andrade (2002),  é o ambiente externo que deve ser atendido pela missão 

da empresa, é ao meio que a empresa deve definir sua missão e não a si mesma, como em 

simplesmente oferecer produtos e determinados serviços. Faz-se necessário, portanto, 

observar as necessidades dos consumidores, suas expectativas quanto ao produto, o que 

desejam de um produto. Ao responder questões como: ”Qual é nosso nicho?”, “Quem são 

nossos clientes?” “Qual é o nosso negócio?”, estaremos definindo a missão da empresa. 

Complementando, Porto (2008) afirma que, a missão de uma empresa é a razão pela 

qual ela existe, devendo abranger a que a empresa se propõe e quais são seus valores básicos. 

Nesta perspectiva, Andrade (2008) conclui que a missão deve ser voltada para o longo prazo, 

ter credibilidade e todos os funcionários devem conhecê-la, compreende-la e sentir-se atraídos 

a se comprometer com seus objetivos. 

Pensando em avaliar a missão a que a empresa se presta, o lucro torna-se o primeiro 

objetivo em mente, no entanto para Jesus (2008), a missão deve ser mais que isso, visto que o 
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lucro é razão obrigatória, englobando também objetivos financeiros e sociais da organização. 

Por fim, a missão deve ser simples, clara e direta, não causando nenhum tipo de dúvida a 

qualquer indivíduo. 

Ao se definir a missão, começa-se a formular a estratégia a ser seguida. Segundo 

Ansoff (apud. Gaj,1995, p.19), a formulação da estratégia exige que sejam definidos: o 

negócio em que se está, os nichos competitivos, as características de portfólio e as tendências 

verificadas. Já para Porter (2004) a estratégia é uma corrida até a posição ideal; a criação de 

uma posição única e valiosa, que contempla um conjunto diverso de atividades; fazer 

“concessões mútuas” (trade-offs) para competir e decidir o que não fazer. 

2.2.2.2 Visão 

Eduardo (2008) em seu artigo “A importância da missão e visão dentro da 

organização”, cita que para Andrade (2002), a visão de uma organização deve ser situação 

futura almejada pela empresa em longo prazo, como ela se enxerga no futuro, inserida no 

contexto de seus negócios, mercado, meio ambiente e comunidade, servindo como guia para a 

definição dos objetivos e a realização da missão. Normalmente, a visão relaciona os clientes e 

seus acionistas. Para Jesus (2008) a visão reúne convicções e compreensões para onde deve 

seguir a organização e como os recursos materiais e humanos serão tratados nessa trajetória, 

determinando as estratégias que farão a companhia alcançar o sucesso organizacional. 

2.2.2.3 Exemplos na indústria 

Como exemplo apresenta-se a visão e missão de duas empresas, Ambev e Pepsico. 

Segundo a Ambev em seu site sua missão é sua razão de ser e seu compromisso 

como empresa, já a visão traduz a representação do seu sonho: 

Missão: "Criar vínculos fortes e duradouros com os consumidores e clientes, 

 fornecendo-lhes as melhores marcas, produtos e serviços.” 

Visão: "Ser a melhor empresa de bebidas do mundo em um mundo melhor." 

Para a PepsiCo também em seu site explicita: 

Missão: “A missão da PepsiCo é ser a principal empresa de produtos de consumo 

 do mundo na área de alimentos e bebidas de conveniência. Almejamos gerar uma boa 

 recompensa financeira para os investidores e oferecer oportunidades de crescimento e 

 enriquecimento aos nossos funcionários, aos nossos parceiros de negócios e às 

 comunidades em que operamos. Em tudo o que fazemos, nos empenhamos para agir 

 com honestidade, justiça e integridade.” 
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 Visão: “A responsabilidade da PepsiCo é melhorar continuamente os aspectos 

 ambientais, sociais e econômicos das comunidades onde operamos, criando um 

 amanhã melhor que hoje.” 

2.2.3 Usando o Balanced Scorecard como sistema estratégico de gerenciamento 

O artigo de Kaplan e Norton (1996) intitulado “Using the Balanced Scorecard as a 

Strategic Management System” trata a relação do BSC com o dia-a-dia da empresa e seu 

planejamento estratégico, sugerindo algumas medidas para evitar que todo o planejamento 

não consiga efetivamente ser posto em prática e acabar por se mostrar uma perda de tempo e 

de recursos, tornando-se, por fim, um monte de documentos inúteis. 

De acordo com os autores, o BSC proporciona à companhia a possibilidade de 

rastrear e monitorar os resultados financeiros, enquanto, simultaneamente, monitora o 

progresso em construir capacidades e adquire ativos intangíveis que seriam necessários no 

crescimento futuro. Vale ressaltar que o BSC não é um substituto para as mensurações 

financeiras, mas seu complemento na tentativa de ultrapassar uma barreira comum e 

aparentemente inevitável, a séria e perigosa deficiência em relacionar a estratégia de longo 

prazo com as ações de curto prazo, nos tradicionais sistemas de gerenciamento. Para tanto, o 

“scorecard” nos fornece quatro novas formas de gerenciamento de processos que, 

separadamente e em combinação, contribuem para superar tal dificuldade. 

De maneira ordenada e com suas respectivas explicações e exemplos em relação a 

cada novo processo de gerenciamento sugerido, os autores nos proporcionam a chance de 

identificar e relacionar os mais comuns erros cometidos por diferentes empresas. Tais novos 

processos sugeridos são abordados nos subitens 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4 todos baseados no 

artigo “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System”. 

2.2.3.1 Tradução da visão e da estratégia 

Para Kaplan e Norton (1996), o primeiro novo processo apontado é o que os autores 

chamam de “translating the vision”, em uma tradução livre “traduzindo a visão”, que é o 

estabelecimento de consenso sobre a visão e a estratégia da empresa para atingir seus 

objetivos, para depois traduzir as estratégias de unidades de negócios em objetivos 

estratégicos específicos, começando pela perspectiva financeira, seguida por clientes, 

processos internos e finalmente, aprendizado e crescimento.  

Nesse momento é importante com que todos entendam a visão e a missão da empresa, 

seus objetivos, suas metas, o que ela procura e tudo mais relacionado à estratégia da empresa 

para crescimento e ganhos. Os autores acreditam que não é possível ter uma boa relação com 
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a estratégia organizacional se seus funcionários não a entendem, não fazem idéia do que é 

realmente importante e o que, por vezes considerado importante, é, na verdade, irrelevante 

para o contexto global. Portanto, deve-se criar também, um consenso sobre tais questões, 

esclarecendo o que não foi entendido. 

2.2.3.2 Comunicação e vinculação de objetivos e medidas estratégicas 

Kaplan e Norton (1996) indicam que o segundo passo a ser dado é o 

“communicating and linking”, processo que permite a comunicação vertical de maneira 

eficiente entre todos, tanto de cima pra baixo quanto de baixo para cima, ligando objetivos 

departamentais com os individuais. 

Uma maneira interessante de se iniciar esse processo é o uso de jornais e folhetos 

internos, com informações de encontros e reuniões. Boletins informativos, em quadros onde 

haja uma boa visibilidade dos funcionários, ilustrando e explicando as medidas do “balanced 

scorecard”, para que fique mais evidente o que deve ser focado e o que não é relevante para a 

estratégia adotada, também são boas opções. Tais dados são atualizados mensalmente com os 

dados obtidos no mês anterior. 

As estratégias de longo prazo podem ser quantificadas e passadas pelas unidades de 

negócios através de seus executivos seniores, usando BSC de forma compreensiva, fazendo a 

conexão entre medidas financeiras e não financeiras. Dessa forma, o “scorecard” permite aos 

gerentes e gestores uma boa forma de se certificarem que todos os níveis da organização 

compreendem as estratégias de longo prazo e ambos, objetivos departamentais e individuais, 

estão alinhados. 

Outra questão abordada pelos autores com certa ênfase é a relação que deve existir 

entre bônus e as medidas de desempenho. A relação entre recompensar funcionário de acordo 

com o que é medido pelo BSC deve ser analisada pela empresa. Algumas organizações 

acreditam que essa é a melhor e mais forte estratégia para estabelecer a relação de maneira 

mais rápida. Para exemplificar essa questão, os autores citam uma empresa de Óleo e Gás que 

chamaram de Pioneer Petróleo, que usa o “scorecard” como base para o cálculo de incentivos. 

