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RESUMO

Na era mercadológica flexível e competitiva em que vivemos, embasada no conhecimento e

inovação tecnológica, é de extrema importância que as empresas estimulem ativos intangíveis,

colocando em destaque e aplicabilidade indicadores também de processos não apenas

financeiros. Nesse sentido o Balanced Scorecard, surge com a principal função de colocar em

ação de forma efetiva e eficaz as estratégias almejadas, visto que a aplicação é um dos

principais problemas da maioria das organizações. Além disso, a ferramenta citada é de

extrema importância no apoio à gestão da operação da empresa através da análise de

indicadores de processos, e posterior tomada de decisão. Dessa forma, o estudo visa através

do Balanced Scorecard à identificação de oportunidades de melhoria na gestão de um pátio

estrategicamente importante para uma empresa, através da elaboração de um controle de

indicadores. Para isso foi desenvolvido um painel de gestão que tem como foco dar suporte a

tomadas de decisões, sendo que todos os níveis hierárquicos devem estar envolvidos e

comunicantes entre si para o êxito na execução através do Balanced Scorecard.

Palavras-chave: Scorecard, Execução, Controle.



ABSTRACT

In the flexible and competitive market era in which we live, based on knowledge and

technological innovation, it is extremely important that enterprises stimulate intangible assets,

focusing on the applicability of indicators, not only related to the financial area, but also

connected to processes. In this sense, the Balanced Scorecard emerges with the main function

of putting in action an effective and efficient way the desired strategies, since the application

is one of the main problems of most organizations. Besides, this mentioned tool is extremely

important on the support of operation management of the enterprise through the process’

indicators analysis and, after, the decision-making. Therefore, this study aims through the

Balanced Scorecard the identification of opportunities in management improvement of a

strategic railroad patio for an enterprise, through the elaboration of a control of indicators. For

this, a management panel that focuses on supporting decision-making was developed. All the

hierarchical levels must be involved and communicating for the success of the execution

through the Balanced Scorecard.

Keywords: Scorecard, execution, control.
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1. INTRODUÇÃO

Com as crescentes e constantes mudanças no panorama mercadológico, aliado ao

advento da era da informação nas últimas décadas do século XX, que contribuiu para o

aumento da velocidade tanto das informações quanto das mudanças, as empresas foram

obrigadas a se tornarem mais competitivas, sendo desafiadas a buscarem melhorias contínuas

alem uma constante revisão de seus procedimentos.

Segundo Kaplan e Norton (1997), apud Silva (2003), as empresas não conseguem

mais obter vantagens competitivas sustentáveis somente com a alocação de novas tecnologias

e ativos físicos, bem como com a excelência da gestão eficaz dos ativos e passivos financeiros.

As organizações saíram da competição da era industrial e agora buscam a

competitividade necessária para a era da organização (SILVA, 2003).

Mediante a esse cenário, o Planejamento Estratégico vem ganhando cada vez mais

solidez, pois permite as empresas flexibilidade e resposta rápida a flutuações de demanda e

exigência cada vez maior dos clientes.

Segundo Teixeira (2003), a identificação de lacunas na satisfação dos diferentes

grupos de “stakeholders” propiciam o desenvolvimento da perspectiva externa, e as

consequentes necessidades de melhoria da performance dos processos da organização,

fornecem as bases para uma” funcional” perspectiva interna.

Para Sauaia (2008), as empresas que adotam o processo de planejamento estratégico,

possuem seus recursos geridos de forma mais racional, criando assim maior riqueza, além de

proporcionarem maior liquidez aos seus proprietários no aproveitamento de eventuais

oportunidades. A ideia principal é diagnosticar o nicho de mercado em que a organização

estará operando, relacionando os fatores internos e externos que impactam em suas operações.

Para este propósito, uma projeção deve ser feita na tentativa de predizer o que irá acontecer no

futuro com a organização.

Porém, apenas a competição fundamentada no conhecimento e na capacidade de as

organizações desenvolverem as competências de seus recursos humanos, não se mostra o

suficiente para a vantagem competitiva. É necessário, portanto, a interpretação e a

implantação de forma correta da estratégia de melhor êxito para a organização. Sendo a ação,

um obstáculo para muitas empresas, que acabam não definindo estratégias para a organização,

por pensarem que o Planejamento Estratégico não apresenta resultados frente aos indicadores

financeiros habituais.
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Assim, existe um cansaço geral em relação à eterna discussão estratégica que não leva

a resultados concretos. As empresas e sociedade demandam execução, obras e não discussões

conjunturais. (CABRERA, L.C, 2013).

Para Kaplan e Norton (1997, p.11), a estratégia constitui um paradoxo da

organização. Se por um lado a estratégia dos negócios consiste na alavanca organizacional

mais importante para um mundo competitivo, por outro, menos que 10% das estratégias

formuladas são executadas de maneira eficaz.

Nesse sentido, o Planejamento Estratégico através de suas ferramentas e tomadas de

decisões, se mostra o alicerce para sustentabilidade da empresa. Sendo assim fator decisivo

para o sucesso de uma organização. O Balanced Scorecard surge como uma proposta de

estruturar a estratégia e aplica-la a uma organização de forma efetiva e eficaz.

Dentro deste contexto, encontram-se as empresas brasileiras, especialmente as que

atuam no setor primário ou de commodities. Em consequência ao crescimento e

desenvolvimento econômico mundial o Brasil vem batendo recordes sucessivos na produção

de commodities. Segundo a Associação Nacional de Transportes ferroviários (ANTF), na

safra 2012-2013, o País colheu 185 milhões de toneladas de grãos. Destaca também que no

acumulado de 1997 a 2012 a movimentação de cargas por ferrovias cresceu 90%, passando de

253,3 para 481 milhões de toneladas. A estimativa da ANTF é de crescimento de 24,7%, na

movimentação de cargas no período 2012-2015, o que corresponde a 600 milhões de

toneladas.

Além disso, segundo o Instituto de Logística e Supply Chain (2014), o mercado de

operadores logísticos no Brasil vem crescendo junto à economia nacional. Ressalta também

que as empresas vêm se tornando constantes investidoras em tecnologia e serviços para tornar

suas operações logísticas mais eficientes.

Frente a esse panorama de expansão da economia brasileira e ao elevado tempo de

espera que caminhões levam para entregar a carga nos terminais portuários, ligados também à

sustentabilidade em vigor, o desdobramento da malha ferroviária para transporte de cargas,

integrada a outros modais, é uma maneira crucial de superação de gargalos logísticos atuais

no que tange ao transporte de cargas.
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1.1 JUSTIFICATIVA

Com a aposta no crescimento do setor ferroviário brasileiro aliado a sustentabilidade

em voga, a operação logística de transporte ferroviário contribui de forma expressiva para o

desenvolvimento e movimentação da economia brasileira.

Paralelamente ao desenvolvimento ferroviário, há um aumento da competitividade

entre as empresas tornando o panorama mercadológico atual dinâmico e arriscado.

Diante dessa situação de dinamicidade e com o intuito de sobreviver à competição

global, as empresas devem reagir de forma cada vez mais rápida às flutuações do mercado.

No início da década de 1990, os números financeiros foram alvos de críticas quanto

ao seu papel de sinalizadores do desempenho organizacional. Executivos começaram a

preencher essa lacuna. Indicadores referentes a clientes, participação de mercado, capacidade

de inovação, entre outros, passaram a serem assuntos frequentes nas reuniões de cúpula de

grandes organizações (SILVA, 2003).

Assim, para uma efetiva gestão estratégica é de suma importância sistematizar a

análise do desempenho estratégico da organização, avaliando constantemente os objetivos,

indicadores, projetos táticos e estratégicos.

Além de proporcionar a análise contínua do desempenho da empresa, uma boa

estratégia precisa se concretizar em uma efetiva e sólida implantação.

Dessa forma, o trabalho se justifica, uma vez que seu foco busca destacar a

importância de se concretizar de forma adequada o uso de ferramentas de gestão dentro de

uma organização, mais especificamente o Balanced Scorecard. Assim, torna-se clara a

importância de definições de objetivos estratégicos dentro das perspectivas da ferramenta.

Sendo possível, dessa maneira, identificar diversos problemas enfrentados por um pátio de

grande importância para uma empresa, e tomar as devidas ações na redução dos mesmos.

1.2 ESCOPO DO TRABALHO

O trabalho aborda o tema Planejamento e Gestão Estratégica por meio de uma

revisão bibliográfica que abrange desde o conceito de Estratégia, de Planejamento Estratégico,

a importância de seu desdobramento dentro de uma organização, com maior foco na

ferramenta de gestão estratégica “Balanced Scorecard (BSC)”.
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Dessa forma, o trabalho tem como meta a análise de três perspectivas do BSC, bem

como o desenvolvimento de um controle de gestão para acompanhamento e auxílio à tomada

de decisões. Com o apoio do Balanced Scorecard, torna-se possível a redução de problemas

enfrentados por um pátio da empresa objeto de estudo, tais como congestionamento, devido

ao acúmulo de vagões, dificuldade em manobras, entre outros. Nesse sentido o trabalho

destaca o quão importante é o uso de controles a fim de promover a gestão.

1.3 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho é abordar três perspectivas do BSC, sendo elas

Aprendizado e Crescimento, Processos Internos e Clientes. A partir desta abordagem,

estruturar um painel de controle de grande importância para promover a comunicação interna

através da gestão à vista. Assim, com o acompanhamento de indicadores operacionais a

empresa consegue apoio à tomada de decisões.

Para atender a este objetivo principal, faz-se necessário seguir aos seguintes

objetivos específicos:

 Uma revisão de conceitos do planejamento estratégico e da ferramenta de

gestão Balanced Scorecard.

 Avaliar a importância da priorização das técnicas mais adequadas de aplicação

da gestão estratégica, dentro de uma organização, ou área específica da mesma.

1.4 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA

Conforme apresentado na Figura 1, adaptada de Miguel 2010, em relação à natureza,

a pesquisa pode ser considerada aplicada, pois se fundamenta na utilização do Balanced

Scorecard para análise e desdobramento de melhorias internas para a empresa. No que se

refere à abordagem, a mesma é classificada qualitativa através de um estudo de caso em uma

empresa do setor ferroviário de transporte de carga, em que é analisado o desempenho

operacional de um pátio de grande importância para a mesma.

Já o objetivo da pesquisa, tem caráter descritivo, pois visa demonstrar os benefícios

alcançados através da aplicação da ferramenta de gestão BSC. A ferramenta foi utilizada na

análise e proposta de aperfeiçoamentos de processos internos que impactam

significativamente nos resultados da empresa.
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Figura 1 – Metodologia de pesquisa em Engenharia de Produção
Fonte: Miguel, 2010 (Adaptado).

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

O trabalho se concentra em cinco capítulos, sendo que o primeiro discorre sobre a

introdução do trabalho, levantamento de dados do panorama mercadológico atual, justificativa,

escopo do trabalho, objetivos, definição da metodologia e apresentação da estrutura do

trabalho.

O segundo capítulo tem como foco o levantamento teórico de diversos conceitos,

ferramentas e a sua colaboração na era da competição. Nesse sentido, são feitas abordagens

sobre a Estratégia e suas diretrizes, Planejamento Estratégico, O Balanced Scorecard como

ferramenta de medida de desempenho através de suas quatro perspectivas, e abordagem

sistêmica através do Mapa Estratégico. Além disso, discorre-se durante o capítulo citado

sobre os benefícios adquiridos com o BSC e suas desvantagens. Sendo que o estudo e análise

da teoria foram realizados através de pesquisas a livros, artigos, dissertações, bem como teses,

situando o trabalho dentro da área escolhida para pesquisa.

O capítulo três coloca em evidência a importância da análise e aplicação efetivas de

ferramentas e procedimentação de processos organizacionais como forma de obter vantagem

competitiva frente à era mercadológica atual. Dessa forma, através da aplicação de três

perspectivas do Balanced Scorecard, são propostas melhorias para auxiliar na redução de
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problemas de um pátio de uma empresa do setor de transporte ferroviário de carga.

Primeiramente são levantados os problemas recorrentes nesse pátio, depois através das

perspectivas do BSC são propostas medidas de correção, e por fim, através da elaboração de

um painel de controle é possível o acompanhamento de indicadores de performance do pátio.