A companhia atrela 60% do bônus dado a seus executivos de acordo com o alcance de 

ambiciosas metas, ponderadas pela média de quatro indicadores financeiros: retorno de capital, 

lucratividade, fluxo de caixa e custos operacionais. Além disso, tradicionalmente, companhias 

lidam com múltiplos objetivos usando fórmulas de compensação, dando peso para cada um 

individualmente, e calculando o bônus de maneira ponderada de acordo com que tais 
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objetivos vão sendo alcançados. Essa prática permite que haja bônus mesmo quando a 

empresa atinge algum objetivo e fica muito aquém em outros. 

2.2.3.3 Planejamento e estabelecimento de metas 

O terceiro processo permite às empresas integrar seus negócios com os planos 

financeiros, sendo chamado de “business planning” segundo Kaplan e Norton (1996). Tal 

processo permite a quantificação dos resultados pretendidos em longo prazo (três a cinco 

anos), identificando os mecanismos que podem fornecer recursos para que os resultados 

esperados sejam atingidos e estabeleçam referenciais de curto prazo entre as medidas. 

O processo de criação do “balanced scorecard” força a companhia a integrar o 

processo orçamentário com o planejamento estratégico, além de ajudar a se certificar se seus 

orçamentos estão de acordo com o planejado para estratégia. Os usuários do “scorecard” 

usam medidas de progressos de todas as quatro perspectivas e definem objetivos para cada 

uma. Então são determinadas quais ações vão encaminhar a empresa em direção a seus 

objetivos, identificam quais medidas serão usados por esses direcionadores das quatro 

perspectivas e estabelecem metas de curto prazo que serão marcos dos progressos feitos ao 

longo da estratégia que foi selecionada. 

Como exemplo, os autores citam uma divisão de uma companhia que eles chamaram 

de “Style Company”, empenhada em atingir uma meta aparentemente impossível, 

determinada pelo CEO: dobrar as receitas em cinco anos. A projeção feita pelo plano 

estratégico existente ficou $1 bilhão abaixo do objetivo. Os gerentes de cada divisão, após 

considerarem vários cenários, acordaram em aumentar cinco diferentes pontos de 

desempenho: o número de lojas abertas, o número de novos clientes atraídos pelas lojas novas 

e pelas já existentes, a porcentagem de compradores de cada loja convertido no orçamento 

atual, a porção de consumidores retidos, e a média de vendas por consumidor. Com isso, ao 

ajudar a definir os principais motores do crescimento da receita e ao se comprometer com 

metas de cada um deles, os gerentes acabaram por se sentirem mais confortáveis com a 

ambiciosa meta estabelecida pelo CEO. 

Pode-se dizer que para construir o BSC em uma empresa, é importante deixar claro 

os objetivos estratégicos e então identificar os principais fatores críticos. Uma vez que a 

estratégia é definida e os fatores críticos identificados, o BSC influencia os gestores a 

concentrarem-se em improvisar e reorganizar esses processos mais críticos para o sucesso da 

estratégia definida pela organização. 
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O último passo em relacionar estratégia e ações é estabelecer objetivos específicos a 

serem cumpridos no curto prazo, ou metas, para as medidas do BSC. Metas são expressões 

tangíveis das crenças dos gestores sobre quando e em qual grau seus programas atuais irão 

afetar essas medidas. 

Na integração do planejamento e processo orçamentário, executivos continuam a 

orçar para curto prazo o desempenho financeiro, mas também têm introduzido metas de curto 

prazo para as medidas dos consumidores, processo interno de negócios e as perspectivas de 

crescimento e aprendizado. 

Ao final do planejamento do processo, os gestores devem definir os objetivos de 

longo prazo que eles gostariam de atingir em todas as quatro perspectivas do BSC: devem ter 

identificado as iniciativas estratégicas requeridas, alocado os recursos necessários para elas e 

estabelecido objetivos para as medidas de marco de progresso para atingirem suas metas 

estratégicas. 

2.2.3.4 Feedback e o aprendizado estratégico 

Kaplan e Norton (1996) finalizam com o quarto e último processo indicado pelos 

autores é o “feedback and learning”, que segundo eles dá a companhia a capacidade para o 

aprendizado estratégico. Os três primeiros processos de gerenciamento – “translating the 

vision”, “communicating and linking” e “business planning” – são vitais para a 

implementação da estratégia, no entanto não são suficientes no mundo imprevisível que 

vivemos. Para tentar amenizar os efeitos dos imprevistos e das mudanças rotineiras, que 

podem ser drásticas, o quarto e último processo ajuda na parte de revisar e aprender com o 

que já foi feito. Os existentes processos de revisão e feedback avaliam se a companhia, seus 

departamentos ou indivíduos tiveram sucesso em suas metas financeiras de orçamento. Com o 

BSC no centro do sistema de gestão, a companhia pode monitorar os resultados de curto prazo 

de três perspectivas – consumidores, processos internos e aprendizado e crescimento – e 

avaliar a estratégia de acordo com o desempenho recente. Tal ferramenta permite as empresas 

modificar estratégias para refletir o aprendizado em tempo real. 

Atualmente, a maioria das empresas opera suas rotinas em um ambiente altamente 

turbulento, com complexas relações entre parceiros internos e externos, o que 

consequentemente torna as estratégias tão complexas quanto o ambiente em que estão 

envolvidas. Tal ambiente é tão complexo e dinâmico que uma meta pode simplesmente perder 

o seu sentido e sua validade se algumas situações mudarem. 
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Resumidamente, o BSC nos dá três elementos que são essenciais para o aprendizado 

estratégico. O primeiro articula com a companhia a visão compartilhada com todos, definindo 

de maneira clara e operacional os resultados que a empresa, como um time, tenta atingir. O 

segundo elemento é o essencial sistema de feedback estratégico. A estratégia de negócios 

pode ser vista hipoteticamente como uma relação de causa e efeito, sendo capaz de testar, 

validar e modificar as hipóteses já criadas. Ao estabelecer metas de curto prazo no processo 

de planejamento do negócio, os gestores estão acreditando nas projeções onde a relação entre 

as mudanças nos direcionadores de desempenho e as mudanças associadas a uma ou mais 

metas. 

O terceiro elemento é a maior facilidade que o BSC lida com a revisão estratégica, 

que é essencial para o aprendizado da companhia. Comumente, companhias utilizam de suas 

reuniões, mensais ou trimestrais, entre a corporação e a divisão de executivos para analisar os 

resultados financeiros do(s) último(s) período(s). Nesses encontros, o foco é geralmente na 

performance passada e nas explicações de porque as metas não foram atingidas. O 

“scorecard” com sua especificação de casual relação entre direcionadores de performance e 

objetivos, permite que a empresa e seus executivos usem o seu período de revisões para 

avaliar a validade das unidades estratégicas e a qualidade de sua execução. Se os funcionários 

e gestores entregaram seus direcionadores de desempenho (por exemplo: treinamento de 

funcionários, disponibilidade de sistemas de informações e novos produtos e serviços 

financeiros), então a sua incapacidade de atingir os objetivos esperados (aumento das vendas, 

por exemplo) é sinal que a teoria estratégica pode não ser válida e os números frustrantes de 

vendas são um alerta. Os gestores devem observar seriamente essa evidência de 

inconformidade, reconsiderando suas conclusões compartilhadas das condições de mercado, 

propostas de valor de cliente, comportamento dos concorrentes e as capacidades internas. O 

resultado dessa revisão talvez seja para reafirmar suas crenças na estratégia atual e também 

para ajustar a relação quantitativa entre as medidas estratégicas do BSC. 

A figura abaixo resume em um esquema onde o Balanced Scorecard é usado como 

sistema estratégico de gerenciamento: 
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Figura 3- O Balanced Scorecard como estrutura para ação estratégica – Adaptado (Kaplan e Norton, 1997) 

Fonte: Rodrigues (2006) 

2.2.4 Gestão do conhecimento 

A gestão do conhecimento é uma questão importante a ser abordada pelas 

organizações, pois organiza sistematicamente todo o conhecimento adquirido no âmbito 

interno, coletando, criando, organizando, compartilhando e quantificando o acervo para 

atingir seus próprios objetivos. 
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Para Nonaka e Takeuchi (1997) todo o conhecimento é orientado à ação e a “Gestão 

do Conhecimento” deve alinhar-se com a estratégia da empresa. 