Já o capítulo quatro traz a abordagem dos resultados e discussões sobre a aplicação

do BSC, assim como apresenta o controle desenvolvido com o intuito de promover a melhor

comunicação e tomada de decisão na atenuação de problemas oriundos do pátio. Outro

assunto abordado nesse capítulo são as limitações alcançadas no desenvolver do trabalho.

O capítulo cinco apresenta as conclusões a cerca de todo estudo realizado.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

É desde a antiguidade que o instinto empreendedor vigora no ser humano, fazendo

surgir diferentes modelos de negócios. Paralelamente ao nascimento de potenciais negócios,

outros se mostram cada vez mais catastróficos. Muitos empreendimentos até se destacam

inicialmente em relação ao nicho de mercado em que atuam, mas vão fracassando por falta de

planejamento e efetividade adequados.

O ser humano como empreendedor e em busca da sobrevivência se compromete cada

vez mais com técnicas e métodos obsoletos que não agregam valor algum ao negócio,

investindo tempo, dinheiro, confiabilidade em busca do “leviano”.

Para Sauaia (2008), empreender é a primeira fase de uma jornada empresarial

arriscada para a estruturação e formalização dos processos internos de uma empresa que

pretende avançar. De acordo com Resnik (1990), apud Sauaia (2008, p. 67), tais processos são

denominados “administração” e deles se podem afirmar que “a boa administração –

capacidade de entender, dirigir e controlar a empresa – baseia-se na atenção crítica do

proprietário-gerente aos poucos fatores decisivos responsáveis pelo sucesso e sobrevivência

da empresa”.

2.1 ESTRATÉGIA EMPRESARIAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2.1.1 CONCEITUAÇÃO

Existem ainda certas dificuldades quanto à conceituação da Estratégia e sua formulação,

pode-se dizer que uma coisa é clara, a formulação da estratégia empresarial se baseia na

integração de diversas situações, que dizem respeito aos fatores internos e externos que

norteiam a organização. De acordo com Ghemawat (2000, p.16) “a estratégia é um termo

criado pelos antigos gregos, para os quais significa um magistrado ou comandante chefe-

militar”. A origem da palavra estratégia vêm da palavra grega strategeos que “significa a arte

do general”.

Já para Lobato et al. (2005), as diretrizes estratégicas são definidas pela visão, missão

e valores da organização, sendo esta etapa, essencial na implementação da gestão estratégica

competitiva, permitindo ao estrategista detectar os sinais de mudança, identificar as

oportunidades, planejar de forma sintonizada com o negócio e criar condições para as ações

proativas.
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A sua concretização deve se basear na identificação das oportunidades e ameaças no

ambiente em que a empresa opera ou pretende operar, assim como estimativas de riscos do

nicho em que se encontra.

Kaplan e Norton (1997) conceituam a estratégia como:

a escolha dos segmentos de mercado e clientes que as unidades de negócios

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

deve atingir a excelência para concretizar suas propostas de valor aos clientes

dos segmentos alvo, e selecionando as capacidades individuais e organizacionais

necessárias para atingir os objetivos internos, dos clientes e financeiros

(KAPLAN; NORTON, 1997, p.38).

O propósito do planejamento pode ser definido como o desenvolvimento de processos,

técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situação viável de avaliar as

implicações futuras de decisões presentes em função dos objetivos empresariais que

facilitarão a tomada de decisão no futuro.

De acordo com Drucker (1998), a estratégia é importante no aspecto do desempenho,

uma vez que esta ultrapassa os limites internos da organização possibilitando de tal forma

uma observação alem dos simples centros de custos, e enxergar questões globais como

clientes, mercados, economia, futuros focos e mundo financeiro.

Nesse propósito, e devido às turbulências vividas no cenário atual aliado à

dependência que as organizações têm do ambiente, é inegável que a atividade de

planejamento deve ser obrigatória para uma organização, fazendo parte de sua rotina e

estando alicerçadas em previsões, projeções, predições, resoluções de problemas e planos.

Porém, o Planejamento Estratégico não deve ser confundido com os termos citados acima,

deve estar clara a importância de que os termos representam diretrizes de apoio ao

Planejamento Estratégico e não definição do mesmo.

A estratégia da empresa define a configuração específica de suas atividades e a

maneira como se relacionam. Uma estratégia tem como principal foco integrar as principais

metas, políticas, e sequências de ações a serem tomadas pela organização. Todavia, muitas

empresas relacionam o Planejamento apenas à definição de prioridades e seus objetivos, ou

seja, “o que fazer” e não “como fazer”. Sendo que estratégias formais eficazes contêm três

elementos essenciais: (1) as metas (ou objetivos) mais importantes a serem atingidas, (2) as

políticas mais importantes que orientam ou limitam a ação e (3) as principais sequências da
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ação (ou programas) que levarão ao cumprimento das metas definidas dentro dos limites

estabelecidos (MINTZBERG, 2006, p.33).

Muitas podem ser as estratégias escolhidas pela organização. Entretanto, devem ser

coerentes com o os objetivos definidos e intimamente ligados a uma escola do Planejamento

Estratégico. De acordo com Eccles (1998), se faz necessário, visto a atual competitividade,

verificar não só aspectos de desempenho financeiro, mas sim uma gama de indicadores que

levam em conta inúmeros aspectos.

De forma mais abrangente, seja implícita ou explícita, a estratégia possibilita um

melhor resultado dentro dos limites e recursos disponíveis, bem como auxilia a identificar,

projetar valores e proporcionar ganhos a todos os envolvidos (stakeholders).

Para Mintzberg (2006), alguns critérios são essenciais para a implantação de uma

estratégia eficaz, assim como a coligação entre a estrutura para uma estratégia no estado da

arte e diretrizes que possam auxiliar na tomada de decisões. Nesse sentido, os critérios

abordados incluem clareza, impacto motivacional, consistência interna, compatibilidade com

o ambiente, adequação à luz dos recursos, grau de risco, combinação dos valores pessoais

com os principais números, horizonte de tempo e funcionalidade. Ressalta também que

estratégias eficazes devem pelo menos englobar alguns outros fatores críticos e elementos

estruturais, dentre eles pode-se citar:

 Objetivos claros, decisivos, cujas metas dominantes de estratégia para todas as

unidades devam permanecer claras, de forma que toda a organização esteja

ciente de sua colaboração e responsabilidade no alcance do objetivo almejado,

bem como coesão, gerando assim continuidade das escolhas táticas durante o

horizonte de tempo da estratégia.

 Manter a iniciativa: Diz respeito a não apenas reagir aos fatos, às ações, mas ter

uma postura de estabelecer o ritmo e determinar o curso dos fatos.

 Concentração: A empresa precisa definir precisamente o que vai torná-la

superior em poder, em dimensões críticas e em relação a seus concorrentes.

Uma competência diferenciada gera mais sucesso com menos recursos e é a

base essencial para ganhos mais altos do que os do concorrente

(MINTZBERG, 2006, p. 34).

 Flexibilidade: Requisitos como capacidade reservada, manobras planejadas e

reposicionamento permitem o uso de recursos mínimos necessários para

manter os oponentes em desvantagem relativa. Dessa forma, essas premissas
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permitem a empresa através do domínio da concentração, e concessão,

reutilizar as mesmas forças para dominar posições almejadas em diferentes

momentos.

 Liderança coordenada e comprometida: Líderes devem ser bem escolhidos e

motivados de tal forma que seus próprios valores e interesses estejam aliados

ao interesse da empresa. Estratégias bem sucedidas exigem comprometimento,

não apenas aceitação.

 Surpresa: A estratégia deve estar embasada em segredos e inteligência a fim de

atacar os concorrentes em momentos inesperados. Nesse sentido, a empresa

deve estar constantemente preparada para proporcionar surpresas no momento

correto alcançando mudanças favoráveis de posições estratégicas.

 Segurança: Este é o último elemento crítico que norteia a estratégia e tem como

principal foco o desenvolvimento de Sistemas de Informações eficazes o

suficiente para evitar surpresas por parte dos oponentes. Alem disso,

desenvolver uma logística completa para dar suporte a cada uma de suas

principais forças.

É importante destacar também a colaboração como fator essencial para a execução,

que, segundo Cabrera (2013) para ser efetiva, é necessário que os valores dos lideres e

liderados sejam comungados, sendo a ética predominante acima de tudo. É notório assim, que

as clarezas nos objetos comuns bem como seus resultados divulgados farão com que todos

busquem o mesmo propósito. Nesse sentido, um fator crucial para a execução é manter uma

cerimônia entre os colaboradores, havendo respeito entre todas as partes interessadas.

Thiollent (1996) apud Rossi e Luce (2002), destaca esta essência ao salientar que toda

pesquisa-ação é do tipo participativa, ou seja, a participação das pessoas implicadas é

absolutamente necessária.

Levando em consideração a importância das pequenas e médias empresas na economia

desenvolvida, bem como as que estão em movimento, e tendo ciência de que muitas são

ineficazes em suas decisões estratégicas, um plano estratégico aliado à política e ações

eficazes se resume como o alicerce da empresa. A estratégia de uma unidade empresarial é o

caminho para a vantagem competitiva de uma unidade empresarial (PORTER, 1989).
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2.1.2 ESTRATÉGIA DE UNIDADE DE NEGÓCIO: O MODELO DE PORTER

Com o propósito de administrar e definir a estratégia, Michael Porter da Universidade

de Harvard propôs um modelo de estratégia de unidade de negócios representado pelas

“Cinco Forças”, que condiz como as forças que governam a competição Industrial. Na visão

de Porter, a capacidade de uma organização competir num dado mercado é determinada pelos

seus recursos técnicos e econômicos, bem como por cinco forças ambientais, sendo que cada

uma delas ameaça à entrada da organização em um novo mercado. (STONER; FREEMAN,

1994, p. 148).

Para Oliveira (2009), o modelo de Porter é de grande importância para as organizações

que desejam aumentar o seu grau de competitividade mercadológica. Oliveira (2009, p.372),

ressalta que o modelo "descreve por que e como a estratégia empresarial competitiva

representa uma situação de posicionar uma empresa, visando maximizar o valor de suas

capacitações que a distingue de seus concorrentes".

Ainda baseado em Oliveira (2009), a questão do domínio do conceito de estratégia

competitiva é uma posição que a empresa adota conscientemente ou não, dentro do setor ou

indústria em que atua, e com base na qual ela se defende contra as forças competitivas ou

procura influenciá-las a seu favor (OLIVEIRA, 2009, p.373).

Baseado nos estudos de Porter, Stoner e Frreman (1994) apresentam as cinco forças

que norteiam a organização, tornando-a mais competitiva, conforme Figura 2.
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Figura 2 – As cinco forças competitivas.
Fonte: Alves, 2011 (Adaptado).

2.1.2.1 As barreiras à entrada no mercado

Em relação a primeira força, Porter (1998, p. 13) observa que "a severidade da ameaça

de novos entrantes depende das barreiras atuais, da reação dos concorrentes existentes e do

que os entrantes podem esperar encontrar".

A ameaça dos novos entrantes é uma força que deve ser considerada de extrema

importância para os administradores, pois a inserção no mercado traz consigo capacidades

reais de intervenção na dinâmica do mesmo, inibindo empresas e dominando nichos até então

consolidados por outras empresas.

2.1.2.2 O poder de barganha dos compradores

Assim como fornecedores possuem poder de negociação, os compradores podem

influenciar na diminuição de preços, na qualidade do produto final, melhores condições,
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opções de pagamento e melhor atendimento. Os consumidores também tem poder quando os

produtos são particularmente caros e sem diferenciação.

Segundo Porter (1999) apud Cangussu (2009), um grupo de clientes tem maior poder

de barganha potencial se:

 Forem mais concentrados ou comprarem em grandes volumes;

 Os produtos de determinado setor forem padronizados ou não possuírem

diferenciação;

 Na certeza de que sempre contarão com fornecedores alternativos, os compradores

usarem estratégia de jogarem um fornecedor contra o outro;

 Os produtos adquiridos no setor forem componentes dos produtos dos clientes e

representarem parcelas significativas de seus custos;

 Seus lucros forem baixos, assim podem criar um forte incentivo para a redução dos

custos de suas compras;

 Os produtos do setor não forem tão significativos para a qualidade dos produtos ou

serviços dos compradores;

 O produto do setor não economizar o dinheiro do comprador;

 Os compradores representarem um obstáculo concretizado de integração para trás,

incorporando o produto do setor.