A gestão do conhecimento esta intimamente ligada às perspectivas do BSC, 

complementando-as, em especial a de “aprendizado e crescimento”, pois ambas se baseiam 

em pessoas. 

Drucker (1999) afirma que a inovação é a principal chave para a vantagem 

competitiva, sendo na verdade a única. Tendo a aplicação sistemática da gestão do 

conhecimento como principal resultado a inovação, a gestão do conhecimento ganha assim, 

cada vez mais importância para as empresas pois estará ligada cada vez mais aos ganhos 

competitivos. 

O artigo de Eduardo (2008) procura evidenciar em como a gestão do conhecimento 

completa a visão do Balanced Scorecard, dando um foco estratégico ao conhecimento 

organizacional ao sugerir indicadores e vetores de desempenho. 

Eduardo (2008) ainda cita que para diversos autores como Stewart (1998), Edvinsson 

e Malone (1998) e Sveiby (1998), estão em consenso sobre a importância de se medir o 

Capital Intelectual, mas não apresentam a mesma maneira de calculá-lo. Os indicadores 

propostos por tais autores para aferir o Capital Intelectual e o Balanced Scorecard procuram 

constatar o potencial de desempenho futuro da empresa e, por isso, geralmente são medidas 

de tendência, contrariamente ao que se vê normalmente nos indicadores financeiros que 

tendem a ser apenas medidas de ocorrência. 

Como Stewart (1998: 46) expôs: “As empresas estão no negócio para ganhar 

dinheiro e seu sucesso ou fracasso final são expressos em termos financeiros, mas a 

linguagem da gerência é, cada vez mais, não financeira”. Para Eduardo (2008) este aparente 

paradoxo pode ser confirmado com a utilização crescente de indicadores não financeiros das 

três perspectivas do BSC como premissa para a obtenção de resultados na perspectiva 

financeira, de acordo com a hipótese de relação de causa e efeito. Desse modo, a Gestão do 

Conhecimento completa o Balanced Scorecard ao fomentar a perspectiva de aprendizado e 

crescimento, que alavanca todas as demais. 

 

2.2.5 As perspectivas 

Como estrutura básica Sauaia (2008) apresenta uma tabela que esquematiza os 

enfoques e as premissas a serem observadas: 
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Tabela 2 – Premissas das quatro perspectivas do BSC 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997, p.10) 

Para a implantação do BSC, Faria e Costa (2008), afirmam que não é preciso que tal 

ferramenta seja desenvolvida para toda a organização, podendo atender apenas a uma área, 

divisão ou unidade na qual se pretende trabalhar. Dessa forma, o desenvolvimento do BSC em 

uma empresa pode se dar para atender apenas a área da Logística, evitando o gasto 

desnecessário de implantação e treinamento de toda a equipe, bem como gastos com estudos 

da empresa como um todo. 

Enfoque Premissa 

1. Finanças 

“Para sermos bem-sucedidos 

financeiramente, como deveríamos ser vistos 

pelos nossos acionistas?” 

2. Clientes 
“Para alcançarmos nossa visão, como 

deveríamos ser vistos pelos nossos clientes?” 

3. Processos Internos 

“Para satisfazermos nossos acionistas e 

clientes, em quais processos de negócios 

devemos alcançar a excelência?” 

4. Aprendizado e crescimento 

“Para alcançarmos nossa visão, como 

sustentaremos nossa capacidade de mudar e 

melhorar?” 
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Figura 4 – Perspectivas BSC 

Fonte: Rabelo (2006) 

2.2.5.1 Perspectiva Financeira 

Os objetivos financeiros estão sempre vinculados à estratégia da empresa, o BSC 

serve de incentivo neste vínculo entre todas as unidades de negócio. Como mostra a figura 2 

acima a melhoria do desempenho financeiro deve ser uma continua de causa e efeito. Para os 

indicadores financeiros, a escolha de cada um dependerá da fase do ciclo de vida em que a 

organização se encontra. Para Kaplan e Norton (1997), crescimento, sustentação e colheita 

são as três fases vividas pela empresa, que seguem a ordem de vivencia na sequencia citada. 

No crescimento, primeira fase, é a etapa onde se inicia todo o processo de 

estabelecimento da empresa, fato que depende de investimentos pesados para garantir a 

infraestrutura, o fluxo de caixa, capital de giro, implantação de processos internos e tentativa 

de conseguir uma boa fatia de mercado já em seu início. 

A segunda fase, sustentação, é identificada pela etapa em que há a busca do 

investimento feito, busca-se uma lucratividade que justifique a razão de existir da empresa, 

processos internos são melhorados, fluxos de informações tornam-se mais eficientes. Esta é a 

etapa em que a maioria das empresas se encontra. 
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A fase da colheita é a fase de maturação da empresa, etapa em que se mostra madura 

para compreender com maior clareza as especificações do mercado em que se encontra, 

visando à maximização do fluxo de caixa e a redução de capital de giro, situação em que a 

empresa passa a ser capaz de se auto sustentar. 

Aos gestores, fica a tarefa de identificar em qual etapa sua empresa se encontra, para 

que os objetivos sejam traçados mais adequadamente de acordo com o perfil apresentado. 

 

Fase Características Objetivos Financeiros 

Crescimento 

 Investimentos elevados em infra-

estrutura  Velocidade de crescimento da 

receita (aumento das vendas) em 

mercados previamente 

determinados 

 Criação/consolidação dos 

processos internos  

 Desenvolvimento da base de 

clientes 

Sustentação 

 Retorno sobre o capital investido  Lucratividade 

 Investimento visando basicamente 

melhoria contínua dos processos 

internos 

 Aumento da receita operacional 

e margem bruta 

 Aumento da razão receita 

contábil sobre capital investido 

 Ampliação gradual da capacidade 

de produção 

 Retorno sobre o investimento 

 Aumento do valor econômico 

agregado 

Colheita 

 Colheita dos investimentos 

realizados nas etapas anteriores   Maximizar os fluxos de caixa  

 Realização de investimentos 

somente para manter os 

equipamentos e capacidades 

existentes ou com retorno rápido e 

certo  

 Diminuição da necessidade de 

capital de giro 

 Redução de despesas em Pesquisa 

e Desenvolvimento (P&D) 

Quadro 1 – Fases do ciclo de vida de uma empresa ou unidade de negócio 

Fonte: Hernandes, Cruz e Falcão (2000) 

 

Os indicadores financeiros podem ser apresentados como o crescimento da receita, 

redução de custos e despesas operacionais, aumento de fluxo de caixa, melhoria da 

produtividade e implantação de estratégia de preços. 

Os objetivos financeiros servem de foco para os objetivos e medidas das outras 

perspectivas o BSC. Qualquer das medidas selecionadas deve fazer parte de uma cadeia de 

relações de causa e efeito que culminam com a melhoria do desempenho financeiro. 
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2.2.5.2 Perspectiva do Cliente 

Segundo Hernandes, Cruz e Falcão (2000) o propósito da perspectiva do cliente é 

identificar os melhores segmentos de clientes nos quais as empresas devem competir. Os 

autores afirmam que toda empresa deve identificar e focar suas ações para um determinado 

nicho de clientes para o qual pretende atender, quais valores a empresa deve oferecer para tal 

público, pois não seria possível alcançar a eficiência ao tentar atender a todos os nichos de 

mercado exageradamente extenso, com isso, focam suas atividades em clientes que trazem 

mais lucro em detrimento dos que são menos lucrativos (KAPLAN E NORTON, 1997). 

Kaplan e Norton (1997) sugerem que, para avaliar da melhor forma possível a 

perspectiva do cliente, um grupo de medidas essenciais que incluem participação de mercado, 

retenção, captação, satisfação e lucratividade devem ser observadas e mensuradas 

atentamente, para ajudar na mensuração de êxito da estratégia adotada. 

Não se atendo na visão puramente econômica, com indicadores exclusivamente 

numéricos, os clientes também proporcionam a chance de ter indicadores não financeiros 

criando valores para a organização, oferecendo treinamento e incentivando a competência 

interna. Nesse momento, a análise do fluxo de conhecimento torna-se importante. 

De acordo com a visão da empresa trabalhada, o momento vivido pelos potenciais 

clientes, bem como a conjuntura socioeconômica, dará uma maior ou menor percepção a esse 

grupo da proposta de valor da organização. Dessa forma, algumas ferramentas como o 

marketing ajudam, bem como fatores culturais, seu status, suas necessidades, sua percepção 

de valor, suas mudanças de comportamento, etc. Faz-se necessário então uma boa 

comunicação com o cliente a fim de capturar informações a seu respeito nessas áreas. Vale 

ressaltar que para tal, a internet vem se mostrando cada vez mais uma valiosa ferramenta, 

sendo uma característica marcante de seus usuários, a busca incessante por informações que 

devem ser de fácil acesso, portanto, uma boa prática é oferecer a esse meio o maior número de 

informações possíveis sobre cada produto e serviço, como: os componentes do produto, 

principais funcionalidades, funcionalidades, benefícios, formas de uso, especificações, onde 

encontrar, contatos, etc. 

Ainda segundo alguns gestores da empresa “A”, outro ponto importante sobre os 

clientes e que ajuda muito a alcançar os objetivos é a próxima relação da percepção do cliente 

quanto ao produto ou serviço. Essas informações podem identificar padrões que podem ser 

estudados. Quanto mais os clientes se tornam abertos a fornecer conhecimento sobre sua 

percepção com relação ao produto ou serviço oferecido e à própria empresa, tornando cada 
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vez mais fácil atender as necessidades dos clientes, pois a empresa passa a conhecer e 

entender mais profundamente os anseios de seu nicho. 

De posse a todas as informações recolhidas, Hernandes, Cruz e Falcão (2000) 

ressaltam que as listas de discussão sobre os produtos devem ser acompanhadas de perto pelos 

gestores de conhecimento, para que as tendências sejam detectadas, as novas formas de uso 

do mesmo produto, as falhas que estão ocorrendo, entre outros. Lembrando que todas as 

informações advindas dos clientes devem ser analisadas para tentar identificar um padrão e 

assim, ajudar na análise das informações. 

Corroborando com o dito, Kaplan e Norton (1997, p.67) afirmam: 

“Antes, as empresas podiam se concentrar em suas capacidades internas, enfatizando o 

desempenho dos produtos e a inovação tecnológica. Porém, as empresas que não 

compreenderam as necessidades dos clientes acabaram constatando que os 

concorrentes lhe tomavam mercado oferecendo produtos ou serviços melhor alinhados 

às preferências desses clientes. Por isso, as empresas hoje estão voltando seu foco para 

fora, para os clientes.” 

Observando a figura 4, Kaplan e Norton (1996) esquematizam os indicadores 

essenciais de resultados para os clientes, tendo como base os processos internos do negócio e 

objetivando os interesses financeiros. 
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Figura 5 – Perspectiva do Cliente  
Fonte: Kaplan e Norton, 1996 

 

2.2.5.3 Perspectiva dos Processos Internos 

Para o Rodrigues (2006), esta perspectiva é uma das principais diferenças entre o 

BSC e os sistemas tradicionais. Tal abordagem ajuda a identificar de que maneira uma área 

melhora em função da outra enfatizando basicamente os processos internos, indentificando os 

processos mais críticos para a realização dos objetivos e anseios dos clientes. 

Para Kaplan e Norton (1997), o propósito de tal perspectiva é identificar os processos 

mais críticos para se alcançar os objetivos dos acionistas e dos clientes, tratando esses 

processos de maneira adequada e atendendo a todos. Sendo a estrutura produtiva o foco da 

medição de desempenho em modelos tradicionais, no BSC há uma preocupação de criar 

metas e objetivos mensuráveis para avaliar o desempenho do ciclo: inovação, operação e pós-

venda, passando por toda a cadeia de valor (sequencia de transformações pelas quais passam 

os insumos pelo processo, ganhando gradativamente mais valor agregado) da organização. 

Para Stalk (1998) o tempo é uma enorme vantagem em se tratando de produção, 

desenvolvimento e lançamento de novos produtos. Para o autor, se uma empresa consegue 
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produzir novos produtos com mais rapidez que seus concorrentes, passa a ter uma grande 

vantagem competitiva. 

Para auxiliar nas avaliações, Sveiby (1998) cita alguns indicadores: tempo dedicado 

à P&D, proporção de clientes que contribuem para a melhoria da organização, número de 

inovações propostas pelos funcionários. 

Portanto, dentro da idéia do BSC é desejável que os executivos e gerentes definam a 

cadeia de valor completa dos processos internos, iniciando no processo inovativo, no qual 

deve-se identificar as necessidades atuais e futuras, passando pelos processos de operações e 

terminando com o pós-venda. 

2.2.5.4 Perspectiva de Aprendizado e Crescimento 

Para Kaplan e Norton (1997), uma das mudanças mais radicais e interessantes no 

pensamento gerencial dos últimos anos foi a transformação do papel dos funcionários, que 

passaram de simples funcionários encarregados do trabalho físico para analisadores de dados 

cada vez mais complexos e abstratos, por vezes captados em ambientes automatizados. 

Adicionalmente, os autores do BSC indicam que as idéias que ajudam na melhoria 

do desempenho para os clientes advêm, cada vez mais dos funcionários que lidam diretamente 

com as áreas operacionais. No entanto, para que o funcionário exerça esse papel de maneira 

adequada, seu recrutamento deve ser mais criterioso a fim de se obter um funcionário com 

maior capacidade analítica. Não só na seleção destes funcionários, mas também em seu 

treinamento e reciclagem são fatores importantes para que a perspectiva de aprendizado e 

crescimento seja atingida de maneira eficaz, para que suas mentes e criatividade estejam 

alinhadas com os objetivos organizacionais. 

Kaplan e Norton (1997) destacam três indicadores para a perspectiva de aprendizado 

e crescimento: I) capacidades dos funcionários; II) capacidades dos sistemas de informação e 

III) motivação, empowerment e alinhamento. O Quadro 2 apresenta alguns exemplos de 

indicadores: 
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Quadro 2 – Exemplos de indicadores da perspectiva de Aprendizado e Crescimento 

Fonte: Kaplan e Norton (1997) 

 

Sendo os funcionários, a parte viva de qualquer empresa, Kaplan e Norton (1997) 

afirmam que a perspectiva de aprendizado e crescimento é vetor de resultados excelentes nas 

três primeiras perspectivas, sendo a base do aprimoramento da gestão, pois é a base que 

possibilita alcançar os objetivos estabelecidos nas demais perspectivas. 

Segundo Rodrigues (2006) atualmente, as organizações buscam reter os funcionários, 

pois eles detêm os valores da organização e o conhecimento tácito, que é tão importante nos 

dias atuais; estes são os ativos intangíveis da atualidade (MARR, 2004). A aferição de fatores 

menos concretos como: disponibilidade de informação, know how e alinhamento 

organizacional são muito complicados, pois não há uma métrica a ser seguida, passar tais 

informações para números que possam ser trabalhados é uma tarefa complicada, varia de 

empresa para empresa e por isso, muitas organizações ignoram esse tipo de medida. 