2.1.2.3 O poder de barganha dos fornecedores

O poder de barganha dos fornecedores ocorre quando há influência direta dos

mesmos em relação aos preços ofertados para as organizações e seus clientes em geral. Se um

ramo de negócios não for realisticamente capaz de elevar preços para cobrir o custo de bens e

serviços necessários, naturalmente cresce o poder do fornecedor de bens e serviços

necessários (STONER; FREEMAN, 1994, p. 148).

Outro fator de grande influência é quando os fornecedores dominam o mercado, ou

quando a empresa compradora tem importância pequena para o fornecedor. Assim uma

maneira de quebrar esse domínio dos fornecedores é comprar em maior quantidade, ou

ameaçar a fabricar o produto de consumo frente ao seu fornecedor.
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2.1.2.4 Ameaças de produtos de substituição

Segundo Stoner e Freeman (1994, p. 149), se um produto puder ser aperfeiçoado ou

diferenciado com objetivo de maior lucratividade, os clientes podem substituir produtos

oriundos de fornecedores tradicionais. Por conseguinte, os administradores estratégicos

precisam analisar periodicamente os produtos ofertados, questionando a história dos mesmos,

evitando assim produtos historicamente repetidos e almejantes de uma atual melhoria no

desempenho de preços devido à concorrência.

Nesse sentido os substitutos impõem um teto nos preços que as empresas de um setor

podem cobrar e nos lucros que podem auferir. Em última análise, os substitutos tomam o

lugar de produtos e serviços de um setor. Isto acontece quando um substituto é claramente

superior aos produtos anteriores (BARNEY, 2007, p.40).

2.1.2.5 A disputa por uma posição

Para Stoner e Freeman (1994, p. 149), se os competidores são numerosos e possuem

energia mais ou menos iguais em termos de publicidade, a competição pode se tornar mais

intensa, principalmente quando os competidores lutam por posições de mercado em negócios

que crescem devagar, ao mesmo tempo em que os produtos competitivos são relativamente

indiferenciados, ou quando barreiras de saída mostram-se inviáveis devido a altos custos.

Para Barney (2007), a rivalidade tende a ser elevada quando existe um grande

número de empresas em um setor e essas empresas tendem a ter o mesmo tamanho.

2.1.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO X PENSAMENTO ESTRATÉGICO

Desde meados da década de 1960, ano de ascensão do Planejamento Estratégico, o

mesmo vem sendo pesquisado e estudado por diversos autores. Todavia, o tema ainda é visto

por muitas unidades organizacionais como um método definido que deve conter instruções de

cada passo a ser seguido, de modo que as orientações propostas seriam suficientes para obter

o estado da arte em estratégia empresarial.
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Para Ackoff (1978), apud Kallás (2003), o planejamento é algo que fazemos antes de

agir, isto é, tomada antecipada de decisão. É um processo do que fazer e como fazê-lo, antes

da ação em si.

Para Oliveira (2012), o processo de planejamento é composto de várias etapas que

funcionam de forma não linear em decorrência de haver variabilidade nas empresas, que são

resultantes de forças externas, oportunidades e ameaças, bem como forças internas, pontos

fortes e pontos fracos.

Todavia, segundo Mintzberg (1994), o Planejamento Estratégico decaiu no sentido de

que muitos gestores ainda confundem-no com Pensamento Estratégico, mesclando a visão

real com a manipulação de números. Nesse sentido, o Planejamento Estratégico ainda vem

sendo mal praticado se fundamentando na programação estratégica, a articulação e elaboração

de estratégias, ou visões que já existem.

Ainda em Mintzeberg (2004), em meio a essas divergências conceituais, quando

ambas as definições Planejamento Estratégico e Pensamento Estratégico são compreendidas e

disseminadas pelas empresas, é que se pode alcançar o ápice da vantagem competitiva. Além

do mais, as empresas podem focar na essência correta da elaboração da estratégia, capturar

ideias suaves de experiências tanto pessoais como profissionais aliados aos dados concretos

de pesquisa de mercado e assim por diante.

As dimensões do Planejamento proposta por Oliveira (2012), bem como por

Mintzeberg (2006), possuem aspectos semelhantes, visto que ambos salientam que os pilares

das dimensões não são mutuamente exclusivos e nem apresentam linhas democráticas muito

claras, o que pode conduzir a análise com algum nível de subjetividade.

O processo de Planejar envolve, portanto, um modo de pensar; e um salutar modo de

pensar envolve indagações; e indagações envolvem questionamentos sobre o que fazer, como

quando, quanto, para quem, por que, por quem e onde. (OLIVEIRA, 2010, p. 05).

2.2 MODELO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO: BSC

2.2.1 VISÃO GERAL

Segundo Carpinetti (2010), a medição de desempenho não é um fim, mas um meio

de se gerenciar o desempenho de um produto, de uma atividade ou de uma organização como

um todo.
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Medir é importante: “O que não é medido não é gerenciado”. (KAPLAN; NORTON,

1997, p.21). O Balanced Scorecard, BSC, é um dos melhores métodos de gestão que surgiu

nos últimos anos. E nesse sentido ficou conhecido mundialmente, e consagrado pela

Universidade Harvard Business 1997 como uma das descobertas mais importantes do mundo

dos negócios dos últimos 75 anos.

O Balanced Scorecard foi apresentado pela primeira vez nos Estados Unidos na

década de 1990, através da publicação do artigo “The Balanced Scorecard – Measures that

drive performance” (Balanced Scorecard – medidas que impulsionam o desempenho), na

revista Harvard Business (Estados Unidos), por intermédio de Robert Kaplan, professor da

Harvard Business School (Estados Unidos), e por David Norton, executivo principal do

Instituto Nolan Norton.

Para Kaplan e Norton (1992), os executivos perceberam a partir de sua criação que

nenhuma medida pode prover uma meta de desempenho clara ou chamar a atenção para áreas

críticas do negócio como o Balanced Scorecard.

O Balanced Scorecard (BSC) inclui medidas de vários aspectos e condições que são

importantes para um negócio. Enfatiza-se que as medidas, em si mesmas, não são o que

interessa. O fato de apenas se colocar algumas medidas no papel não dará um BSC. Além

disso, a ferramenta traz consigo uma maneira diferente de materializar a estratégia, pois

procura evocar uma visão sistêmica que muito depende das percepções coletivas que se possa

ter da realidade (FERNANDES, 2002).

Sauaia (2008) cita que para analisar o paradoxo da visão estratégica empresarial, e

comprovar a importância do BSC nas organizações, Kaplan e Norton (1992), realizaram uma

pesquisa entre os executivos dos Estados Unidos e do Reino Unido, a fim de identificarem

quatro grandes impedimentos na implementação e absorção da visão estratégica:

 A barreira da visão: 95% do nível operacional de trabalho não possui

conhecimento da estratégia da empresa.

 A barreira da administração: 85% dos executivos gastam menos que uma hora

por mês discutindo a estratégia organizacional. Para eles é mais convencional

discutirem assuntos táticos e operacionais, não saindo assim de suas “zonas de

conforto”.

 A barreira das pessoas: 75% dos gestores gastam menos que uma hora por mês

discutindo estratégias para suas empresas.
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 A barreira dos recursos: 60% das empresas não aliam orçamentos à estratégia.

Tratam indicadores financeiros isoladamente, sem angariar a conexão entre

orçamentos e estratégia.

Dessa forma, o BSC foi apresentado ao mundo como um conceito revolucionário que

mudou a forma de gestão nas empresas, colocando em vigor indicadores que proporcionam à

gestão de topo uma percepção e compreensão da visão estratégica dos negócios, constituindo-

se como uma ferramenta de gestão que engloba todas as áreas funcionais da empresa,

traduzindo-a em um conjunto de indicadores, sejam eles financeiros ou não financeiros.

Segundo Teixeira (2003), o Balanced Scorecard, assumindo-se como um novo sistema

de gestão estratégica, produz um claro entendimento de como a decisão do gestor pode ter um

impacto diretamente não apenas na sua área de responsabilidade direta, mas também em toda

a estratégia da empresa, fazendo a ponte entre as ações de hoje e os objetivos de amanhã.

O BSC condiz, como, para os executivos, em uma ferramenta completa que traduz a

visão e a estratégia da empresa num conjunto coerente de medidas de desempenho

(KAPLAN; NORTON, 1997, p. 24). A proposta do BSC, é fazer com que todos os níveis da

organização, entendam a visão, missão e estratégia, ficando esclarecido sobre o que fazer, e

de que forma suas ações impactam no desempenho da empresa. A intenção é estreitar os

esforços, evitando a dispersão das ações e recursos empreendidos em favor do sucesso da

organização.

O Balanced Scorecard se traduz como um sistema completo que abrange sistemas de

medição tanto tático como operacionais. Por esse motivo, empresas inovadoras estão

utilizando o Scorecard como um sistema de gestão estratégica para administrar a estratégia

em longo prazo (ver Figura 3). Nesse sentido, o BSC adota uma filosofia para viabilizar

processos gerenciais críticos, através dos seguintes objetivos:

1. Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia.

2. Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas.

3. Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas.

4. Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico.



28

Figura 3 – O Balanced Scorecard como Estrutura para Ação Estratégica
Fonte: Canhadas, 2010 (Adaptado).

2.2.1.1 Esclarecer e Traduzir a Visão e a Estratégia

Segundo Kaplan e Norton (1997), o processo do Scorecard tem início com um

trabalho de equipe da alta administração para traduzir a estratégia de sua unidade de negócios

em objetivos estratégicos específicos. Ao estabelecer metas financeiras, a equipe deve

priorizar a receita e o crescimento de mercado, assim como a lucratividade ou a geração de

fluxo de caixa. Mas particularmente no caso da perspectiva do cliente, a equipe gerencial deve

ser clara quanto aos segmentos de clientes e mercados pelos quais estará competindo.

Ainda com base nos estudos de Kaplan e Norton, após o estabelecimento das metas

financeiras e do cliente, a organização deve buscar objetivos e medidas para seus processos

internos, constituindo em uma etapa de principais inovações e benefícios do Scorecard.

Os sistemas tradicionais de medição de desempenho, mesmo aqueles que se utilizam

de indicadores não financeiros, costumam se concentrar na melhoria dos custos, qualidade e

ciclos dos processos existentes (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 11). Como consequência, as

estratégias das empresas que antes priorizavam processos internos (produção, custos e

qualidade) mostraram se insuficientes face aos novos conceitos de foco no mercado, no

cliente e na criação de valor. (MILITO, C. M. et al., 2006).

Para os criadores do BSC, a ferramenta destaca os processos mais críticos para a

obtenção de um desempenho superior para clientes e acionistas. Nesse sentido, e através dessa
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percepção são revelados processos internos inteiramente novos, nos quais a organização

prima a excelência.

Por fim, quando se canaliza e dissemina as metas de aprendizado e crescimento, são

expostas as necessidades para investimentos expressivos na reciclagem de funcionários, na

tecnologia e nos sistemas de informações, e na melhoria dos procedimentos organizacionais.

Além disso, esses investimentos revelam inovações e melhorias importantes para os processos

internos de negócios, para os clientes e, por fim, para os acionistas.

2.2.1.2 Comunicar e Associar Objetivos e Medidas Estratégicas

De acordo com Kaplan e Norton (1997, p. 13), os objetivos e medidas estratégicas do

Balanced Scorecard são transmitidos à empresa inteira através de newsletters, quadros de

avisos, vídeos e até por via eletrônica usando softwares de trabalho em grupo e computadores

ligados em rede. A comunicação serve para mostrar a todos os funcionários os objetivos

críticos que devem ser alcançados para que a estratégia da empresa seja bem-sucedida.

Algumas empresas tentam decompor as medidas estratégicas de alto nível que compõem o

Scorecard da unidade de negócios, em medidas específicas de nível operacional. Nesse

sentido, pode-se citar como exemplo um objetivo de redução dos prazos, que pode ser

explanado em um objetivo de redução de setup. A partir do momento em que todos os

colaboradores compreendem os objetivos e medidas de alto nível, eles se tornam capazes de

estabelecer metas locais específicas e que apoiem cada unidade de negócios.

Para concepção do processo de comunicação, todos na empresa devem ter adquirido

uma clara compreensão das metas de longo prazo da unidade de negócios, além da estratégia

adequada para alcança-las.

2.2.1.3 Planejar, Estabelecer Metas e Alinhar Iniciativas Estratégicas.

Para Kaplan e Norton (1997), o Balanced Scorecard produz maior impacto ao ser

utilizado para induzir a mudança organizacional. Os altos executivos deverão estabelecer

metas para os objetivos do Scorecard, com três a cinco anos de antecedência, que, se

alcançadas, transformarão a empresa. As metas deverão representar uma descontinuidade no

desempenho da unidade de negócios.
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Nesse sentido, os executivos devem estabelecer metas de superação para seus

processos internos, de atendimento ao cliente e de objetivos de aprendizagem e crescimento, a

fim de alcançarem objetivos financeiros tão almejados.

O ideal é que as metas sejam bastante diversificadas e específicas a cada fator

determinante na organização. Assim, as metas relacionadas a clientes devem ser embasadas

na satisfação e superação das expectativas dos mesmos, bem como as preferências dos

potenciais e atuais clientes devem ser atendidas a um nível de excelência em desempenho.

Uma das propostas sugeridas por Kaplan e Norton, é a utilização do benchmarking

para incorporar as melhores práticas encontradas no mercado, assim como verificar a

compatibilidade das metas da unidade de negócio, em um nível de desempenho estratégico

aceitável.

Depois de estabelecidas as metas para os clientes, os processos internos e medidas de

aprendizado e crescimento, os executivos estarão com condições de alinhar suas iniciativas de

qualidade, tempo de resposta e reengenharia para alcançar os objetivos extraordinários. Dessa

forma, o Balanced Scorecard oferece a justificativa principal, além de foco e integração para

a melhoria contínua, a reengenharia e os programas de transformação. Em vez de limitar o

redesenho a quaisquer processos locais que produzam ganhos fáceis, os esforços gerenciais

serão dirigidos à melhoria e à reengenharia dos processos críticos para o sucesso estratégico

da empresa. As metas para as iniciativas estratégicas derivam de medidas do Scorecard tais

como, reduções radicais do tempo dos ciclos de processamento de pedidos, redução do tempo

de lançamento de novos produtos e aumento das qualificações dos colaboradores. Através de

uma série de relações de causa e efeito incorporadas ao Balanced Scorecard, essas

capacidades acabam sendo transformadas em um desempenho financeiro superior.

(KAPLAN; NORTON, 1997).

Outro benefício do BSC é a integração entre Planejamento Estratégico e Orçamento.

Toda essa formulação estratégica da empresa citada até o momento permite que a

empresa:

• Quantifique os resultados pretendidos a longo prazo.

• Identifique mecanismos e forneça recursos para que os resultados sejam

alcançados.

• Estabeleça referenciais de curto prazo para as medidas financeiras e não

financeiras do Scorecard.
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2.2.1.4 Melhorar o Feedback e o Aprendizado Estratégico.

Para Kaplan e Norton, o quarto e último processo gerencial é o mais inovador e

importante de todo o Scorecard, visto que incorpora na ferramenta um contexto de

aprendizagem estratégica. De acordo Kaplan e Norton, os executivos não dispõem, hoje, de

um procedimento para receber o feedback sobre sua estratégia e testar hipóteses em que ela se

baseia. Nesse sentido, o BSC tem como proposta, a monitoração e ajuste na implantação da

estratégia, e se for condizente, efetuar mudanças fundamentais.

Através dos referenciais de curto prazo para as medidas financeiras e não financeiras

do BSC, as revisões gerenciais mensais e trimestrais continuarão acompanhando os resultados

financeiros. O mais importante, todavia, é que elas passarão a examinar minuciosamente se a

unidade de negócio está alcançando suas metas no que diz respeito aos clientes, aos processos

internos e à inovação; aos funcionários, aos sistemas e aos procedimentos. As revisões e

atualizações gerenciais deixarão de analisar o passado para aprender sobre o futuro. Os

executivos discutirão como os resultados passados foram alcançados, mas também se suas

expectativas para o futuro permanecem viáveis (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 16).

O Aprendizado estratégico tem como origem o esclarecimento de uma visão

compartilhada que a empresa como um todo deseja alcançar. Nesse sentido, o uso de medidas

como linguagem ajuda a esclarecer conceitos complexos e muitas vezes obscuros, gerando o

consenso entre os altos executivos. Já o processo de comunicação, une todos os indivíduos

para ações que permitam que objetivos organizacionais se alastrem por toda organização. A

construção do Scorecard, com sua ênfase nas causas e efeitos, induz o raciocínio sistêmico

dinâmico. Nesse sentido, profissionais das diversas áreas da organização passam a assimilar

como as peças se encaixam como suas funcionalidades influenciam outras pessoas, e por fim,

a empresa inteira. O processo de planejamento, estabelecimento de metas e iniciativas

estratégicas, define metas específicas e quantitativas de desempenho para a empresa,

formando um conjunto equilibrado de resultados e vetores de desempenho. A comparação

entre as metas de desempenho desejadas e os níveis atuais, ressalta o desempenho que deverá

ser o norte das novas iniciativas estratégicas, bem como a empresa vem se desenvolvendo

rumo a esse objetivo.

É importante nesse momento, destacar a importância dos três processos citados

acima para a implantação do Balanced Scorecard, porém não são aplicadas com sucesso se

não puderem ser seguidos de uma análise de seu desempenho.
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2.2.2 QUATRO PERSPECTIVAS DO BSC

Com base nos estudos de Kaplan e Norton (1997), pode-se dizer que o BSC é

baseado em quatros perspectivas, conforme Figura 4, que são: financeira, do cliente, dos

processos internos da empresa, e do aprendizado e crescimento, constituindo como base

sustentável de apoio e aprendizado organizacional, criando instrumentos para o aprendizado

organizacional em nível executivo.

Figura 4 – O Balanced Scorecard fornece a estrutura necessária para a tradução da estratégia em termos
Operacionais.

Fonte: Alves, 2011 (Adaptado).

A perspectiva financeira avalia a lucratividade da estratégia. As medidas financeiras

de desempenho indicam se a estratégia de uma empresa, sua implantação e execução, estão

contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros. Objetivos financeiros geralmente

estão relacionados à lucratividade e são medidos através do valor econômico agregado, renda

operacional, ou retorno sobre o investimento tendo em voga o crescimento da receita e

produtividade.

O Balanced Scorecard mantém as perspectivas financeiras de maximização do lucro

como o objetivo final. Medidas de desempenho financeiro indicam se a estratégia da empresa,

incluindo a sua implementação e execução, estão contribuindo para a melhoria da linha de

fundo (KAPLAN; NORTON, 2004). Portanto, tem como principal foco medir e avaliar
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resultados que o negócio proporciona e necessita para seu crescimento e desenvolvimento, e

também para satisfação dos stakeholders da organização.

Já na perspectiva do cliente, é possível identificar os segmentos de cliente e de

mercado visados e as medidas do êxito da empresa nesse segmento. Identificar os fatores que

são importantes na concepção dos clientes é o fator crucial e de extrema importância do BSC,

visto que o cliente é o consumidor final, e como tal exige cada vez mais produtos elaborados.

O vetor de medida dessa perspectiva poderia ser a repetição e a ampliação das vendas aos

clientes existentes, resultados de um alto grau de lealdade entre esses clientes (KAPLAN;

NORTON, 1997, p. 30).

A perspectiva do cliente permite a articulação de estratégias de cliente e mercado que

proporcionarão em longo prazo maiores lucros financeiros. Em termos de indicadores

considerados como cruciais nessa perspectiva, pode-se citar: a participação de mercado,

aquisição, retenção, fidelidade e nível de satisfação dos clientes.

Na perspectiva dos processos internos, são identificados os processos internos críticos

que impactarão fortemente nos resultados finais, na percepção e satisfação dos clientes. A

identificação dos “gargalos” internos não é o suficiente no alcance da produtividade e

objetivos da empresa. Nesse sentido, são necessárias constantes revisões de procedimentos,

identificando processos inteiramente novos embasados nos objetivos financeiros, alicerçados

à inovação e perspectivas externas. A proposta é de trazer fatores externos no aprimoramento

de processos internos.

Assim, a detecção de processos críticos por meio da cadeia de valor permite com base

na satisfação dos clientes, a seleção dos indicadores de desempenho que melhor quantifiquem

os processos críticos. Conforme mostrado na Figura 5, Kaplan e Norton (1997) propõe a

cadeia de valor para processos internos, a fim de detectar os indicadores com visão de

processo, não apenas financeiros.

Figura 5 – A Perspectiva dos Processos Internos – O Modelo da Cadeia de Valores Genérica.
Fonte: Kaplan e Norton, 1997.
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A quarta e última perspectiva do Balanced Scorecard desenvolve objetivos e

iniciativas de adequação da infraestrutura para gerar aprendizagem, crescimento e melhoria

em longo prazo. Sendo o aprendizado e crescimento organizacionais, obtidos através de três

fatores fundamentais, que são: pessoas, sistemas, e procedimentos organizacionais. Os

objetivos estabelecidos nas perspectivas financeiras, do cliente e dos processos internos,

revelam onde a empresa deve se desenvolver para obter um desempenho excepcional. Os

objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento oferecem a infraestrutura que

possibilita a aprendizagem e disseminação dos objetivos almejados nas outras três

perspectivas. Os objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento são os vetores de

resultados excelentes nas três primeiras perspectivas do Scorecard (KAPLAN; NORTON,

1997). O Balanced Scorecard enfatiza a importância de investir no futuro, e não apenas em

áreas tradicionais de investimento, como novos equipamentos, pesquisa e desenvolvimento de

novos produtos. As empresas devem existir também na infraestrutura - pessoal, sistemas e

procedimentos - se quiserem alcançar objetivos ambiciosos de crescimento financeiro a longo

prazo. (KAPLAN; NORTON, 1997).

2.2.3 MAPA ESTRATÉGICO

A Estratégia se condiz em uma relação de causa e efeito que norteiam as ações da

organização, cuja diretriz se da pelos objetivos estratégicos que se encontram embasados nas

quatro perspectivas do BSC. Nesse sentido, e através dos resultados financeiros, pode-se

evidenciar a satisfação dos clientes. Assim o aumento do valor para o cliente descreve como

melhora os processos internos para alcançar a fidelidade do mesmo, criando assim o valor

percebido por ele.

De acordo com os pesquisadores e fundadores do BSC, Kaplan e Norton (1996), o

Mapa Estratégico se fundamenta como uma ferramenta base para a construção do Balanced

Scorecard, visto que faz a conversão de cada indicador do BSC em uma parte integrante da

relação de causa e efeito, ligando o resultado esperado da estratégia a uma série de vetores

que induzirão a tais consequências, possibilitando de tal forma o alinhamento estratégico da

organização.

Para Kaplan e Norton (2004), o mapa estratégico fornece a especificidade necessária

para traduzir declarações gerais sobre direção de alto nível e estratégia, em objetivos
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específicos que são mais significativos para todos os funcionários fazendo com que possam

agir. Começando por olhar para as perspectivas financeiras de equilibrados indicadores de

desempenho e trabalhar sucessivamente através do cliente, perspectivas internas e

aprendizado e crescimento.

Nesse sentido, o Mapa Estratégico tem como principal foco complementar o BSC

proporcionando uma ilustração de como se comporta a estratégia, melhorando a clareza no

foco através do detalhamento das quatro perspectivas do Balanced Scorecard.

No desenvolvimento do Mapa Estratégico segregado pelas quatro perspectivas,

conforme Figura 6, Kaplan e Norton começam seu desdobramento pelos objetivos financeiros

da organização, visto que o equilíbrio entre o componente financeiro de longo prazo

(crescimento) e de curto prazo (produtividade) é o organizador de apoio aos níveis restantes

do mapa estratégico.