Alguns indicadores são importantes para o auxílio no aprendizado e ganho de 

conhecimentos em uma empresa, divididos entre indicadores de ocorrência e de tendência, os 

primeiros são mais genéricos como lucratividade, participação de mercado, satisfação dos 

clientes. Os outros são chamados de indicadores de tendências, que normalmente são 

específicos para uma determinada área de negócio. Algumas medidas, divididas entre de 

diagnósticos e de estratégia, não são distinguidas por muitas organizações. No entanto, são 

medidas importantes de serem diferenciadas e analisadas. As primeiras definem medidas que 

monitoram o controle da organização da situação e são capazes de informar se está 

acontecendo algo incomum que exija atenção imediata, as últimas definem a estratégia 

projetada para a excelência competitiva. 
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2.2.5.5 Componentes das Perspectivas do BSC 

Para António e Rodrigues (2006), cada perspectiva do BSC possui individualmente 

informações como: objetivos, indicadores, metas, e ações a desenvolver, todas necessárias e 

importantes para os objetivos estratégicos (KAPLAN E NORTON, 1993). António e 

Rodrigues (2006), cita-os da seguinte forma: 

“ 

a. Objetivos (estratégicos). São a tradução quantitativa e qualitativa da estratégia 

da organização, tomando como referência as quatro perspectivas: financeira, clientes, 

processos internos, aprendizagem e crescimento. Os objetivos estão organizados em 

mapas estratégicos estabelecendo entre si relações de causa e efeito. Estes mapas 

auxiliam todos os indivíduos da organização a entenderem a estratégia, e em como 

transformar activos intangíveis em resultados tangíveis (Kaplan et Norton, 2000, 

2004). 

b. Indicadores (chave de desempenho). Informam como é medido e acompanhado 

o sucesso de cada objetivo (Kaplan et Norton, 1996). Um bom balanceamento dos 

indicadores de desempenho deve ser uma combinação adequada de resultados 

(indicadores de ocorrências) com impulsionadores do desempenho (indicadores de 

tendências) ajustados à estratégia da organização. Os indicadores de ocorrência 

mostram o desempenho de ações passadas, enquanto os indicadores de tendência 

indicam os prováveis resultados futuros. 

c. Metas (marcos ao longo do tempo). Trata-se do nível de desempenho esperado 

ou a taxa de melhoria requerida para cada indicador. As metas podem ser alteradas ao 

longo do tempo, permitindo uma evolução do desempenho ligado aos objetivos 

estratégicos, sem, contudo, ser necessário alterar estes últimos (Kaplan et Norton, 

2004). 

d. Ações (a desenvolver). São planos de ação e projetos associados às metas 

fixadas ao longo do tempo, que devem ser implementados com o fim de viabilizá-las. 

São “ações de intervenção” para garantir que as metas sejam alcançadas. 

“ 

2.2.6 Objetivos estratégicos 

Segundo Wright et al. (2000), o propósito principal da definição de estratégias é criar 

riqueza para os acionistas da empresa por meio da satisfação de seus clientes.  

Levando em conta a cadeia logística, Gasparetto (2003) sugeriu que os objetivos 

estratégicos seriam os seguintes: 
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Diretrizes Estratégicas 

Perspectivas do BSC 

Financeira 
Dos 

Clientes 
Dos Processos 

Do 

Aprendizado 

e 

Crescimento 

Empresas 

individuais 

(membros 

da Cadeia) 

Excelência na 

utilização de 

ativos 

Melhorar o ciclo 

e o Fluxo de 

caixa; Aumentar 

a Receita de 

Vendas; e 

Melhorar o 

Retorno sobre o 

Investimento 

(ROI). 

 

Reduzir a quantidade 

de Inventário e 

Aumentar a 

acuracidade das 

previsões. 

Incentivar 

sugestões dos 

funcionários 

para 

implementação 

de melhorias 

contínuas. 

Confiabilidade e 

Responsabilida-

de 

 

Nível de 

satisfação dos 

clientes 

Melhorar a qualidade 

e Melhorar a 

utilização da 

capacidade. 

Agilidade  

Melhorar o 

tempo de ciclo 

para 

atendimento 

aos clientes 

(Lead time) 

Melhorar 

flexibilidade 

(volume, mix, 

planejamento da 

produção, entrega e 

introdução de novos 

produtos) e melhorar 

o lead time. 

Redução de 

custos 
  

Reduzir os custos 

dos processos; 
Reduzir custos com 

garantia, devolução e 

concessão de 

descontos e Reduzir 

custos com 

materiais/produtos 

De 

Cooperação 

e 

Colaboração 

Planejamento 

conjunto 
  

Planejar 

desenvolvimento de 

produtos e processos 

de abastecimento e 

distribuição. 

Planejar troca 

de informações 

entre as 

empresas 

membros da 

cadeia. 

Ações 

colaborativas 

conjuntas 

Influência do 

relacionamento 

no EVA® e no 

lucro das 

empresas. 

Satisfação dos 

clientes finais 

na cadeia 

envolvida. 

Desenvolver esforços 

conjuntos para 

melhorar qualidade e 

tempo, resolver 

problemas e eliminar 

atividades duplicadas 

e desperdícios nos 

processos e Reduzir 

custos de processos 

de interface entre os 

membros da cadeia. 

Nível de 

automação nos 

processos de 

contato e Nível 

de troca e 

compartilhamen

to de 

informações. 

Quadro 3 – dos objetivos estratégicos da cadeia de suprimentos de acordo com as perspectivas do BSC 

Fonte: Adaptado de Gasparetto (2003, p.166) 
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Com o Quadro 3, pode-se observar pontos a serem analisados sob a ótica de cada 

perspectiva já determinada pelo BSC. Como o Quadro 3 apresenta, as perguntas que devem 

ser feitas para que se  construa uma boa análise da situação e se pretenda obter todas as 

melhorias com o BSC, para cada perspectiva.  

Um dos mais comuns itens de indicador de diretriz estratégica seria a “Agilidade” 

com que uma empresa trabalha, atende e recebe seus clientes, tanto internos quanto externos. 

Da perspectiva do “Aprendizado e conhecimento”, “o que devo fazer para alcançar esse 

indicador que irá nos levar a chegar mais perto da nossa visão?” Certamente incentivar os 

trabalhadores, que possuem muitas vezes conhecimentos tácitos que nenhum gerente irá 

possuir, a dar contribuições de sugestões para uma melhoria contínua. Já da perspectiva dos 

“clientes”, uma das mais importantes a ser analisada, a agilidade é importante para esse grupo 

no que tange a diminuição do tempo de lead time de início de processamento, fabricação e 

entrega.  

Portanto, para cada item que se tem como indicador das diretrizes estratégicas deve-

se ter uma resposta para cada perspectiva. Isso se dá pela já mencionada dificuldade que as 

empresas têm de tornar real e cotidiano o que foi determinado pelos acionistas e membros da 

presidência ao montar a visão, missão e planejamento estratégico de cada empresa. 

Vale ressaltar que, cada setor irá possuir respostas diferentes do que deve ser 

analisado e medido, pois cada um impacta de maneira diferente nos custos e ganhos, portanto, 

um setor que possui grandes preocupações com a manutenção e política de compra de 

maquinários, não terá o mesmo peso nas perspectivas e nem mesmo os mesmos indicadores, 

que a área de marketing por exemplo. 

2.2.7 Lógica de implantação 

Ainda segundo Faria e Costa (2008), a lógica do raciocínio para a implantação do 

BSC é a seguinte: 

   

 

 

   

 

 

 

Fonte: Adaptada de Kaplan de Norton por Symnetics (2004). 
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Figura 6 – Lógica de Implantação do BSC  
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A figura 5 detalha e dá uma seqüência que deve ser seguida mais ou menos da 

maneira exposta. Ou seja, primeiramente, como já dito, deve-se alinhar (e claro, conhecer) a 

missão e a visão da empresa. Isso porque não faz sentido começar a planejar e analisar o 

planejamento estratégico se não se sabe sequer o que ela realmente objetiva, a razão da qual 

se formou ou mesmo o que busca. Por exemplo, do que adianta para um planejamento de 

aumento de estrutura de uma fábrica se a empresa presa pelo atendimento altamente 

selecionado e que, por motivos de nicho de mercado e público que pretende alcançar, ela quer 

que apenas 100 clientes sejam atendidos por mês? Uma vez esse número seja atendido, não 

faz sentido querer aumentar capacidade, a não ser que seu objetivo mude, juntamente com sua 

visão e missão. 

Logo após deve-se identificar os objetivos estratégicos, o motivo é muito parecido 

com o exposto acima. Passando então para a criação do Mapa Estratégico, depois a definição 

e detalhamento de indicadores – esse quesito é importante para tentar evitar a analise de 

indicadores que são redundantes ou que não fazem parte da questão principal que a empresa 

se propõe –, depois passa pelo alinhamento das metas e finalmente a construção do plano de 

implementação. 

Essa última etapa apresentada muitas das vezes ultrapassa todas as outras no quesito 

dificuldade de fazer se tornar real e é exatamente por isso que o BSC é indicado e usado. 