Figura 6 – Mapa Estratégico.
Fonte: Canhadas, 2010.
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2.2.4 IMPLANTAÇÃO DO BSC

Kaplan e Norton (1997) desenvolveram um plano típico e sistemático utilizado para

criar o Scorecard em diversas organizações. Dessa forma, se executado de forma adequada,

este processo de quatro etapas incentivará o comprometimento com o Scorecard entre os

executivos e gerentes, e produzirá um Balanced Scorecard útil, bem como os ajudará a

alcançar os objetivos de seus programas (KAPLAN; NORTON, 1997, p.314).

Nesse sentido, o processo de modelagem do Balanced Scorecard proposto por Kaplan

e Norton (1997:314-324) baseia-se nas seguintes etapas:

 Definição da Arquitetura de Indicadores: Tem como principal foco uma

compreensão e análise do negócio embasado em perspectivas e decisões

futuras, bem como resgatar diretrizes estratégicas comparando com o

Planejamento futuro do negócio. Outro fator importante desta etapa é a

capacitação interna para um processo de análise contínuo da estratégia

organizacional. Possui duas tarefas que são a seleção da unidade

organizacional adequada - pois muitas vezes o desenvolvimento da ferramenta

em nível coorporativo pode ser muito complexo - e a identificação das relações

entre a unidade de negócio e as corporações.

 O Consenso em função dos Objetivos Estratégicos: As atividades desta etapa

implicam em designar os objetivos estratégicos nas quatro perspectivas do

BSC. Sendo que o surgimento de falhas deve ser corrigido através de

discussões e análises do Planejamento estratégico da empresa. Nesse sentido,

ao analisar a coerência dos objetivos às perspectivas do modelo, poderão surgir

outras dimensões aliadas, bem como alteração das já existentes.

Dessa forma, são realizadas três atividades para o desenvolvimento desta

etapa:

Realização da primeira séria de entrevista, onde é preparado o material

básico do BSC, assim como documentos internos da unidade contendo

suas diretrizes organizacionais e informações externas importantes,

sendo realizadas sucessivamente entrevistas com os executivos de

aproximadamente 90 minutos;
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Sessão de síntese, onde são sintetizadas todas as informações da

entrevista pelo arquiteto e demais envolvidas no projeto, formando uma

lista de classificação de objetivos nas quatro perspectivas;

Workshop Executivo 1: nessa fase o arquiteto marca e realiza uma

reunião com a equipe da alta administração para dar início ao processo

de geração de consenso em relação ao Scorecard (KAPLAN;

NORTON, 1997, p.318). Nesse sentido, é realizado um debate em

grupo sobre as declarações de estratégia e missão, até que seja atingido

um consenso. A partir de então, o grupo responde perguntas referentes

às quatros perspectivas de negócio de forma sequencial. Ao final da

reunião, um número reduzido de objetivos estratégicos para cada

perspectiva, assim como uma descrição detalhada e uma lista de

indicadores potenciais, terá sido identificado pela equipe executiva. Por

fim, o arquiteto prepara e distribui um documento contendo suas

conclusões em forma de mapa estratégico.

 Escolha e Elaboração dos Indicadores: Nessa etapa são realizadas duas

atividades: Reuniões de subgrupos cujos objetivos principais são: 1) refinar a

descrição dos objetivos estratégicos de acordo com as intenções expressas no

primeiro workshop executivo; 2) Para cada objetivo, identificar o indicador ou

indicadores que melhor captam e comunicam a intenção do objetivo; 3) Para

cada indicador proposto, identificar as fontes das informações e ações

necessárias para tornar essas informações acessíveis; e para cada perspectiva,

identificar as relações críticas entre os indicadores dessa perspectiva, bem

como entre ela e as outras perspectivas do Scorecard. Tentar identificar de que

maneira cada medida influencia a outra (KAPLAN; NORTON, 1997, p.318).

 A segunda atividade desta etapa é outro workshop que conta com a

participação da equipe da alta administração, bem como gerentes. A finalidade

é debater a visão, a estratégia, os objetivos e indicadores da organização para o

desenvolvimento de um plano de implementação.

 Elaboração do Plano de Implementação: Composta de três tarefas, sendo que

na primeira é realizado o plano de implementação. Já na segunda atividade, a

equipe executiva se reúne para chegar a uma conclusão final sobre as diretrizes

estratégicas e validar as metas propostas. Dessa forma, o processo termina com
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o direcionamento das várias iniciativas de mudanças da unidade aos objetivos,

indicadores e metas do Scorecard. Por fim, a terceira tarefa dessa etapa é a

finalização do plano de implementação do Balanced Scorecard que deve ser

integrado ao sistema gerencial da organização.

2.2.5 VANTAGENS DO BSC

O BSC deixou de ser um sistema de medição aperfeiçoado para se transformar em um

sistema gerencial essencial. Ele é usado como principal ferramenta organizacional para

importantes processos gerenciais: estabelecimento de metas individuais e de equipe,

remuneração, alocação de recursos, planejamento, orçamento, feedback e aprendizados

estratégicos (MILITO, C. M. et al, 2006).

Inúmeros são os benefícios adquiridos pelas organizações através do modelo de

desempenho BSC, a começar pelo esclarecimento das diretrizes estratégicas que norteiam a

empresa: missão, visão e valores e pela integração de indicadores de resultados a indicadores

de tendência, formalizando a estratégia. Outro benefício está relacionado à comunicação

estratégica, que segundo Young e O’Byrne (2001) apud Kallás (2003), pela identificação de

indicadores de desempenho não financeiros, o Balanced Scorecard se torna não somente uma

ferramenta de gerenciamento de performance, avaliação e recompensa, mas também um

mecanismo para transmitir a visão estratégica da alta direção para toda a organização.

Pode-se destacar também, que o BSC considera diferentes grupos de interesses na

análise e execução da estratégia. A análise formal dos diferentes grupos de interesses

(stakeholders) foi impulsionada a partir da década de 1970 pelos avanços da teoria dos

contratos, quando diversos economistas estabeleceram uma nova forma de analisar que não as

clássicas teorias de equilíbrio (KALLÁS, 2003, p. 67-68).

Para Kaplan e Norton (2000), a velocidade com que estratégias novas produzem

resultados, indica que o sucesso da empresa não é apenas devido a grandes investimentos,

produtos novos ou serviços fora do comum, ou simplesmente da construção de ativos

tangíveis ou intangíveis, mas sim por abusar melhor de sua capacidade e ativos já existentes,

sendo esse benefício alcançado através do Balanced Scorecard.
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2.2.6 DESVANTAGENS DO BSC

Alguns pontos fracos envolvem o modelo de desempenho operacional Balanced

Scorecard, que baseado nos estudos de Fernandes (2002), é dado como a busca do

alinhamento de objetivos que visa o alcance da Estratégia e Visão. Dessa forma, a busca se

inicia pela dimensão das pessoas, se reflete no processo de trabalho interno, e que em última

análise produzirá valor aos clientes, entre eles os stakeholders do negócio, cuja centralidade,

no caso americano, são os acionistas. Nesse sentido, Fernandes (2002) ressalta que não é por

acaso que todos os objetivos apontam e se finalizam na dimensão financeira de sistemas, mais

propriamente no conceito de Dinâmica de Sistemas (System Dynamics).

Outro fator de fraqueza do Balanced Scorecard diz respeito a não haver conexões do

modelo com restrições. Como exemplo, se pode citar a defesa que o modelo faz de que a

estratégia adotada através do BSC traz qualidade dos serviços e consequentemente

crescimento da demanda dos clientes. Sabe-se, no entanto, que todos os recursos são limitados

no tempo e, portanto, para certo número de clientes, o nível da qualidade do atendimento

tende a se erodir, evidenciando um trade-off que não poderia ser desconsiderado numa

estratégia que implique em resultados de médio prazo (FERNANDES, 2002, p.04). Nesse

sentido, o desdobramento unidirecional parte da premissa de que as melhorias, ganhos ou

qualquer consecução de objetivos são livres de ônus sistêmico, ou seja, não mantêm conexão

com as restrições impostas pelo sistema, como disponibilidades de capital financeiro e/ou

intelectual, estrutura organizacional, interesses, trade-offs entre objetivos, ou o efeito do

tempo (FERNANDES, 2002, p. 03).

2.3 CONCLUSÃO DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Através do estudo levantado, é notório, portanto, que a maior carência e motivo de

falência das organizações são a falta de estratégias eficazes aliadas ao Planejamento

Estratégico consolidado, bem como a falta de efetividade em sua implantação.

Muitos são os aspectos que levam uma organização a estar vinculada a ativos apenas

tangíveis e financeiros internos, sendo estes de fácil manuseio e resposta rápida ao

administrador.
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Portanto, a combinação de três fatores: Estratégias, Planejamento da Estratégia e

Ação, são fundamentais na era mercadológica flexível e competitiva em que vivemos.

Nesse sentido, muitas empresas chegam a estudar e detectar as estratégias mais

viáveis, mais não consegue colocar em prática o plano estabelecido. Assim, as ideias ficam

esquecidas por maior comodidade.

Dessa forma, o Balanced Scorecard (BSC) é desenvolvido como modelo de medição

de desempenho cada vez mais utilizado e agregado às unidades organizacionais. Tendo como

principal foco a ação como fator crucial para a vantagem competitiva. É uma ferramenta

completa que traduz a visão e estratégia da empresa num conjunto coerente de medidas de

desempenho, bem como se mostra um sistema completo que abrange sistemas de medição

táticos e operacionais.

Outro fator de grande importância do BSC está no fato de avaliar processos internos

críticos propiciando melhorias, bem como surgimento de novos processos cruciais. Além

disso, através da análise de todas suas perspectivas de cima para baixo, é possível uma

simplificação em uma relação de causa e efeito através do Mapa Estratégico proposto. O

relacionamento entre as perspectivas é embasado no fato de que a satisfação dos clientes e

qualidade nos serviços e produtos ofertados traz como melhor resposta resultados financeiros,

cujo relacionamento é propiciado através da cadeia de valores proposta por seus criadores

Kaplan e Norton (1997).

É importante destacar também como fator mínimo de exigência, o envolvimento de

todos os níveis hierárquicos da empresa na implantação do Balanced Scorecard, para obter

melhores resultados financeiros, bem como nos processos e comunicação interna. Na

modelagem do BSC, a colaboração se mostra como fator crucial na execução, exigindo o

envolvimento de todos.

Por esse motivo, cada vez mais empresas inovadoras estão utilizando o Scorecard

como um sistema de gestão estratégica para administrar a estratégia em longo prazo, assim

como fator de alavancagem competitiva.
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3. DESENVOLVIMENTO

3.1 O MODAL FERROVIÁRIO NO BRASIL

Caracterizado por transportar maiores volumes de carga, possuir maior eficiência

energética, menores custos logísticos, e além de ser um transporte mais seguro devido a

grande frequência de furtos e acidentes envolvidos nos transportes rodoviários, o transporte

ferroviário de carga se mostra mais atrativo, exportando produtos diversos que aquecem a

economia brasileira (JUNQUEIRA, 2013).

Dentre outras, as principais cargas transportadas por grande parte das ferrovias, são:

grãos, commodities em geral, produtos siderúrgicos, minério de ferro, derivados de petróleo,

carvão mineral, calcário, cimentos, adubos e fertilizantes, contêineres. Em termos de

produção, o país é um dos maiores produtores mundiais de grãos e minério de ferro, cargas

tipicamente ferroviárias (ANTT, 2014).

Destacando a evolução histórica das ferrovias, segundo DNIT (2009) apud IPEA

(2014), na primeira metade do século XX o modal ferroviário surge unicamente como

transporte para as commodities brasileiras em direção aos principais portos. Não havia a

intenção de articular o território, nem de integrar as regiões remotas. Desse modo, pequenas

ferrovias dispersas e isoladas foram surgindo e perdendo sua viabilidade econômica. Nesse

momento, o governo interviu estatizando várias companhias ferroviárias, centralizando o

comando das mesmas em uma única empresa, que em 1957 unificou 42 ferrovias: a rede

Ferroviária Federal S/A (RFFSA).

No entanto, com as crises ocorridas no país na década de 70 (crise do petróleo), a

RFFSA tornou-se inviável ocorrendo assim, em 1992, o processo de privatização conhecido

como Programa de Desestatização Nacional (PDN). Dessa forma, a RFFSA passa a ser

conduzida por empresas privadas e a transportar unicamente carga, sendo uma delas a MRS

Lógística S/A, empresa alvo de estudo neste trabalho.

3.2 A EMPRESA

O estudo de caso foi realizado na empresa MRS Logística, uma concessionária que

controla, opera e monitora a Malha Sudeste da Rede Ferroviária Federal. Foi fundada em

1996, a partir da Malha Sudeste da RFFSA, abrangendo as superintendências regionais SR3 e
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SR4 (Juiz de Fora e São Paulo). São 1.643 Km de malha - trilhos que facilitam o processo de

transporte e distribuição de cargas em uma região que concentra aproximadamente 55% do

produto interno bruto do Brasil e onde estão instalados os maiores complexos industriais do

país. Pela malha da MRS também é possível alcançar os portos de Itaguaí e de Santos (o mais

importante da América Latina).

O foco das atividades da empresa, se da pelo transporte ferroviário de cargas gerais,

como minérios, produtos siderúrgicos acabados, cimento, bauxita, produtos agrícolas, coque

verde e contêineres; e na logística integrada, que implica planejamento, multimodalidade e

transit time definido. Ou seja, uma operação de logística completa. Para desenvolver suas

atividades com eficácia, a MRS trabalha com equipamentos modernos de GPS (localização

via satélite com posicionamento de trens em tempo real), sinalização defensiva, detecção de

problemas nas vias com apoio de raios-X e ultrassom para detectar fraturas ou fissuras nos

trilhos (MRS, 2005-2009).

A Empresa se mostra bem estruturada no que tange a metas sobre preservação do

meio ambiente, implementando vários programas de cunho ambiental. Alguns exemplos são:

recuperação de áreas degradadas com emprego de revestimentos vegetais, gerenciamento de

resíduos e adoção de medidas preventivas para eliminação de processos poluidores. A

responsabilidade social também é destacada nas ações da empresa, pois são implantadas

diversas medidas sobre procedimentos operacionais, capacitação de recursos humanos,

conscientização e emprego de tecnologias, a fim de garantir o transporte eficiente e seguro

não só de suas cargas, mas também de seus funcionários.

A MRS tem como objetivo para os próximos anos, alcançar o topo da eficiência

operacional. Diferenciais competitivos, reestruturação de processos existentes para conquista

de novos clientes, investimento em pessoal e ampliação da participação no mercado de carga

geral, estão em pauta para fazer da MRS a melhor operadora logística ferroviária do país.

A Figura 7 mostra a localização da malha da empresa MRS Logística S.A.
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Figura 7 – Cobertura da malha ferroviária da MRS Logística S.A
Fonte: MRS, 2015.

3.3 O PROBLEMA OBSERVADO

Assim como outras ferrovias, a empresa MRS Logística S.A que vem se destacando

em relação ao volume transportado de aproximadamente 164,1 milhões de toneladas em 2014,

necessita de paradas para realização de algumas atividades a fim de promover a segurança no

serviço prestado. Nesse sentido, e ao mesmo tempo em que essas atividades são de extrema

importância para a circulação segura e produtiva dos trens, muitas vezes demandam grande

tempo em sua execução, fazendo com que o mesmo fique parado sem circular grande parte do

ciclo, e consequentemente tenha uma queda em sua produtividade.

Para dar subsídio a diversas atividades, a MRS possui pátios onde é possível a

realização de manobras, cruzamento, troca de equipagem, anexação e retirada de vagão, entre

outras (Anexo C).
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Porém, alguns pátios que realizam maiores números de atividades, e ou possuem

terminais de carga/descarga, e que em sua maioria são considerados estratégicos para a

empresa devido a sua grande movimentação e ou localização, enfrentam em grande parte

problemas como congestionamento de vagões, atraso na descarga, atraso na manobra, atraso

no cumprimento da entrega ao cliente, entre outros. Paralelo a essa situação se destaca os

clientes que são fundamentais stakeholders na cadeia de produção, demandando exatidão e

cumprimento da entrega no horário previsto.

É nesse sentido, que o trabalho visa através da ferramenta de desempenho de gestão

Balanced Scorecard e de suas perspectivas, focar no aumento da comunicação interna e

alcance das estratégias traçadas para esse pátio, para isso é desenvolvido um painel de

controle de indicadores que auxiliarão no alcance da redução de problemas para IEF.

3.3.1 PÁTIO IEF

O Pátio conhecido por Manoel Feio (IEF) que integra a malha ferroviária da empresa

MRS Logística, se destaca dentre outros aspectos por sua localização estratégica, pois está

situado no entroncamento entre a linha ferroviária da empresa e a Companhia Paulista de

Trens Metropolitanos (CPTM), bem como pela sua capacidade atual de atendimento a

diversas atividades devido a sua significativa estrutura, contendo diversas linhas que facilitam

a manobra e aguardo de trens para entrada na malha ferroviária da Companhia Paulista. Outro

aspecto que o torna um diferencial é a capacidade para descarga com uma estrutura contendo

três terminas.

No entroncamento citado entre a linha ferroviária da MRS logística e a CPTM, os

trens seguem para distribuição de cargas na baixada santista, ou seguem pelo trecho da CPTM

para alcançarem a ALL (América Latina Logística), onde há um fluxo mais intensivo no

transporte de containers.

A Figura 8 retrata a localização do pátio.
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Figura 8 – Pátio de Manoel Feio, cobertura da malha MRS Logística S.A.
Fonte: ANTT, (Adaptada).

O pátio é de uma dimensão representativa, e possui três terminais de descarga:

 TMI: Com capacidade atual de descarga de 40 vagões para uma manobra,

podendo chegar a 60 vagões para duas manobras.

 TESMAF: Com capacidade atual para descarga de 20 vagões.

 USIMINAS: Com capacidade atual para descarga de 30 vagões.

Segundo Reis (2009), o pátio de Manoel Feio por estar no início do trecho CPTM

sofre algumas influências de operação da Companhia, como:

• Aguardar - Licença de outra Ferrovia: É o registro da parada dos trens que

aguardam licença para circular na malha de outra empresa de transporte de carga. O aguardo

pode ocorrer em pátio de intercâmbio ou pátio pertencente à outra malha ferroviária. Neste

contexto se enquadram os trens que aguardam licença para circular na CPTM, tendo já

atingido o horário de faixa (caso este horário não tenha ainda acontecido, deve se usar a

atividade Aguardar Faixa Metropolitana).

• Aguardar - Faixa Metropolitana: Evento utilizado para registrar paradas de trens em

função de preferência de trens Metropolitanos da CPTM (São Paulo após Manoel Feio)

aguardando faixa de circulação.
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• Aguardando Horário de Grade: Código usado durante o aguardo de um trem,

formado e liberado que não pode ser antecipado para não causar congestionamento em outro

pátio, por motivo de chegada antecipada em relação ao horário previsto em grade. Sendo que

os recursos de equipagem, locomotivas, vagões e documentos, devem estar disponíveis de tal

forma que, no horário programado de partida, o trem possa circular imediatamente.

• Defeito de Sinalização em Outra Ferrovia: Código utilizado para caracterizar trens

que estão autorizados a circular para outra ferrovia, mas se vêm impedidos devido a

problemas na sinalização.

3.4 MAPA ESTRATÉGICO

Apesar de a empresa não ter definido claramente seus objetivos estratégicos para o

pátio de Manoel Feio, definiu-se junto aos gestores da área de Controle Operacional, quatro

objetivos estratégicos que iriam compor o mapa estratégico.

Estes objetivos atenderam às perspectivas de “Aprendizado e Crescimento”,

“Processos Internos” e “Clientes”. Não foi considerada a perspectiva “Financeira” devido à

impossibilidade de acesso aos resultados.

A Figura 9 apresenta o mapa estratégico com estes objetivos para as três perspectivas.
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Figura 9 – Mapa Estratégico.
Fonte: Desenvolvido pelo autor.

3.5 AS PERSPECTIVAS DO BSC

3.5.1 PERSPECTIVA DE APRENDIZADO E CRESCIMENTO

A perspectiva de aprendizado e crescimento desenvolve objetivos e iniciativas de

adequação da infraestrutura para gerar aprendizagem, crescimento e melhoria em longo prazo,

que podem ser obtidos através de três fatores fundamentais: pessoas, sistemas e

procedimentos organizacionais (SAUAIA, 2008).

Em relação à perspectiva de aprendizado e crescimento, o objetivo é melhorar o

sistema de comunicação interna. Dessa maneira, foi observado, que não havia a comunicação

interna entre diversas áreas da empresa paralela à comunicação com o cliente, principalmente

entre os setores envolvidos com o transporte e atividades no pátio de Manoel Feio, que são:

programação de trens, engenharia, planejamento e o gestor do pátio Manoel Feio.
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Para atingir esse objetivo propuseram-se duas medidas, sendo elas: uma reunião

mensal após a segunda quinzena do mês para realização do plano mensal de volume da

empresa. Desenvolvimento de um painel de indicadores operacionais, tendo como foco

promover a comunicação interna e gestão á vista através da disseminação da informação.

No plano mensal de volume, é estabelecido o volume a ser transportado para cada

cliente, tendo como principais parâmetros, dentre outros, os recursos disponíveis da empresa e

o volume demandado por cada cliente para o mês seguinte.

Assim, essa reunião tem como foco através da presença de todos os envolvidos no

transporte para Manoel Feio, assim como a presença do cliente, destacar todos os trade-offs e

dificuldades no atendimento ao mesmo. O intuito é de que todos os representantes negociem o

atendimento ao cliente todo mês levando em consideração as limitações atuais, de forma a

acordar somente o que é possível de cumprimento. Havendo, a partir de então,

comprometimento no atendimento do que foi negociado.

Por conseguinte, em consenso de todos, os recursos seriam estudados para serem

empregados da melhor forma, com o intuito de melhorar o atendimento e satisfação do cliente.

Á vista disso, a presença do cliente é muito importante, pois o mesmo ficará a partir de então,

ciente e de acordo com o que lhe pode ser ofertado devido às limitações atuais. A reunião

deve ser realizada presencialmente. Não sendo possível a presença de todos, ela deve ocorrer

através de videoconferência.

Outra medida proposta é o desenvolvimento de um painel de indicadores

operacionais para gestão do pátio Manoel Feio, contendo informações da situação real vivida

pelo mesmo. Esse painel deverá ser divulgado frequentemente para os colaboradores, para

que todos estejam cientes de que esse pátio tem se tornado um gargalo atualmente, e possam

colaborar de maneira a reduzir o impacto do mesmo.

3.5.2 PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

A perspectiva dos processos internos tem como foco identificar os processos internos

críticos que impactam fortemente nos resultados finais, na percepção e satisfação dos clientes

(SAUAIA, 2008).
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Nesse sentido, a análise dessa perspectiva aliada à gestão do pátio Manoel Feio, tem

como proposta identificar os problemas enfrentados pelo pátio, que são provocados por

processos internos críticos, e buscar melhorias para a resolução dos mesmos.

Como já citado, a malha da Companhia Paulista possui restrições de capacidade por

ser desenvolvida para o transporte de passageiros. Nesse sentido, muitos trens que chegam ao

pátio de IEF com grande número de vagões carregados, devem desanexar o número ideal de

vagões, com o intuito de atender os parâmetros de circulação na Companhia. Essa situação

gera acúmulo de vagões carregados em Manoel Feio que ocupam linhas que deveriam estar

sendo utilizadas para a realização de outras atividades, além de ficarem com a carga desses

vagões “presa”, gerando o não cumprimento para com o cliente da entrega da carga no horário

previsto. Com o não cumprimento da entrega o cliente perde a confiança que deposita na

empresa.

Outros fatores que provocam o “congestionamento” do pátio de Manoel Feio, dentre

outros, são: atrasos no transit time do trem, provocando chegada em Manoel Feio após o

horário da faixa de circulação na Companhia Paulista, tendo assim que aguardar o próximo

horário de faixa; quando a carga possui destino no próprio pátio Manoel Feio e há

descarregamento de vagões nesse pátio, a programação deve formar um trem embasado na

capacidade de descarga dos três terminais, o que pode não acontecer, devido acordo com o

cliente de uma carga maior do que os terminais suportam, causando mais uma vez acúmulo de

vagões carregados no pátio.