2.2.8 Mapa estratégico 

Segundo o site do TRT da 13ª região, mapa estratégico é uma representação visual da 

história da estratégia, que evidencia os desafios que a instituição terá que superar para 

concretizar sua missão e visão de futuro. Para Kaplan e Norton (2004), é representação visual 

da relação de causa e efeito entre os componentes da estratégia da empresa. Para Filho (2005) 

o mapa estratégico oferece uma linguagem de simples e fácil acesso a todos, onde é descrito a 

visão de futuro da empresa, auxiliando seus funcionários para lidarem com as incertezas do 

mercado. 

 Como Kaplan e Norton (2004) citam o Mapa Estratégico: 

“explica a hipótese da estratégia. Cada indicador do BSC converte-se em parte 

integrante de uma cadeia lógica de causa e efeito que conecta os resultados 

almejados da estratégia com os vetores que induzirão a essas conseqüências [...] 

descreve o processo de transformação de ativos intangíveis em resultados tangíveis 

para os clientes e, por conseguinte, em resultados financeiros.” 

Ainda segundo os autores, Kaplan e Norton (2000, p.176): 
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“Strategy maps will help organizations view their strategies in a cohesive, integrated, 

and systematic way. They often expose gaps in strategies, enabling executives to take 

early corrective actions. Executives can use the maps as the foundation for a 

management system that can help an organization implement its growth initiatives 

effectively and rapidly” 

Assim, o mapa estratégico serve para auxiliar no elo entre a formulação e a execução 

da estratégia. De maneira geral, trabalham com as quatro perspectivas interligadas, mostrando 

como o resultado de uma perspectiva impacta no resultado geral da estratégia da empresa, não 

representando em momento algum o organograma da empresa. 

Abaixoa figura 6 serve de exemplo de como deve ser a estrutura de um mapa 

estratégico: 

 

Figura 7- Modelo de Mapa Estratégico 

Fonte: Kaplan e Norton (2004) 
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 Para exemplificar a realidade de um mapa estratégico já aplicado, segue o mapa 

estratégico do TRT retirado do próprio site, em vista: 

 

Figura 8 – Mapa estratégico do TRT da 13ª região. 

Fonte: Site TRT 13ª região. 
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2.3 A FERRAMENTA OEE 

Overall Equipment Effectiveness, também comumente chamado apenas de OEE, é 

resumidamente a maneira de se mensurar a efetividade de um equipamento. 

Oriundo do sistema Toyota de Produção, mais especificamente do TPM (Total 

Product Maintenance), esta ferramenta é usada para mensurar as principais causas de parada 

do sistema.  

Segundo Zattar, Rudeck, e Turquino (2010), as métricas OEE são uma das 

ferramentas usadas na TPM, representada na forma de um conjunto de indicadores que 

objetivam identificar a produtividade de uma produção, considerando utilização dos 

equipamentos, sua produtividade e a qualidade da produção final. 

Sabendo que a falta de espaço no armazém era um dos principais entraves da 

produção, a equipe esbarrou na necessidade de se provar o quão problemático era o impacto 

desta realidade na eficácia de suas máquinas. Foi então que se adotou o uso do OEE para 

dimensionar este impacto. 

Sendo assim, o OEE é uma ferramenta que permite observar a causa das paradas das 

máquinas, o quanto cada uma foi eficaz na agregação de valor ao produto e suas falhas na 

qualidade. 

2.3.1 O cálculo do OEE 

Ainda segundo Zattar, Rudeck, e Turquino (2010) o valor do indicador OEE é 

expresso em percentual, sendo calculado pelo produto das taxas de disponibilidade do 

equipamento, desempenho (eficiência) e qualidade. Conforme indicado abaixo: 

 

OEE (%) = DISPONIBILIDADE X EFICIÊNCIA X QUALIDADE 

 

 Sendo a disponibilidade calculada da seguinte forma segundo arquivos da própria 

Empresa: 

a. Tempo total disponível do equipamento: sem descontos de nenhum tempo por 

quaisquer motivos, apenas o tempo total em que ele encontra-se disponível 

b. Paradas programadas: as paradas programadas englobam no geral o horário do 

almoço, reuniões e treinamentos programados. 

c. Paradas não programadas: as paradas não programas são o principal alvo de 

estudo do OEE, pois é neste tempo em que se dará o estudo das causas de 
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parada. As chamadas paradas não programadas têm como exemplo: quebra de 

equipamento, falta de matéria prima, falta de espaço no armazém, falta de 

energia elétrica, setups, espera de modo geral. 

Com estas informações, calcula-se os tempos disponíveis: 

A – Tempo total disponível do equipamento = número de turnos x 8h; 

B – Tempo disponível para produzir = A – paradas programadas; 

C – Tempo real utilizado = B – paradas não programadas. 

Adiciona-se a estas informações, o valor do ciclo nominal do equipamento em que se 

esta trabalhando e o cálculo da eficácia global dos equipamentos será calculado da seguinte 

maneira: 

 Disponibilidade: C = Paradas não programadas 

                            B    Paradas programadas 

Já a eficiência ou performance, segundo Zattar, Rudeck, e Turquino (2010) esta 

relacionada entre a velocidade de produção do equipamento e a velocidade nominal do 

fabricante. A Empresa trabalha com a seguinte forma de cálculo para a eficiência: 

 

 Eficiência: Quantidade produzida 

                          Ciclo nominal X B 

A qualidade, por fim, segundo Zattar, Rudeck, e Turquino (2010), relaciona-se com a 

quantidade produzida e a quantidade perdida por defeito e refugo. Calculando-se da seguinte 

maneira pela Empresa: 

 

 Qualidade:       Quantidade produzida         _ 

                   Quantidade produzida + perdas 
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3. ESTUDO DE CASO 

Este estudo visa reafirmar a importante relação entre uma estruturada política 

estratégica usando o BSC como ferramenta para auxílio nas questões de logística. 

Para tal, os dados foram descaracterizados, restando, porém as reais proporções e 

válidos valores para estudo, comparação e análise. 

O estudo foi realizado em uma empresa do ramo de produtos não diferenciados, 

denominada “A” ou Empresa. 

A empresa citada, possuí mais de 100 anos de experiência no país e presente em 

diversos países do mundo, se diferencia por sua qualidade, apesar de alta competitividade do 

mercado e pouca diferenciação comparada aos demais, valendo-se de sua notoriedade no 

ramo. 

A Empresa, ao avaliar melhor sua missão e visão, percebeu que alguns pontos da 

rotina de suas decisões não estavam de acordo com seus reais objetivos, algumas delas 

estavam levando em consideração apenas indicadores de determinados setores, mas que no 

geral eram sacrificantes para outros setores mais importantes. 

3.1 MISSÃO E VISÃO DA EMPRESA 

A Empresa trabalhada busca por meio de sua missão e visão atender às necessidades 

do mercado no que tange aos aspectos econômicos, sociais e ambientais.  

Em sua missão procura ajudar na construção de um mundo melhor e por meio de sua 

visão busca um alto padrão de desempenho, sempre mantendo uma posição forte à longo 

prazo e de maneira crescente nos ambientes competitivos em que opera. Objetivando o 

trabalho em conjunto com seus clientes e parceiros para avançar no setor e conquistar um uso 

mais eficiente dos recursos naturais. 

3.2 O PROBLEMA OBSERVADO 

A Empresa vinha enfrentando um sério problema em sua produção, acreditava-se que 

com a disponibilidade de matéria prima mais a disponibilidade de funcionários, era obrigação 

produzir o que estava na linha ou disponível em estoque. Acreditava-se que deixar 

funcionário parado era incompetência, má gestão e perda de dinheiro. Com o passar do tempo, 

tal política de fabricação foi deixando o armazém de estocagem cada vez mais no limite de 
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sua capacidade, porém, com produtos diversos aos requeridos pelos clientes. Logo, grande 

parte do estoque presente já estava obsoleto ou até mesmo saído de linha. 

As perdas para a Empresa foram enormes e em efeito cascata. As perdas se 

estenderam desde a matéria prima, que não pôde ser usada para fabricação de outros produtos 

(implicando em atraso na entrega do pedido total, pois a matéria prima disponível para a 

próxima fabricação – essa sim devidamente pedida pelo cliente – geralmente representava 

cerca de 98% do total necessário na metade das vezes), gastos com armazenamento de 

produto obsoleto, energia elétrica, manutenção, entre outros. 

Sendo assim, uma das situações que mais motivou a mudança de comportamento foi, 

ao entrar novos pedidos, agora realmente requeridos por algum cliente, os mesmos não 

poderiam ser fabricados por falta de espaço no armazém. Algo que implica na credibilidade 

com o cliente, problemas de armazenamento de matéria prima, inoperabilidade, entre outros. 

Diante desta realidade, algumas ferramentas de gestão, entre elas o BSC foi implantado para a 

melhoria de tal problema. 

3.3 A COLETA DE DADOS 

Para tentar identificar os principais pontos de necessidade de melhoria, para que as 

perspectivas do BSC acima mencionadas fossem atendidas, optou-se por usar a ferramenta 

OEE no auxílio da identificação de quais são os pontos principais para aumentar a 

produtividade. Para que o cálculo do OEE seja feito, é necessário que toda e qualquer parada 

do sistema seja anotada, com hora de início de parada e fim de parada, bem como a causa (em 

geral as causas são colocadas de maneira generalizada e/ou por área).  

Desta forma, foi necessário um treinamento da forma da coleta dos dados com todos 

os funcionários envolvidos no chão de fábrica, para que as anotações fossem padronizadas. 

Logo após seu início, começou-se a fazer os primeiros cálculos de tempo de parada, algo que 

iria mostrar o quão importante era a intervenção no setor logístico, bem como alertar para a 

quantidade de perda em produtividade que estava ocorrendo. 

Após o primeiro mês de coleta, chegou-se a um número abaixo do ideal, 16,9%. Vale 

lembrar que o OEE é um número que realmente não chega a ser alto e isto é aceitável uma vez 

que se trata da multiplicação de indicadores, no entanto 16,9% é um valor muito abaixo do 

aceitável em uma empresa de grande porte. Segundo Nakajima (1989), o valor ideal do OEE 

deve girar em torno de 85%, mas por ser um valor muito acima do que estava sendo apurado, 

estipulou-se uma primeira meta de: 35%.  
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3.3.1 Análise dos dados obtidos 

Os dados obtidos ao longo de um ano foram desafiadores e geraram uma grande 

mobilização por parte de várias áreas da empresa no intuito de solucionar ou ao menos 

amenizar os problemas que estavam sendo apontados em um simples cálculo de OEE. 

Com o desdobramento das paradas ocorridas no primeiro mês percebeu-se que a 

causa principal era a falta de espaço no armazém para guardar os produtos acabados, mesmo 

que por algumas horas. Imaginava-se que a principal causa das paradas era culpa da área de 

manutenção, no entanto as paradas por quebra de equipamento era a terceira maior causa, e 

não a primeira, sendo a primeira e segunda maiores responsáveis a falta de espaço no 

armazém e à espera da produção, respectivamente. Sabendo que sozinho o armazém era 

causador de 53% das paradas do primeiro mês, os trabalhos iniciais se concentraram em 

atacar o problema da falta de espaço nos armazéns. 

 

Gráfico 1 – Causa de parada do 1º mês 

Fonte: Arquivos internos da empresa “A” 

3.4 IDENTIFICANDO AS CAUSAS 

Após perceber que a principal causa de parada da produção no primeiro mês foi a 

falta de espaço e se certificando com os funcionários de linha que este não era um problema 
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pontual, foi se identificar as causas que faziam com que o armazém estivesse sempre 

indisponível para atender à produção. 

Para identificação da real causa dos problemas e quais seriam as medidas a serem 

tomadas e suas perspectivas métricas, as perspectivas do BSC na Empresa foram utilizadas 

para buscar as soluções. 

3.5 AS PERSPECTIVAS DO BSC 

3.5.1 Aprendizado e crescimento 

Visto que era extremamente necessário mudar a estratégia utilizada para que a 

performance fosse melhorada, o grupo percebeu que uma nova politica de estoque era 

necessária para que ao menos o maior causador das paradas da fábrica fosse reduzido e 

futuramente chegar a zero. 

A fim de atender a perspectiva de “Aprendizado e crescimento” citada no Balanced 

Scorecard – Para alcançar nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir? – 

foi estudada uma nova política para determinação dos níveis de estoque para cada produto 

fabricado pela “A”.  

Para fazer com que a nova política de estoque fosse estruturada, funcionários do 

departamento referente a controle de estoques ganharam novos treinamentos para que a 

política fosse revista e após esta revisão novas posturas quanto à estoques foi adotada, algo 

que será tratado mais a frente. Para os funcionários da operação, foram feitas reuniões para 

transmitir a importância de se fabricar apenas o que era pedido pelos clientes, evitando que 

produtos que não fossem pedidos ocupassem o espaço de produtos que eram de necessidade 

imediata aos clientes. 

Desta forma, os funcionários puderam aprender, em conjunto, quais eram as reais 

necessidades do mercado, a ter uma visão econômica do negócio, além de se desenvolver em 

conjunto com a empresa. 

3.5.2 Processos internos 

Na perspectiva de “Processos internos” a resposta que deve ser respondida é: “Para 

satisfazermos nossos acionistas e clientes, em quais processos de negócios devemos alcançar 

a excelência?”. 
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Percebendo o erro no enfoque que estava sendo dado a processos que não eram o 

mais importante para seus clientes, a Empresa começou a mapear processos realmente 

importantes e que afetavam mais diretamente seus clientes.  

O mapeamento consistiu em responder a principal questão que o próprio BSC coloca, 

que é: “Para satisfazer nossos clientes, em quais processos devemos nos sobresair?”. Para 

responder tal pergunta, gestores das principais áreas envolvidas se reuniram e juntos 

perceberam que o desempenho do armazém era crítico e decisivo para que o cenário fosse 

revertido. Os principais pontos levantandos foram: os impactos que esta área gera nas demais, 

a performance desta área gera efeitos diretos nos clientes e porque é uma área em que pouco 

se fez ao longo dos anos, ou seja, havia muitas oportunidades de melhoria. 

Para mensurar se as medidas que seriam tomadas estavam sendo efetivas, 

indicadores das áreas de enchimento e vendas (porcentagem de produtos entregues dentro do 

prazo de maneira completa) foram indicados como os mais importantes e significativos. 

3.5.3 Clientes 

Para a perspectiva “Clientes” a pergunta a ser respondida é: “Para alcançarmos nossa 

visão como deveríamos ser vistos pelos nossos clientes?”. 

A perspectiva dos clientes é extremamente delicada e deve ser vista de maneira 

estratégica para as empresas, afinal, esta perspectiva ajuda a atender seus clientes e se manter 

competitivo no mercado. 

Sendo assim, entendeu-se que para ser visto da maneira desejada por seus clientes a 

fim de ganhar mercado (como almejam na visão) os clientes devem enxergar a “A” como uma 

empresa confiável de se ter como fornecedora, que entrega os pedidos no tempo acordado, 

possui qualidade em seus produtos e claro, possua um preço competitivo. 

Ao analisar estas questões, observou-se que outros aspectos deveriam ser medidos 

como alta qualidade do produto e, claro, o preço que estava sendo praticado. 

Sabe-se que a qualidade do produto é um dos grandes diferenciais da empresa, logo, 

bastava que tal característica continuasse e que os processos de controle de qualidade 

continuassem e tal métrica estaria sendo satisfeita, no entanto devido aos grandes desperdícios 

e falta de controle de algumas áreas, o preço poderia não ser algo positivo em sua 

característica. 
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3.5.4 Financeira 

Para atender as perspectivas financeiras a resposta a ser respondida é: “Para ter 

sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para nossos investidores?”. 

Visivelmente a perspectiva financeira apresentava problemas devido as dificuldades 

enfrentadas por toda a equipe, as perdas oriundas da estratégia errônea adotada impactaram de 

maneira negativa as finanças dos acionistas. Para ter êxito nas finanças, a empresa deve ser 

vista pelos investidores como uma empresa na qual é vantajoso investir, compensando 

financeiramente tudo o que foi aplicado. 

Para atingir este objetivo que é ser lucrativa e trazer retorno financeiro aos 

investimentos feitos pelos acionistas, era preciso reduzir consideravelmente os desperdícios, 

aumentar a produtividade, cortar gastos desnecessários, entre outras medidas do cotidiano. 

Trataremos de um dos principais identificados ao longo do trabalho. 