Por vezes, além da programação de trens com carga acima da capacidade dos

terminais do pátio Manoel Feio ou de circulação na CPTM, também ocorre à programação de

dois ou mais trens para o mesmo destino, IEF, em um pequeno intervalo de tempo com pouco

carregamento. Assim, são formados dois trens com pouca carga, sendo que o total

transportado nos dois conseguiria ser atendido apenas por um trem, aumentando

consequentemente o consumo de combustível, visto que é necessário o dobro de locomotivas.

Nesse caso, também há uma maior necessidade de maquinista para conduzir os dois trens.

O gargalo de vagões também ocorre no fluxo contrário, ou seja, quando o trem volta

da CPTM. Essa situação ocorre, pois a quantidade de vagões que circula na CPTM é pequena

devida á restrições de carga. Assim, quando volta da Companhia, esses vagões devem esperar

outros vagões vazios para formar apenas um trem com o intuito de diminuir deslocamentos.

Dessa forma, os trens que voltam com vagões vazios da CPTM os desanexam no pátio,

causando acúmulo destes em IEF.
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O pátio também concentra uma grade interna para atendimento aos trens no horário

planejado. Esse horário muitas vezes não consegue ser cumprido, pois necessita de mão de

obra (equipagem) disponível para manobras e descarregamento de vagões. Nesse sentido,

houve um aumento de equipagem para atendimento a esse pátio, mas a aderência à grade

interna de Manoel Feio ainda é baixa.

Em relação á perspectiva de processos internos, definiu-se dois objetivos estratégicos,

que são: performance de atendimento ao cliente e otimização do gargalo. Esses dois objetivos

foram definidos devido às dificuldades enfrentadas pelo pátio de Manoel Feio que tem se

tornado um gargalo e consequentemente não consegue atender o cliente da maneira prevista.

A perspectiva de “aprendizado e crescimento”, que tem como objetivo melhorar à

comunicação interna proporciona suporte necessário para que os objetivos estratégicos da

perspectiva “processos internos” sejam alcançados. Desse modo, com o aprimoramento da

comunicação interna através da divulgação do painel de gestão do pátio Manoel Feio, o

processo se torna mais eficiente, diminuindo o acúmulo de vagões no pátio, bem como

melhorando o atendimento ao cliente.

3.5.3 PERSPECTIVA CLIENTE

Já na perspectiva do cliente, é possível identificar os segmentos de cliente e de

mercado visados e as medidas do êxito da empresa nesse segmento. Assim, é importante a

identificação de fatores que são importantes na concepção dos clientes visto que o mesmo é o

consumidor final.

Com base no modelo das cinco forças competitivas de Porter (2006, p. 20), a força

do cliente cresce significativamente quando o número de clientes importantes é pequeno,

quando o produto afeta fortemente a lucratividade dos clientes e quando o nível de

informação dos clientes é alto. Dentro deste contexto enquadra-se fortemente a MRS. Logo,

forte atenção deve ser dada, pois a ameaça do surgimento de novos entrantes e do aumento da

concorrência cresce, diminuindo assim o poder de barganha da empresa (PORTER, 2006).

Visão similar pode ser considerada em relação a produtos substitutos. Conforme

Porter (2006), a existência de substitutos próximos, bem como o baixo custo de mudança, a

lucratividade dos produtos substitutos e a agressividade dos mesmos, acirram a concorrência e

diminuem o poder de barganha da empresa. Dentro do contexto logístico no Brasil, a



51

concorrência com o frete rodoviário é sempre difícil. Isto se deve a força que este setor tem no

país (FERNANDES, S. T. et al., 2009). Logo, a empresa deve estar sempre atenta à

possibilidade de substituição por parte do cliente.

Em relação à perspectiva do cliente, o objetivo estratégico definido é a satisfação do

cliente. Nesse sentido, através do alcance do objetivo estratégico da perspectiva “aprendizado

e crescimento”, que é de melhorar à comunicação interna, é possível o atendimento aos

objetivos da perspectiva “processos internos” otimizando o gargalo, assim como a melhora do

atendimento ao cliente. Por conseguinte, com o atendimento aos objetivos das duas

perspectivas citadas, os objetivos da perspectiva “cliente” são alcançados através do aumento

da satisfação do mesmo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 PAINEL DE GESTÃO DO PÁTIO IEF

Com o intuito de medir, acompanhar, melhorar a comunicação interna e dar suporte à

tomada de decisões sobre os frequentes problemas citados no Pátio de Manoel Feio, foi

desenvolvido um Painel de Controle com diversos indicadores operacionais que evidenciam

os problemas atuais enfrentados pelo pátio, bem como permite tomar decisões estratégicas

que promovam melhoras significativas na gestão do mesmo.

Além dos benefícios citados com a divulgação do painel, têm-se como razão para seu

acompanhamento as três perspectivas do BSC analisadas neste trabalho, visto que o objetivo

da perspectiva aprendizado e crescimento é exatamente melhorar a comunicação interna,

identificada como um fator precário na empresa e de forte oportunidade de melhoria. Assim,

através da divulgação do painel, se permitiu uma disseminação da informação por toda a

empresa.

O Painel de Gestão do pátio Manoel Feio, possuem diversos indicadores que se

agrupam e subdividem em grupos comuns a fim de facilitar a visualização e compreensão do

mesmo, tais como:

 Desempenho de Circulação: Indicadores utilizados para o acompanhamento do

On Time de Partida e On Time de Chegada de famílias de trens. O On Time de

Partida representa a aderência do horário real de partida de uma família de trem

ao horário de partida de Manoel Feio previsto em grade. Assim, o indicador
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mede o desvio do horário de partida real do trem em relação ao horário

estabelecido como padrão em grade para a mesma família de trem. Da mesma

forma, o On Time de Chegada retrata a aderência do horário real de chegada de

uma família de trem à chegada prevista em grade para a mesma família de trem

no pátio citado.

 Desempenho de atendimento aos Terminais: Tem como foco o

acompanhamento da Disponibilização e Entrega de vagões ao cliente.  A

disponibilização de vagões mede o número de vagões disponibilizados ao

cliente no intervalo da janela prevista. Da mesma forma, a aderência à Entrega

de vagões ao cliente, é acompanhada através do cumprimento da entrega no

intervalo da janela prevista, sendo este o indicador para se atingir a satisfação

do cliente. A disponibilização do vagão ao cliente ocorre quando o vagão está

liberado para ele. Já a entrega do vagão, é a entrega efetiva do vagão ao cliente.

Portanto, a disponibilização deve anteceder à entrega do vagão. A Janela de

entrega e disponibilização para os terminais são de 06:00 às 09:00 horas, ou

18:00 às 21:00 horas para o terminal TMI, 10:00 às 15:30 horas para o TESP e

09:00 às 12:00 horas para TESMAF.

 Desempenho dos Terminais: Mede a quantidade de vagões carregados na fila

para descarga. Leva em consideração a quantidade de vagões no terminal, no

pátio de origem, em pátios intermediários, no pátio de destino, bem como a

quantidade de vagões em trem, todos aguardando para descarregar nos

terminais do pátio.

 Atendimento à programação: Acompanhamento de todo sistema de

Movimentação de vagões. Enquadram-se nessa análise, indicadores de

aderência ao SMV (Sistema de Movimentação de Vagões); Fluxo de

movimentação dos Vagões no Pátio; Vagão Hora Parado Carregado no pátio

(VHP Carregado); Vagão Hora Parado Vazio no pátio (VHP Vazio).

O indicador de Sistema de Movimentação de Vagão tem como foco analisar a

aderência ao atendimento de SMVs, sendo que as classificações dos Sistemas

de Movimentação são:

 Não atendidas;

 Parcialmente atendidas;

 Em atendimento;
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 Atendida.

Nesse sentido, o indicador mede a quantidade de vagões para cada classificação.

 Quanto ao indicador de fluxo de movimentações dos vagões no pátio, este

mede o saldo de vagões diário no pátio de Manoel Feio. Dessa forma, compara

a quantidade vagões que chegou a determinado dia no pátio, somado á

quantidade que já havia no dia anterior, com a quantidade que saiu nesse

mesmo dia.

 Já o indicador de VHP (Vagão Hora Parado) mede o tempo que um vagão

ficou no pátio ocioso. Nesse sentido, o VHP Carregado tem como objetivo

mensurar o tempo que um vagão Carregado ficou parado no pátio sem realizar

nenhuma atividade. Assim como o VHP Carregado, o VHP Vazio tem o

mesmo objetivo com a diferença relacionada á lotação do vagão, ou seja, o

vagão a ser medido é Vazio e não carregado. Dessa forma, é mensurado o

tempo total que um vagão que saiu em determinado dia ficou parado em IEF.

Este acompanhamento é realizado dia a dia.

O tempo total em que o vagão permaneceu no pátio ocioso é medido pela

diferença do instante que o vagão partiu de Manoel feio, anexado a um trem

qualquer, e do instante que ele chegou a IEF, anexado em outro trem qualquer.

Esse valor é considerado apenas para vagões que não realizaram nenhuma

atividade nesse período, ou seja, vagões que não descarregaram, nem

realizaram manobra ou trocaram a lotação nesse intervalo de tempo.

Com a divulgação do Painel de Gestão do pátio de Manoel Feio, podem-se

evidenciar melhorias relevantes de seus indicadores. As Figuras 10 e 11 trazem o histórico de

VHP carregado e VHP vazio respectivamente.
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Figura 10 – Vagão Hora Parado Carregado no Pátio (VHP CARREGADO).

Fonte: Desenvolvido pelo autor.
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Figura 11 – Vagão Hora Parado Vazio no Pátio (VHP VAZIO).
Fonte: Desenvolvido pelo autor.
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Pelas Figuras 10 e 11 pode-se observar que no mês de maio de 2015 houve uma redução

significativa no tempo médio em que um vagão carregado ou vazio ficou parado em Manoel

Feio em relação a 2014, bem como em relação aos períodos de janeiro de 2015 a abril de 2015.

Foi de consenso entre os envolvidos, que essa evolução ocorreu principalmente devido à

melhora da comunicação interna, ou seja, com a divulgação do painel diversas áreas passaram

a ter conhecimento e enxergar claramente a situação real do pátio. E, através dos indicadores,

puderam observar onde deveriam tomar as devidas ações.

4.2 LIMITAÇÕES

Em relação os BSC, pode-se que algumas limitações foram verificadas neste trabalho,

sendo elas:

 Não se utilizou a perspectiva financeira.

 Os indicadores foram somente de ocorrência, ou seja, não se utilizou indicador

de tendência. Segundo Kaplan e Norton (1997) apud Sauaia (2008, p. 85), os

indicadores de ocorrência monitoram situações de passado e garantem a

sobrevivência da empresa, enquanto que os indicadores de tendência monitoram

vantagens competitivas sustentáveis.

Apesar de serem indicadores operacionais, logo de ocorrência, se estes

indicadores, forem bem geridos, eles podem vir a contribuir para aumentar as

vantagens competitivas da empresa.
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5. CONCLUSÃO

Pelo apresentado nesse trabalho, podem-se tirar as seguintes conclusões:

Para alcançar os objetivos definidos, é muito importe a escolha e priorização de

ferramentas adequadas que auxiliem na busca do que é almejado. Nesse sentido, pode-se

perceber a importância do Balanced Scorecard como auxílio no aprimoramento de processos

internos da empresa, através do aprendizado e crescimento de seus funcionários, bem como

através da melhor comunicação interna.

Dessa forma, uma conclusão que se pode chegar é de que o BSC é capaz de auxiliar

qualquer área da empresa, pois apenas simples mudanças de comunicação interna e

procedimento são capazes de melhorar o atendimento ao cliente.

Outro ponto a destacar, é a importância de controles operacionais no auxilio a

comunicação e à tomada de decisões para qualquer empresa. Dessa forma, a empresa

conseguiu através da divulgação de um controle operacional e da propagação da informação,

melhorias significativas de resultados, reduzindo o tempo em que vagões ficavam parados no

pátio de Manoel Feio ociosos.