3.6 NOVAS POLÍTICAS PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 

Avaliados os principais pontos levantados com a análise das perpectivas do BSC de 

causa de excesso de produtos no armazém, que estava causando a parada da produção (pois 

não havia espaço para colocar os produtos acabados antes de serem enviados aos centros de 

distribuição), concluiu-se que o ponto mais vulnerável que o departamento de logística 

apresentava era a política de estoque que vinha sendo usada. Sendo assim, seguiu-se uma 

grande busca por novos procedimentos e novas formas de calcular o estoque para cada 

produto do portfólio da Empresa. 

3.6.1 Políticas de estoque 

A escolha de rever a política de estoque se deu por perceber que o inventário que 

estava sendo armazenado era muito acima do recomendado, esse estava gerando além da taxa 

de ocupação alta, uma perda por produtos que perdiam a validade dentro do armazém sem que 

nem chegassem a sair da fábrica. 

As políticas de estoques consideram alguns quesitos que podem variar de acordo 

com o tipo de cálculo a ser feito, alguns variam de acordo com as características e os pontos 

que são levados em consideração. 

 Antes do estudo que visou melhorar a política de estoque de segurança, o modelo que 

era utilizado era o modelo de estoques ABC. Este tipo de modelo pedia valores de estoques 

muito altos que estavam culminando com o excesso de material armazenado. 
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Uma nova metodologia de cálculo de estoque de segurança foi proposta, deu-se 

início a uma nova forma de calcular o estoque de segurança, novas margens para o chamado 

“Stock Out” e principalmente, margens de estoque máximo e estoque mínimo. 

Para tais estudos, áreas referentes ao operacional e ao planejamento, precisaram de 

inúmeros treinamentos, trocas de informações e estudos processo que se iniciou em Agosto do 

mesmo ano. Tal metodologia não foi dividida para este estudo, sendo considerado com uma 

parte estratégica da companhia. 

3.7 RESULTADOS OBTIDOS COM NOVA POLÍTICA 

Os dados referentes a parada de produção nos meses subsequentes continuaram a 

apontar valores altos para a causa como “Falta de espaço”, sendo assim, este estudo irá se 

concentrar apenas neste indicador. 

Os dados obtidos com as análises das causas de paradas continuaram a indicar um 

alto índice de parada, com longo período e majoritariamente causado por falta de espaço no 

galpão de armazenagem, os dados seguintes apontam as proporções de causa de parada por 

falta de espaço ao longo dos meses.  

 

Gráfico 2 – Proporção de paradas por falta de espaço. 

Fonte: Arquivos internos da empresa “A” 

 

Como se pode observar a nova política de estoques vez uma enorme diferença, 

culminando com a total inexistência de parada por falta de espaço. 

Início da nova 
política de estoques! 
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O resultado alcançado gerou grande movimento de outros setores para que novos 

estudos de causa da parada fossem feitos, pois todos os setores queriam se beneficiar dos 

ganhos que a operação e a logística haviam feito. A missão da empresa começou a ser 

amplamente dividida com inúmeros setores, as perspectivas começaram a ser analisadas e 

todos começaram a avaliar o BSC como ferramenta de ajuda nas definições das estratégias 

principais e o que isso impactaria efetivamente em cada ramificação da empresa. 

Com esta melhora na performance da dinâmica nos galpões de armazenagem, o 

ganho na produtividade pode ser percebido na área de enchimento que por sua vez, começa a 

atingir alguns objetivos previamente estabelecidos mas que acreditava-se ser impossível de 

ser alcançado. 

O OEE da área de enchimento ficou da seguinte forma: 

 

Gráfico 3 – OEE da área de enchimento 

Fonte: Arquivos internos da empresa “A” 

 

Vale ressaltar que o OEE objetivo da empresa a curto prazo é de 35% e que de 

acordo com diversos estudos e artigos divulgados no meio acadêmico e empresarial, o OEE é 

de modo geral cerca de 80 a 85%. 

O aumento na performance do OEE da área de enchimento é notório e pode-se 

observar um aumento mais significativo à partir de Agosto, mostrando como apenas uma ação 

de revisão da política de estoques fez diferença em outro setor que dependia de sua 

performance. 

Os ganhos em termos financeiros foram calculados em aproximadamente 

R$2.300.000,00. Este valor é algo de grande expressão, principalmente quando se obtém tal 

economia apenas mudando uma política de estoques, fazendo com que ela seja voltada às 

perspectivas dos clientes, do aprendizado e crescimento, melhorando os processos internos e 

finalmente, visando à perspectiva financeira. 
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Outro ganho que foi expressivo foi o índice de atendimento ao cliente. No início do 

ano anterior ao que se implantou as modificações, o índice de atendimento era de 87%, após 

os estudos, que culminaram com o aumento da produtividade da área de enchimento e a uma 

melhor performance do galpão de armazenagem, o índice de atendimento subiu para 91%, 

atingindo a meta da companhia que era de 91%, mas que nunca havia sido atingido. 

Com este aumento de nível de atendimento, a relação com o cliente tornou-se mais 

sólida e de maior confiança por parte dos clientes quanto ao nível de confiabilidade que era 

depositado na empresa. Algumas pesquisas de satisfação com os clientes, que são feitas a 

cada dois meses, mostrou um aumento de 25% da satisfação geral dos clientes e 30% no 

quesito confiabilidade na entrega. Estes valores são muito significativos e contribuem muito 

para a imagem que a companhia quer passar para o público e para manter-se competitiva no 

mercado. 
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4. CONCLUSÃO 

Pode-se perceber que o BSC pode ajudar no alinhamento das estratégias das 

empresas e estas estratégias incluem não só os mais altos escalões de uma companhia, mas 

todos os setores de acordo com sua contribuição para atingir a missão da empresa. Todos os 

setores são importantes e todos, por menor que sejam, possuem sua parcela de 

responsabilidade para atingir ou não o objetivo da companhia tanto para pequeno, médio e 

longo prazo. 

Outra conclusão que se pode chegar é que a ferramenta do BSC é capaz de auxiliar 

em qualquer área da companhia que possua alguma relação estratégica e de impacto direto em 

outros setores chaves, pois apenas uma mudança na política de estoques foi capaz de gerar 

uma economia superior a dois milhões de reais no ano, sendo que as mudanças só começaram 

a ser efetivas à partir de Agosto, ou seja, fazendo uma proporção linear, caso a mudança fosse 

considerada durante um ano inteiro a economia total seria maior que quatro milhões de reais. 

Conclui-se também que a logística é sim uma área chave para as organizações e deve 

ser observada e levada em consideração durante as decisões estratégicas, pois é uma área que 

impacta por si só diretamente nos gastos (transporte) como pode impactar em outras áreas, 

como foi o caso quando havia excesso de produtos armazenados. 

Por último, o BSC se mostrou totalmente válido em todas as perspectivas que aborda. 

A perspectiva do “Aprendizado e crescimento” foi totalmente atendida e relevante, pois ao se 

questionar qual habilidade era necessária para alcançar a visão, percebeu-se que era preciso 

trabalhar em novas formas de trabalho e outras perspectivas. Esse conhecimento, foi 

importante, pois além de ajudar no crescimento da empresa, para os funcionários também 

houve o ganho com conhecimento. 

A perspectiva dos “Clientes” também foi atendida, uma vez que se passou a entregar 

de maneira mais confiável os pedidos e com a mesma qualidade de antes, algo que foi muito 

válido para a visão dos clientes sobre a empresa e certamente será relevante para decisões 

futuras. 

A perspectiva dos “Processos Internos” também foi importante, percebeu-se que 

para satisfação dos clientes, era essencial atender aos processos da logística e da produção, 

algo que fez com que houvesse novas prioridades de processos internos e reestruturações. 

Por último, a perspectiva mais significativa do ponto de vista dos acionistas, 

“Financeiro”, para a empresa foi importante todas as modificações e conquistas pois foi 
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possível obter mais credibilidade sobre o trabalho feito para os acionistas e houve 

efetivamente um ganho real muito significativo. 

Para finalizar as conclusões, o estudo de caso demonstrou que a ferramenta Balanced 

Scorecard foi essencial para o planejamento e o gerenciamento logístico da empresa e que 

quando trabalhados em conjunto são capazes de gerar grandes ganhos. 
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