A perspectiva de “Aprendizado e Crescimento” foi de extrema importância para

identificar como as pessoas poderiam contribuir para atingir o objetivo almejado, sendo este

de melhorar a comunicação interna. Assim, detectou-se que a falta de comunicação entre as

áreas da empresa paralela á comunicação com cliente, e falta de conhecimento de alguns

colaboradores da situação real enfrentada por Manoel Feio, foi um fator a ser explorado e

aprimorado no alcance do que é desejado.

A perspectiva dos “Processos Internos” é de grande importância na condução de

melhorias internas. Nesse contexto, consegui-se atender os objetivos estratégicos definidos

para esta perspectiva, que são: melhorar a performance interna e otimizar o gargalo. Esses

objetivos puderam ser atingidos através da melhor comunicação interna, objetivo estratégico

definido para a perspectiva de “Aprendizado e Crescimento”. Por conseguinte, o

aprimoramento da comunicação foi possível através da divulgação de indicadores de um

painel, que propicio a disseminação da informação.

Através do cumprimento dos objetivos definidos nas perspectivas de “Aprendizado e

Crescimento” e “Processos Internos”, os “Clientes” conseguem melhor atendimento e o

objetivo estratégico definido para essa perspectiva consegue ser atingido, sendo este, o

aumento da satisfação dos clientes.



57

Conclui-se por fim, que o estudo de caso demonstrou a importância do BSC para o

aumento constante da satisfação dos clientes, pois através da utilização dessa ferramenta é

possível a identificação de processos internos críticos, bem como seu aprimoramento através

de desdobramentos de objetivos essenciais para a empresa, gerando ganhos significativos para

a mesma.
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ANEXO A – TERMO DE AUTENCIDADE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
FACULDADE DE ENGENHARIA

Termo de Declaração de Autenticidade de Autoria

Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, junto à Universidade Federal de Juiz de
Fora, que meu Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Graduação em Engenharia de
Produção é original, de minha única e exclusiva autoria. E não se trata de cópia integral ou
parcial de textos e trabalhos de autoria de outrem, seja em formato de papel, eletrônico,
digital, áudio-visual ou qualquer outro meio.
Declaro ainda ter total conhecimento e compreensão do que é considerado plágio, não
apenas a cópia integral do trabalho, mas também de parte dele, inclusive de artigos e/ou
parágrafos, sem citação do autor ou de sua fonte.
Declaro, por fim, ter total conhecimento e compreensão das punições decorrentes da
prática de plágio, através das sanções civis previstas na lei do direito autoral1 e criminais
previstas no Código Penal 2 , além das cominações administrativas e acadêmicas que
poderão resultar em reprovação no Trabalho de Conclusão de Curso.

Juiz de Fora, _____ de _______________ de 20____.

_______________________________________       ________________________
NOME LEGÍVEL DO ALUNO (A) Matrícula

_______________________________________       ________________________
ASSINATURA CPF

1 LEI N° 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e
dá outras providências.
2 Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano,
ou multa.
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ANEXO C – DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES EXERCIDAS PELA MRS LOGÍSTICA

S.A

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
101 CRUZAR
102 DAR PASSAGEM
103 AGUARDAR - LICENÇA DE OUTRA FERROVIA
104 AGUARDAR - PÁTIO CONGESTIONADO – MRS
105 AGUARDAR CLIENTE
106 PESAR COMPOSICAO
107 VISTORIAR COMPOSIÇÃO
108 LIBERAR TREM
109 ABASTECER
110 REVISTAR LOCOMOTIVAS
111 ANEXAR LOCOMOTIVA
112 ANEXAR VAGAO
113 RETIRAR LOCOMOTIVA
114 RETIRAR VAGAO
115 MANOBRAR VEICULOS
116 CIRCULAR PARA TERMINAL / RETORNAR DO TERMINAL
117 REDESTINAR VAGAO
118 AGUARDAR - FAIXA DE OUTRA FERROVIA
119 AGUARDAR LOCOMOTIVA DE FRENTE OU EQUIPAGEM COMPLETA
120 AGUARDAR ENLACE LOCOTROL
121 REPOSICIONAMENTO DE VEICULOS NO TREM
122 ABASTECIMENTO DE AREIA
123 ABASTECER – DIESEL
124 INSPEÇÃO PROGRAMADA DE COMPOSIÇÃO DE TREM
125 AGUARDAR ACESSO PARA DESCIDA / SUBIDA CREMALHEIRA
126 MANOBRA PARA RETIRAR / ANEXAR ATIVOS COM DEFEITO/MARCADOS
127 AGUARDAR - PROBLEMAS COM A CARGA
128 AGUARDAR REFORÇO DE TRAÇÃO
129 AGUARDAR PAT FORA DE GRADE
130 AGUARDAR EQUIPE SEGURANÇA PATRIMONIAL
131 VANDALISMO
132 AGUARDAR DETECTOR DE DESCARRILAMENTO ACIONADO
133 AGUARDAR CIRCULAÇÃO DE TREM À FRENTE
134 AGUARDAR - OBSTRUÇÃO INDEVIDA NA LINHA FERROVIÁRIA
135 AGUARDAR - MANUTENÇÃO DA EE COM TEMPO EXCEDIDO
136 AGUARDAR - PANE SECA
137 AGUARDAR - ABASTECIMENTO ÓLEO LUBRIFICANTE OU ÁGUA
138 AGUARDAR - MANUTENÇÃO CONCEDIDA PARA EE
139 AGUARDAR - APLICAÇÃO DE EMERGÊNCIA PELO MAQUINISTA
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140 PAT DE INTERVENÇÃO MECÂNICA DE OPORTUNIDADE
141 AGUARDAR - FALTA DE AREIA
142 AGUARDAR - PROBLEMAS COM TRENS DE OUTRAS FERROVIAS NA MRS
143 AGUARDAR PARA ABASTECER AREIA
144 AGUARDAR PARA ABASTECER DIESEL
145 AGUARDAR PARA PESAR COMPOSIÇÃO
146 AGUARDAR PROBLEMAS NA MALHA DE OUTRA FERROVIA
147 REPOSICIONAR VEICULOS NA COMPOSIÇÃO
148 TREM ATRASADO AGUARDA PÁTIO
149 AGUARDAR PROBLEMA EM EOT E/OU GPS MOVEL
150 AGUARDAR LIMPEZA OU AJUSTES NA COMPOSIÇÃO
151 PROGRAMAÇÃO MANOBRA PARA RETIRADA/ANEXAÇÃO DE ATIVOS PARA PREVENTIVA
152 AGUARDAR PROGRAMAÇÃO DE CARGA
153 AGUARDAR OPERAÇÕES DO PROJETO SIACO
154 AJUSTE HORÁRIO DE VERÃO
155 PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO SATÉLITE - CERCA ELETRÔNICA
156 MANOBRAR VEICULO VIA PERMANENTE
157 RECEBER VEICULO VIA PERMANENTE
158 ANEXAR VEICULO VIA PERMANENTE
159 RETIRAR VEICULO VIA PERMANENTE
160 AGUARDAR DOCUMENTAÇÃO DO CLIENTE
161 ENTREGAR VEICULO VIA PERMANENTE
162 AGUARDAR POR INTERFERÊNCIA NO ENLACE DE LOCOTROL NO P1-07
163 DISPONÍVEL PARA INICIALIZAR CBTC
164 LIBERAÇÃO DE PREFIXO DE TREM PARA OUTRA FERROVIA
165 ASPERSÃO
170 AGUARDAR PROBLEMAS DE VIA CLIENTE.
199 OUTROS PROBLEMAS COM A EQUIPAGEM
200 EQUIPAGEM NÃO ATENDE RÁDIO
201 EQUIPAR / TROCAR EQUIPAGEM
202 AGUARDAR - FALTA DE EQUIPAGEM
203 AGUARDAR - HORARIO DE GRADE
204 AGUARDAR - PRIORIDADE DE CIRCULAÇÃO
205 AGUARDAR ACESSO A PÁTIO - TREM ATRASADO
206 MANOBRA DE TREM EM OUTRA FERROVIA
207 AGUARDAR PARA MANOBRAR NA LINHA DO MOVIMENTO
208 AGUARDAR – LOTAÇÃO
209 AGUARDAR - DOCUMENTAÇÃO / DESPACHO.
210 TEMPO EXCEDIDO NO PERCURSO ENTRE PATIOS
211 CIRCULAÇÃO NO PÁTIO
212 AGUARDAR MANOBRA DE OUTRO TREM OU RECURSO DE MANOBRA
301 AGUARDAR - FALHA SINALIZAÇÃO
302 AGUARDAR - FALHA OU FALTA DE ENERGIA
303 AGUARDAR - FALHA DE COMUNICAÇÃO DE RÁDIO
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304 AGUARDAR - PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO C/ SATÉLITE
305 AGUARDAR - ALARME HOT BOX/ HOT WHEEL
306 OBRAS NA SINALIZAÇÃO-TELECOMUNICAÇÃO-ENERGIA
307 DEFEITO SINALIZAÇÃO EM OUTRA FERROVIA
308 AGUARDAR PROBLEMA NA COMUNICAÇÃO DE DADOS
309 AGUARDAR - ATIVAÇÃO CERCA ELETRÔNICA/CBTC
310 AGUARDAR - CERCA ELETRÔNICA/CBTC TREM A FRENTE
311 AGUARDAR - CERCA ELETRÔNICA/CBTC
401 AGUARDAR - MANUTENÇÃO CONCEDIDA NA VIA
402 AGUARDAR - MANUTENÇÃO DA VIA COM TEMPO EXCEDIDO
403 AGUARDAR - TRILHO QUEBRADO
404 DIMINUIR VELOCIDADE - RESTRIÇÃO DE VELOCIDADE DA VIA
405 AGUARDAR - OUTROS PROBLEMAS DA VIA
406 AGUARDAR TESTES OPERACIONAIS
407 OCORRÊNCIAS SOB  INVESTIGAÇÃO DA ENGENHARIA
408 OBRAS PARA PROJETOS DE MELHORIA E EXPANSÃO
501 AGUARDAR - ACIDENTE COM TRENS
502 AGUARDAR - ABARROAMENTO EM PASSAGEM DE NÍVEL
503 ATROPELAMENTO
504 AGUARDAR - ACIDENTE COM EMPREGADO
505 INCIDENTE/FALHA OPERACIONAL
601 AGUARDAR - DEFEITO DE LOCOMOTIVA
602 AGUARDAR - FALTA DE LOCOMOTIVA
603 AGUARDAR - AUXILIO DE TRACAO
604 ANEXAR/RETIRAR AUXÍLIO
605 AGUARDAR - DEFEITO DE LOCOMOTIVA TREM À FRENTE
624 INSPEÇÃO PROGRAMADA DE LOCOMOTIVA EM PÁTIO
701 AGUARDAR - DEFEITO DE VAGÃO
702 AGUARDAR PARA COMPLETAR TABELA HEAVY-HAUL
705 AGUARDAR - DEFEITO DE VAGÃO TREM À FRENTE
901 ABASTECER
902 COLOCAR OUTROS VEICULOS SOBRE VAGAO
903 COLOCAR VAGAO SOBRE VAGAO
904 ENTREGAR LOCOMOTIVA
905 ENTREGAR VAGAO
906 EXECUTAR TAREFAS ESPECIFICAS DE PATIO
907 MANOBRAR LOCOMOTIVA
908 MANOBRAR VAGAO
909 RECEBER LOCOMOTIVA
910 RECEBER VAGAO
911 RETIRAR OUTROS VEICULOS DE VAGAO
912 RETIRAR VAGAO DE VAGAO
913 MOVIMENTAR VAGAO
914 MOVIMENTAR LOCOMOTIVA
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915 PROGRAMAÇÃO DE MANOBRA DE VAGÃO
916 PROGRAMAÇÃO DE MANOBRA DE LOCOMOTIVA
917 PROGRAMAÇÃO DE INVERSÃO/TROCA DE EQUIPAGENS - USO CFT
920 AGUARDAR - DEFEITO LOCOMOTIVA CLIENTE
925 EM SERVIÇO DENTRO DO PÁTIO


